
 

Népviselet színes metszeten 
 
 
A Fejér megyei népviseletekről átfogó, részletes tanulmánykötet eddig nem 
került publikálásra. Az összegzés elmaradt, bár egy-egy paraszti közösség 
viseletéről, illetve némelyik hajdani ruhadarabról jelentek meg írások. Ezek a 
munkák jórészt a XIX. század második és a XX. század első felének 
öltözködési kultúrájáról szóltak. A kutatás kevésbé érintette a XIX. század első 
felét és az azt megelőző időszakot. E vonatkozásban nem tárgyi emlékek, 
hanem főleg írásos, levéltári adatok állnak rendelkezésünkre. 
 
Ilyen körülmények között külön öröm, ha az utóbb említett korszakból képi 
ábrázolás marad fenn. Adott esetben ilyen Vincenz Georg Kininger  
(1767-1851) bécsi festő és grafikusnak 1821-ben a császárvárosban 
megjelent kézzel színezett rézmetszete. A kép címe magyarul: Kálvinista 
asszony és lány a Székesfehérvári megyéből (azaz Fejér megyéből). 
Kiningernek több magyar vonatkozású képe is készült, köztük jeles személyek 
arcképe. A festő szoros kapcsolatot tartott Kazinczy Ferenccel és Batsányi 
Jánossal, kiket meg is örökített. 
 
Az említett, református nőket megjelenítő rézmetszetet tudomásom szerint 
eddig senki nem publikálta. Nem közölte Kresz Mária néprajzkutató sem a 
Magyar parasztviselet (1820-1867) című, alapvető jelentőséggel bíró 
munkájában. 
 
A színezett metszet két, a legünnepibb viseletébe öltözött nőt ábrázol, amint 
templomba mennek, vagy onnét jönnek, hiszen kezükben 
imádságoskönyvet, vagyis zsoltároskönyvet tartanak. A szép természeti 
környezetben megörökített személyek a láthatóan csekély korkülönbség miatt 
semmiképpen nem anya és lánya kapcsolatban álltak egymással, testvérek 
viszont lehettek. 
 
A két nő egymásra hasonlító, kellemes összhatást nyújtó viselete az 
ünnepélyesség mellett kifejezésre juttatja a református puritánságot és azt is, 
hogy ebben a korban még csak jelzésszerűen tűnt fel a ruházatban az a 
túláradó színesség, ami később a népviseletet sokfelé nagymértékben 
áthatotta. (Fejér megyében több okból kevésbé.) 
 
A megjelenített két személy öltözetének meghatározó színe az ünnepélyes 
fehér és az ünnepinek elfogadott kék. A fiatalságot, a vidámságot pedig a 
piros jeleníti meg. 
 
A figyelő szem nem csak a képaláírásból, hanem a fejviseletből is azonnal 
észleli a két nő eltérő családi jogállását. A bal oldali leány, hiszen a kor 
gyakorlatának megfelelően hajadonfőtt van, fejét még nem kötötték be, azaz 
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nem került rá főkötő. Az akkori ízlés szerint haja lesimított, hátul összefont, 
leeresztett. Tarkóján szépen megkötött szalag, masni díszíti. A leány 
homlokát is ékesítette, mégpedig fekete színű – valószínűleg bársony – 
szalaggal, mely az orra irányában kicsúcsosodott. A mai homlokpánt elődjét, a 
pintlit a Dunántúlon másutt is megörökítették, mégpedig a Balaton-felvidéken, 
Csesznek vára környékén 1816-ban, egy jómódú magyar lányon. 
 
A jobb oldali nőszemély már asszony, hiszen fejét bekötötték. Ezúttal azonban 
nem főkötő látható rajta, hanem egy több rőf hosszúságú, téglalap alakú, a 
végén rojtozott, az ünnephez méltóan fehér színű kendő. Ezzel kötötte be fejét 
úgy, hogy nyakát is takarja, aztán végeit hagyta lelógni, lebegni. Az ilyenfajta 
kendők abban a korban finom anyagból készültek. A nem túl távoli Nyitra 
megyében is viseltek hasonlót, ott bulázónak vagy fidelnek nevezték. Mivel 
az efféle kendő a menyecskék jellegzetes viseleti darabjának minősült, immár 
azt is tudjuk, hogy az ábrázolt asszony még meglehetősen fiatal volt, a 
menyecskék közé tartozott. 
 
A két nő viselete hasonlított egymásra. Megmutatkozik ez abban is, hogy 
mindegyikük könyékig érő ujjhosszúságú, kicsit bő ujjú ingvállat hordott. A 
fölött színes mellényt, pruszlikot, vagy ahogy megyénkben nevezték 
pruszlékot. Az ünneplő ingváll rendszerint gyolcsból vagy patyolatból készült, 
míg a fölé kerülő ujjatlan pruszlik szövetből, selyemből, bársonyból. A leányé 
kék, az asszonyé piros, amit még aranysárga kapcsok is díszítenek. A lányon 
a mellénye fölött fodros vállkendő is látható, mely szintén finom anyagból 
szokott készülni. Több körülmény is utal rá, hogy a csinos nagylány 
eladósorba került. Ennek megfelelően nyakát dísz ékesíti, mellére pedig 
virágot tűzött. 
 
A két nő kék színű szoknyát hord, ami abban a korban a Dunántúlon, illetve a 
közeli megyékben épp olyan gyakori volt, mint az azt szinte teljesen eltakaró, 
megint csak ünnepi fehér kötény. A kötények érezhetően szinte körbe érnek 
viselőiken. A lány kötényén keskenyebb, piros-kék színösszetételű, az 
asszonyén szélesebb, kék színű díszítés fut körbe. Párhuzamaik a kor 
népviseletében szintén megtalálhatók. 
 
Végezetül a lábbelik. Azonnal feltűnik, hogy a lány és a menyecske nem a 
régiesebb csizmát hordta, nem is papucsba bújtatta a lábát, hanem cipőt és 
harisnyát húzott. A cipő az újabb divat jele, mely előbb a módosabbak körében 
terjedt el. A parasztság között előkelőbb viseletnek számított, mint a színes 
vagy fekete csizma. Bár az egyes viseleti darabok eddig is sejttették, de 
mindebből immáron egyértelmű, hogy a rajzoló két jómódú, a település 
gazdagabb családjai körébe tartozó személyt örökített meg. 
 
A cipők színe egyaránt fekete, a lány posztó harisnyája kék, az asszonyé 
piros, és mindegyiken fehér bokázó, díszítmény látható. Edler von Bikessy 
ebben a korban, 1816 és 1820 között hasonló viseletet örökített meg a Balaton 
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mellett, aztán Fürednél és Csesznek közelében. Egy német festő pedig 1822-
ben az adonyi lakodalom táncoló lányalakját ábrázolta ilyenfajta cipőben és 
harisnyában. 
 
Érdekessége a népviseletnek az is, hogy egyaránt megtalálhatók benne a 
paraszti háztartásban, a kismesternél és a gyárilag készített darabok. Mégis, 
az öltözetek harmóniát tükröznek. 
 
Nem tudjuk, hogy Kininger megyénk melyik településén készítette forrás 
értékű metszetéhez a rajzot. Nem segít a XX. század paraszti viseletének 
ismerete sem, hiszen a népművészet is változik – bár meglehetősen lassan. 
Az azonban bizonyos, hogy a kálvinista lány és menyecske csaknem 200 
évvel ezelőtti öltözete illeszkedett az akkori, a környékbeli megyékben hordott 
paraszti viseletekhez, egyes viseleti darabokhoz. 
 
 
         Gelencsér József 
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