
Rejtvényfejtő verseny, 2019-2020 
9. rejtvény 

„Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék 

újra meg újra meg nem szerzi magának.”  
 

„a lakosok az országnak különb-különbféle részeiből származtatnak és ki-ki az ő 

hazájabeli törvényt tartja az öltözetben" 

A kulcs segítségével keresd meg az elrejtett kifejezéseket! Egy-egy mondatban írd le, mit 

jelentenek! 
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Rendszerint vastagabb posztóból készült, fémgombos kabát, ill. ujjas nélkül, felső ruhaként hordott mellény, (régi) 

falusi férfiviselet: lajbi 



Az atillához hasonló, csípőig érő, rendszerint zsinórozással díszített zubbony, kabát; régebben magyar nemesek és 

katonák viselete: dolmány 



Vastag, rendszerint fehér v. világos posztóból készült, bő, ujjas, köpenyszerű férfi felsőruha, amelyet gyakran 

hímzéssel v. rátéttel díszítenek, és vállra vetve, panyókán v. felöltve hordtak régebben falun: szűr 



Rendszerint vastagabb, durvább posztóból, szövetből készült bő, gyakran ujjatlan felsőkabát, köpeny: köpönyeg  



Gyapjas juhbőrből készült, ujjatlan, hosszú, palástszerű bunda; nyáron szőrével kifelé, télen befelé fordítva viselik: 

suba 



fehér vászonból varrt, rendszerint bő és rövid női ruhadarab, amelynek vállrészét sokszor hímzés díszíti: ingváll 
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Fehér házivászonból készült alsószoknya: pendely 



Bőven ráncolt, gyakran fodros aljú alsó v. felső szoknya: rokolya 



Kézben hordott (díszesebb) kendőcske: keszkenő 



Valamely kelméből, többnyire selyemből v. bársonyból készült, rendszerint dísznek használt szalag: pántlika 



Korallból készült csiszolt ékszer, piros v. fehér színű nyaklánc, füzér: kláris 



Könnyű, bő szabású, szűk nyakú női blúz: rékli 



A juh gyapjas bőréből készült rövidebb-hosszabb ujjas felsőkabát; a magyar parasztságnak (férfiaknak és nőknek) 

hajdan országszerte elterjedt ruhadarabja: ködmön 



Harisnya: strimfli 



A fej tetejére – gyermeknél az arc két felére is – szorosan simuló, sapkához hasonló fejrevaló, amelyet kendőből 

formálnak, ill. szalaggal az áll alatt kötnek meg; kis gyermekek, öregasszonyok s díszesebb formában menyecskék 

viselete: főkötő 



Kötény: kötő 



 


