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Deák éva

öltözködés és identitás a 17–18. századi 
erdélyben a viseletsorozatok tükrében*

 

Megjelenésünk – arckifejezésünk,1 a testünk fizikai állapota,2 ruházatunk és 
a kiegészítők – számos információt közölnek rólunk. A ruházat nemcsak jelzi, 
hanem létre is hozza a személyes és a társadalmi identitást, például az öltözködés 
mindennapos aktusán keresztül.3 A ruha stílusa, anyaga és színe utalhat nemre, 
életkorra, társadalmi helyzetre, szubkultúrához való tartozásra. Az értelmezés 
a szemlélő tekintetét igényli, s elsősorban a nyilvánosság tereiben történik. 

A kora újkori Európában az írás-olvasás a mainál ritkább tudásnak számított, 
a textíliák értékét vagy a ruha formáját viszont könnyen beazonosították, mint 
a foglalkozás, társadalmi státusz, anyagi helyzet, etnikai és regionális hovatarto-
zás rögzült jeleit. A férfi és a női viselet egyértelműbben elkülönült. A társadalmi 
nem szempontjából a nadrág és a szoknya közötti különbség, valamint az előkelő 
női viseletben elmaradhatatlan fűző, illetve merevített ruhaderék különösen nagy 
jelentőséggel bírt. A ruházat ezen túl jelezhette viselője életkorát, családi állapo-
tát, s illenie kellett az alkalomhoz, amikor viselték.

Az öltözködés társadalmi helyzetet jelző szerepe ma is meghatározó. Az ízlés-
beli eltérések a ruházkodásban is megmutatkoznak, hiszen ezek a finom meg-
különböztetések nemcsak láthatóvá teszik, hanem egyúttal fenn is tartják a tár-
sadalmi különbségeket.4 A ruházat a kora újkorban is a rang és a vagyon egyik 
leglátványosabb megnyilvánulási területe volt. Az aktuális társadalmi állás kife-
jezésre juttatása mellett az ambíciókat is megmutathatta. Bernard Mandeville 
a 18. század elején írt szatírájában, A méhek meséjében állapította meg:

„ahol nem ismerik, az embert általában ruhájáról és egyéb díszeiről ítélik meg; azok 
gazdagságáról az illető jólétére, ízléses elrendezésükről értelmére következtetnek. 
Ez késztet mindenkit, [...] hogy rangján felül öltözködjék, [...] különösen nagy és 
népes városokban, ahol egy alantasabb ember előbb találkozik ötven idegennel, mint 
egy ismerőssel, és így meglehet az a gyönyörűsége, hogy a nagy többség nem aszerint 
ítéli meg, ami, hanem aminek látszik.”5

* A tanulmány az OTKA 101560 számú pályázata támogatásával készült.
1 Weatherhill 1991: 308.
2 Finkelstein 1991: 2.
3 Jones–Stallybrass 2003; Vincent 2003: 108.
4 Bourdieu 1984a; Bourdieu 1984b: 196–206.
5 Mandeville 1996: 72.
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A norma szerint a ruhának a lehető legpontosabban kellett megjelenítenie 
a társadalmi státuszt, jeleznie a fennálló társadalmi határokat. Az osztályok fel-
ismerhetőségén túl a belső rétegződés kifejezésre juttatását is elvárták. Mivel 
a felsőbb osztályok privilégiumai közé tartozó státuszjelző elemek kisajátítása 
elítélendőnek számított, a hatóságok törvényekben, szankciók alkalmazásával is 
próbálták a rangon felüli öltözködést megakadályozni.6

A fennmaradt ruhadarabok és az írott források mellett a kora újkori öltöz-
ködés fontos forrásai a képi ábrázolások, a festmények, miniatúrák és metszetek. 
A viseletképek sorozata egy régió, város, ország vagy akár az „egész világ” öltözkö-
dési szokásait mutatta be.7 Ezek a könyvek vagy képsorozatok a fentebbi szempon-
tok alapján – nem, társadalmi státusz vagy foglalkozás, nemzetiség és lakóhely – 
ábrázolták a kiválasztott területek viseleteit, illetve egyúttal közvetítették is a minél 
pontosabb megkülönböztethetőség igényét.8 A tanulmány a ruházat státuszjelző 
szerepét vizsgálja a 17–18. századi, kézzel festett erdélyi viseletsorozatok alapján.

A viseletképek Európában a 16. században váltak népszerűvé. Rokon műfa-
jai többek közt a miniatúra, a veduta és a portré. Daniel Defert a viseletképek 
16. századi megjelenéséről írva a forráscsoporthoz sorolja még az útleírások, táj- és 
országleírások képeit, s említést tesz a címeres könyvekről és emblematákról is.9 
Ezen túl, a viseletképek vizsgálhatóak még a korszak kartográfiai törekvéseihez 
kapcsolódóan.10 A 16. század közepétől elterjedt emlékkönyvek, az úgynevezett 
album amicorumok is tartalmaznak viseletábrázolásokat. Ezek olyan kisméretű, 
hordozható könyvecskék, amelyekbe az egyetemeket látogató diákok, kereskedők, 
vándorló mesterlegények, utazók gyűjtöttek aláírásokat, mottókat és képeket. 
A képek között amatőr és professzionális művészek által festett allegorikus ala-
kok, címerek, portrék, nevezetességek és viseletek egyaránt megtalálhatók.11 Ezek 
a viseletábrázolások viszonylag kis méretűek, színes akvarell vagy gouache tech-
nikával festették őket, és sokszorosított képek is vannak közöttük. A viseletköny-
vekhez hasonlóan egy-egy terület vagy település lakóit a társadalmi hierarchia 
különböző szintjein álló alakok – uralkodók, nemesek, polgárok és földművesek – 
reprezentálták. A válogatás a tulajdonos személyes ízlését tükrözte. 

