Az „Ethnographia" melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
Szerkeszti: Dr. SEMAYER VILIBÁLD.

ív. évf.

1903. január-február

1—2. szám.

A SZÉKELY CSŰR.
A csűr általában olyan tágas épület, melyben a földmívesek
mindenféle gabonát és takarmányt ideiglenesen elhelyeznek.
Nagy társzekerekkel érkeznek a mezőről, s a nagy kapun át
egyenesen a csűrbe hajtanak, hogy a jól fedett helyen lerakják a
száraz termést.
A nyári nap heve ellen jól esik kissé megpihenni, állatnak és
embernek egyaránt, míg a leürítés tart a mérsékelten szellős, hűvös
csűrben. Esős, zivataros időben nem is volna tanácsos szekeret bontani,
más helyen, csak a csűrben, mert a termés átnedvesedve rövid időn
összemelegednék és használhatatlanná válnék.
Nagy kényelem ilyenkor a csűr, mert a termést a maga idejé
ben össze kell hordani és a cséplésre előkészíteni. Fedett helyen
ez könyebben történik; a szabadban az időjárás minden szeszélyének
ki van téve a szegény földmíves, és ha szorgos dologidőben az eső
miatt várnia kell, bizony drágák azok az elröpülő napok, melyeket
tétlenül kell néznie.
Azért, ősi mód szerint, akármilyen gyarló szerkezettel összerótt
fedél nagy szolgálatot tehet a mezei gazdának. Hát még ha a fejlett
igényeknek teljesen megfelelő épület áll rendelkezésére ?
De ki tudná azokat a követelményeket felszámlálni, melyek a
gazdaságban előállanak? Ezek száma és minősége szerint a csűr
alakja, nagysága és belső berendezése változik. így azt mondhatjuk,
annyiféle a csűr, a hányféle a gazdaság.
Határoz itt a hely fekvése, róna, vagy hegyes vidék; az idő
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járása, a ritkább, vagy gyakori csapadékkal, és végül a gazdaság
nagysága, extensiv, vagy intensiv művelése.
Kisgazdának sokkal komplikáltabb a csűre, mint a nagygazdának, nem mintha kevesebb volna az igénye, hanem mert mindinkább
egy helyre szorul vele. Módja nincs, hogy több épületre költsön,
helye sincs, hogy szétoszsza egymástól a különféle gazdasági épüleket; e mellett még az a törekvése is jogos, hogy minden egy helyen
kéznél legyen; a kicsiből ne veszszen, hulljon el semmi. Gabonáját
még szalmájában hazahordja, mert csak otthon találja biztonságban,
így a szénával, sarjúval, és minden takarmányával hazasiet, mihelyt
kézhez kapta. Van is e miatt rendetlenség, tűzfészek a faluban.
Okos gazdánál rend van és szép elosztás, de a legtöbbnél szanaszét
áll minden és csak isten óvja a veszedelemtől. Ujabban a hatóság
is közbelépett és erélyes rendszabályokkal igyekszik a községeket
a tűzveszedelemtől megvédeni, főkép a gabona termés behordását
tiltja; de a csűrök teletömése mégsem szűnt meg teljesen. A cséplő
gépek legnagyobb szolgálatot tették e tekintetben; ma már a kis
gazdák is összeállanak többen, egy helyre gyűjtik össze gabona ter
mésüket, s együttesen hozatják el a gépet, mely gyorsan végez a csép
lés munkájával. így a csűrök egyik fő rendeltetése, hogy t. i. itt
végezték a cséplést, lassanként megszűnik s a kézi csép csattogását
a gép murrogása váltja fel.
Vájjon az új rend és az új idők vívmányai nem változtatják-e
meg a csűrök alakját s a mit századok hoztak létre e téren, nem
tűnik-e el rövid idő alatt?
Azt hiszem igen s míg a rombolás munkája bekövetkeznék,
vessünk egy futó tekintetet a székely csűrök-ve, melyekben századok
munkája lakozik, s a népies építés egymásra halmozott rendszere
olyan typust teremtett, mely önállóságában legalább is egyenrangú a
székely házzal. Mert ha a székely, a ház építésében első sorban a
maga igényeinek kivánt megfelelni a maga eszközeivel, s a kézügyben
lévő anyagból oly alakot teremtett, mely méltó volt a tüzetesebb
tanulmányozásra: úgy a csűr méltó helyen sorakozik hozzá s úgy
találom, hogy beosztásában, díszítésében a fejlődés tetőpontját a közel
múltban érte el.
A székely ház régi alakját a fa anyag csökkenése ós a tüzelési
rendszer változása törli el; a csűrökön pedig a cséplés új módja fog
nagyot változtatni. Á galambbugos kapu, a székely ház és a csűr együtt
fejlődtek, és együtt is múlnak ki e világból. E három együtt tette

