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je názvov projektu, v ktorom predstavíme regionálny, novohradský kroj 

z Ábelovej, malohontský kroj z Kokavy nad Rimavicou, a tradičný odev Pa-

lócov  v Novohrade.  Môžete sa opýtať  – prečo? Čo nás vedie k tomu, aby sme 

pravidelne, skoro na každom podujatí venovanému tradičnej kultúre,  pripo-

mínali a podľa možností prezentovali kroj. Odpoveď je jednoduchá – preto, 

aby sme si pripomínali tradíciu, nezabúdali na dedičstvo predkov a zoznamo-

vali s ňou ľudí . 

Mnohí si už ani nevieme predstaviť, ako kroj vznikal, koľko bolo treba 

roboty, od zasiatia konope, alebo ľanu, jeho zber, namáčanie, alebo rosenie, 

potom všetky tie úkony, trepanie, pradenie, aby vznikli nitky. Utkať, vybieliť 

a nakoniec ušiť a vyšiť celú tú nádheru. A to všetko, celý technologický postup 

zorganizovali a previedli ženy. Niet sa čo diviť, že pre seba a svoje dcéry si 

urobili najjemnejší, najpestrejší, najkrajší. A keby len jeden! Na každú príle-

žitosť, na sviatky, svadbu, pohreb i na robotu. Vznikla  galéria krásy. 

Mnohé vyspelé krajiny si pôvodný ľudový odev nielen chránia, sú naň 

hrdí, ale pri každej možnej príležitosti si ho aj obliekajú. Ku nám táto tradícia 

ešte masovo nedorazila, ale blýska sa na lepšie časy. Aj na folklórnych festiva-

loch sa už objavujú ľudia v krojoch, alebo častiach kroja. A nielen to, sú loka-

lity, kde na výročné sviatky sa celá dedina zúčastní pobožnosti v kostole v kro-

ji. Módna vlna zasiahla organizovanie plesov, kde na popularite naberajú 

plesy v krojoch. Ale máme ešte čo doháňať, aby sme nášmu ľudovému odevu 

prejavili takú  úctu, aká mu patrí.     

Prehliadkou krojov nášho regiónu si aj my, spolu s vami, chceme pripo-

menúť tento úžasný prvok hmotnej ľudovej kultúry – ľudový odev – kroj. 

Chceme inšpirovať k zamysleniu o nás. Trebárs aj o tom, ako rýchlo sa vieme 

prispôsobiť cudzej tradícii a zabudnúť na tú našu, ktorú si musíme zachovať, 

poznať a rozvíjať, ak chceme ako národ prežiť. Všetko záleží len na nás. 

 

Mária Ambrušová,  

riaditeľka NOS 
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       Jedným z najvýraznejších prvkov slovenskej ľudovej kultúry bolo oblečenie 

roľníkov, ktoré sa označuje všeobecne názvom ľudový odev. 

 
Nosia ho stále, a nielen na folklórne podujatia. Práve  tam  niekde začína klíčiť zr-

niečko národnej kultúry.Velikán, ktorý by mal byť pre Slovákov vždy aktuálny, nie-

len v súčasnosti  často prezentovaný, Karol Plicka, takto opísal kroj: 

„Kroj považujem za výsostne umelecké dielo, v tradičnej kultúre rovnako dôležité 

ako ľudová architektúra, pieseň, rozprávka. Kroje tvorili a zdokonaľovali celé ge-

nerácie ľudových umelcov, až nadobudli svoju vrcholnú formu, s akou som sa stretol 

po prvej svetovej vojne. Taký kroj je od hlavy po päty, od celku až do poslednej 

nitky, celou výstavou ušľachtilej krásy, vybrúseného jemného zmyslu pre tvar, farbu, 

materiál, a priam ideálnou harmóniou všetkých svojich zložiek. Človek v kroji nebol 

anonymný. Svojím odevom hlásal príslušnosť k určitej dedine, ku konkrétnemu ľud-

skému a duchovnému spoločenstvu. Zároveň sa cítil byť viazaný jeho zvyklosťami, 

morálkou a mal povinnosť zachovávať dobré meno svojho spoločenstva. Kroj du-

chovne spájal ľudí. Každý mal právo nosiť krásny kroj, ktorý ho povznášal, dával 

dôstojnosť, noblesu.“  

Doteraz neprekonaný bedeker, publikácia Vladimíra Polívku „Lučenec a kraj No-

vohradský“ z r. 1928, uvádza o odievaní (časť III. Náš ľud, str. 169):  

Kroj slovenský v našom kraji patrí do oblasti svojrázu detvianskeho, pokiaľ je za-

chovaný a užívaný. Žiaľbohu obcí so zachovalým krojom je dnes málo. V obciach se-

verozápadnej oblasti Novohradu: Abelovej aj Polichne, Tuháru, Budinej, čiastočne 

aj v Dobroči s Kotmanovou sa nám dochovalo krojové bohatstvo. 

