
A "Kaláris" alapítója és "öltöztetője"  

 

Somoskői Mátyásné nemcsak alapítója a karancslapujtői Kaláris hagyományőrző csoportnak 

hanem a népi motívumokkal ékes ruhák készítője is. - Amikor a csoport elődje megalakult, 

akkor vékony mosóanyagokból varrtam rakott szoknyákat. Nem számoltam hány ránc volt 

egyen-egyen, de elkészítéséhez sok anyag, legalább két méter kellett. A legutóbbi textíliákat - 

ezt a pirosat és kéket - mutat az asztalon látható kész rakott szoknyáira, Guthy Évike 

művészeti vezetőnk vette. Eredetileg tíz szoknyára valót kért, amiből végül tizenkettő lett. Az 

anyag vastagsága miatt három napig is tarott egy-egy rakott szoknya elkészítése - mondja 

Somoskőiné, majd hozzáfűzi: - varrását az anyag minősége miatt senki nem vállalta, a 

derekam is belefájdult, mire végeztem. Később így folytatja az egykori viseletről szóló 

beszámolóját: - Amikor 18 éves voltam, a könnyű anyagból készült rakott szoknya volt a 

divat. Volt, amelyiket csak a templomba vettük fel. A délutáni sétára megint másba öltöztünk. 

Az én időmben nem volt drága a hozzávaló, 80 fillér volt egy méter anyag, bár akkor sem volt 

sok pénze ilyesmire a szegénynek. A hagyományőrző csoport elődjének, a Gyöngyös Bokréta 

tagjainak népviseletét őrzik és viszik tovább. A második világháború után az akkori időknek 

megfelelő mindenféle anyagból készítették a szerepléshez kellő ruhadarabokat. - Rakás nélkül 

is szép volt - emlékezik Somoskőiné. - A vékony anyagból készült alsószoknyát a májusi 

litániára vettük fel. 

- Hány alsószoknyát hordtak, illetve hordanak? - Kettőt hármat. A fellépésre használatos 

szoknyák különböző színű alapanyagokból: lila, bordó, sötétbordó, meggyszín, sötétzöldből 

készültek. A sötétzöldet csak a böjtkor hordták. 

- Mennyi ideig tart el egy öltözék? - Ha nem esik bele a moly, akkor örökké. Régebben, 

amikor kimostuk, akkor üveglap alatt szárítottuk. 

A mai hagyományőrzők ruhájához a rakott és a több alsószoknyán kívül hozzátartozik még az 

ingváll, a nyakba való kendő és a fejre való - mi így mondjuk - fékötő. A nyakba való kendőt 

először kasmír anyagból varrták, a fékötő helyett szalag volt az asszonyok hajában. A fékötő 

meghonosítását nem akartuk, de valaki, nem tudom már megmondani, hogy ki, rávett 

bennünket a használatára. Gyöngyösön vettük meg a hozzávalókat, a gyöngysort, a szalagot, a 

csokrot, egyebet. Mosáskor először a kiegészítőket távolítjuk el, utána a hímzett fejfedőt úgy 

kell kimosni, hogy keményítés után megtartsa régi formáját az anyag. Erre Dupcsik Sándorné, 

Margit néni vállalkozott eddig, de már nem csinálja tovább. Amikor megkértem tanítson meg 

erre, csak annyit mondott: úgysem tudjátok megtanulni! A hagyományőrzők a ruhák 

megvásárlásához, a megvarráshoz eddig is megkapták a segítséget a volt tarjáni áfésztól és a 

polgármesteri hivataltól.  
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