3

A SZÉKELY CSŰR.

a székely lakot megkapóvá, a falut idillikussá s ha e három elem
eltűnik: egyenlővé lesz a székely falu bármely alföldi teleppel. Szomorú
ságomra esik e jóslat, mert ez már is teljesült, hisz messze az erdők
mélyébe kell vándorolni már is, hogy a régi idők e dicső emlékeit
lefogyott, megsoványodott alakban feltaláljuk.
A mezőségi csűr. (L. 1-ső ábra.) Tisztán a legszűkebbre szabott
igényeknek felel meg. A rövid derekat magas fedél tetézi, két végén
magas nyilassal, kapu nékül, hogy a rakott szekér beférjen alája.
Középen a föld kiegyengetve, minden megmunkálás nélkül alkalmas hely
a cséplésre, két oldalt övig eresztett korlát védi, hogy a hevenyében
lehányt búzakévék le ne guruljanak a csűr földjére. Sokat raktá
rozni itt nem lehet, 2—3 forduló után megszakad a behordás mind

1. ábra. A mezőségi csűr.

addig, mig a hely meg nem ürül. A szalmát kihordják és kazalba
rakják; a szemet felrostálva hambározzák. Polyva, törek, a szabadba
kerülnek.
Ez tehát a csűr ősalakja, melyet talán a székely is így használt
valamikor; de az idők folyásában rányomta erre is alkotó kezének
bélyegét, átformálta, átalakította a maga czéljaira.
A csűrös Jcert. (2. ábra.) Az udvar hátulsó részében egy külön
elkerített helyet csűrös kertnek (szórűs kert) nevezünk. Ez a hely a
gazda embernek legféltettebb tulajdona. Kósza állat ide be nem jut
hat ; még az ember is bizonyos respectussal közeledik feléje. Leteszi
pipáját, körülnéz, hogy valamely állat, disznó, csirke, malacz, nem
ólálkodik-e utána s úgy nyitja ki a csűrös kert kapuját. Magas faalkotmány ez, melynek tetején galambok tanyáznak; félköríves kapu
alja alatt a nagy szekér is könnyen elfér, pedig ennek magassága
a nyári hordás idején megközelíti a két ölet (3.80 m.), kapui -deszká
ból és léczekből vannak összeállítva úgy, hogy könnyen át lehessen
tekinteni rajta. Büszkesége a gazdának, hogy Ő ily díszes kapu alatt
jár, mint a hajdani imperátor diadalmas hadjárat után.
1*
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E csűrös kert mintáját Háromszék megyéből vettem, hol ezelőtt
néhány évtizeddel minden nagyobb gazdaságban meg volt a csűrös
kert és a galambbugos kapu; ma már ott is ritkaság számba megy
az ilyen csuda, mert az idők megváltoztak. Ma a székely földön is
mindenki szükségből épít, a pompa már megszűnt! A csűrös kert sima
földjét bársonyos gyep fedte, melynek tisztán tartása a béres gyerekek
dolga volt. Ott tanultak Ők kaszálni, gereblyézni, hogy a mezőn szé
gyent ne valljanak. A beteg állatot itt sétáltatták, a csikókat tavaszszál ide engedték ugrándozni, itt kötötték pányvára, itt lovagolták
meg. Nyári hordáskor a gyep kiszáradt a kerekek és az igavonó
állatok nyomása alatt, a felvágott talajt elegyengették, hogy a le-

2. ábra. Csűrös kert. Gidófalva ^Háromszék m.).

