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Viselet a Kiskunságban
A Kiskunságban főleg a felső kiskunságban nem maradt fent olyan, hogy
népviselet. A Tatárjárás és a Török 150 éve teljesen kihalttá tette a térséget. Ezért
nem volt rá sem idő sem lehetőség, hogy a paraszti kultúrában megteremtse a
népviseletet és még meg is őrizze azt.
A Szappanos Lukács népdalkőr által viselt viseletre mondjuk azt hogy a mi
viseletünk, pedig ebben a formában csak a Gyöngyös bokréta ideje alatt jött létre.
Bár nagy néprajzosok mondják, hogy amelyik falunak nincs viselete az hozzon létre
és 50-100 év múlva már mint helyi népviseletet fogják emlegetni.

A teljesség igénye nélkül említünk néhány jellegzetes ruhadarabot.
A mándli posztóból készült rövid férfi kabát.
Az úgynevezett kismándli (mellény) zsebekkel ellátva kék vagy fekete posztóból
készült, 18-20 ezüst vagy réz gombokkal.
A nagy-mándli szintén kék vagy fekete zsinóros, gombos posztókabát.
Nadrágot a paraszt csak télen hordott, nyáron bőgatyában járt. Két fajtáját
viselték: az ellenzős csizmanadrágot és a juhásznadrágot. Ez utóbbi térdtől lefelé
bővült,
hogy
a
szárát
a
csizmaszáron
kívülre (rajthuzli) eresztethessék.
Mejjedző: férfiak és nők is viselték, a nőké textilből, a férfiaké bőrből készült.
Ködmön: combig érő, fodros aljú kiskabát. Birkabőrből varrták és dakunak is
nevezték.
Suba: sokoldalú, talán a legfontosabb felsőruha. Birkabőrből készült.
Szűr: posztóból készült köpeny, hímzett változata a cifraszür.

A női viseleti darabok
Ingváll: kunsági helyeken is használták, eltakarta a derekat, ujja könyéken felül
ért. A mell alá érő kivágott ingvállat elöl pántlikával, pertlivel fogták össze.
Pruszlik: az ingváll tetejére felvet ujjasrékli.
Mente: A hagyatéki leltárak elmaradhatatlan többgenerációs darabjai a zöld
menték, rókaprémmel, esetleg arany- vagy ezüstgombokkal.
A szoknyák közül kedvelték a zöld rása szoknyákat és a szebeni szoknyákat. A
kötények, kendők számtalan változatát ismerjük.
Főkötők: Legpompásabb darabjait arany-, ezüstzsinórokkal, csipkékkel díszítették.
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A hétköznapi és ünnepi viselet erősen elvált egymástól. A Jászkunságban a
viseletet is szabályozták. Megszabták, mit vehetnek magukra a gazdák, a
gazdafeleségek, a szolgák, a szolgálók, milyen ruhadarabok adhatók munkabérbe.
A végrendeletekben kamillot szoknya, rövid és hosszú mente
leggyakrabban. A kékfestő az 1840-es években terjed a Kiskunságban.
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Hagyományápolás
Városunk életében mindig nagy szerepet játszott a hagyomány, annak továbbörökítése a
felnövekvő nemzedék számára. Ennek egyik legszebb példája a Kun Miatyánk, amely
Szappanos Lukács gyűjtéséből maradt ránk:
A Kun Miatyánk
Bezen attamaz kenze kikte
szen lészen szen adon
dösön szen küklön
nitziengen gerde ali kikte
bezen akomezne oknemezne
bergezge pitbütör küngön
ill bezen menemezne
neszen bezde jermez berge utrogergene
illme bezne algyamanna
kutkor bezne algyamanna
szenbörsön boka csalli
batsonigyetengria. Ámen.
(Szappanos Lukács, Kunszentmiklós, 1968)1
Szappanos Lukácsról meg kell emlékezni, hiszen ő parasztgazda lévén autodidakta módon
tanulta és ápolta nemzeti, népi kincsinket. A Miatyánkot 1962-ben a magyar rádióban is
elmondta. Hamarosan levél érkezett a kaukázusi Kabardin Köztársaságból. Egy írónő,
Barakova Fusza küldte a levelet Nalcsik városból. Érdeklődött a szöveg iránt, mert azt az ő
kalmük anyanyelvén csaknem tökéletesen megértette.
Az ő nevéhez fűződik a csaknem teljesen feledésbe ment tánc a kun verbunkos. A
szentmiklósi tanyavilágban kutatta föl a tánc szövegét és lépéseit.
Kiskunságban verbuválnak
Most szedik a katonákat
Csuha-haha-ha
Állj be pajtás katonának
Jobb dolgod lesz mint apádnak
Csuha-haha-ha
Se nem kapálsz se nem kaszálsz
Csak a kaszárnyában sétálsz
Csuha-haha-ha
1