Toto národné bohatstvo chceme ukázať na 

troch príkladoch, aj keď v Novohrade či 

Malohonte sú známe viaceré prekrásne 

odevy, ako napr. ženský kroj zo Zeleného 

a Poltára – kolorovaná rytina podľa akvare-

lovej kresby J.H. Bikessyho z r. 1816. 

Regionálnu odlišnosť odievania ovplyvnilo 

viacero faktorov, niektoré znaky sú spoloč-

né, ale niektoré varianty sú unikátne.  Prvo-

radým cieľom projektu je upútať pozornosť  

návštevníkov na samotný kroj. Prečo ho 

nepoznáme? Prečo ho nenosíme? Veď na 

tradície našich predkov by sme mali byť 

hrdí. A ako ináč, či lepšie sa to dá, ako tie 

najslávnejšie okamihy života prežiť v kroji. 

Pre mnohé národy je to samozrejmosť.  

No-sia ho stále, a nielen na folklórne 

podujatia. Práve tam niekde začína klíčiť 

zrniečko národnej kultúry. 

Velikán, ktorý by mal byť pre Slovákov 

vždy aktuálny, nielen v súčasnosti  často 

prezentovaný, Karol Plicka, takto opísal 

kroj: 
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V Lučenci možno vidieť dostatočné množstvo krojovej krásy najmä o jarmokoch, 

prípadne aj v lete. Vtedy sa ulice naše pekne ozdobia svojráznym krojom sloven-

ským. V meste je značné množstvo dievčat vo službe z dedín, kde dosiaľ nosia pekný 

kroj. Ale táto mládež sa veľmi chytro prispôsobuje mestskej móde a rada odkladá 

kroj, nahradzujúc ho odevom dľa vrtošivých zákonov nestálej panej Módy. Kroj 

v Novohrade nenávratne sa tratí... Škoda, veľká škoda, že naše dedinky budú veľmi 

skoro ochudené o nejednu krásu a poetičnosť. 

 

 

Odev patrí k základným prejavom kultúry. Medzi najpozoruhodnejšie prejavy slo-

venskej ľudovej kultúry patrí odev roľníckeho obyvateľstva.  

Vznik a vývoj ľudového odevu ovplyvnili predovšetkým geografické a klimatické 

podmienky. Mierne podnebie a lesnatý ráz krajiny pod oblúkom Karpát si vyžadova-

li takmer po celý rok primerane teplý odev. Prvotnými materiálmi na zhotovovanie 

odevu boli koža, kožušiny, rastlinné a živočíšne vlákna (ľan, konope, ovčia vlna). So 

vznikom miest sa začínajú špecializovať aj remeslá súvisiace so spracovávaním ko-

ží, kožušín a na výrobu textilu – garbiari, kožušníci, súkenníci a tkáči. 

Systematická pozornosť sa  ľudovému odevu začala venovať v 18. storočí a trvala až 

do polovice 20. storočia, kedy začali miznúť regionálne špecifiká a zotreli sa rozdie-

ly medzi odevom dedinského a mestského obyvateľstva. 

Až do polovice 18. storočia bol podľa dochovaných prameňov odev sedliakov jed-

noduchý – neobsahoval v podstate žiadne cenné materiály. Strih a zošívanie odev-

ných súčastí z tradičných materiálov vychádzal z ich štruktúry. Konopné a ľanové 

plátno strihali v smere osnovy alebo útku, pričom sa využívali pevné okraje. Miery 

sa určovali šírkou krosien. Na postavu sa prispôsobovali jednoduchým ovíjaním, 

riasením alebo zavesením na plecia. Aby sa zabránilo strapkaniu plátna, okraje spev-

ňovali obšívaním, strapkaním, uväzovaním voľných nitiek do strapcov. Vlnené tka-

niny sa ubíjaním vo vode plstili, čím vznikalo súkno, ktoré sa nestrapkalo. Pri vý-

robkoch  zo súkna, kože a kožušiny teda mohli vychádzať z proporcií tela. 

Doma vyrobené materiály sa neskôr v priebehu 18. storočia dopĺňali, či nahrádzali 

výrobkami remeselníkov, ale i dovážanými materiálmi. Už v 18. storočí sa začínajú 

špecializovať určité výrobné činnosti popri roľníckom zamestnaní (výroba čipiek, 

tkanie, výroba súkna).  