A kötetbe rendezett képekből álló viseletkódexek mellett egyre több nyom-
tatott album jelent meg a kora újkori Európában. Az 1520 és 1610 közötti idő-
szakban több mint kétszáz, metszetek sorát tartalmazó viseletkönyvet adtak ki.12 
Ezekben az egy vagy több alakot ábrázoló metszetekhez képfeliratok (gyakran 

6 Bulst 1993: 32–46; DaCosta 1997: 79; Hampel–Kallbrunner 1962; Hughes 1992: 136–158; 
Hunt 1996; Kovesi Killerby 2002; Zimányi 1994: 7–18.

7 Rublack 2012: 146–63; Wilson 2005: 70–132.
8 Dinges 1992: 53–54; Ilg 2004: 42–44.
9 Defert 1984: 36.
10 Gordon 1999: 80–168; Born 2011: 53–54.
11 Wilson 2012: 205–226. További irodalom: Rosenthal 2009: 619–641; Nevinson 1979: 

167–176.
12 Vecellio 1977; Cennerné 1972: 23–43.
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több nyelven), esetleg hosszabb-rövidebb leírások is tartoznak.13 Az „egész világ” 
öltözékeinek bemutatására vállalkozó albumok általában néhány magyar vonat-
kozású viseletképet is közöltek.14 

A kiadványok koncentrálhattak kisebb területre, egy város, vagy egy nagyobb 
régió öltözködésére.15 Magyarországról vagy Erdélyről önálló nyomtatott viselet-
könyv nem jelent meg a korszakban, erdélyi öltözeteket két szász tudós, Johan-
nes Tröster és Laurentius Toppeltinus Nyugat-Európában nyomtatott, leíró, 
illetve történeti műve ábrázol nagyobb számban viseletképeken.16 A 17. század-
ban önálló sorozatként is népszerűvé vált a rendi, katonai egyenruhák bemuta-
tása,17 melynek magyar vonatkozású példája Michael Wening 1665-ös kiadású, 
nemesi és katonai férfiöltözékeket bemutató Mancher Figuren. Vngarn, Türcken, 
Hußarn, Heyducken Wallachen vnd Armänien című metszetgyűjteménye. A ber-
lini Lipperheide-gyűjtemény példányában kétsoros magyarázat is tartozik az 
egyes képekhez.18 (1–2. kép) A csak férfiakat vagy csak nőket bemutató soroza-
tok közül Jost Amman népszerű munkái voltak nagy befolyással a kortárs ábrá-
zolásokra. A több kiadást megért, 16. századi női viseletgyűjtemény hatása a kéz-
zel festett viseletképeken is megfigyelhető (3. kép).19

A sokszorosított grafikus viseletkönyvek mellett azonban Európa-szerte 
továbbra is születtek egyedi, kézzel készült, kézírásos felirattal ellátott albumok. 
Közéjük tartoznak a 17–18. századi, Erdélyben készült, legnagyobbrészt vízfes-
tésű sorozatok is.

Az ismert sorozatok nagy része magyarországi és romániai könyvtárakban talál-
ható. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára két sorozatot őriz, a Magyar 
Tudományos Akadémia Kézirattára pedig egyet.20 Debrecenben, a Tiszántúli 
Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár Kézirattárában található 
az Imagines Personarum Transylvanicarum címet viselő, 32 képből (17 férfi, 15 nő) 
álló sorozat.21 A nagyszebeni Brukenthal Nemzeti Múzeum könyvtárában Cornel 
Irimie és Iulius Bielz leírása alapján három viseletsorozatot őriznek. Ezek közül 
kettőt tanulmányoztam: a most Siebenbürgische Trachten-Bilder címet viselő gyűj-
temény vízfestésű képeit,22 és a Costumes című albumot.23 Ez utóbbi kötethez tar-

13 Jones–Rosenthal 2008: 19–20.
14 Fülemile 1989: 115–132; Fülemile 1993: 139–164.
15 Küp 1937: 3–9.
16 Toppeltinus: 1667; Tröster 1666.
17 Tompos 2009: 29.
18 LippK Lipp. 537 m.kl.
19 Amman 1586.
20 OSZK RNY Oct. Germ. 198; OSZK RNY Quart. Germ. 892; MTA RKGY Történelem-Ré-

gészet Ívrét 2. Az előbbiek közül az egyik nemrég forráskiadványként is megjelent: Oborni–
Tompos–Bencsik 2009

21 TREKNK R. 582. Ismerteti és a képek többségét közli: Huß 1922: 165–176.
22 MNB BB Gr. 232. Cornel Irimie és Julius Bielz cikkében Siebenbürgische Landestrachten címen 

szerepel: Irimie–Bielz 1959: 178–179.
23 MNB BB Gr. 230. Cornel Irimie és Julius Bielz cikkében Siebenbürgische Nationaltrachten 

címen szerepel: Irimie–Bielz 1959: 179–180.
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tozik egy Siebenbürger Grenz-Soldaten címet viselő, tizenhárom képből álló soro-
zat is, mely tizenkét képen egyenruhás katonákat ábrázol, az utolsó képen pedig 
egy teljesen felszerszámozott lovat. A műfaj 19. századi utóéletére nyújt kitekintést 
Joseph Leonhard Die Bewohner Siebenbürgens című 1818-as kézirata, amely Erdély 
különböző nemzetiségű lakóit mutatja be 102 oldalon, 39 színes képen,24 illetve 
Franz Neuhauser nyolc színezett litográfiája, amely szász és román alakokat ábrázol 
a kézzel festett viseletképekéhez nagyon hasonló stílusban.25

