
 Ez év szeptember elején megrendezésre került Somogyban a megyei lóverseny. A lófutamok 

már önmagukban is elég izgalmat hordoznak, de számunkra az ott megjelenő népes közönség 

öltözékének megvitatása még ennél is szórakoztatóbb. A jeles alkalmon több tiszteletben álló 

magyar honfitársunk is megjelent, természetesen a legelőkelőbb magyar viseletben. Ez 

alkalommal viseletünk befolyását, ábrázolását, és fő elemeit osztjuk meg a tisztelt olvasóval. 

  Bevezetésképpen essék szó a fő motívumainkról, 

jellegzetes öltözékünkről. Sajátossága például uraknak a 

dolmány és a mente, nemes prémekkel bélelve. 

Általános a dolmányok között az atilla, ez a ruhadarab 

szabott derekú és testhez álló s neve azért lett atilla, mert 

Attila hun királyt így ábrázolják a Nádasdy-féle 

Mausoleumban. Ennek is van ám számos változata, mint 

a huszárka, amit, nevéhez híven a huszárok atillájáról 

neveztek el. Említésre méltó még a Zrinyi-dolmány, 

melyet elnevezését jellegzetes egyenes gallérjáról kapta. 

Alul pantallót viselnek. Gyönyörű madártoll díszíti 

magas tetejű kalapjukat, legfőképpen daru, illetve 

kócsag. Hölgyeink szívelik kiemelni karcsú derekukat, 

szoknyájukra csipkekötény borul. Az ékszereik, fátyoltűik között sok régi családi darabot 

fedezhetünk fel. Lábbelikről nem esett még szó, pedig magyar viseletünk egyik 

legjellegzetesebb darabja a csizma, topánka. A magyar öltözet napjainkban nem csak divat, 

büszkeség. Bizonyára sokan emlékeznek még V. Ferdinánd király koronázására majd tíz éve 

Pozsonyban, ahol a magyar előkelőségek mind, egytől-egyig, tetőtől talpig hazájuk nemzeti 

viseletében pompáztak. Tüntetőleg szakállukat is meghagyták, s úgy borotválatlanul vettek 

részt a czeremónián, hiszen az udvari világban a borotvált arcz a szokás. Nemcsak a való életben 

lett fontos a magyarok számára saját viseletüket felölteni, hanem a színdarabok és a régi korokat 

ábrázoló festményeken is megjelennek a hazai motívumok. Egyre többen tartják 

jelentőségteljesnek a nemzeti identitásunk és kultúránk megőrzését, épülését. A színházak 

manapság egyre több időt fordítanak arra, hogy az elmúlt évtizedekben, ezredekben játszódó 

drámák szereplőinek jelmezei pontosan tükrözzék korukat. Ez az újabban felmerülő kérdés 

festőinket is foglalkoztatja nemzetünk történelmének híres eseményeinek ábrázolásakor. A 

segítséget a régiségbúvárok és az archaeologia szakférfiak tudása nyújtja.  

 A somogyi lóversenyen is hasonló látványban volt részünk, díszes magyar urak és hölgyek. Az 

elegáns közönségben számos tiszteletben álló személy is megjelent. Gróf Széchényi István, 



Teleki József és Gróf Batthyány László is mind magyarosan, a legszebb gúnyájukat felöltve 

érkeztek a futamra. Érdekesség, hogy az összes megjelenő előkelőség készíttetett magáról 

portrét az utóbbi években, nem meglepő módon 

mindannyian egyazon művésszel. Na de erről 

bővebben később, most térjünk ki arra, amire 

valószínűleg oly sokan kíváncsiak. Széchenyi gróf 

úr, a lóverseny atyja és e szórakozás bevezetője 

Magyarországra, egy gyönyörű vörös dolmányban, 

hozzáillő szőrmebéléses sötétzöld mentében jelent 

meg a jeles eseményen. Ruháját a legelismertebb 

magyar, alföldi varrónő szabta. Sajnálatos módon e 

látványt olvasóinknak nem tudjuk szeme elé tárni 

csak szóban, írásban tudjuk átadni, ám el ne 

keseredjenek, ugyanis már egyre közelebb vagyunk 

azokhoz az időkhöz, mikor Magyarországra is 

elérkezik a szerkezet, amellyel elkészíthetők lesznek 

Daguerre-féle photogenie képek. A hírt föltalálója 1839-ben publikálta a képek találmányát, 

mely elvezet minket a képek új világába. Magyarországon a Nemzeti Kaszinóban mutatta be e 

találmány működését az Akadémia tagja, Vállas Antal úr, ám e találmány hazánkban még 

igencsak gyerekcipőben jár. Daguerre úr fényképének készítésének első lépése az ezüstözött 

rézlemez polírozása majd tisztítása, amely az egész művelet egyik legfontosabb lépése. Ezután 

„érzékenyítik”, s ezt bonyolult kémiai folyamatok követik, de mivel sem mi nem konyítunk 

ilyen tárgyakhoz, sem olvasóink többsége, ettől megkíméljük önöket. Miután a lemez 

fényérzékennyé vált, kamerába helyezik, itt történik a csoda, amely a feltaláláskor még 15-30 

perc hosszáig is tarthatott, egy a tavalyi évben készített mérés szerint ez akkorra már csupán 

10-60 másodpercet vesz igénybe. Hogy képünk ki is rajzolódjon, belehelyezik egy ládába, ahol 

újabb kémiai csoda megy végbe, ezek után magunkénak mondhatunk egy fényképet, amelyet 

már az elkészülést követően is érdemes légmentesen záródó dobozba helyezni, hogy minél 

tovább csodálhassuk képünket. Magyarországon e technika még igen messzinek látszik, de 

szerencsére míg megérkezik ide is a tökéletes fénykép  addig is itt van a tehetséges művész, az 

ifjú piktor Barabás Miklós. 