 

 



Krojovanie v Novohrade 2016 

 

 

 6 

 
Motívy Ábelovských šatiek z výstavy Tradičný ľudový odev Novohradu, NMG Lučenec 

 

Podstatné zmeny v ľudovom odievaní prinieslo 19. storočie. Nerovnomernosť vývo-

ja slovenských regiónov, zrušenie poddanstva, rast továrenského priemyslu, nové 

druhy práce a urbanizácia spôsobili, že sa ľudový odev jednotlivých žúp začal dife-

rencovať. Naďalej sa používali prírodné materiály, no začal ho nahrádzať čiastočne 

továrensky vyrábaný materiál. V 19. storočí sa začala uplatňovať farbiarčina, čo ma-

lo veľký vplyv na celý ľudový odev. Prechod od tradičného odevu k mestskému, 

urýchlili najmä priaznivé ekonomické okolnosti a napokon 1. a 2. svetová vojna. 

Do obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia sa sformovala podoba ľudového ode-

vu, v ktorom nachádzame staré slovanské súčasti popri vývojovo mladších, prevza-

tých z iných spoločenských vrstiev (šľachta, vojsko, mešťania) a cudzích etník.  

 

Mgr. Michaela Škodová 
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      V rámci projektu predstavíme tri ukážky tradičného ľudového odievania z novo-

hradského regiónu. Najznámejším je ábelovský ľudový odev, potom kokavský 

a tradičný odev Palócov v Novohrade. Každý z nich, osobitne mužský a ženský, bu-

de prezentovaný aj s popisom základných častí na  6 figurínach umiestnených v OC 

Galéria Lučenec, jeden – dievča z Polichna aj na propagačnom rolovacom bannery 

a súčasťou bude ukážka krojov na živých postavách – folkloristoch, vrátane pre-

hliadky v krojoch. 

     Dvaja ľudoví výrobcovia – remeselníci - Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Ri-

mavicou a Dana Langhofferová z Detvy, predvedú výrobu niektorých častí  jed-

notlivých krojov, lokálnych výzdobných prvkov, ako je napr. krížiková výšivka ty-

pická pre oblasť Kokavy, či vyšívanie krivou ihlou a p. 

V rámci tvorivých dielní budú prezentované tradičné materiály, najmä plátno, súk-

no. Ako sa tkalo domáce plátno, uvidia návštevníci pri ukážkach tkania na krosnách, 

pričom túto zručnosť starých materí si budú môcť  aj vyskúšať.  Nebudú chýbať ani 

pôvodné názvy jednotlivých častí krojov, napr. geceľa, gate, brusliak, mondoľa, ka-

pcáte  a p.  

     Pre deti budú k dispozícii maľovanky všetkých troch krojov, môžu si ich vyma-

ľovať a zobrať so sebou domov, takto by sa krása ľudového odievania dostala pria-

mo do rodín. 

     Odborná lektorka, etnografka Mgr. Michaela Škodová, priblíži históriu odie-

vania v regióne, odlišnosti jednotlivých krojov a pozornosť návštevníkov upriami na 

originálne prvky. 

V diele Jána Čaploviča „Etnografia Slovákov v Uhorsku“ sa uvádza: Odev a kroj 

majú Slováci veľmi rozmanitý, najviac sa líši pokrývkou hlavy a ozdobami na pr-

siach. Napríklad v Novohradskej stolici má tvar cukrového „klobúka“. Ženy nosia 

v drieku opasok, ktorý si samy zhotovujú z červenej alebo čiernej vlny. 

Božena Slančíková Timrava, rodáčka z Polichna, opísala ženský kroj z roku 1894 

takto: 

„Kroj žien týchto obcí je veľmi zvláštny. Nerovná sa ani doľnozemskému ani det-

vianskému. Na prvý pohľad zdá sa veľmi strakatý, človek musí sa podívať nad tou 

pestrosťou bariev nedelného rúcha. Červená, žltá, zelená i modrá a vôbec ani jednu 

nevynahajú, največmi je však obľúbená červená a žltá. Kädeaké blisky, boritáše, 

rôznej bervi perly, tie husto prišívajú sa na čepce, brusliaky a vyšívané pásy. 
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       Vo východnej časti Novohradskej župy zanikol ľudový odev už začiatkom 20. 

storočia. V severozápadnej časti Novohradu až v prvej štvrtine 20. storočia začali 

vyšívačky používať pestré priadze namiesto konopných a ľanových. Nezvyčajným 

doplnkom dievčenského sviatočného odevu boli party, v ktorých dievčatá chodili do 

kostola. Parta zo stužiek, zvyčajne veľmi široká, bola v minulosti rozšírená na celom 

území Novohradu.  Ešte koncom 19. storočia mali muži štyri zapletané vrkoče, tzv. 

kečky, ktoré si natierali maslom. 