A legtöbb képből a román akadémiai könyvtár Trachten Cabinet von Sie-
benbürgen című sorozata áll.26 A sorozat nem egységes: a két legrégebbi lapja 
négy-négy alakot ábrázol, míg a többi 113 egész oldalas akvarell a szokásos 
módon egy-egy alakot (1–100; 102–107; 109–115). Az utolsó harminc képre 
a gyűjtemény 1965-ben friss szerzeményként hivatkozott.27 Ebben az albumban 
több egymáshoz nagyon hasonló képpár is található: a román orthodox püs-
pök két képen szerepel, ugyanolyan nézetből ábrázolva, a ruhákon csak a kilát-
szó bélés színe különbözik (lila, illetve kék); mindkét képhez az Ein Biskup oder 

24 MNB BB MS. 41.
25 MNB BB Gr. 233.
26 BAR TCS DS I/39.
27 Florescu 1965: 111.

1. kép. Zenész. Michael Wening: Mancher 
Figuren, 1665 (LippK Lipp. 537 m.kl.)

2. kép. Magyar huszár. Michael Wening: 
Mancher Figuren, 1665 (LippK Lipp. 537 
m.kl.)



154  KORALL 55. 

 Wallachischer Bischoff aláírás tartozik. Egy másik, egymáshoz nagyon hasonló kép-
páron egy görög nő szerepel (Ein Griechisches Weib).28 

A grazi egyetemi könyvtár kézirattárában található viseletkódex az Erdély 
népeit bemutató legnagyobb sorozatok egyike, 99 képből áll.29 A magyar etni-
kumot ábrázoló képeiről Thim József közölt listát a 19. század végén.30 A kolozs-
vári egyetemi könyvtárban megtalálható a teljes sorozat 20. századi másola-
ta.31 A nagyobb sorozatokhoz tartozik még a British Library kézirattárának két 
kódexe. Közülük az angol feliratos sorozat32 1990-ben forráskiadványként is 
megjelent.33 A kötetben Galavics Géza tanulmánya a másik British Library-ben 
őrzött példányt34 is részletesen bemutatja, s a két sorozatot összeveti egymással.35 
A szakirodalom szintén a viseletsorozatok közé sorolja Luigi Ferdinando Mar-
sigli katonatiszt és természettudós36 Erdélyről szóló La popolazione di Transilva-
nia composta di varie nazioni, di diverse lingue, Religioni, usi e Vestiti, che in questo 
libro sono figurati című kéziratos munkáját, mely a bolognai egyetemi könyvtár-
ban található és 25 viseletképet tartalmaz.37

A kisebb sorozatok közé tartozik a berlini Kunstbibliothek Lipperheide-gyűj-
teményében őrzött, kilenc képet és a hozzájuk tartozó hét oldalnyi szöveges 
magyarázatot tartalmazó könyvecske. A képfeliratok és a szöveg nyelve német. 
A Lipperheide kódex képeihez nagyon hasonló ábrázolások más sorozatokban is 
szerepelnek: szász evangélikus lelkész, fiatal nagyszebeni nő templomba menet, 
fiatal szebeni nő sétához öltözve (4. kép), brassói szász nő, magyar grófnő a régi 
divat szerint öltözve, divatosan öltözött cselédlány Székelyföldről, azon belül 
Makfalváról (Eine frische dierne aus Czeckelandt von Makfalva bey Siebenbürgen), 
birkapásztor, havasalföldi román nő Csernetest mellől, terhet cipelő román fér-
fi.38 Két további kisebb sorozatot őriznek Weimarban és Wrocławban. 

28 Egyszerű kereséssel online elérhető a bukaresti sorozat összes képe digitalizálva a román akadé-
mia könyvtárának katalógusából (http://aleph500.biblacad.ro:8991/F – utolsó letöltés: 2014. 
május 15.); valamint az Europeana portálon (http://europeana.eu/portal/) és a The European 
Library-n (http://www.theeuropeanlibrary.org) keresztül.

29 UGH MS. II. 467.
30 Thim 1885: 77–85.
31 BCUC Nr. 545–1935. Mind a grazi eredeti (http://143.50.26.142/digbib/handschriften/

Ms.0400–0599/Ms.0467/index.html – utolsó letöltés: 2014. május 15.), mind a kolozsvári 
egyetemi könyvtárban őrzött másolat teljes terjedelemben, nagy felbontású fájlként online is 
elérhető (http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/patrimoniu/BCUCLUJ_FCS_MS1268.
pdf – utolsó letöltés: 2014. május 15.).

32 BLMC Add. MSS. 5256.
33 Jankovics–Galavics–R. Várkonyi 1990.
34 BLMC Add. MSS. 5257
35 Galavics 1990: 92–100.
36 Marsigli életéről és tudományos jelentőségéről: Stoye 1994.
37 BUB Coll. Mars. MS. 15. A képekről a 19. század végén másolatot készítettek, mely a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ gyűjteményében található MTA 
RKGY Ma. 4936/a. A képek Szendrei János viselettörténeti munkáiban a 20. század elején meg-
jelentek: Szendrei 1905: 149–151; Szendrei 1907: 193–205; Szendrei 1908: 97–122.