pergő szemet föl lehessen seperni, a fejet összeszedni s egyáltalán
tisztán lehessen tartani.
Egyideig csak a csűrben rakodtak, majd a csűr elejére kerül
a sor, hová két oldalt szép kerek asztagot raktak, külön a rozsból,
külön a búzából, hogy a szem össze ne kerüljön. Az volt a nagy
gazda, kinél agész sor asztag díszítette a csűr elejét. (Csűr eleje,
csűr hátulja a szérűs kert csűrön előlli és csűrön hátul való része.)
Ha a hordás megszűnt, úgy ősz felé, augusztus végén kezdődött
a cséplés. Minden háznak megvoltak a maga rendes cséplői a falu
ban, vagy ha ezek nem álltak be: ott voltak a csíkiak. Csík megye
erőteljes férfiai bejárták az alföldet (Erdélyben sík föld az Olt és Maros
mente) s karácsony nagy hetéig csépeltek kézi cséppel, részibe. Kész
étel mellett a 16—18. vékát kapták a tiszta búzából. — Összes fel
szerelésük : a csép 2—8 nehéz hadaróval, a felező seprű, a vágó
gereblye, a tarka tarisznya, egy pár változóval. (Változó = fehérnemű.)
A csűr mögött az elcsépelt gabonaneműk zsúpja, szalmája,
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törekje, polyvája foglalja el a helyet, mögöttük a szilvás kert terül
el, melyet nagy kertnek, hátulsó kertnek is neveznek.
De tekintsük meg magát a csűrt, mely a csűrös kert közepére
van építve.
A csűr. A csűr derekát keresztberótt rakófából építették, még
pedig úgy, hogy az egyes gerendák közt a levegő járása folyton
szárítsa a kévékben elrakott gabonát. E czélból csak az alsó talpfát
faragták négyszögre, a felsőket azon gömbölyűre hagyták, a mint a
természet nevelte, csak a kérgét húzták le a tölgy-, bükk-, vagy fenyő
fáknak. A keresztberóvás többféle módját alkalmazzák: a leérek rovás,
mikor minden egyes fa felső részét ágyalják be fejszével; a fecske
fark, és farkasfog, mely szerint fűrészszel fecskefark alakban, vagy
kapcsolt fogazatban illesztik össze a sarkokat. E két utóbbi vágás
már mind a négy oldalt faragott gerendákat kivan. Nagy kiterjedésű
csűrnél a váltó oszlopot is alkalmazzák csapos gerendákkal. (Széke
lyeknél a csapos gerendát peterkélt gerendának nevezik.)
Az alapelrendezés hármas beosztásból állott: közepén a csűr,
jobbra, balra tőle a két odor. Kisebb igényeknek az egy odor is
megfelelt; e szerint osztályozták a csűrt is : két odrú csűr, vagy egy
ódrú csűr. Képünkön (2. ábra) két odrú csűrt látunk, mely a leg
nagyobb igényeknek is megfelelt. A derékmagasság rendesen 2 ölet
(3.80 m.) ért el, s aztán rátették a koszorúfát. A koszorúfa Össze
fogta a két odrot, s áthidalta a közben álló csűr üregét. Erre jött a
szarvazat, magas szarufákkal, melyeket a csűr agyában, a kakasülő
kötött össze, alsó részükön a koszorúfához kötve egy harmadrovás
sal, beágyzással és a derékszöggel (Vastag faszög.) A szarufák
vége mélyen leereszkedett a csűr derekára, hogy a csapós esőtől
lehetőleg védje. A csűr eleje Meresztéssel,fiókkalis megtoldatott, hogy
a csűr nagyobb legyen, a kapuk kinyitva is fedett helyen álljanak.
A kieresztés veranda alakú fiók fedéllel egy pár oszlopon nyugszik;
a kétfelé nyíló csürkapu csépléskor természetes oldal falat képez,
hogy a gabonaszem szét ne peregjen. Képünkön tehát fiókos két
odrú csűr látható csukott csűr-kapukkal.
A tetőzet magas, hogy sok férjen el alatta, az eső, hó ne álljon
meg rajta. Egyszerű sátor fedél, zsúppal fedve, szél ellen kalodákkal
biztosítva. Manapság szalmával, zsúppal nem szabad többé fedni, s
így a deszka, zsindely, cserép járja.
Az odor. (3- ábra) (Székely szó járás, azt hiszem odút, üreget
jelent). A csűr méretei szerint az odor kiterjedése is alkalmazkodik.
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A csűr rendesen 2 öl széles, 3 öl hosszú (1 öl — 190 cm.) de van
annál kisebb is, nagyobb is, így az odor hossza egyenlő a csűr hoszszával, mélysége pedig 2 öl és 4 öl között váltakozik a szerint, a
mint az évi átlagos termés kisebb, vagy nagyobb helyet igényel. Egy
odorban rendesen 100 kalongya (kereszt) fér el; de vannak csűrök,
melyeknek két odrában 300 kalongya búza is elhelyezhető. Ilyenkor
a rakás fölér a csűr agyáig, még a kakasülőn is felül. Szépen néz
ki egy megrakott két odrú csűr, a gazda büszkesége, a cséplők nagy
öröme, mert van mit dolgozni, könnyű, kényelmes helyen.