      V Novohrade bol aj typ sukne vpredu nezošitý, ako pozostatok zástery. Najstar-

šou sukňou bola konopná „geceľa“. Novšie typy sa šili zo štyroch až piatich dielov, 

ktoré sa skladali, nazberkávali a v páse stiahli. Typická sviatočná sukňa v Novohra-

de bola zelená skladaná, súkenná, odspodu podšitá červeným alebo modrým súk-

nom. Začiatkom 20. storočia sa začali nosiť kašmírové, skladané sukne, naspodku 

ktorých sa prišíval volán „modra“ a nad ním sa sukňa ozdobila našitými stužkami 

a flitrami.  

 

Vyvinul sa ako spoločný kroj obyvateľov Ábelovej, Polichna, Madačky a Nedelišťa. 

Viaceré prvky sú spoločné s tradičným odevom podpolianskej oblasti. Je pravdepo-

dobne najviac preskúmaný, pretože danej lokalite sa v minulosti venovalo najviac 

pozornosti etnografov. 

 
Kroj z Ábelovej z výstavy Tradičný ľudový odev Novohradu, NMG Lučenec 
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V prvej polovici 20. st. ženy vyšívali pôvodný geometrický ornament na kroj krivou 

ihlou, po 2. svetovej vojne už ornament vinutý. 

Mužský odev 

Košeľa z konca 19. storočia siahala len do pol hrude, podobne ako detvianska. Po 

nej sa začali nosiť košele s dlhým driekom a rukávmi všitými do manžiet. Na svia-

točných košeliach z tenšieho ľanového plátna sa golier a manžety vyšívali krížiko-

vou výšivkou (farby svetlohnedá, žltá, biela, sivá). 

Gate z plátna boli široké, siahali do pol lýtok a na spodnom okraji mali strapce 

upevnené ažúrou (mriežkou), doplnenou niekedy výšivkou. Nosili sa cez celý rok, 

kým súkenné nohavice, ktoré boli skôr sviatočným odevom, iba v zime. Šili sa z bie-

leho súkna, v páse na pravej strane mali rázporok, obšitý červeným súknom. 

Kožúšok siahajúci niže pása sa obliekal na košeľu. Staršie kožúšky boli biele, nov-

šie hnedé, zdobené červenými a zelenými aplikáciami z kože. 

Ako vrchný odev slúžila najčastejšie krátka, niže pása siahajúca kabanica z čier-

neho súkna. V zime sa chodilo aj v dlhej bielej súkennej širici so štvorcovým prelo-

ženým golierom, ďalej v dlhej kožušinovej bunde, ktorú nosili pastieri a furmani do 

voza. 

Podobne ako v celej podpolianskej oblasti i tu si muži zapletali vlasy do štyroch vr-

kočov zvaných kečke, ktoré dožívali u starcov ešte začiatkom 20. storočia. V zime 

nosili muži baranicu, v lete malé „detvianske“ klobúčiky ozdobené retiazkou. 

Popri koženej obuvi – starodávnych krpcoch a novších čižmách – typickou obuvou 

boli vlnené kapcáte. Na nohy si navíjali onuce z plátna, na ne obúvali krpce. 

Ženský odev 

Spodník (rubáč) siahal od pol hrude niže kolien, po bokoch ho rozširovali kliny. 

Švíky spodníka zdobili biele paličkované čipky. 

Oplecko siahalo niže pása a obliekalo sa na spodník. Šilo sa z domáceho plátna, až 

v polovici 20. storočia z rôznych továrenských látok (šifón, čipkovina, tyl). Jeho 

široké rukávy zakončené obalkom či volánikom sa vysúkavali nad lakeť. Staršie op-

lecká sa zdobili čipkou všitou po dĺžke rukáva, neskôr sa pridala výšivka alebo priet-

ka rôznych farieb. 