38 LippK Nr. Lipp. 891 m.tl.
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A legszűkebb elit öltözködésére vonatkozó 
források a fejedelmek és királybírák portréit 
tartalmazó sorozatok.39 Három ilyen gyűjte-
ményt Budapesten őriznek.40 A fentebb leírt 
bukaresti sorozat viseletképei közül 38 darab 
a fejedelmeket és királybírákat bemutató 
egészalakos ábrázolás, míg Jagelló Izabella, 
II. János és Székely Mózes csupán a címeré-
vel van jelen, Rhédey Ferenc fejedelem pedig 
a portréjával és egy másik lapon a címerével is 
szerepel. Ezek a kézzel festett erdélyi viselet-
sorozatokkal azonos stílusban és technikával 
készült képek. Robert Born 2011-es tanulmá-
nyában hívta fel a figyelmet egy addig kevéssé 
ismert sorozatra, Johannes Kinder De Comitis 
Romanis, Germanis et Hungaris Antiquis című 
kéziratára, amely a nagyszebeni Brukenthal 
Múzeum könyvtárában található. Born rámu-
tatott Kinder műve és a Marsigli kéziratok 
közt található fejedelemsorozat hasonlóságá-
ra.41 A Brukenthal Múzeum kézirata 64 lapon 
32 tollrajzot tartalmaz, tizenhét fejedelmet és 
ugyanannyi királybírót ábrázol. Az alkotó az 
előbbiek neveit monogram formájában adta 
meg az ovális keretbe foglalt, az arcot a mellkassal bezárólag ábrázoló portrékon, 
a királybíráknál ugyanakkor a képek keretén belül azok teljes nevét kiírta és a hiva-
talviselésük idejét is feltüntette.42

Ezek a sorozatok nagyon kevés kivétellel álló alakokat ábrázolnak. Néhány 
egyszerű vonás jelzi a talajt, ami kis dombocska vagy földdarab, esetleg némi 
növényzet, de a háttér általában üres. Egyes esetekben a lapon belül a portrékat 
keretbe foglalták. 

Az alakok arca és keze sematikus. Gyakran tartanak a kezükben tárgyat: virá-
got, munkaeszközt, kosarat, botot. A testtartás, a gesztusok és a kézben tartott 
dolgok egyértelműen utalnak a képen látható személy társadalmi helyzetére.43 
A nemesek és polgárok kezében gyakran virág vagy kendő, a tanároknál és a diá-
koknál könyv, a titkárnál levél, a börtönőrnél lakat, a kézműveseknél szerszám 
vagy az előállított termék van, a parasztok és szolgálók sokszor kosarat tartanak, 

39 Cennerné 1975: 296–297.
40 OSZK RNY Fol. lat. 1702; MTA RKGY Történelem-Régészet 2° 3; IMK 92. r. sz.
41 Born 2011: 63.
42 MNB BB MS. 42.
43 Fülemile 1992: 186.

3. kép. Magyar nemesasszony. Jost 
Amman: Im Frauwenzimmer, 1586
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melyben tojás, zöldségek, vagy gyümöl-
csök látszanak. A legfontosabb státusz-
jelző szereppel azonban a ruházat bír.

Szinte mindig tartozik felirat a ké- 
pekhez. A fejedelmek és királybírák ese-
tében – nagyon kevés kivétellel – szere-
pel a nevük, esetleg a hivatalviselésük 
ideje. A Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárának sorozatában a fejedelmek 
vallását szintén feltüntették. Emellett 
fontosnak tartották feljegyezni Báthori 
István neve mellé, hogy lengyel király is 
volt, Báthori Zsigmond nevéhez a biro-
dalmi hercegi címét, Báthori András 
esetében pedig a bíborosi méltóságot. 
Erdély egyetlen választott női fejedelme, 
Brandenburgi Katalin nem mind-
egyik sorozatban szerepel, míg Székely 
Mózest, Rhédey Ferencet több kötet is 
csak a címerével ábrázolja. A viseletsoro-
zatok feliratainak kategóriái: nem, társa-
dalmi státusz vagy foglalkozás, lakóhely 
vagy regionális hovatartozás, életkor, 

családi állapot, alkalom, évszak, időjárás. Ritkán a divat változására is utalnak. 
A feliratok nyelve általában német, időnként latin, egy esetben angol.

A képfeliratok gyakran jelzik a nemzetiséget. Amikor ez az információ 
hiányzik, a város vagy régió megadása segíthet a nemzeti hovatartozás megálla-
pításában, ám ez nem mindig egyértelmű. Legnagyobb számban a szász alakok 
vannak jelen. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a képek általában szász alko-
tók munkái. Ezen kívül még a magyarok és a románok szerepelnek nagyobb 
számban. A viseletképeken görögök, törökök, örmények, rácok, zsidók, illetve 
Morvaországból Erdélybe települt anabaptisták tűnnek fel. E kisebb etnikumok 
és csoportok megjelenítése a szemlélők etnográfiai érdeklődésének és az egzo-
tikumokra vonatkozó kíváncsiságának a kielégítését szolgálhatta. Ezeket a cso-
portokat egy-két jellemző foglalkozású alak képviseli: kereskedők, iparosok, 
esetleg katonák.

A legtöbb viseletalbumban több cigányt ábrázoló képet is találunk. A legna-
gyobb számban a grazi és a bukaresti sorozatban, valamint a Costumes album-
ban fordulnak elő, mindháromban összesen hat képen szerepelnek. Ez a meny-
nyiség már lehetőséget nyújt arra, hogy a szegény vándorcigányokat és a jobb 
módúakat is bemutassák. A szegénység megjelenítése az összes társadalmi csoport 
közül a cigányok esetében a legegyértelműbb: jónéhány szakadt, rongyos, foltos 
ruhájú alakot látunk a képeken, van néhány mezítlábas és több bocskort viselő 