3. ábra. Az odor.

Az odor szerkezete a kévékbe kötött szalmás terméshez alkal
mazkodott. Úgy fektetik ide a kévéket be. hogy bütüvel kifelé álljon,
hegyével pedig befelé, nehogy a madarak elszedjék, vagy a csapós
esőben megcsirázzék a szem. Alól magas mellvéd fal övezi a csűrt
vállmagasságig, hogy csépléskor a szem ne pattogjon az odorba.
E mellvéd gerendái tapaszolva és többnyire meszelve is vannak; gon
dosabb gazda itt deszkaburkolatot alkalmaz, hogy a csép ne ver
hesse le a tapaszagyagot. A mellvéd felett széles nyilas tátong a
könnyű ki és berakás czéljából. Még egy kis ajtó is van rajta, hogy
a ki és bejárás könnyíttessék. Az odor mellső falán két oszlop tartja
a rövid, csapolt rakófákat s fölötte az átkötő gerenda egyszerűen
átalfának neveztetik. Az átalfa erős gerenda, mely még egy tár
sával két helyen köti át derékon az egész épületet s mély bevágás
sal erősen tartja a koszorúgerendát, nehogy a ferde szarufák szét-
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nyomják. Úgy az odor, mint a csűr felett még mozgó gerendák is
vannak, az úgy nevezett állásgerendák, hogy többféle gabonanemet,
vagy szénát és egyébb takarmánytermést lehessen egymástól elkü
lönítve raktározni. A csűr ürege felett, 2—3 padlógerendán nyugszik
az állás, mely az odor megrakásánál fontos szerepet játszik. Ide áll
egy ember, hogy a magasba feldobja a kévét, ha az odor magasan
telt. Esős időben ide helyezik ideiglenesen azon kévéket, melyeket a
szekér tetején az eső megnedvesített. E czélra a csűr felett még két
vagy három vendéggerenda is fekszik az átalfán, hogy az állást
változtatni lehessen, hol a csűr elejére, hol a hátuljára; a vizes kévék
nek pedig szabad helyet adjon.
Az odor végiben egy teljesen zárt fiók, a polyvatartó húzza
meg magát, melynek kis ajtaján szórás után bedobják a polyvát
(pelyva), hogy a szabadban a szél szét ne hordja. A polyvatartó felett,
szénapadlás is van, melyet néhány függélyesen támasztott karó külö
nít el az odor üregétől. Egy szekér széna mindig készen áll a csűr
ben, hogy legyen miből a marhákat etetni.
A csűr földje gondosan van elkészítve a csépléshez. Rendesen
agyaggal verik le, marhavérrel megöntözik és friss marhatrágyával
meghajtják. Új csűrben nagy mulatságot képez a csűrdöngölés. Ide
jár az egész falu mulatni. Először hintát kötnek az állásgerendákra,
a nagy kötélből, vagy kerékkötőlánczból gyerekek számára, mert
ezeknek könynyű lábuk nem süpped be a polyvával meghintett nyers
agyagba. Majd ha megszikkadt, muzsikást fogadnak és minden vasár
nap tánczolnak a csűr földjén. Innen került ki a híres csűrdöngölő
székely táncz, mely Udvarhely megyében ma is tartja magát s a
nagygalambfalvi székely legények a budapesti operaházban is sze
repeltek vele „Viorá"-ban.
A csűrnek két kapuja van: elől a nagy kapu, hátul a kis kapu.
Lényeges, hogy a nagy kapu magassága a legjobban megrakott sze
kér magasságát túlérje, hogy egyenesen behajtani lehessen, mert
nagy alkalmatlanság, ha a szekér nem fér be és a felső sorokból le
kell hányni. Némely csűrnek a dereka nem elég magas, de a bejárata
fölött a fedélzet két ágas fán nyugszik, mely egy fél öllel felemeli a
fedelet. A hol a bejárat fölött fiók van alkalmazva, ez is épp oly magas,
kell, hogy legyen, mint a felemelt fedél. A hátsó kis kapu csak oly
nagyra van szabva, hogy egy ember lehajtott fővel kiléphessen alatta.
Igen sok csűrön a hátsó kapu épp oly nagy, mint az első; az ilyet
kettős bejáratú csűrnek nevezik. A mily nagy kényelem ez a rakott
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szekerekkel való járáskor, épp oly kényelmetlen a cséplés alatt a szórás
kor. Szórás által tisztítják meg a szemet a polyvától, melyhez gyenge
léghuzat szükséges. A nagy kapu meg
a kis kapu pontosan szabályozza a lég
huzatot, míg két nagy kapu kevésbbé.
A csűrkapu. Kétszárnyú, vagy egy
szárnyú, a szerint, a mint kisebb, vagy
nagyobb a kapunyílás. Igen gyakori,
hogy a nagy kapuszárnyon még egy
kisebb ajtót is alkalmaznak a sürti já
ráshoz, hogya nagy kaput ne kellessen
minduntalan nyitogatni. A nagy kapu
szárny bármely helyzetben megállítható
a ráalkalmazott kettős támasztékkal. (L.
4. ábra.)
A kapusarok oszlopa igen alkal
4. ábra. A csűrkapu támasztója
mas teret nyújt a székely diszítő művé
(Háromszék n?.)
szetnek, a menynyiben a hevederek
közét kivésik és hullámvonal, csigavonal módjára alakítják, a kivágott