Sukňa z bieleho plátna (geceľa), nosená ako vrchná, sa koncom minulého storočia 

vytratila zo šatníka Ábelovčaniek. Zato sukňa z farbiarskeho plátna s drobnou bielou 

alebo žltou vzorkou, odspodu podšívaná červeným plátnom, pretrvala dlhšie. Na jej 

lícny spodný okraj sa prišívali stuhy, tkanice a hádiky. Koncom minulého storočia sa 

namiesto rubáča začalo nosiť spodné sukne.  
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Pod modrotlačovú sukňu sa obliekla jedna farebná spodnica (mondoľa) a pod ňu 

ešte 2 – 4 biele. Sviatočné mondole bývali z drahších látok (kašmír a iné) a napokon 

sa začali nosiť vrchné sukne a vytlačili modrotlačovú geceľu. Výzdoba v tom čase 

už pokrývala takmer celú sukňu (stuhy, bortne, čipky, pásy kašmíru, korálky). 

Zástera sa opásala na sukňu. Do práce sa nosila jednofarebná nezdobená zástera 

z plátna alebo farbiarčiny (šata). Široká sviatočná modrotlačová zástera mala vzorku 

tej istej farby, akej bol vzor na modrotlačovej sukni. Bielu úzku zásteru (pôlku) nosi-

li iba mladé ženy a dievky. Bola bohato farebne pretkávaná alebo vyšívaná, naspod-

ku zakončená strapcami. Pôlku tmavých farieb si obliekali v smútku a nosili ju aj 

staršie ženy. 

Pás (krajec) vypĺňal priestor medzi sukňou a krátkym živôtikom. Pôvodný súkenný 

časom nahradil plátenný, zdobený nášivkami i výšivkou. 

Šatka (kosička) sa prekrížila cez prsia a uviazala na chrbte. Šila sa z bieleho plátna, 

farebných kartúnov i kašmíru a zdobila čipkou, strapcami či výšivkou. Na ňu sa 

obliekol krátky živôtik (brusliak), bohato zdobený nášivkami alebo vyšívaný krivou 

ihlou. 

Vrchným odevom bola štvorcová plátenná plachtička, ktorá chudobnejším nah-

rádzala drahý kožuch alebo tmavomodrú, kožušinou podšitú mentielku. Okrem toho 

sa nosil od konca 19. storočia krátky priliehavý čierny kabát so šosom. 

Vydaté ženy mali vlasy upravené do kontu. Naň si dávali dva spodné čepce a jeden 

vrchný: na prvý spodný čepiec (spodník) sa cez čelo viazala čierna zamatka (fá-

borka) a na to prišiel druhý spodný čepiec. Vo sviatok sa nosil ozdobený vrchný 

čepiec. K čepcu patrila polôčka – úzky pás čierneho plátna, na okraji s nášivkami 

a strapcami, ktorý sa viazal nad čelom. Na čepiec sa ešte rôznym spôsobom viazali 

šatky – podlhovastý uteráč alebo štvorcová šatka. 

Staré ženské kapcáte, pletené na štyroch ihliciach, mali vysoké sáry vzorované, 

čierno biele. Podošva sa zhotovovala z bieleho súkna. Začiatkom 20. storočia začali 

aj ženy nosiť kapcáte z čierneho súkna (dovtedy iba muži) so súkennou čierno-

bielou podošvou. 

              A jednu zaujímavosť, ktorou je parta. Bola súčasťou sviatočnej, príležitost-

nej a obradovej úpravy hlavy dievčat. Bola to vlastne čelenka z kovu, textílie, drôtu, 

potiahnutá zamatom alebo inou ozdobnou textíliou. Parta bola bohato zdobená blys-

káčikmi, flitrami, korálikmi, perličkami, umelými kvietkami aj rozmanitou bižuté-

riou, mašličkami a pestrými stuhami, ktoré siahali do polovice chrbta, ojedinele i po 

kolená. V lete partu dopĺňal venček zo živých kvetov alebo vetvičiek rozmarínu 

a myrty.  
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Novohradský kroj z Polichna 

Parta bola doplnkom odevu slobodných dievčat – družičiek na svadbe – a zároveň si 

ňou pokrývala hlavu nevesta pred začepčením. Party boli predmetom dedenia z mat-

ky na dcéru, preto mali často archaické prvky, zväčša drahé stuhy, pretkávané strie-

bornou alebo zlatou niťou. 

