A kalotaszegi viselet azok közé a viseletek közé tartozik, amely nagyon jellegzetes,
könnyen felismerhető. Minden falunak megvannak a sajátos jellegzetességei, motívumai.
A nádasmenti falvak motívumai gazdagabbak, sokkal több rátétet, pántlikát, gyöngyöt
használnak és a hímzett felületek arányai is nagyobbak, mint például Felszegen.
A női viselet sokkal több darabból áll, mint a férfi viselet, ezért egy nő öltözködése több
időt vesz igénybe, mint egy férfié.
És most lássuk, miből is áll egy nádasmenti női viselet:
Lábán csizma, amely lehet piros vagy fekete ráncoscsizma. A csizma sarkát rézpatkó
díszíti. A piros csizmát általában tulipános, madaras motívumokkal szokták kihímezni.
Ezt a csizmát csak lányok és fiatal menyecskék hordják.
Következik az alsószoknya, melynek száma attól függ, hogy a nő vékony-e vagy
teltebb. A soványabb nők több alsószoknyát kell felvegyenek. Az alsószoknyákra mindig
jön egy pendely, amely egyszínű: fehér, rózsaszín vagy zöld.
Következő ruhadarab a vállfős ing, melynek jellemzője a vállfőnél
keresztülhaladó széles hímzés. De hímzés található az ujj hosszában is, valamint a
kézelőn és a nyakrészen is. A vállfős inget lányok és fiatal asszonyok hordják, általában
az első gyerek születéséig.
Régen az asszonyok asszonyos inget viseltek, mely abban különbözött a vállfős ingtől,
hogy hiányzott a vállfő, csak a hosszanti díszítés volt rajta.
Mára a vállfős ing helyét egyre inkább átvette a kasmírból készült színes blúz, melynek
gallérja és kézelője színes pántlikákkal és gyönggyel díszített.
A virágmintás kasmírszoknya, az úgynevezett fersing alját sok színes szalag díszíti
és apró ráncba van lerakva. A szoknya alapszíne különböző lehet és kortól függően
változik. A lányok és fiatal asszonyok fehér, sárga, rózsaszín vagy piros fersinget
viselnek, míg az idősebbek bordó, kék vagy zöld színűt. Az idősek feketében járnak.
A fersing helyett régen a bagaziát viselték, melyet muszulynak is neveznek. Ez nem
más, mint egy lepelszoknya, melynek nyitott elejét felhajtották és feltűzték, és a csípőnél
kitűzték. Így láthatóvá vált az alján húzódó posztócsík, melyet általában kihímeztek.
Alatta leszedett (lerakott) vászonpendelyt viseltek.
A fersing elé kötik a szalagos kötényt, melyet helyi nyelven pántlikásruhának
neveznek. A kötény jellemzője a gyöngyből rakott vagy gyönggyel díszített két kötés és a
hányás. Körül szalag van a kötényen, a szalag szélét gyöngy és flitter díszíti. A kötény
színe is változó, kortól függően, mint a fersingé. Pontos szabályok vannak arra, hogy
milyen alapszínű kötényre, milyen színű szalag kerülhet. A kötény lehet szalag nélküli is,
ezt kötésesruhának nevezik.
A vállfős ingre veszik fel a mellényt, úgynevezett lájbit. A lájbi bársonyból készül
és körül, illetve a karöltő körül gazdag gyöngyhímzés díszíti. A bársony színe piros vagy
zöld. A piros bársonyra fehér, tarka vagy fekete-arany díszítés illik, míg a zöldre piros és
arany díszítés talál. A mellény elején kapcsok vannak, ezek és egy szalag segítségével
fűzik be a lájbit. A lájbi vállát vállpántlika díszíti.
Régen lájbi helyett mellyrevalót viseltek, melyet báránybőrre varrtak sűrű, apró
díszítéssel.

A viselet fontos tartozéka a több színes szalagból álló leeresztő is, mely a hátról a
fersing aljáig ér, akárcsak a hajba font pántlika és a pántlika mellé kötött hajbakötő,
amely úgyszintén egy széles színes szalag.
A vendégbojt is a viselet része, amelyet a vállfős ingre kötnek. Három darabból
áll, egy hosszabb négyes bojt, melyet az ing nyakrészétől csüngetnek elől és két rövidebb
bojt, melyeket az ing kézelőjére kötnek fel. A bojtok gyönggyel vannak behálózva.
A lájbi fölött a nyakban gyöngygallért viselnek, amely mint a nevében is benne
van, teljesen gyöngyből van kirakva. A szélét is gyöngy díszíti, alsó részéről pedig öt
gyöngybojt csüng alá. A gyöngygallér fölé kerül a nyakba való gyöngy, amely több
sorból áll és lehet piros vagy fehér színű.
A fejre kendőt kötnek, melyet szőrkeszkenőnek neveznek. A kendő kötése igen
nehéz műveletnek számít, ezért a lányokat általában az édesanyjuk, nagyanyjuk öltözteti.
Sőt a fiatalasszonyoknál sem ritka, hogy az anya évekig elmegy kendőt kötni neki
templomozás előtt. A kendő kötésének két módja van: hűvösebb időben előre kötik,
míg nyáron hátra.
A lányok konfirmálásra a viselethez gyöngyös pártát kapnak. A párta alapja
fehér gyöngy, de színes díszítés tarkítja. A hátsó részéről, mely szintén gyöngyrakásból
áll, három rend széles pántlika csüng alá: a felső fehér, a középső sárga, az alsó piros. A
szalagok széle is díszítve van. A pártát általában ünnep első napján, azaz úrvacsora
osztáskor szokták a lányok viselni. Csak addig viselhetik, míg férjhez nem mennek.
Férjhez menés után kontyot és kendőt hordanak.
A férfiak viselete kevesebb darabból tevődik össze.
A lábon ugyancsak ráncos csizma, melynek szárába bedugva viselik a csizmanadrágot,
melyet priccsesnadrágnak neveznek. A bőujjú ing fehér gyolcsból készül; eleje,
gallérja és kézelője fehér szalaggal és csipkével díszített. Az ujja, az elő és hát is le van
ráncolva. Az ingre jön a mellény, mely általában fekete szövet, és díszítése a bal oldalon
található gyöngyös zsebkendő.
A cifrabújka alapja általában sötétkék és piros, zöld hímzés díszíti. A
gomblyukak is piros és zöld selyemmel vannak kivarrva. A gomblyukak mellett
díszgombok is vannak. Találunk azonban fekete posztóra zöld hímzéses bújkát is. A
bújkát a fiúk is konfirmálásra kapják, ezért rá van varrva a neve és az évszám, amikor
készült.
A fej dísze a gyöngyösbokrétás kalap, melyet szintén konfirmálásra kapnak. A
kalap zöld színű és a gyöngyből készült bokréta a bal oldalán van. A bokrétás kalapot,
ugyanúgy, mint a lányok a pártát, csak házasságkötésig viselik.
A priccsesnadrág helyett régen bőgatyát viseltek, mely vászonból készült, szára bő volt
és ráncba szedett; a csizmaszár fölött viselték.
Bízzunk benne, hogy a kalotaszegi viselet továbbra is megmarad, ha nem is a
mindennapok, de legalább az ünnepek részeseként.
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