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A kelengye 
- Nadanicsekné Gereguly Piroska – 

 

A kelengye a hozomány egyik fajtája. Elsősorban vászon-neműből állt. Sok he-

lyen a fiatal pár részére szinte életre szóló ellátást biztosított, de minden esetben 

évtizedekig használták pl. az ágyneműket, abroszokat, zsákokat, törölközőket. 

Idős házaspárok, megözvegyültek egy-egy darabját ma is féltve őrzik, esetleg 

gyermekeiknek adják tovább.   

 

A kelengye adása a kiházasításnál általában kötelező volt. A lányos háznál előte-

remtése sok munkát, nagy anyagi terhet jelentett. Sokszor 8-9 év is kellett, hogy 

összegyűljön az elvárható vászon-nemű. Ennek alapját a kender munkálatai ad-

ták, amelybe besegítettek a szülők, testvérek is. A kelengyéhez néhány dolgot 

pénzért kellett megvásárolni (pl. anginétit, hímzőfonalakat), amelynek árát két 

keze munkájával teremtette elő az eladó sorban lévő lány. A készítés, díszítés 

sokszor anyagiaktól és a készítő türelmétől is függött. Télen fontak, tavasszal 

szőttek, lúgoztak. A varrás, hímzés is főleg a téli hónapokban történt, vagy más 

évszakokban vasárnap délután, esténként. Este sokszor az asztalra ültek, a petró-

leumlámpa alá, mert csak itt láttak jól varrni, hímezni. 

 

A kelengye egyik fontos része volt az ágynemű. A dunnához, fejelhez (párná-

hoz) ágyhajnak anginétot, a turbukhoz (párnatokhoz) kanavászt vettek méterben. 

2 dunna 6 párna volt az alapja az ágyneműnek. Ehhez több éven keresztül igen 

sok libát kellett megdugni (tömni), megnyúzni (tépni), hogy a szükséges toll és 

pehely összegyűljön. Főleg a gúnarak nehezen nyugodtak bele a tépésbe, több-

ször megcsípték az anyák, lányok lábszárát.  A trozsák (szalmazsák) csepűfo-

nalból készült (a kender aljából, ez durvább anyag). A lepedő vékony szálfonal-

ból, esetleg pamuttal keverve szőtték. A készítéséhez fehérített vásznat használ-

tak: többször kilúgozták, sulyokkal kiverték, szárították. Szalmazsákból 2, lepe-

dőből legalább 4 kellett. A vékony lepedőn kívül vastagabb is készült. Mert nem 

volt mindig szalmazsák, csak zsúp az ágyban. A zsúp magasra nőtt gabonaszá-

rak összessége, melyből a gabonaszemeket kicsépelték, hossza kb. az ágy hosz-

szával egyezett meg. Ilyenkor a zsúpot két lepedővel takarták le. Két ágytakarót 

a boltból vettel. Nem fehérített vászonra szépen kivarrott ágyvédőt is illett hí-

mezni.  

 

A mezőgazdasági munkákhoz is vászonból készítették a kelengyét. A háti szállí-

táshoz (babnak, szénának) 1 korcos kellett, 4 sarkán madzaggal. Két lepedőt is 

készítettek. Az asszonyok ebből batut (batyut) kötöttek a hátukra, amelyben gye-

reket, ennivalót, élelmet szállítottak. Vásárba menésre külön hurcolkodó lepedő 

is készült pamutos vászonból. 
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A főzéshez, sütéshez, tisztálkodáshoz is több darabot kellett elkészíteni a kelen-

gyébe: hat darab törölközőt pamutos, vékony vászonból, hat darab törlőruha vé-

kony vászonból, 3 db hímzett gyúrósurc. Tiszta pamutból külön csigacsinálás-

hoz is készült gyúrósurc. A hímzés mellett a surcokra szöveget is rávarrtak: pl. 

Jó mulatást; Ha az ebéd sikerül, a férjem is megbékül; Gyúrótábla, rézvasaló, az 

asszony nem verni való! 

 

A kenyérsütéshez 6 db szakajtókendőt szőttek. A kenyér kelesztésénél a szakaj-

tóba tett tésztát ebbe rakták, csücskével a tésztát betakarták. A teknő betakarásá-

ra egy sütőlepedőt is kellett készíteni. 

 

Pamutos vászonra legalább négy falvédőt is illett hímezni. A figurákat és a fel-

iratokat Színben „ráűtteték”. De alpakka kanállal vékony anyagra kész falvédő-

ről is „átdörgölték” a feliratot és a mintát. Csupán két ügyes kezű lány kellett 

hozzá. Vékony vászonra egy gyúrótábla takarót és egy síkáló-takarót is kellett 

hímezni.  

 

Pamutos vászonból vagy tiszta pamutból készítették az asztalterítőket, széleiket 

sűrűn kihímezve. Karácsonyra külön is készült asztaltakaró. A hímzés mellett a 

széleket gyakran ki is azsúrozták. A fenti kelengyék napi vagy ünnepi használa-

tuk mellett díszítő jelleggel is szolgáltak. Többnyire díszítő jelleggel szolgált a 

mosdótál feletti dísztörölköző. Pamutvászonból készült, „Jó reggelt!” feliratot 

hímeztek rá. A telázsira 4 db telázsi-stráfot, a szekrénybe 2 szekrénycsíkot hí-

meztek, madérával díszítették gyolcs vagy patyolat anyagra. Több kelengye da-

rabba nagy nyomtatott betűvel belehímezték a tulajdonos nevének két kezdő be-

tűjét. A kelengyéhez tartozott még két váltás hálórekli (blúzhoz hasonló, fehér 

vagy rózsaszín színű), 4 db vállas, hímzett, csipkés fehér ing. 

 

Kb. 40-50 évvel ezelőtt, a múlt század hatvanas éveiben ez a szokás már egysze-

rűbbé szelídült. Édesanyám még minden fehér csipkés patyolat párnahajamra 

apró fehér virágokkal hímezte körül a monogramomat. A hat, boltban vett frot-

tírtörölközőbe, a hat bolti konyharuhába – erős anyai ráhatásra – apró, csúnya 

láncöltéssel „hímeztem” be a nevem két kezdőbetűjét. Egy falvédőt, egy dísz-

párnát magam is varrtam, hímeztem. Az én „kelengyémnek” alig van darabja, de 

az Édesanyám hímezte az asztaltakarót, törlőruhát, gyúrótábla-takarót, törölkö-

zőt szívesen nézegetem, óvatosan használom, őrizgetem. Közben mélyen egyet-

értek azzal, aki ezt leírta: „Kétszeres életet él, kinek a múltra nézés tiszta öröm.” 

 

A fentieket Édesanyám, Gereguly Ferencné elmondása alapján írtam 2006 

őszén. Felhasznált szakirodalom: Magyar Néprajzi Lexikon 3. kötet; 1980. 