Zdroj: Viera Nosáľová/Jarmila Paličková: Naše kroje (1988), str. 152, Margaréta 

Horváthová: Z klenotnice Slovenska (2008), foto: internet 

 

 

       Obec Polichno, skoro jediná obec v Novohrade, má na svojej web stránke popis 

tradičného ľudového odevu. 
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Ženský kroj z Polichna 
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Pôvodní obyvatelia Kokavy nad Rimavicou nosili dlhé roky ľudový odev, lebo tento 

odev pozostával z materiálu, ktorý si ľudia zadovážili na poľnohospodárstve a spra-

covali po domácky. Bolo to plátno tkané v každej domácnosti z konopného, alebo 

ľanového vlákna. Súkno získali taktiež spracovaním ovčej vlny, nakoľko ovce sa 

chovali na každom gazdovstve. Pôvodný ženský ľudový odev zanikol skôr ako muž-

ský. Niektoré časti, najmä sukňa, spodnica, oplecko a šatka sa nosili ešte pred rokom 

1911, keď Kokavu postihol veľký požiar. Po tomto požiari sa aj mladé ženy a diev-

čatá na znak veľkého smútku obliekli do čiernych šiat. Skôr, ako smútok stačili za-

nechať, vypukla v roku 1914 prvá svetová vojna. Po roku 1919 už neprišlo k návratu 

k tradičnému ľudovému odevu. Ten sa však začal obnovovať vďaka organizovaným 

formám folklóru. 

Štefan Repčok v publikácii Kronika organizovaných foriem folklóru, 2001, opisuje 

tieto časti kokavského kroja. Ženský kroj: oplecko biele s vyšívanými rukávcami, 

ľajblík modrý zdobený nášivkami, sukňa riasená s modrotlačou a červeným bľa-

chom, stánok biely, zástera skladaná vyšívaná, krpce. Mužský kroj: klobúčik čierny, 

súkenná kabanica biela, košeľa s červenou krížikovou výšivkou, kožený opasok so 

štvorcovou prackou, široké  biele gate, šurec biely vyšívaný, krpce. 

Pôvodný ženský kroj mal oplecká zdobené zámikmi, medzi ktorými bola jedno-

duchá výšivka. Podobne bolo oplecko zdobené na prsiach. Široké a bohato nazbe-

rané sukne boli z kartúnu alebo modrotlače. Pod nimi nosili „penďel“ z plátna a 

„spodnicu“, spodnú sukňu. Cez plecia a prsia mali previazanú veľkú šatku z hodvá-

bu alebo z pestrofarebného kašmíru. Mladé ženy nosili svetlé, staršie čierne šatky. 

V lete aj staršie ženy nosili biele šatky. V zime si dievčatá a mladé ženy zaväzovali 

cez hlavu, plecia, až do pásu vlnený „pokroušok“ a staršie ženy vlnený „hantúch“, 

ktorý im siahal až poniže pása. V dávnejšej minulosti nosili na nohách krpce, neskôr 

čižmy a topánky. V zime sa dosť dlho nosili kapce šité z domáceho postavu. Staršie 

ženy kapce nosili aj v lete. 

Letný mužský kroj charakterizovali široké plátenné gate a košeľa. Gate boli na dol-

nej strane vystrapkané a sviatočné mali výšivku. Patril k nim aj „šurec“, zástera 

z plátna. Šurec bol v dolnej časti zdobený, u chlapcov jednoduchým zatkávaným pá-

sikom, u mládencov pekne vyšívaný červeným „pamukom“ a zakončený viazanými 

strapcami. Košele sa robili z jemnejšieho plátna. Priadza bola zatkávaná pamukom. 

Košeľa mala stojačik a uväzovala sa mašličkou. Sviatočné košele, najmä u mláden-

cov, mali na prsiach výšivku. Výšivka mohla byť jednofarebná, modrá alebo čer-

vená, vyšitá „kovaskou“ technikou – krížikom.  
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Vzor bol vždy geometrický. Staršie košele mali široké, voľné rukávy, novšie už mali 

manžety – „obausoke“. Na nohách nosili krpce s návlakmi a v nich onuce. Počas 

sviatočných dní sa nosili čižmy. 

V zime bol oblek teplejší. Nosili sa nohavice z bieleho súkna – „postavu“, ktoré sa 

doma vyrábalo z ovčej vlny. Na košeli sa nosil kožuštek z ovčej kože bez rukávov. 

Na nohy sa obúvali doma šité kapce zo sivého postavu. Keď bolo mokro, nosili sa 

čižmy. Toto oblečenie dopĺňala kabanica z bieleho postavu, rovnakého ako noha-

vice. Na hlave čierna baranica. Kabanice do práce a kabanice starších chlapov boli 

obšité čiernym harasom a mali len jednoduché zdobenie. Sviatočné kabanice mla-

dých chlapov a mládencov boli pestrejšie. Vzor ozdobeného kvetu na kabanici sa 

odlišoval od okolitých obcí a podľa neho sa určovala „kokavská kabanica“. Kaba-

nica sa nosila v lete aj v zime. V lete len zavesená na koženom pútku, v daždi či 

chladnejšom počasí prehodená cez obe plecia, v zime sa navliekala aj do rukávov. 

