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Sok helyütt jártam már Angliában, sok ma-
gyar közösséggel találkoztam, és mindenütt 
azt vettem észre: a diaszpórában élô ma-
gyarok még inkább büszkék magyarságukra, 
ragaszkodnak kultúrájukhoz, büszkén viselik 

A mai kor embere visszatérni látszik a 
hagyományokhoz, a hagyományoshoz. 
Egyre inkább szeretné maga termelni 
és elkészíteni étkeit, megvarrni ruhá-
ját, mindenbôl a természeteset, a régit 
keresi. Ismerjük meg hazánk gyönyörû 
tájegységei közül most Rábaköz kézmû-
ves hagyományait!

Magyaroszág 
népművészeti tájegységei 1. - Rábaköz 

a magyaros motívumokkal díszített ruhanemû-
ket. 

Ennek apropóján - és mert engem is igazán 
érdekel - szeretném most bemutatni gyönyörû 
hazánk sokféle tájegységének gazdag kézmû-
ves hagyományait. Mivel a népmûvészetbe sok 
minden beletartozik a fafaragáson, kerámi-
án, építészeten át egészen a bôrmûvességig, 
ezért én leszûkítve a témát, csak a viseleteket 
és hímzéseket mutatom be.

Rábaköz 

A dunántúli régió egyik kiemelkedô néprajzi 
tája Rábaköz, mely Gyôr-Moson-Sopron me-
gyében helyezkedik el, és fôbb városai: Kapu-
vár, Szany, Szil, Vitnyéd, Csorna. A Rábaközi 
viselet a 19–20. sz. fordulóján élte virágkorát. 
Kapuvár a 16-17. században mezôvárosi és haj-
dúkiváltságokat élvezett, ezért e város visele-
te a leggazdagabb.

A nôi viselet anyaga (bársony, selyem, bro-
kát), színvarázsa méltán nyerte el mindenki 
tetszését. A pillangós kobak jellegzetes fejdísz 
volt, a kendôk (Kapuváron a tilámli, Csornán 
az aranyfonalas és aranypecsétes) valóságos 
remekmûvek. Az alsóruhák házi vászonból 
készültek. A férfiak ruhája is hasonlóan dí-
szes volt. A gyolcsingeket aprólékos hímzett 
minta borítja. Még a gatyaszárakon is megje-
lenik a virágminta. A kötényeken is kedvelték 
a virágdíszt. A pruszlikot rózsákkal mintázott 
gyári alapanyagból varrták és szalagozták. 
Lábbeliként kemény szárú csizma szolgált. A CSORNAI ÉLETFÁS FALVÉDÔ

CSORNAI KÉKFESTÔ FELVEVÔSZOBAKAPUVÁRI VISELET

vitnyédi, a szili hagyományos viselet a fentiek-
kel hasonlóságot mutat. A hétköznapi viselet 
egyszerûbb, kékfestô, vagy karton anyagból 
készült.

A csornai viselet legdrágább darabjait a 
fej ékesítésére szolgáló menyecskekendôk 
alkották. A kézzel varrott csornai menyecs-
kekendôk három típusát különböztetjük meg: 
a "csornai metéléses", a fehérhímzéses és az 
aranyfonalas fejkendôt. A csornai asszonyok 
ünnepi fehér fejkendôit ügyes kezû varróasz-
szonyok készítették könnyû "patyolat", "moll" 
vagy batiszt alapanyagból. A Rábaközben 
minden faluban volt "elhíresült varróné", aki-
hez a kivarrni való fehér kendôket vitték. A 
patyolatkendôk csak egyik, jól látható felsô 
sarkát díszítették geometrikus rátéttel, vagy 
szabadrajzú hímzéssel. A virág és levélminták 
közepét vékony, fehér cérnával bekötötték, 
"pókozták". 

A legidôigényesebb a "csornai metéléses" 
kendôk elkészítése volt. A csornai asszonyok 
szerint egy-egy ilyen kendô kivarrása az ôszi 
lombhullástól a tavaszi rügyfakadásig tartott. 
Készítési idejük a XIX. század közepére tehetô. 
A Rábaközben csupán Csornán készítették és 
viselték, innen kapta a "csornai metéléses" el-
nevezést. Idôs asszonyok emlékezete szerint 
a csornai asszonyokat a legszebb menyecs-
kekendôjükbe temették el az 1950-es évekig. 

Rábaközi hímzés korai emlékeit színes 
szôrfonallal vagy piros pamuttal dolgozták, 
nagyobbrészt lenvászon alapon. Késôbbi em-
lékeit kendervászonra varrták, szintén piros 
pamuttal. Fô motívuma az öt-, hétágú rozet-
tás-tulipános-gránátalmás, rendesen virág-
tartóból eredô virágtô. Elôforduló motívume-
lem a szarvas, a galamb, a páva, és a kétfejû 
sas is. Gyakran éreztetik a történeti stílusok 
hatását. Általában alsó és felsôperem kerete-
zi ôket. Többségükben szabadrajz után varr-
ták ôket, lapos-, hamis lapos- és száröltéssel. 
Keresztszemes és szálánvarrott technikát is 
találunk. Az elôbbieket többnyire csak piros-
sal hímezték, és a technika adta megkötöttsé-
geket igyekeztek csigavonalakkal fellazítani. 
Kapuvár környékén, elsôsorban Hövejen le-
heletfinom fehér hímzést készítettek, amellyel 
fôleg a fejre való kendôket díszítették. Sajátos 
technikájuk a pókos hímzés, melynek kialakí-
tásakor kivágott, körülszegett lyukakat cérná-
val készült változatos bekötésekkel varrták ki. 

Ha kedvet kaptál a hímzéshez, keresd a rá-
baközi hímzés legjobb ismerôinek, Jámborné 
Zsámár Margitnak vagy Virágné Szalontai 
Juditnak a mintakönyveit!
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CSORNAI VISELETA hagyományos Rábaközi hímzésekben az őszi erdő színeit használják: 
tűzpiros, bordópiros, rozsdabarna, barna, okkersárga, téglavörös, citrom-
sárga, krémszín-halványsárga, sötétzöld, fűzöld, ultramarine kék, világos 
ultramarine kék, szilvakék, fekete, fehér, törtfehér.