 Őt már gyermekkorában is a rajzolás tette boldoggá. Barabás Miklós most az a festőművész, 

kinek híján még sürgősebb lenne a fénykép honunkba való behozatala. Eddigi életét röviden 

összefoglalva, Erdélyből származik, a nagyenyedi református kollégiumban tanult, és mára a 



magyar főurak mind általa ismertetik meg ábrázatukat. Barabás festész úr nem csak ma élő 

alakokat elevenített már meg ecsetjével, több történelmi személy képmását is megörökítette, s 

mint jó festő mindig törekedett minden festményén a történelmi alakot a lehető leginkább 

koruknak megfelelő öltözékben lemázolni. Természetesen minden magyar hazafit hozzá illő 

magyar, prémesszegélyű, sújtással díszített mentében ábrázolt. Ilyen viseletben festette le a 

Sziget hőse Zrínyi Miklóst. Ám mint ahogy már említettük mai nagyjainkról, Széchenyi, Teleki, 

Batthyány, is készített portrékat, amelyeken hozzá és a képen megörökítettekhez is méltón 

magyar ruhában ábrázolja alanyait.  

 De vajon honnan is ered a magyar viselet, mint divat? Mi, magyarok mindig is összetartottunk, 

s József uralkodása óta, mikor őfelsége betiltotta a hagyományos magyar öltözetet, elképzelni 

sem tudjuk, hogy egy hivatalos alkalmon uraink ne hazán viseletét viseljék ezzel is kifejezve, 

hogy nem adunk le nemzeti értékeinkből, illetve, hogy megmutassuk minden népnek büszkén, 

kik vagyunk mi magyarok. 

 

Források:  

Somogyi megyei lóverseny: 

 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/KossuthHirlapok-kossuth-hirlapiroi-

munkassaga-1/pesti-hirlap-2/1843-4896/18430713-csutortok-264-sz-5E29/egyesuletek-s-

kozintezetek-5E7C/somogy-megyei-loverseny-5E8E/ 

Magyar viselet jellegzetességei: 

 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-

2/v-az-ujkori-magyar-viselet-4FB/2-a-xviiixix-szazadbeli-magyar-viselet-591/magyar-viselet-

a-xix-szazadban-5C7/ 

Daguerre fényképe:   

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Pecs_27004_ciszterci_26988_1852/?query=daguerre&pg

=3&layout=s  

• A kép készítésének folyamata: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dagerrot%C3%ADpia  

Barabás Miklós: 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TudomanyTar_1836_09/?query=barab%C3%A1s%20mik

l%C3%B3s&pg=240&layout=s  

Somogyi lóverseny: 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilag_1843/?query=somogyi%20l%C3%B3verseny%201

843&pg=52&layout=s  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/KossuthHirlapok-kossuth-hirlapiroi-munkassaga-1/pesti-hirlap-2/1843-4896/18430713-csutortok-264-sz-5E29/egyesuletek-s-kozintezetek-5E7C/somogy-megyei-loverseny-5E8E/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/KossuthHirlapok-kossuth-hirlapiroi-munkassaga-1/pesti-hirlap-2/1843-4896/18430713-csutortok-264-sz-5E29/egyesuletek-s-kozintezetek-5E7C/somogy-megyei-loverseny-5E8E/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/KossuthHirlapok-kossuth-hirlapiroi-munkassaga-1/pesti-hirlap-2/1843-4896/18430713-csutortok-264-sz-5E29/egyesuletek-s-kozintezetek-5E7C/somogy-megyei-loverseny-5E8E/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/v-az-ujkori-magyar-viselet-4FB/2-a-xviiixix-szazadbeli-magyar-viselet-591/magyar-viselet-a-xix-szazadban-5C7/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/v-az-ujkori-magyar-viselet-4FB/2-a-xviiixix-szazadbeli-magyar-viselet-591/magyar-viselet-a-xix-szazadban-5C7/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/v-az-ujkori-magyar-viselet-4FB/2-a-xviiixix-szazadbeli-magyar-viselet-591/magyar-viselet-a-xix-szazadban-5C7/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Pecs_27004_ciszterci_26988_1852/?query=daguerre&pg=3&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Pecs_27004_ciszterci_26988_1852/?query=daguerre&pg=3&layout=s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dagerrot%C3%ADpia
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TudomanyTar_1836_09/?query=barab%C3%A1s%20mikl%C3%B3s&pg=240&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/TudomanyTar_1836_09/?query=barab%C3%A1s%20mikl%C3%B3s&pg=240&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilag_1843/?query=somogyi%20l%C3%B3verseny%201843&pg=52&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilag_1843/?query=somogyi%20l%C3%B3verseny%201843&pg=52&layout=s


Széchenyi István és neje: 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Honder%C5%B1#/media/F%C3%A1jl:Sz%C3%A9chenyi3.jpg  

Pesti Hírlap: 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/21767209  
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