4. kép. Nagyszebeni szász lány séta közben 
(LippK Lipp 891m.tl.)
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személy is. Öv helyett időnként csak egy kötél van a derekukon, és a férfiaknál 
előfordul, hogy a mellkas jó része kilátszik a ruhából (5. kép). Ebbe a csoportba 
tartozik a lapát- és kanálárus nő, az üstfoltozó, a teknővájó, a bukaresti sorozat-
ból több „mezei” cigány (Ein heßlicher Feldt-Zigeuner; Ein Feld Zigeiner in sei-
nem Habit; Eine feld Zigeinerin in ihrem Habit). A képfeliratok között értékítélet-
tel is találkozunk, amikor például az alakok csúnya jelzőt kapnak (Ein Heßlicher 
Feld  Czigeiner). Ugyanakkor vannak „szépen felöltözöttnek” leírt alakok is (pél-
dául: Eine aufgeputzte Czigeinerin; Eine auffgeputzte Zigeunerische Woywodin), és 
a cigány menyasszony ruhája szintén ünnepi. A Costumes albumban a Nagyszeben 
mellett lakók, a grazi sorozatban a zenészek (Ein Ziegeunerischer Spielmann; Ein 
Ziegeunerischer Sanger; Ein Ziegeunerischer Tanzmeister) jelenítik meg a jómódú 
cigány réteget. Ez utóbbiak a nemesi és polgári viselethez hasonlóan vannak 
öltözve, csizmát, süveget, jobbfajta szőrmével bélelt felsőruhát viselnek (6. kép).

A viseletképeken az egyes ruhadaraboknak vagy kiegészítőknek státuszjelző 
szerepük lehet, de meglétük hiánya is jelzésértékű. Kevés esetben, a társadalom 
alsó vagy marginális rétegeiből ábrázolnak mezítlábas embert: egy diák inasát, 
egy nyári ruhás román nőt (Eine Wallachin im Sommer Habit) (9. kép) – egy, 
az utóbbihoz nagyon hasonló kép ugyanakkor másutt közrendű román nő 
(Eine gemeine Wallachin) felirattal szerepel –, illetve egy lapát- és kanálárusító 
cigány nőt (Eine Zigainerische Schauffel, und Löffel VerKaufferin). A The True & 
Exact Dresses címkezdetű  sorozatban a templomban a gyülekezet előtt vezeklő 

5. kép. Cigány férfi (UG H MS. II. 467.) 6. kép. Cigányzenész (UG H MS. II. 467.)
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 szajhának csak egyik lábán van csizma, ez a megszégyenítő büntetés része. 
A ferences szerzetes szandált visel.44

A szegényebb parasztok, diákok, mesteremberek, a közkatonák (hajdú, talpas) 
jellemzően bocskort hordanak. A papucs általános viseletként jobb módú magya-
rok, románok és szászok lábbelijeként, valamint törökök, rácok, zsidók, orthodox 
egyházi személyek lábán is látszik. A képeken általában azonos színű kapcával vise-
lik (piros, sárga, fekete), de találunk példát eltérő színű kapcával történő párosí-
tásra is, például a fiatal szász iparoson, aki úgy van felöltözve, ahogy a céhében 
megjelenik (A Saxon Youngman of a Trade when he appears in his Compa[ny]), a rác 
férfin és a feleségén, egy zsidó feleségén és egy kurtizánon (Eine Vielgeliebte Mait-
resse). A szász férfi megjelenése fiatalsága, a kurtizáné foglalkozása miatt extrava-
gáns, ehhez a hatáshoz a piros kapcával viselt sárga papucs is hozzájárul. 

Az elit leggyakrabban csizmát visel a vizsgált képeken. Különösen szíve-
sen ábrázolták a sorozatok a szász nők jellegzetes ráncolt csizmáját. Amellett, 
hogy a szász nők lábán a legtöbbször ezt a lábbelitípust látjuk, maga a csizma 
több képen is kiemelt szerepet kapott. A Nagydisznódról való szász parasztasz-
szony képén a nő térdmagasságba emeli fel a szoknyát, hogy a csizmája jól lát-
szódjon, egy másik képen pedig egy besztercei szász nő áll hasonló pózban. 

44 Jankovics–Galavics–R. Várkonyi 1990: 66. és 20. kép.

7. kép. Női lábbeliket készítő suszter. 
Siebenbürgische Trachten-Bilder  
(MNB BB Gr. 230–232.)

8. kép. Suszternő. Siebenbürgische 
Trachten-Bilder (MNB BB Gr. 230–232.)
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Ugyanez a mozdulat figyelhető meg Toppeltinus történeti művének egyik képén 
is, s talán ugyanannak a lábbelinek egy korábbi változatát láthatjuk: itt azonban 
a csizma szárának végződése még nem ívelt.45 Egy nők számára dolgozó csizma-
dia (Ein  Frauen Schuster) a fekete és a piros csizmákat még ráncolatlanul, a vállain 
keresztbe tett botról lógatva tartja (7. kép). Ezeknek a szára körülbelül kétszer 
olyan hosszú, mint ráncolva. Egy brassói suszternő (Eine Schusterin aus Crons-
tadt) ládáról árulja a már ráncolt csizmákat: egy pár piros és egy pár fekete ráncolt 
csizma látható a láda tetején, és az árus a kezében is tart egy fél párat (8. kép).

A 18. század második felében készült viseletsorozatban azonban a nagysze-
beni lányok és nők már a téli öltözetekhez is inkább cipőt viselnek, ezek között 
csupán egy alkalommal jelenik meg a jellegzetes szász ráncos csizma. Minden női 
cipő több centi magas sarkú, még a kislányé is.46

Hasonlóképpen státuszjelző szerepe volt az egyes ruhadarabok szabásának, 
anyagának, színének és díszítésének. Az anyagok közötti különbségek valameny-
nyire még ezeken a viseletképeken is észrevehetőek. A képek alapján ugyan nehéz 
lenne rámutatni egy finom barna prém esetében, hogy nyuszt (coboly) vagy 
a valamivel olcsóbb nyest bőréből készült-e az adott bélés vagy szegély; ám a her-
melinprém még a képeken is látványos, ahogy az állat farkának fekete vége a szo-
kásos módon mintázza a teljesen fehér szőrmét. Ilyen tűnik fel például Rákóczi 
Zsigmond fejedelem felsőruhájának bélésén és gallérján, vagy Johannes Sachs 
von Harteneck királybíró mentéjének bélésén. A kevésbé értékes prémek között 
sem könnyű különbséget tenni, de a fentebb említett finom szőrméktől látvá-
nyosan különböznek a parasztok fekete vagy barna kucsmái, bundái és ködmön-
jei, amelyek juh vagy kecske szőrmés bőréből készültek.

