Zalai kézműves értékek – zalai viseletek 2.
Szentgyörgyvölgyi népviselet
Szentgyörgyvölgy a Göcsej és az Őrség határán fekszik Ez a terület kisnemesi vidék,
ezért az itt élők viselete parasztplogári jegyeket visel magán.
A viseletet a „Száz magyar falu könyvesháza” sorozatban megjelent „Szentgyörgyvölgy” c.
kötetből ismerjük. A kép iskolás csoportot ábrázol és az 1910-es évekban készült.

Iskolás lányok a könyvből

A képeken látható viseletnek már rongya sincs a zalai múzeumokban. A lányok
öltözéke a jellegzetes paraszt-polgári viselet, míg a fiúk szemmel láthatólag már teljesen
polgári öltözéket hordanak. Az iskolás gyermekek viselete megegyezett a fiatal felnőtt
lányokéval és férfiakéval – ezért alkalmas a viselet visszaolvasására.
A lányok öltözéke:
Szoknyájuk hosszú, nem túl bő, alatta legfeljebb egy alsószoknya van a pendely
felett. A szoknya előtt kötény némi dísszel. A felső testen hosszú ujjú rékli. A réklin
fekete csatos öv.
A szoknya és a rékli anyaga azonos. A réklik többsége a mellkason ívesen elvágott és
fodorral díszített, alatta a rékli eleje ráncolással bővül. Van közöttük nyitott kihajtót
imitáló is – a kihajtók között néha más színű betét. A kihajtót függőlegesen díszítették. A
réklik hosszú ujjúak. Az ingujj fodros végű, vagy kézelős. A fodor csipkével, a kézelő
szalaggal díszített. Nyakukban fehér, csipkés szélű, húzott fodor.

A kötények többsége világos színű, de van közepes tónusú és mintás anyagból
szabott is. Díszítésük rávarrt szalag, vagy pié, vagy fodor. A kötény nem túl bő, derékban
kissé ráncolt, hossza csaknem a szoknya aljáig ér. A kötény derekát fekete csatos bőröv
takarja.
Hajuk egy copfba fogva, lábukon magas szárú ciő vagy csizma van.
A fiatal nők öltözéke ugyanilyen, de hajukat kontyban is viselhették.

Szentgyörgyvölgyi viseletbe öltöztetett népviseleti babák
Készítő Molnárné Riskó Erzsébet

A viselet alkalmas arra, hogy öltöztethető játékbabán jelenjen meg. Ennek célja
kettős lehet: mérete és ára miatt része lehet az idegenforgalmi ajándék kínálatnak,
ugyanakkor gyermekjátékként a szülőföldhöz kötődést, az elődők életének, szokásainak
megismerését segítheti elő.

Szentgyörgyvölgyi viseletbe öltöztetett játékbaba – készítő: Molnárné Riskó Erzsébet

Az értéktár bejegyzéshez a szentgyörgyvölgyi viselet anyagát összeállította: Molnárné
Riskó Erzsébet népviseleti baba készítő Népi Iparművész