Kabanica sa využívala aj na prepravu rôznych vecí. Rukávy na koncoch sa zviazali 

a do nich sa vkladali všelijaké veci, najčastejšie potraviny. Takto kabanicu využívali 

najmä furmani na celodenných furmankách.  
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K mužskému kroju patril ešte stredne široký kožený opasok. Vpredu mal na zapí-

nanie tri „präcke“ alebo jednu štvorcovú z mosadze. 
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Kokavský kroj, členovia FS Kokavan  
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Palóci je regionálna skupina maďarského obyvateľstva na Slovensku. Palócky re-

gión tvorí južná časť územia Hontianskej, Novohradskej a Gemerskej župy. Predsta-

vuje geograficky a etnicky najčlenitejšiu oblasť obývanú Maďarmi na Slovensku. 

Na území Slovenska sa nachádza len jedna časť Palócov, druhá je na území sever-

ného Maďarska. Pomenovanie Palóci je slovanského pôvodu, odvodené od slova 

Polovec, ktoré sa pravdepodobne používalo na označenie kumánskych skupín, ktoré 

sa pred 13. storočím usadili v severnom Maďarsku. Za palócke sídliská sa považujú 

Fiľakovské Kľačany, Pinciná, Prša, Rapovce, Mikušovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, 

Vrbovka a Bušince.  

Ľudový odev najvýchodnejšie ležiacich palóckych dedín Poiplia preukazoval už za-

čiatkom 20. storočia veľmi silné meštianske znaky. Tradičný odev týchto obcí mal 

veľa spoločného, najmä čo sa týka jednotnosti čepcov. Charakteristickými boli pre 

túto oblasť biele bavlnené spodničky a zástery s bohatou dierkovou výšivkou. Ženy 

si obliekali hneď niekoľko spodničiek, ktoré boli svojím strihom a výzdobou podob-

né gemerským. Materiálmi používanými na vrchné súčiastky odevu, sukní a vizi-

tiek, boli plyš a hrubý hodváb. Vrchný odev mužov sa zhotovoval zo súkna. Ko-

nopné plátenné košele sa nosili len na pracovné príležitosti. Predný diel a manžety 

sviatočných košieľ z bavlneného plátna sa vyšívali bielou niťou. 

Ženy používali tri druhy čepcov: biele bavlnené zdobené po celej ploche bielou 

dierkovanou výšivkou, plochým stehom a umelými kvetmi nosili v Kiarove a Ko-

váčovciach do tanca, v Bušinciach na každý deň. Druhým bol polosviatočný čepiec, 

zvaný pirpi, šitý z hodvábu a lemovaný čipkou. Základom tretieho, sviatočného čep-

ca, bolo konopné plátno, pokrytý bol hodvábom, farebne zladeným s celým vrchným 

odevom ženy a zdobený kovovou čipkou a flitrami. Preto sa nazýval aj „medeným“. 

Každá žena vlastnila 6-7 kusov týchto sviatočných čepcov.  

V okolí obce Vrbovka bola pre ženský ľudový odev až do 50. rokov 20. storočia  

charakteristická dlhá sukňa, pod ktorou nosili naškrobenú spodnú sukňu, dve jemné 

spodničky a nohavičky, ďalej plátenné oplecko a pruslik. Mladé ženy v nedeľu 

a cez sviatky nosili na hlave tzv. hlúpy čepiec, na ktorý nosili čepce bohato zdobené 

korálikmi a umelými kvetmi. Tieto mohli nosiť vydaté ženy, pokiaľ neporodili prvé 

dieťa. Potom ich vymenili za šatky so strapcami. Staršie ženy nosili čierne šaty, tzv. 

frakkoš kabáty a hnedé kožuchy nad driekom husto zdobené bielymi gombíkmi.  
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Mužský odev z tejto oblasti je zaujímavý najmä tým, že do prelomu 19. a 20. Sto-

ročia tu nosili muži najkratšie a najširšie gate na celom južnom Slovensku. Neskôr 

do r.1950 zasa úzke šnurovacie nohavice, gombíkmi zdobený šnurovaný pruslik 

a priliehavý kabát zdobený na golieri čiernou výšivkou, na krku mali uviazanú 

hodvábnu šatku ukončenú zlatými strapcami. Po r.1950 ich vystriedali rajtky 

a kabáty s moderným strihom.      