Balogh Mihály – Szabó Sándor: Felső-Kiskunság – Dunamellék p. 58.
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Édesanyám ne sírjék kend
Katonának nevelt fel kend
Csuha-haha-ha
Én is elbírok egy kardot
Mint sok derék magyar bajnok
Csuha-haha-ha
Esik eső bugyborékol
Szól a kakas kukorékol
Csuha-haha-ha
Most fújják a víg marsokat
Itt kell hagyni a galambomat
Csuha-haha-ha
Ha csakugyan el kell menni
Kiskunságot itt kell hagyni
Csuha-haha-ha
Hagyok olyan rózsát benne
Hogy hóttigfáj a szívem érte
Csuha-haha-ha2
Szappanos Lukáccsal kapcsolatban fontos megemlíteni a Gyönygyösbokréta mozgalmat.
Elévülhetetlen érdeme volt abban, hogy a Kunság elveszettnek hitt táncöröksége: kun
verbunk, „törökös”, söprű és sapkatánc megőrződött. 1931-ben alapító tagja volt a
kunszentmiklósiak

Szentmiklósi

Gyönygyösbokréta

csoportjának.

Az

1936-os

Gyönygyösbokréta kiskunhalasi országos bemutatóján első helyezést értek el, sikeresen és
méltó módon képviselték Magyarországot külföldi fellépéseik alkalmával is (Franciaország,
Ausztria). A néprajzkutatók közül elsőként Gönyey Sándor kereste fel 1947-ben. Őt követve a
néptánckutatók több generációja is rendszeresen látogatta őt. A kunszentmiklósi táncokról s
ezzel együtt Szappanos Lukács tánctudásáról az évtizedek során három alkalommal készült
filmfelvétel.
A Népművészet Mestere címet 1966. augusztus 20-án kapta meg.

2

Balogh Mihály – Szabó Sándor: Felső-Kiskunság - Dunamellék
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Szokások, ünnepek, jeles napok
A hagyományok tisztelete fontos az itt élőknek. Felekezeti kötődés, korosztály, foglalkozás,
vagyoni szint, a helyi közösségekben betöltött rang szerint csoportosulnak, élték társas
életüket az emberek. Az év jeles ünnepei az újév napján kezdődtek. A farsang a mulatozás, a
vígság ünnepe volt régtől fogva. A maskarázás a mi vidékünkön is jellemző volt.
A Húsvét csöndes családi ünnep volt. Annál elevenebb, zajosabb húsvét másnapja, a hétfői
locsolkodás.