A férfiruhák látványos, a képeken is szembetűnő díszeit a gombok és a hoz-
zájuk tartozó kötések jelentették. Ezek a ruha értékének számottevő részét képez-
ték, és a ruha ékének tartották őket. A férfiak esetében státuszszimbólumnak 
számítottak a drágaköves aranygombokkal díszített menték, ezeket a gombokat 
már nem is gombkötők, hanem ötvösök készítették. A fejedelmek és királybírák 
képein sok esetben megfigyelhetőek a mai szem számára óriási, majdnem tyúk-
tojás nagyságú gombok a felsőruhákon. A legdrágább gomblyukak arany- vagy 
ezüstfonálból, azaz skófiumból készültek.

Főleg a katonák esetében gyakori a vállra vetve hordott kacagány, amely az 
alacsonyabb rangúak esetében farkasbőrből, míg a magasabb rangúaknál párduc- 
és tigrisbőrből készült. Párducbőrt láthatunk a British Library-ben őrzött egyik 
viseletsorozatban a magyar kapitányon,47 illetve az egyik nagyszebeni sorozat rác 
kapitányának (Ein Raitzischer Capitain) vállán.48 A süvegbe, kalapba tűzött toll-
forgónak vagy tollnak szintén rangjelző szerepe volt. A legmagasabb rangú sze-
mélyek általában a ritka és drága kócsagtollat hordták fekete vagy fehér színben, 

45 Galavics 1990: 74.
46 MNB BB Gr. 230.
47 Jankovics–Galavics–R. Várkonyi 1990: 69. kép.
48 MNB BB Gr. 232.
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az elérhetőbb, de még mindig magasabb árú darutollat az előkelők, míg a sastol-
lat a kevésbé tekintélyes nemesek és katonák viselték. A parasztok kakas-, gácsér- 
vagy lúdtollat hordtak.

A textíliák közötti különbségtétel a viseletképeken csak nagyobb vonalakban 
lehetséges. A drága kelmék és a háziszőttesek közötti különbség érzékelhető. A leg-
több fejedelem és királybíró ruhájának luxusanyagai a többi viseletkép textíliáihoz 
mérten kiemelkedőek. Az anyagok tekintetében még a szász társadalmon belül is 
megfigyelhetőek különbségek. Az előkelő szász nő (Eine Sachsin von guten stand) és 
fiatal leány (Eine sachsische Jungfer, vom besten stand), valamint a házasulandó korú 
lány fekete szoknyája bonyolult mintájú nyírott bársonyból van, a téli ruhát viselő 
szász nőé egyszerű mintájú, a közönséges polgárlányé, a félig felnőtt polgárlányé és 
a kislányé (Ein gemeines Sachsisches heuraths mässiges Bürger=Mädgen, halb erwachse-
nes Burger Mägdgen, Kleines Mägdgen) pedig sima fekete anyag. A kötényük átlátszó, 
finom fehér vagy fekete anyagból készült, s gyakran csipkeszerű szegély díszítette. 
A parasztok és szolgálók ruhái háziszőttesnek látszanak, időnként csíkos mintával.

A textíliák esetében a színek közötti különbségek még ennél is többet segí-
tenek a ruhadarabok viselőjének a társadalmi hierarchiában való elhelyezésében. 
A kora újkori Európában csak az elitnek volt módja igazán színesen öltözködni. 
A vörös szín az antikvitástól kezdve jelentős szerepet játszott Európa-szerte,49 
s folyamatosan nőtt a kék népszerűsége is. Ugyanakkor a 14. századtól kezdve 
Nyugat-Európa egyes részein a fekete kimondottan divatszínnek számított. 
A köznép ruházata sokkal kevésbé volt színes, leggyakrabban földszíneket visel-
tek.50 A grazi viseletsorozat magyar parasztot bemutató képe (Ein Ungarischer 
Bauer) ennek megfelelően bocskorban és barna ruhában ábrázolta az alakot.

A legjobb minőségű festékeket, amelyek szép és tartós színt adtak az anya-
goknak, ritkaságuk és áruk miatt a luxus minőségű textíliák festésére használ-
ták.51 Itália és Konstantinápoly azon túl, hogy a korszak fontos textilipari köz-
pontjainak számítottak, polikróm anyagaikról voltak ismertek.52 A fejedelemség 
gazdasági kapcsolatai ezekkel a központokkal szerepet játszottak abban, hogy az 
erdélyi elit tagjai színesen öltözködtek.

A viseletsorozatokban leggyakrabban ábrázolt erdélyi szászok közül a két leg-
fontosabb város, Brassó és Nagyszeben lakói képviseltetik magukat a legnagyobb 
számban. A grazi sorozatban kilenc brassói és tizenöt szebeni alak szerepel, vala-
mint egy Szeben mellől való parasztasszony. A jelentősebb mennyiségű kép lehe-
tővé teszi, hogy az életkorra (leggyakrabban a fiatalságra) és az alkalomra (séta 
közben, illetve gyónásra, templomba, keresztelőre menet) vonatkozó különb-
ségek is megjelenjenek. Láthatunk menyasszonyt és fiatalasszonyt. Az ábrázolá-
sok között többféle társadalmi állású és foglalkozású városlakó is helyet kapott. 

