
MARTOS

Martos a Kisalföld észak-keleti részén 
fekszik. Naszvad, Imely, Izsa, Ógyalla, 
Komárom-szentpéter, Perbete, Hetény 
is ehhez a viseletcsoporthoz sorolható. 
Az egykori Komárom megyében, (ma 
Szlovákia) találhatók ezek a ma is élõ 
népviseletek. 
A múlt század végi vízszabályozások, 
és a közeli piacok; – Komárom, 
Érsekújvár (Nové Zámky) – tették 
gazdaggá a vidék lakóit. A lakossága 
zöldség-, gyümölcs- és dohányter-
mesztéssel, valamint halászattal fog-
lalkozott. Az asszonyok évtizedek óta 
„batyuztak”, vagyis a városokba hord-
ták be terményeiket eladni.   

 A viseletükben felhasznált anyagokat a naszvadi takácsok szõtték, vagy gyári anyagok 
voltak. A cifrázás, díszítés modern bolti anyagokkal történt. Viseletük azért is érdekes, mert kül-
önbözõ történeti rétegeket egyesít, és ezek mégis harmonikusan jelennek meg öltözetükben.

FÉRFI VISELET

 A 20. század elején vászongatyát viseltek, melynek az alján szálhúzás és rojt volt. Ingük 
szintén vászon, elején tûzéssel és készen vett „margit” varrással díszítve. 
Posztómellényüket flanellal bélelték, és ezüst- vagy fémgombokkal varrták ki.
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Érsekújvári köznép. 1837

      Rojtos gatya      Posztómellények



Télen posztónadrágot viseltek, amin fekete-piros zsinórozás volt. Késõbb itt is divatba jött a 
„priccses” nadrág. 
Ünnepi kabátjuk szintén posztóból készült, gallérján színes gyapjúfonallal hímezve. 

Kalapjuk mellé pántlikát és bokrétát tettek. Ünnepi díszzsebkendõjüket hímzés és rátétes varrás 
díszítette. 
Télen „huszárszegett” szárú csizmát viseltek, a szegényebbek pedig bakancsot. 
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Zsinórdíszes magyar nadrág

Ünnepi télikabát (mándli)

Legény võfély öltözetben.
20. század közepe



NÕI VISELET

 Ingváll: mellévarrott ujjút viseltek. Munkára kenderbõl készült. Kedvelték a bõ ujjú nyak-
fodros inget. 
 Pendelyük kétféle volt. Vállpánt nélküli vagy vállpántos. Kendervászonból készült. A 
vállpántos pendelyt nedvesen ráncba szedték, és úgy hagyták megszáradni. Húsvéttól õszig egy 
szál pendelyben dolgoztak. Szoknyát csak hûvösebb idõben, vagy a templomba menet vettek 
fölé. 

A pendely fölé vették az alsószoknyákat. Martoson 3-4-et Naszvadon 9-10-et is felvettek 
ünnepen. A legalsó piros „pargétból” (flanell) volt, a többi készülhetett kartonból is, de az alját 
piros posztóval szegték. 
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Kék bõ ujjú ing

Vállpántos pendely

      Alsó pruszlik, ehhez varrták a farpárnát Ünnepi kasmír pruszlik



 A pruszlikra alul toldást varrtak, és ehhez rögzítették a csípõpárnát vagy farpárnát. 
Anyaga kékfestõ, delén, klott, bársony vagy selyem lehetett. elõl kapcsokkal záródott. Hátán és 
a karöltõjén arany, ezüst csipkével, sujtással, szalaggal díszes. A 20-as években kezdték viselni 
a nyakas pruszlikot, (magas nyakmegoldású). Mivel ehhez már nem vesznek vállkendõt, ezért 
ennek az elejét és a hátát is díszítették. 
 A mellény fölött általában két vállkendõt viseltek. ez jellegzetes martosi viselet darab 
volt. Az alsó karton, míg a felsõ festõ, kasmír, tilángli (gyári csipkeszövet). A boltban vásárolt 
anyagot úgy szabták meg, hogy a vállukat szélesítse, a két végére pedig félkör alakú „lógót” 
tettek, martosi rátétes hímzéssel.

 Télen ujjast viseltek. Bársonyból, vagy kasmírból készült kibélelték. Amelyik fölé kendõt 
kötöttek, annak csak az ujját díszítették rózsás alapú bársonnyal. Többféle elnevezése volt.
A mentét is ismerték: báránybõrbõl, posztó borítással, alul fodrosra csináltatták.  
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Martosi asszony. 1940

Húzott szalag

Rátéttel díszített kendõ

Rakott kötény

Spanglis cipõ

Fehér ingváll

Kötényre való pántlika

Rakott szoknya piros sze-
géllyel

Fehér harisnya



 

A szoknyák pántlikásak vagy kétaljúak voltak. Ünnepre rózsás kásmirból vagy bársonyból varr-
ták; fekete, kék, bordó, zöld alapon. ezekhez a szoknyákhoz, hat-hét szél anyagot vettek. (A 
boltban vásárolt anyagok szélessége = 70-80 cm.) Az alábélelt szoknyát ujjnyi széles piros, zöld 
vagy fekete szegéllyel varrták körül. Apró ráncokkal beráncolták, majd lenyomtatták. Akkor lett 
„kétaljú” a szoknya, ha alul a belsõ felére, a szoknya bõségének megfelelõ 10 cm széles fodrot 
varrtak.
 A kötény itt is hozzátartozott a viselethez. Munkához gyolcsból, festõbõl vagy klottból 
készült. Ünnepre batiszt, selyem, lüszter anyagokból. A közepét simára hagyták, csak a két szé-
lén raktak rá fekvõ ráncokat. Az alját gazdagon díszítette lyukhímzés, rátét, színes selyempánt-
lika, csipke. 
 Az asszonyok és a leányok is többsoros, 8-12 sor gyöngyöt viseltek. Ünnepi öltözetükhöz 
tartozott a kivarrott díszzsebkendõ.
 A fejviseletüket is meg kell említeni. A leányok az I. világháborúig fekete, a homlokukra 
ívesen hajló húzott szalagot viseltek a hajukon. Különben télen-nyáron hajadonfõn jártak. 
Az asszonyok kendõt viseltek. A kendõ anyaga és színe változatos. Hátul kötötték meg, és elöl 
lehúzták a homlokuk közepéig.  Ha útra indultak, esõabroszt is vittek magukkal. 
díszes fõkötõt csak ünnepen és alkalmakra vettek fel. ez több részbõl állt. Az alsóra ráhúzták az 
arany csipkébõl, selyem szalagokból, tüllbõl készített fõkötõt, amire széles és hosszú vendég 
csipkét tûztek. A fõkötõ díszei és színe pontosan kifejezte az asszony családi állapotát és korát. 
Pl. fiataloknál piros, késõbb kék, zöld, majd fekete.
ez a néhány községre kiterjedõ viselet az összetartozás, a népcsoporthoz kötõdés külsõ kife-
jezõje volt e falvak lakóinak életében.  
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Ezüst kapcsokkal záródó, libegõ aljú „lipityõ”

Ezüstgombos téli ünnepi „kaci”

Martosi kendõ rátétes dísze



FELADATOK

1. Sorold fel a martosi viseletcsoporthoz tartozó településeket!

2.  Melyik két városban adták el a terményeiket?

3. Milyen anyagokat használtak fel a viseletben?

4. Miben különbözik a rátétes vállkendõ az eddig megismert vállkendõktõl?

5. Jellemezd a leányok és asszonyok fejviseletét!
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