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NŐi KISBUNDA-HiMZÉSEK

Női kísbunda-hímzések
A pelerin szabású, félhosszú női báránybőr felsőkabát hímzésdíszítményei Hajdű-Bihar megye területén három típust
képviselnek. A hajdúsági területeken (Hajdúböszörmény,
Hajdúdorog) voltak népszerűek a barna alapszínre többszínű selyemfonállal kivarrt, fekete perzsaláb szegéllyel és
körgallérral díszített bundák. A sokszínű vírágozású kisbundákkal egyidőben - a múlt század elejétől a század végéig - a debreceni asszonyok az egyszínű, zöld selyemfonálIlit hímzett kisbundákat hordták. Mindkét kisbundatípus
ékességei a hosszanti és keresztirányban futó, cifrázott
szélű, törökvörös irhacsíkok, melyek egykori funkciója az
volt, hogy az egyes bőrdarabokat összefogó varrásokat erősítsék. Középponti díszítményeik a leginkább szembeötlő
vállrészre kerültek válltányér formájában.
Megyénkben az egész Tiszántúlon ismert, fekete selyemfonállal kivarrt ún. kúnsági kisbunda vált a legelterjedtebbé,
egészen az 1940-es évekig népszerű viselet volt. A fekete
hímzésíí kisbundáknak egy-egy műhelyre jellemző sajátos
motívumkincsük, díszítményrendszerük
alakult ki (Hajduböszörmény, Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúdorog).

1-2. Színes hímzésű hajdúsági kisbunda Ferenczi Gábor
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szűcsmester munkája (Hajdúböszörmény)
Színes hímzésű hajdúsági kisbunda (Hajdúdorog)

4.
5.
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Színes hímzésű hajdúsági kisbunda (Hajdúböszörmény)
Debreceni kisbunda
Kúnsági kisbunda (Hajdúböszörmény)

Embroideries of Women's Leather Mantles
The embroidered decorations of women's half-long, pelerincut sheepskin coat represent three types in Hajdú-Bihar
county. Brown leather coats embroidered in coloured silk
hemmed and collared with black Persian lamb fur were
most popular in the Hajdú region (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog). In the same period - from the beginning to the
end of the last century - the Debrecen women wore short
leather mantles embroidered in silk thread of only one
colour, i.e. green. The trimming of both kinds of leather
mantles was horizontal and vertical, with incised, Turkish
red leather strips, originally meant to hold the pieces of
leather together stronger. The central ornaments were
placed on the shoulders to be better seen.
In Hajdú-Bihar county the most popular kind was the
so-called Kúnság leather coat embroidered in black silk
yarn. used east of the river Tisza up to the 1940s. The
ornamental motives of short leather mantles with black
embroidery followed the special tradition of each workshop
(in Hajdúböszörmény,
Berettyóújfalu,
Derecske, Hajdúdorog).

1-2. Short leather coat with coloured embroidery, work
3.
4.
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of Gábor Ferenczi, furrier (Hajdúböszörmény)
Short leather coat with coloured embroidery from
the Hajdú region (Hajdúdorog)
.
Short leather coat with coioured embroidery from
the Hajdú region (Hajdúböszörmény)
Short leather coat from Debrecen
Short leather coat from the Kúnság region (Hajdúböszörmény)

