I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Kőnigné Nagy Magdolna
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Kőnigné Nagy Magdolna

Levelezési cím:

7252 Attala,Széchenyi u.20/a

Telefonszám:

0630 4545977

E-mail cím:

konignemagdi@freemail.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:
Attalai férfi népviselet
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód □ épített környezet
□ ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség
□ természeti környezet

□ sport

□ turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
Attalai tájház
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

x települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Az emberek ruházatának alapanyaga a len és a kender volt. A fonást háznál
végezték, és ott szőtték a durvább fonalból készült dísztelen vásznat is. Az
igényesebb, díszesebb darabokat már takácsokkal készíttették, akik jórészt a
betelepült nemzetiségek soraiból kerültek ki. A ruházat a férfiaknál ingből és
gatyából állt. Ez utóbbi lehetett két, de tíz-tizenhárom szeles is. Attalában 2 gatyát
hordtak a férfiak télen ,az alsó 6-8 szeles,míg a felső gatya 12 szeles volt .Nagy
melegben a férfiak egy réteget vettek fel. A lábon fekete „rödösszárú”csizma volt
,a gatya szára nem volt betűrve a csizmába. A felsőtestre kivarrott bő ujjú
vászonümögöt vettek, melynek mellrészét és az ujját az asszonyok kivarrták . Az
ümög kézelőrészét összegombolták és „lénzőnek„ nevezték. A fiatal férfiak
kézelőrészét szalaggal is keresztülkötötték. Az ingre vették fel a fekete „rétlit”, ez
elölről nem volt begombolva, ezért az ümög kivarrott eleje szépen látszott. A fejen
kisszélű, csúcsos kalapot hordtak. Nagyobb egyházi ünnepekkor a kalapot
rozmaringgal díszítették, körülfonták. Télen a fiatal emberek zöldbársony
„ümögmentőt” hordtak, díszítésre feketebársonyt használtak,melyet az asszonyok
színes virágokkal kivarrtak .Az öregebbek néha „dolmányt” a jobb módúak „szűrt”is
hordtak.
Az 1940 –es években a fiatalok színes,az idősebbek fehér inget viseltek,,melyet
rendszerint úgy varrattak. A 40.életévtől a férfiak csak fekete ruhát viseltek. A ruha
anyaga posztó,nyáron szövet. Az ingre mellényt vettek,erre kabátot húztak. A
nadrágot pantallónak hívták,a csizmanadrágot pedig nadrágnak. A fiatal férfiak
nyáron cipőt hordtak,az idősek csizmát viseltek. A fiatalok a ruhájuk színével
megegyező bársonykalapot viseltek, az idősek feketét, míg télen szőrmesapkát
/bundasapkát/hordtak.
Hétköznapon a férfiak rendszerint bársonypantallót viseltek, a lábra fehér
gyapjúból „kötött kapcát” húztak, erre bőrpapucsot vettek. Télen a gyapjúból
kötött pulóvert és bekecset is hordtak. Hétköznapokon a fiatalabb férfiak festett
pamutvászonból készült és pirosan kivarrott kötényt viseltek, idősebbek varrás
nélkülit vettek fel.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Községünk lakosságának népviselete sok érdekességet és szépet rejt magába,
szeretnénk ha a jövő nemzedéke ismerné a helyi kultúra sokszínűségét. Néhány
családnál még fellelhetőek egyes ruhadarabok, de megválni tőlük senki nem akar.
Megőrzik a helyiek identitásukat és a gyökerekhez való ragaszkodást.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Attala község krónikája
https://gyujtemeny.neprajz.hu/neprajz.06.10.php?bm=1&as=49446&kr=A_114_%3D%2
2Attala%22

www.attala.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