Redemptus nap
Minden év május 6-a környékén az Iloncsuk szabadcsapat szervezésében kerül
megrendezésre.
1745. május 6-án Mária Terézia aláírta redemptióról szóló diplomát, amely visszaállította a
szabad jászok és kunok örökös kiváltságait, azaz a szabad tisztviselő- és lelkészválasztást,
a pallosjogot, a révtől, vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességet. A
redemptio a kunok legfontosabb ünnepe. Kitartásuk és áldozatuk meghozta a gyümölcsét,
példával szolgálva az utódok számára. Rendezvényükkel a történelmi esemény jelentőségére
kívánják felhívni a fiatalok figyelemét, megismertetni velük elődjeink érdemeit.
A hagyományőrző kulturális seregszemle gasztronómiai programmal is kiegészül. A
főszerepet a pásztorok mindennapi ételeiből választják ki, birkapörkölt, pásztor tarhonya…
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Szentmiklósi napok
Minden év szeptember második hétvégéjén kerül megrendezésre a Szentmiklósi Napok és
azon belül az országos Birkafőző verseny.
A rendezvényre az egész város készül, hiszen ezen a hétvégén rég nem látott ismerősök
találkoznak, mivel az ország egész területéről haza látogatnak az innen elszármazottak. A
rendezvény nemzetközi hírű, hiszen minden testvér település részt vesz úgy a hazaiak, mint a
külhoniak.
A rendezvényen változatos gyermek és felnőtt programok, koncertek, kézműves
foglalkozások, bemutatók várják az érdeklődőket.
Ízek kavalkádja várja a látogatókat!
Szentmiklósi Napok egyik fő attrakciója a szombati birkafőző verseny. A kiemelkedő
jelentőséggel bíró gasztronómiai fesztiválon több mint száz csapat méri össze
szakácstudományát szombat reggel 8 órától a városközpontban. Az elkészült ételekből
reméljük az idén is 2-3 ezren jól laknak a város főterén. A főzőverseny mellett
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Kunszentmiklósi birkapörkölt

A város körüli szikes puszta adja a takarmányt a jószágoknak, mely meghatározza a hús ízét.
A főzés bográcsban történik, szabadtűzön. Fontos, hogy nem keverik a húst, így az nem törik.
Az alapanyagok a bográcsba rétegesen kerülnek, és az edény folyamatos mozgatásával érik el,
hogy ne égjen le a pörkölt. Alulra kerül a fej, a csontok, majd a csontos húsok, a csont nélküli
húsok, a hússal rétegezve a hagyma, a só, az őrölt paprika. A felső kiskunsági pörköltbe
ezen öt alapanyagon kívül más nem kerül. Egy egész birka kerül a bográcsba, melyet 3-4 órán
keresztül kell főzni..

Szüreti felvonulás
Városunkban 1987 óta éledt újra a szüreti felvonulás, ami hagyományosan minden év október
második hétvégéjén kerül megrendezésre, amin a város apraja nagyja részt vesz. A felvonulás
során lovas fogatokkal vonulnak a párok végig a városon és tánccal hívják a bálba a város
lakóit, akik csoportokban várják a menet érkezését.
A hagyományokhoz hűen a legügyesebb csőszlányok és csőszlegények közül választják ki a
bíró és bíróné párosát, akik kitüntetett szerepben részesülnek a mulatság ideje alatt. A bíró
párok minden alkalommal a Nagy Magyarország valamely tájegységére jellemző népviseletet
öltik magukra. Új hagyományként a tavalyi év óta Kunszentmiklós főterén szombat délután is
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eljárják hagyományos bíró táncukat. A város lakói mindig nagy érdeklődéssel várják a
táncosokat, akik 9 helyszínen állnak meg és mutatják be néptáncos tudásukat.

Advent
December az advent hónapja, a betlehemezés meg a karácsony ideje. Szilveszter az
óévbúcsúztató hagyományos napja. Kunszentmiklóson az esti istentisztelet után mindenki
hazatért, jól belakott még utoljára az évben ( ez volt a bévöd vagy bővöd). Éjfél előtt a nép a
Bakér-parton gyülekezett, ahol tarackágyúk durrogása búcsúztatta az óévet, s köszöntötte az
újévet.
8

Hosszú évek óta városunk az adventi várakozás idejében számos programmal és műsorral
készül a lakosoknak. Számos koncerttel, amin az iskolák tanulói, civil szervezetek tagjai és a
helyi zenekarok, énekesek adnak műsort.
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Kunszentmiklós Város civil szervezetei
Egy kisváros életében fontos szerepe van az egyesületeknek és civil szervezeteknek.
Városunkban számos civil szervezet egyesület működik:

Puszta Hangja Egyesület
A város életében meghatározó események a Puszta Hangja Egyesület által szervezett
kulturális programok. Az egyesületet támogatja az önkormányzat.
„Az egyesület alapvető célja egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely támogatja és segíti
a színvonalas, különleges és igényes kulturális értékek felkutatását, bemutatását és
terjesztését. Magyar nyelvünk ápolását és hagyományaink széleskörű megismertetését.” 3
Évente számos alkalommal vannak rendezvényeik többnyire a Varga Domokos ÁMK
Könyvtárában. Ezek a rendezvények fontos kultúraápoló,- közvetítő szerepet töltenek be.