49 A vörös szín jelentőségéhez további irodalom: Greenfield 2006; Tompos 2004: 167–174.
50 Haarmann 2005: 130. A színek jelentőségéhez néprajzi és antropológiai szempontból: Flórián 

2007; Gáborján 1984.
51 Pastoureau 2001: 63–64; Piponnier–Perrine 1997: 16–17.
52 Schneider 1985: 39; Thompson 2004: 44.
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A szokásos előkelő és közönséges polgár, szolgáló, diák és lelkész mellett meg-
jelenik a bíró, az éjjeliőr, az istállófiú, a molnár, sőt, „egy város mellől” származó 
román majorosnő alakja is (Eine Walachische Meyerin bei einer Stadt). Meglepő 
választás a brassói sírásó (Der Todtengräber von Cronstadt) és a börtönőr helyet-
tesének (Der Cronstadter Kercker Meisters Substitutus) az ábrázolása. Az időjárás 
alapján egy nyári és egy téli öltözéket különböztet meg a felirat.

A szász polgárnők viseletének elemei rendszeresen előfordulnak a képeken.53 
A fejviseletek változatosságához hozzá tartozik a jellegzetes, henger alakú fekete 
fejfedő (Borten), amelyet főleg polgárlányok viseltek; esetenként átlátszó fehér 
fátyol is kerülhetett rá. Számos képen láthatóak a nők díszes pártában. Az arcot 
keretező csipkedísz megfigyelhető a kislány nyárias fejviseletének részeként, vala-
mint két polgárnő prémes téli főkötőjénél. A lányok fejdíszéről hosszú, a szok-
nya aljáig érő, széles szalagok lógnak.

Az előkelőbbek nyakukon csipkét vagy vastag gyöngysort hordtak. Ez utóbbi 
hosszan lelógó végét mellkasukon rögzítették, a legalján masni volt. Az Apor 
Péter által is leírt melldísz (Heftel) egyszerűbb és díszesebb változatait számos kép 

53 A korszak szász viseletéhez: Sigerus 1977: 63–96; Treiber–Netoliczka 1959: 142–152; Treiber–
Netoliczka 1968.

9. kép. Román nő nyári öltözékben. 
Trachten Cabinet von Siebenbürgen  
(BAR TCS DS I/39)

10. kép. Erdélyi román nő ünneplő ruhában. 
Trachten Cabinet von Siebenbürgen  
(BAR TCS DS I/39)
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ábrázolja.54 A fekete ráncolt köpeny (Krause Mantel) szintén gyakori ruhadarab. 
Fekete bársonypalástjukat élénk (kék, sárga, rózsaszín) színű szövettel bélelték.

A viseletsorozatokban a divat változásai szintén jelen vannak. Például 
a régebbi, a 17–18. század fordulóján született képeken még inkább kendőt, az 
újabbakon azonban már inkább legyezőt tartanak kezükben mind a nemesasszo-
nyok, mind pedig a polgárnők. A viseletképek készítői is tisztában voltak azzal, 
hogy az öltözék idővel változhatott. Ábrázoltak a régi divat szerint öltözött nagy-
szebeni polgárt (Ein Burger in Herrmanstadt, in der alten Tracht), nőt régi téli 
öltözékben (Eine Frau im alten Winter=Habit), vagy éppen fiatal nagyszebeni nőt 
régi viseletben (Eine Junge Frau in Herrmanstadt in der alten Tracht). A friss szó 
a korszakban divatosat és újat egyaránt jelentett és a viseletképek felirataiban az 
előbbi jelentésében például egy székelyföldi szolgálólánnyal kapcsolatban fordul 
elő (Eine frische Dirne aus Zeckellandt).55 Az ing ujjait nagy, színes masni díszí-
tette, néha még a fűzős ruhaderék elejét is. Az újabb kiegészítők közé tartozik 
a derékról lelógó óra, a legyező, illetve nyáron a napernyő. A férfiaknál a három-
szögletű kalap és a paróka (Ein Sachsischer Cancellist; Ein Haus Diener in Her-
mannstadt) viselése már a 18. század divatja.

A nők társadalmi állása lányok esetében az apa, asszonyoknál ugyanakkor 
a férj státuszától függött. Ez sokszor a képfeliratokban is megjelenik: tanácsúr, 
lelkész, iparos, gazdálkodó és mások felesége, vagy ritkábban lánya (Eine Bur-
gers Tochter aus Herrmanstadt im Winter) formában írták le a viseletképeken sze-
replő nők társadalomban elfoglalt helyét. Emellett azonban szerepel a kolozs-
vári nő, magyar nemes nő, brassói román parasztnő, előkelő besztercebányai nő 
(Eine Clausenburgerin; Eine Ungarische Edel-frau; Eine Wallachische Meyerin von 
Hermanstadt; Eine Wallachische Baurin von Cronstadt; Eine vornehme Frau von 
Bistriz) típusú leírás is. Összességében sokkal gyakrabban adják meg a viselet-
sorozatok feliratai a családi állapotot a nők esetében, mint a férfiaknál. Emellett 
a képek több menyasszonyt mutatnak, mint vőlegényt. A menyasszonyi öltözék 
ebben az időszakban a legjobb ünneplő ruha, nem készült csak erre az egy alka-
lomra felvehető, egyedi, speciális darab,56 és ekkor még a fehér színnek sem volt 
kiemelt szerepe. A gyászolók között nőket (Eine in der Klag gehende Edelfrau; 
Eine Sächsische Jungfer in der Klag) és férfiakat (Ein Siebenbürger Walach in der 
Klag; Ein Walach in der Klag) egyaránt találunk. A gyászt a sötét színek használa-
tával, illetve a ruha díszítetlenségével jelenítették meg a viseletképeken.57 A más-
kor gazdagon díszített, élénk színű ruhákban ábrázolt nemesasszony egyszerű, 
fekete és barna (más képen fekete és szürke) öltözetet, ékszerként fekete gyöngy-
sort visel. A gyászba öltözött erdélyi román férfi ruháján több fekete elem látszik, 
mint máskor: köpenye (vagy rövid kabátja) és egyujjas kesztyűje is fekete. 

