
 

Népviselet kétszáz éve 
 
 
 
A Fehérvári Polgár 2006. májusi számában „Népviselet színes metszeten” címmel 
jelent meg írásom egy 1821-ben, Bécsben kiadott rézmetszetről. A kézzel színezett 
kép református asszonyt és lányt ábrázolt a Székesfehérvári megyéből, azaz Fejér 
megyéből. A publikálás után derült ki, hogy létezik az ábrázolásnak egy párja, 
melyen – a német nyelvű képaláírás szerint – katolikus asszony és leány látható a 
Székesfehérvári megyéből. Az ugyancsak kézzel színezett rézmetszetre Lukács 
László egyetemi tanár, néprajzkutató hívta fel figyelmemet, aki viszont a Polgárban 
közölt képpel nem találkozott korábban. 
 
Tudomásunk szerint a katolikusokat bemutató metszetet sem említette, nem közölte 
mindeddig a szakirodalom. Így most a Fehérvári Polgár olvasói egy ezidáig kevesek 
által látott ábrázolással ismerkedhetnek meg. 
 
Ezt a rézmetszetet szintén Vincencz Georg Kininger (1767-1851) bécsi festő és 
grafikus készítette, aki Magyarországon is járt, és több magyar vonatkozású képet 
alkotott. 
 
Ismeretes, hogy a XIX. század elején nőtt meg Európa-szerte az érdeklődés a 
parasztság, a nép élete, kultúrája iránt. Ekkor kezdték gyűjteni a népdalokat, ekkor 
kezdték megörökíteni a különböző tájegységek népviseletét. Ebbe a sorba illik bele a 
megyénkbeli nőket bemutató két munka is. 
 
A katolikusok valójában nem is ketten vannak a képen, mint ahogy a szövegben 
szerepel, ugyanis az asszony és a lány között egy kisfiú áll. A nők ünnepi viseletben 
vannak, ám a fiúcska esetében ez nem egyértelmű. 
 
A sudár termetűnek rajzolt lány zöld színű szoknyát visel, mely előtt világosabb zöld 
kötényt hord. Azonnal feltűnik a szemlélőnek, hogy milyen magasan, derék fölött 
kötötte meg kötényét, mellyel azonban nem egyedüli a magyar népviseletek közt. 
Könyékig érő, ott szalaggal megkötött, finom vászonból készült ingválla fölé ujjatlan 
piros pruszlikot vett. Az utóbbinak anyaga abban az időben drága selyem vagy 
bársony szokott lenni. Hogy még fessebb legyen, vállát-mellét sárga színű, 
valószínűleg csipkés szélű vállkendővel borította. A kendőbe a fiatalságra utaló 
virágot tűzött. Befont haja derékon alul ér, a végére masnit kötött, és ugyancsak 
masni díszíti a tarkóját. Ahogy egy lánynak illik, a feje nincs bekötve, de rajta dísz 
látható. Lábán fiatal korának megfelelő, piros cipő, nyakán dísz. Egyik kezében 
színes kendőt, másikban – jelezve katolikus vallását – olvasót és imakönyvet visz. 
 
A növényzettől kissé eltakart sziklán ülő asszonynak ugyancsak színes, drága 
anyagokból készült öltözete egy árnyalattal sötétebb, mint a lányé. Így volt ez 
rendjén, mert az életkor előre haladtával mind sötétebbe hajló viseletet kellett 
felvenni. A képen látható asszony szoknyája már bordó, köténye is erősebben zöld, 
mint a lányé. A két nő ingválla nagyon hasonlít egymásra, ám az asszony csak 
vállkendőt hord, mely világoskék színű. Igen érdekes a fejét fedő sárga színű, hosszú 
kendő. Ezt nem a nyakán kötötte meg, hanem feje betekerése után vállára, hátára 
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engedte. Kicsit látszik a kendő végének színes díszítése. A kendőt a fejtetőn 
csokorra kötött bordó szalag szorítja le. Nyakában – a lányéhoz hasonló dísz – talán 
gyöngysor. 
 
A takarás miatt nagyon keveset tudunk meg a kisgyermek öltözetéről. Igazából csak 
rövid ujjú inge látszik. 
 
Érdemes a két megyénkbeli nőt összehasonlítani a korabeli viselet-ábrázolások 
szereplőivel. A lány öltözete közvetlen párhuzamba állítható a balatonfüredi 
lányokéval, kiket Joseph Heinbucher Bikessy örökített meg 1816-ban Bécsben 
megjelent színezett albumában. Nemcsak az ingváll, a pruszlik, a vállkendő mutat 
nagy hasonlóságot, hanem még a nagyméretű díszkendőt is azonos módon tartják 
kezükben. Virággal pedig abban a korban – és később is – a leányok-legények 
egyaránt sokfele ékesítették magukat. 
 
Az asszony kendőjének is számos hasonló ábrázolását lehet fellelni a korabeli 
képeken – úgy a Dunántúlról, mint a Felföldről. Megemlíthető ugyancsak Bikessynek 
a felső-magyarországi szénás parasztasszonyokról, a Veszprém vidéki, a Kismarton 
vidéki vagy a Sopron tájéki asszonyokról készített színes metszete. Franz Jaschke 
1821-ből származó rézkarca szintén figyelemreméltó ebből a szempontból: egy 
Veszprém megyei asszony látható rajta fehér kendővel. Georg Edwards Hering 
1838-as londoni kőrajzán a hadadi (Szilágyság) asszony megint csak hasonlóan 
hordja fejrevalóját. Végezetül említem a jászberényi feleséget Szerelmey Miklós 
1847-es, Pesten megjelent színes kőrajzáról. 
 
A XIX. század elején a megyénkbeli református és katolikus női viselet 
természetesen hasonlított egymásra. A két kép összevetése nyomán azonnal 
feltűnik, hogy az ingváll, a pruszlik vagy a vállkendő lényegében megegyezett. A 
szoknya és a kötény mérete, szabása szintén nagy hasonlóságot mutatott. A lányok 
fedetlen fejükre (és nyakukba) díszt raktak, az asszonyok a hosszú kendőt 
használták. A lányok mellükre virágot tűztek. Bár a színek mindkét viseletben jelen 
vannak, a reformátusnál mégis dominál a fehér, a katolikus pedig színesebbnek hat. 
 
A csaknem kétszáz évvel ezelőtti ábrázolások tanúsítják, hogy a Fejér megyei 
asszonyok öltözete mennyire szervesen illeszkedett a Kárpát-medence, különösen 
annak nyugati fele viseleti kultúrájába. 
 
Mindkét metszet bekerült a székesfehérvári Szent István Király Múzeum tervezett 
állandó néprajzi kiállításának forgatókönyvébe, hogy szemléltesse elődeink, a Fejér 
megyeiek népviseletét. 
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