Varga Domokos ÁMK Nyugdíjas Klub
A klub nem csak civil szervezet, hanem az ÁMK-hoz tartozó klub is. Nyugdíjasaink nagyon
aktívak. Évente több bált (liba bál, farsangi bál, nőnap, anyák napja, szilveszteri bál)
rendeznek az ÁMK nagytermében. Ezek a rendezvények nagyon jó hangulatúak, és nem csak
nyugdíjasok, hanem fiatalok is szép számmal részt vesznek ezeken az alkalmakon.
Nyugdíjasaink nemcsak bálokat, rendezvényeket szerveznek, hanem részt vesznek szinte
minden városi rendezvényen, ünnepi megemlékezésen. Városunk életének színfoltjai azok a
rendezvények, melyeken részt vesznek.

Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület
A kunszentmiklósi Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület 1998-ban alakult Lesi Árpád, a város
jelenlegi polgármestere kezdeményezésére. A kunok a XIII. század végén, a XIV. század
elején, a tatárdúlást követően újra betelepültek a Felső-Kiskunságba, akkor az Iloncsuk
nemzetség bírta ezt a területet Kiskunlacházától a mai Kunszállás környékéig. Innen ered az
egyesület neve, amit az alapítók választottak, így tisztelegve kun őseik előtt. A tagság
akkoriban még kizárólag csak íjászattal foglalkozott, tudásukról versenyeken adtak számot. A
vezetői teendőket tíz esztendeje vállalta magára Vass Gergő, akinek hagyományőrző
munkáját a Kunszövetség 2015-ben Sudár István-díjjal ismerte el.
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Felső-Kiskunsági Turisztikai Egyesület
Az egyesület 2019 év elején alakult meg, hogy képviselje Kunszentmiklós és környékén a
turisztikai irányvonalat, ez idáig ugyanis nem volt olyan szervezet, aki a térség
népszerűsítésére jött volna létre. Legfontosabb célkitűzésük, hogy bemutassák és különféle
rendezvényekkel, programokkal népszerűsítsék Kunszentmiklós, illetve a Felső-Kiskunság, a
Nemzeti Park és a régió turisztikai lehetőségeit. Cél, a lendület megtartása. Az egyesület függ
a támogatások mértékétől. Sikeres rendezvényük volt az I. Szentmiklósi Retro Fesztivál és a
főtéri szilveszteri rendezvény. Terveznek nyári programokat, és remélik, hogy a lakosság
körében azok is sikeresek lesznek.
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Értéktár Kör
Az Értéktár Kör 2019. januárban alakult. Cél, hogy a résztvevők a havonta megrendezésre
kerülő

foglakozások

alkalmával

felelevenítsék

elődeink

mindennapi,

vagy

jeles

eseményekhez kötődő tevékenységeit. Az érdeklődők kipróbálhatják, megtanulhatják a
hagyományos helyi ételek készítését (pl. lakodalmas sütemények, kulcsos kalács), a
szappanöntést, a kosárfonást és egyéb kézműves tevékenységeket.
A foglalkozásokra minden második hét keddjén 17.00 órakor kerül sor a Varga Domokos
Általános Művelődési Központban.
Az Értéktár Kör első foglalkozása 2019. január 29-én volt, ahol a lúdgége pödréssel
ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az indulás óta számos foglalkozást tartottak.
Tevékenységük kiegészült: a főtéren rendezett adventi vasárnapokra mézeskaláccsal
örvendeztették meg a rendezvényre látogatókat.
Az Értéktár Kör vezetője: Vassné Kelemen Ágnes, alpolgármester asszony és Juhász
Csabáné
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