54 Apor 1978: 58.
55 http://aleph500.biblacad.ro:8991/exlibris/aleph/a18_2/apache_media/

DEGTCM8FP27VF938379XQD8G58IE5M.jpg – utolsó letöltés: 2014. május 14.
56 Amnéus 2010: 28; Némethné 2001: 85.
57 Taylor 1983: 64–88, 209–224.



Deák Éva • öltözködés és identitás a 17–18. századi erdélyben a viseletsorozatok tükrében 163

A sorozatok összességében valamivel több férfit ábrázolnak, mint nőt. 
A képeken általában is több férfi mesterség, illetve foglalkozás tűnik fel. Ezen túl 
Erdély felekezeti sokszínűségének bemutatására viszonylag nagy számban szere-
pelnek papok, valamint katonák, tanárok és diákok. Pap- és katonafeleség ritkán 
van jelen a sorozatokban, a diákalakoknak egyáltalán nincs női megfelelője és 
házastársat sem rendelnek melléjük. Az önálló munkát végző nők leggyakrabban 
udvari és háztartási alkalmazottak (komorna, szolgálólány), parasztok, árusok, 
például tejet áruló román nő (Ein Wallachisch Milch Weib), de van néhány pros-
tituált, illetve az ábrázolt egyházi személyek között visszatérő alak az ortodox 
apáca (Eine Griechische Nonne, Eine Nonne auß der Walachei).

A képfeliratok viszonylag ritkán nevezik meg az alkalmakat. Ezek egy része 
egyházi jellegű, amikor templomba, esetleg gyónni induló alakokat látunk. 
A másik része nyilvános megjelenés, ez esetben piacra menet, séta közben, tánchoz 
öltözve ábrázolták az embereket. A templomba induló szász nők kezében rend-
szeresen ott az énekeskönyv. Az egyik, 18. század második feléből származó vise-
letsorozatban a társasági életben való részvétel is megjelenik (Eine Sachsische Frau, 
von besseren stand, in die Gesellschafft gehend; Eine Sachsin von guten stand in ihrer 
 ganzen Tracht, einen besuch abstattend). A férfiaknál a munkával és a hivatalviselés-
sel járó nyilvános megjelenések szintén ebbe a témakörbe tartoznak, például ami-
kor a százak tanácsának tagját a tanácsházára indulva látjuk (Ein Hundertmann der 
aufs Rath-haus geht), vagy amikor a fiatal szász iparos a céhében jelenik meg.

Az időjárás szintén nem túl gyakran megnevezett szempont. Kétféleképpen 
hivatkoznak rá, egyrészt a nyári (9. kép) és a téli viselet között tesznek különbsé-
get, másrészt néha ábrázolnak esős időben használt ruhadarabokat. Az előkelőbb 
nők kezükön nyáron fehér kesztyűt, télen pedig kézmelegítőt (stuzlit vagy stuclit) 
viseltek. Az alsóbb csoportokhoz tartozók egyujjas kesztyűt vettek fel a hideg ellen. 

* * *

A tanulmányozott viseletsorozatok megerősítik azt a tézist, amely szerint 
a 17–18. században az öltözködés alapvető identitásjelző szereppel bírt. A vise-
letképek készítői ezért is fektettek nagy hangsúlyt az öltözetek minél pontosabb 
ábrázolására. A viseletképek feliratai szerint a fontosabb megjelenítendő infor-
mációk közé tartozott a nem, a társadalmi állás vagy foglalkozás, valamely nem-
zetiséghez, régióhoz vagy településhez tartozás. Időnként az alkalom, a divat vál-
tozása és az időjárás is felmerült a szempontok között.

A képek nem egyéneket, hanem típusokat ábrázolnak. A sorozatok által 
közvetített ideálkép szerint – más, normatív forrásokhoz hasonlóan – az öltö-
zéktől elvárható, hogy lehetővé tegye viselője elhelyezését az adott társadalmon 
belül. Ennek megfelelően, a megjelenés alapján a legtöbb esetben a képaláírások 
elolvasása nélkül is tudnánk következtetni az egyes alakok státuszára, társada-
lomban elfoglalt helyére. A viseletkönyvek világképe szerint ugyanis a ruha lát-
ványában hordozza mindazokat az alapinformációkat, amelyeket a képfeliratok 
írásban közölnek.
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Az egyes ruhadarabok megléte vagy hiánya, szabása, díszítettsége, a divatos 
kiegészítők birtoklása státuszjelző szereppel bírt. Az ábrázolásmód sajátosságaiból 
adódik, hogy az anyagok kevésbé egyértelműen felismerhetőek a viseletképeken, 
mint a színek. A testtartás, a gesztusok, a kézben tartott, attribútumszerű tárgyak 
kiegészítik a ruházat által hordozott információkat.

A viseletsorozatok hasznos forrásai lehetnek a gazdaság-, társadalom-, műve-
lődés- és művészettörténetnek. Viselettörténeti szempontból nem szükséges külön 
hangsúlyozni a fontosságukat. Kiemelendőnek tartom az alsóbb társadalmi rétegek 
öltözeteinek nagyszámú ábrázolását, mivel a parasztság, pásztorok, szolgák öltözkö-
désére ebből az időszakból viszonylag kevés forrás áll rendelkezésünkre. 
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