8. ábra.
5. ábra.
6. ábra.
7. ábra.
Csűrkapu^sarokdiszítések Udvarhely megyéből.

helyeket domború, faragott virág díszítéssel árasztják el. E díszítésben
századok hagyománya látszik s könnyen felismerhető, hogy a régi gót

9. ábra.

10 ábra.
Csűrkapu-sarokdiszítések Udvarhely megyéből.

11. ábra.
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faragást az újabbkeletű renaissance miképen szorította ki. A székely
díszítő ipart kutatva, sohasem hagyom el, hogy a csűrkapu díszítését meg
ne figyeljem. így egy egész sorozatot állíthatok össze Udvarhely megyei
és Maros-Torda megyei díszítésekből. (L. 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. ábra)
Ezek közt a 9. és 11. ábra határozottan gót maradvány, a 10. ábra
keleti arabeszk, a többi pedig renaissance jellegű. Hihetetlen, hogy
menynyi időt és fáradságot pazaroltak ezen legkevésbbé feltűnő helyre
állított kapusarokra. Az egyenes véső (vágó vésű) meg a kerek véső
(kupás vésű, székely szójárás szerint) valóságos remeket teremtett e
sarokfára. Ha a kapuzábék vésett díszítéseit, párkányait, oszlopait
megbámuljuk; ne hanyagoljuk el a csűr kapuk díszítéseit is kellő
figyelemre méltatni, mert egyik magyarázza a másikat. Megkapó a

12. ábra. Csííristálló és szekérszín. (Kovászna (Háromszék m.).

székely kapuk díszítése és impozáns alakja; de praktikus a csűrkapuk
vájata és díszítési módja. Általában a fafaragásban a székelyek reme
kelnek és sohasem hibázzák el a díszítést odatenni, a hová az való.
A csűr istálló. Nem mindenki oly gazdag a székely földön, hogy
csűrös kertjében külön csűrt építsen, sőt a mai állapotok oda hozták
a székelyt, hogy az istállóját is a csűr alá szorítsa be. Nehezen ment
e kényszerhelyzetbe; de ha már belement, belenyugodott és terem
tett olyan épületet, mely kényelem szempontjából túl tesz minden
külön istállón. Szavajárása a székelynek, mikor valakit megdicsér:
„milyen élet, külön isiálló, külön csűr!" Lóistálló, ököristálló, juhpajta, ez a székely Yägy netovábbja.
Az egyik odrot fel kellett áldozni, hogy egy fedél alatt hely
legyen az istállónak is (1. 12. ábra), no meg egy kis toldással a sze
kér-színnek s fölötte a szénapadlásnak. Közbül az odor, félfelől, még
megvan, s hogy a másfelől is helyet nyerjen, az istálló fölött néhány
sor rakófával úgy emelte fel a fedelet, hogy a csűrnyílással egy
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magasságban fél odor terül el. Faragott fenyűszálakból épített rövidre
fürészelt gerezdekkel, itt-ott a sarkon vésett oszlopokkal. Úgy össze
eresztette, hogy a madár sem bújhat be közte. Illik hozzá a csapott
födél, deszkaoromzattal, mely könnyed terhet a fenyűalj is megbírja.
Nem szereti a székely a zsindelyfedelet, mert mindig reperálni kell;
de mit tehet róla, ha már tilos a szalmafedés ? Egész más a házon,
hol a füst járja; de a csűrön hamar pusztul. Füstös zsindelyt hasz
nálnak; de ez sem tart a csűrön 8—10 évnél tovább.
A kieresztés. Ha már az istállónak minden áron hely kellett a
csűr alatt s az odor felszorult a padlásra, hát létrejött a kieresztés.

