
A harci népviselet
A népművészet, mint érték felfedezése a párizsi világkiállításhoz köthető. Ez időtájt indul meg a magyarság építészeti, zenei, nyelvi és 

öltözködésbeli értékeinek felmérése, feldolgozása.  Széleskörű mozgalom indult ami országossá a Gyöngyösbokréta Egyesület 

tevékenységének is köszönhető. Kormányrendelet születik 1934-ben a szövetség támogatására.   Az ekkorra kialakuló ünnepi népi viselet 

a „magyar ruha” — a leányoknál a fehér nemzetiszalagos bő szoknya, piros zsinóros pruszlik, buggyos ing és párta, férfiaknál bő, rojtos gatya, 

bő, rojtos ing és fekete kalap és csizma volt. Ez némileg mesterséges volt, de megidézte az ehhez hasonló régit.

A harci népviselet egy egységes kultúrkör részeként 

nagyon hasonlít a szomszédos települések viseletére. 

Eltérések természetesen vannak, de ezek inkább a 

díszítő motívumokban, vagy egyes ruhadarabok 

szabásán látszanak meg.

Nagyon szép, gazdag díszítésű viselet, 

mentes a túlzásoktól.

Mai állapotát a XX. század elejére érte el. 

Azóta egyre kevesebben használják, 

főleg hagyományőrző alkalmakkor.



Viselet munka közben
2013 sióagárdi aratóverseny





Ünnepi viselet



Szoknyák



Alsószoknyák
pendely, péntő: Az inget lefogó szoknyaféle, amely nem díszített és elé kötényt kötöttek.

A női viselet legalul hordott szoknyája, a amely finom szövésű vászonból készül és ráncba

van szedve, ennek két változata van, a vállpántos és a korcos. Az ünnepi viseletkor általában két

péntőt vesz magára a lány. Régen hétköznapi viseletként is hordtak „csak” péntőt a lányok.



●A péntő fölé kerülő alsószoknya a „fehérszoknya”. Ez fehér gyolcsból készül, alja csipkézett, maga a szoknya keményített és „rödült”. 

●Régen vasárnap ezt a fehér gyolcs szoknyát viselték



Felső szoknyák
A két-három alsószoknya fölé kerül a színes felső szoknya, amely lehet selyemből varrott virágból vagy kasmírból. Ezt színes, illetve 

aranyszínű szalagokkal díszíti, majd rödülik. A kasmír szoknyák legalább húsz fajtája ismeretes: zöld, fekete, bordó, ibolya, permetes, 

rózsaszín, sárga, fehér, ribazöld színekhez különböző minták jönnek, mint a: nagypillés, ibolyavirágú, tökös, pirosvirágú, egyesvirágú, 

sujtásos, téglás.  A felsőszoknya lehet még karton és flokon is.





















Ingek
Varrott ing. Ez a ruhadarab gyolcsból készül, 

a nyaka, az eleje és az ujja hímzett. Régen ez fehér hímzés 

volt, de 1910. körül, már kevés piros és kék hímmel is 

díszítették. Az 1920-as évektől a hímzés egyre nagyobb 

felületet borított az ingen és egyre tarkább lett.

Derékig érő vagy térdig érő típusa volt, mellévarrott vagy 

bevarrott. A mellévarrottnál az ujjak a nyaktól, a 

bevarrottaknál a vállból indultak. Lehet bő és szűk ujjú,

illetve a hossza is vidékenként változott, előszeretettel 

hímezték.







Löbi, löbike
A hidegebb napokon vagy egyes alkalmakkor az ing fölött löbit viselnek, ez egy kis kabátka selyemből vagy plüssből, színeiben lehet piros, 

sárga, kék, barna, zöld, bordó, fekete és kávé színű.















Pruszlikok































Kötények
Régi-régi mondás: Egy asszonynak azért van nagy köténye, hogy elrejthesse 

benne a bánatát. Úgy is hallattam: a jó asszonynak nagy köténye van.

Való igaz, a népviseletünkhöz nagy kötény tartozik. Ennek praktikus oka, 

hogy a szoknyák elől nyitottak,  csak kapocs vagy pánt fogja össze. 

Ezt takarja le a kötény.  Anyaguk, alakjuk, mintázatuk nagyon változatos, 

mindig a használatnak megfelelő.













Kendők
A lány egy évvel a házasságkötés után kendőt hordott. Az ünnepi fejkendő selyemből készült és ez is hímzett, gömbölyű rózsás, 

pécsi rózsás vagy gépi varrásos.  Hétköznap a festett és nyomott kendőt viselték, barna és vörös színben. A barna kendő lehet: tüskerózsás0

labdarózsás, csacsifüles, tökös, apróbarna, búzafejes, szegfős. A vörös kendő lehet: színes, tölgyfaleveles, labdarózsás, aprótökös,búzafejes.

Az asszonyok vállára kerül a felső kendő vagy vállkendő, ez lehet vékonyabb selyemvirágú, vastagabb berlinerkendő.



















Zsebkendők, jegykendők