Stickereien auf dem Frauen-Pelz (Pelzjacke)
Im Gebiet des Komítats Hajdú-Bihar sind die Stíckereíverzierungen auf den umhangartigen, halblangen Frauen-Schaffellmántéln in drei Typen vertreten. Im Hajdúság-Gebiet
(Hajdúböszörmény,
Hajdúdorog)
war der auf braune
Grundfarbe mit mehrfarbigen Seidenfáden ausgesteppte,
mit schwarzer Persianereinfassung
und Schulterkragen
verzierte Pelz am meisten verbreitet. Gleichzeitig mit den
víelfarbig-geblümten Pelzen trugen die Debreeener Frauen
von Beginn bis Ende des vorigen Jahrhunderts Pelze, die
mit einem grünen Seidenfaden bestiekt
wurden.
Die
Verzierungen beider Pelztypen, sowohl die in Langs- als
aueh die in Kreuzrichtung verlaufenden Ornamentborde,
waren türkisehrote Lederstreifen, deren frühere Funktion
darin bestand, die Nahte zwisehen den einzelnen Lederteilen zu verstarken. Die zentrale Zierde, sozusagen den
"Blickfang",
bildeten tellerförmige
Aufsátze auf den
Sehulern.
In unserem Komitat war der im ganzen Teil "Jenseits
der Theiss", also in derem linksseitigen Gebiet, bekannte,
mit sehwarzen Seídenfáden besteppte, sogenannte "Kúnságer" Pelz bis in die 40er Jahre unseres Jahrhunderts beim
Volk am meisten verbreitet. Bei diesen schwarz-bestíckten
Pelzen bildete sieh in jeder Werkstatt eine eigene, charakteristisehe Motivgestaltung und Verzierungsstruktur heraus
(Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu, Dereeske, Hajdúdorog).
1-2. Farbig-bestickter
Hajdúságer Pelz, eine Arbeit des
Kürsehnermeisters
Gábor Ferenezi (Hajdúböszörmény)
3.
Farbig-bestickter Hajdúságer Pelz (Hajdúdorog)
4.
Farbig-bestickter Hajdúságer Pelz (Hajdúböszörmény)
5.
Debreeener Pelz
6.
"Kúnságer" Pelz (Hajdúböszörmény)
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OBlJHHHble nOJIYlllY6KH

Ha repparopaa
06nacTH Xaány-Baxap
)j(eHCKHe OBtUiHasre nonynryöxa
nenepaaaoro
xpoa, yxpanreaasre BbIWHBKOH, npencraaneasr
TpeMH THrraMH. B Xaányurare
(Xaűnyőecepsreas,
Xaánynopor)
norrynapasnor
6bIDH
KOpH'IHeBOrO UBeTa nonyuryöxa
c xpyrnsna BOpOTHHKOM
H öoprasra, OT.o;enaHHbIMH'lepHbIM xapaxynesr, H BbIWHIhle pa3HOUBeTHbIMH wenKOBbIMH HHTKaMH. B O.o;HO
BpeMH c norrynryöxasra,
yxpameaasnra
paCWHTbIMH
UBeTaMH, - c Ha'lana .0;0 KOHUa rrpownoro
CToneTIDl )!(eHWHHbI Ileöpeneaa
HOCHnH norrynryöox,
BbIWHTble
O.o;HOUBeTHbIMH
3eneHbIMH uremcoasuaa HHTKaMH. HapHAHOCTb 060HX THrrOB rromepxaaanacs
TeMHO-KpaCHbIMH
.BbIWHTbIMH IlO KPaHM IIOnOCKaMH H3 OB'lHHbI, pácnono)j(eHHbIMH KaK anons, rax H I10IIepeK norrynryöxa, <PYHKruUI KOTOpbIX aaxrnosanacs B YKOerrneHHH WBOB. coenaHRIOWHX ornensasre KyCKH OBtUiHbI. Tnaaasrá OpHaMeHT
paasreuianca Ha caMOM BH.o;HOMMeCTe Ha nnesax B aane
Harrne'lHbIX "rapenox" .
B oőnacra Xaány-Baxap, na H BO BceM 3aTHCaHCKOM
xpae BIInOrb .0;0 1940 rona oueas MO.o;HbIMH6bIDH TaK
aassraaesisre xymnarcxae
nonyuryöxa,
paCWHTbIe 'lepHbIMH HHTKaMH. B csoe BpeMH BbIWHBKOH OBtUiHHbIX
nonyuryöxoa
'lepHbIMH wenKOBbIMH HHTKaMH COcsoeoöpa3HbIM opHaMeHTOM CnaBHnHCb MaCTepCKHe B Xaányöecepsreae, Beperrsoyádiany,
Ilepesxe,
Xaünynopore.
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Xaányurarcxaá
OB'lHHHbIH rronyuryöox,
BbIWHTbIH
UBerHbIMH HHTKaMH. Pa60Ta
MacTepa
I'aőopa
<PepeH3H(Xaányöecepsseas)
Xaányurarcxaá
OBtUiHHbIH OBtUiHHbIHnorryuryöox,
BbIWHTbIH UBeTHbIMH HHTKaMH (Xaánynopor)
Xaáayurarcxaá
OB'lHHHbIH nonyuryöox,
BblUlHTbIH
UBeTHbIMHHHTKaMH (Xaányöecepveas)
Ileöpeueacxaá
OB'lHHHbIHnonyuryöcx
KYHwarcKHH OB'lHHHbIH nonyuryőox
(XaH.o;y6ecep-.
MeHb)
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