 

          Za „azda najkrajšie príklady palóckeho ľudového umenia“ považoval Gyula 

Fábián ornamentiku maďarských cifrovaných halien. Pri výskume „halenových 

kvetov“ vychádzal zo vzorkovníkov a výrobkov ešte žijúcich lučeneckých halenárov 

(Győri, Englert a Rakottyai), ale niektoré ornamenty zdokumentoval aj priamo v te-

réne na základe halien nájdených v Boľkovciach, Veľkej nad Ipľom a v obci Ipoly-

tarnóc (MR). Fábián v detstve často stretával ľudí v cifrovaných halenách na luče-

neckých jarmokoch a omšiach. Nosili ich predovšetkým pastieri. Lučenecké jarmo-

ky usporadúvané na Juditu boli povestné práve kvôli veľkému množstvu halien. Me-

dzi poslednými lučeneckými halenármi spomína štyroch majstrov: Jánosa Győriho, 

Zsigu Rakottyaiho, Bélu Englerta a Jánosa Kontru. Typická palócka halena je podľa 

jeho slov zdobená predovšetkým vzadu na štvorcovom veľkom golieri (stromová 

kompozícia), na bokoch ozdobnými pásmi širokými ako dlaň (pásová kompozícia) a 

má zašité rukávy, aby mohli slúžiť na ukladanie menších predmetov. Spodok takto 

zašitého rukáva bol tiež vhodným miestom na umiestnenie výšivky (kruhová kom-

pozícia). Na halenové hrubé súkno sa vyšívalo „harasom“ (berlínerom). Uvádza tri 

základné farebné kompozície používané na halenách pochádzajúcich z okolia Lu-

čenca. Kompozície vychádzali z farby halenového súkna.  
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Na bielom súkennom podklade sa stretával s voľným používaním farieb výšiviek – 

takéto haleny sa však ľahko zašpinili. Na čierne súkno vyšívali majstri hlavne 

červenou, žltou a zelenou farbou a haleny z tmavosivého súkna sa vyšívali ultra-

marínovou farbou. Jemný farebný súzvuk týchto halien dotvárali ultramarínové sú-

kenné ozdoby a šnurovania. Posledne uvádzanú farebnú kombináciu mali v obľube 

predovšetkým kočiši. „Halenové kvety“ sú zložené z dvoch základných stavebných 

prvkov: z listov rôznych foriem (rozmarínový, ružový a dubový) a z dominantných 

kvetinových motívov (ruža, tulipán, ľalia a klinček). 

Zdroj: Etnologické rozpravy 1-2/ 2011 77 GYULA FÁBIÁN – VÝSKUMNÍK MAĎARSKÉHO ĽU-

DOVÉHO UMENIA SEVERNÉHO NOVOHRADU Attila Agócs 
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 Ľubomíra Žilková  

 

Kokavská rodáčka, presnejšie z časti zvanej Kotoška. Tkáčskemu remeslu sa zaúčala 

už od malička a prvé skúsenosti získala od svojej matky – Rozálie Murínovej. 

Naplno sa tkaniu venuje od roku 2000. Najviac ju oslovilo ažúrové vzorovanie 

ľanovou priadzou. Je dobre známa nielen návštevníkom folklórneho festivalu Ko-

liesko, ale svoje umenie prezentuje ďaleko za hranicami regiónu. Svoju prvú sa-

mostatnú výstavu nazvala „Od ľanu po plátno...“ a je to príbeh o ceste malého ľano-

vého semiačka až po konečný produkt , ľanové plátno. Okrem tkáčskych aktivít sa 

už pár rokov venuje projektu, ktorý sama vymyslela, aj pomenovala Remeselná 

ulička a ako to už býva, prevažne aj sama zabezpečuje v rámci Kolieska. Svoje zna-

losti odovzdáva ako lektorka, záujemcom v tvorivých dielňach po celom regióne. 

Kontakt: 0905 576 065, lubomira.zilkova@gmail.com 
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 Dana Langhofferová 

 

Pochádza z Detvy, pred časom sa presťahovala do Kriváňa. Ručným prácam sa 

venuje od malička. Šitie a vyšívanie, najskôr  ako záľuba, sa jej stalo aj zamestna-

ním. Vyrába nielen jednotlivé časti krojov alebo celé kroje, ale zaoberá sa všetkým, 

čo súvisí s ľudovým odievaním. 

Kontakt: 0948 886 161, dana.langhofferova@gmail.com  
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 Mgr. Michaela Škodová 

 

Pochádza z Poltára, vyštudovala etnológiu na FiF UK v Bratislave, pracuje v Novo-

hradskom múzeu a galérii v Lučenci. Venuje sa témam z oblasti tradičnej materiál-

nej a duchovnej kultúry Novohradu. 
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