13. ábra. Csüristállő építés alatt. Szováta (Maros-Torda m.).

(L. 13. ábra.) Ezzel a szénának, gabonának szánt hely bővült s meg
fér a kisgazda ökrével, lovával, juhával egy fedél alatt. így jött
létre a kettős csüristállő. A kis termés így is befér; de ha többet ád
az Isten, asztagot raknak a csűr elé. Képünkön, az éppen építés alatt
lévő csűristálló, teljes bepillantást enged az egész épület szerkezetébe.
A falak sövónyfonatból készülnek tölgyfa vázra, mélyet szovátai sós
agyaggal megvernek és tartósabb a rakófánál. A kieresztés, mintegy
díszes erkély, csüng a fedél alatt s száraz helyet, mintegy nyílt folyo
sót biztosit az istálló körül való teendőknél A csűrben pedig tolóajtó
nyílik a jászolyra, melyen át adogatni lehet a marhák eledelét.
As erkély. A fedélleeresztés alatt, mint hasznos zugoly vonja
meg magát az erkély, melyet sarjútartőnak neveznek, jóllehet díszesen
kimetszett elővédje a ház tornáczára emlékeztet. A mi legbecsesebb
csemegéje az apró marhának, azt teszik ide, az üde friss kerti sarjút,
luczernát, erdei szénát. Ha beteg marha van, hát kéznél legyen. Ezzel
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traktálják meg a lovat csíkozáskor, a tehenet, juhot elléskor. A 14.
ábra az erkély fűrészszel metszett díszítését mutatja- E díszítés a víz
szintes irányban fektetett létra fogazataiból indul ki, melyek mint kis
oszlopok tartják a leeresztett fedél
koszorú gerendáját, majd pedig füg
gélyesen odaszögelt deszkalapokból
állanak, simán, szögletesen, vagy
kondorgósan kimetszett élekkel. Az
erkély alja deszkapadozat, vagy fiatal
bükk,
mogyoró és gyertyán vesszőből
14. ábra.
Az istálló erkélye. Sarjútartó.
rögtönzött per je. A perjepadlás az
Farkaslaka. (Udvarhely m.).
istálló fölött is gyakori, különösen
ott, hol a deszkának nagyobb ára van. Ezen fiatal, alig kar vastag
ságú hajtásokból készült padlás istállók fölött nemcsak olcsósága miatt

15. ábra. Kettős csűristálló. Korond (Udvarhely m.).

kedvelt, hanem egészségi szempontból is, a mennyiben a föléje helyezett
zsupréteg az istálló fülledt levegőjét benyeli és lassan kiszárítja.
A zsupróteget évről-évre megújítják s így tisztántartása nem okoz
fáradságot, házilag előállítható és szögek sem kellenek hozzá.
Az erkély az istálló fölött húzódik végig, a csűrkapu fölött
azonban nincsen helye, mert a leeresztett födél ennek magasságát
korlátozná, a mi a csűr bejáratánál éppen kívánatos, hogy a rakott
szekér beférhessen alatta. A függő erkély (1. 14. ábra) a csűr elejét
díszíti, a szabad mozgást, főkép szarvasmarhánál, semmiben sem
korlátozza, mégis árnyas, száraz helyet biztosít s általában a legelter
jedtebb építési mód a székely földön. Némely helyen azonban még
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ennyivel sem elégedtek meg, hanem az istálló fölött egész körül
kiszélesítették mintegy fél öl magasságban az épületet, a padlógerendák
végére állított oszlopokkal (1. 15 ábra), ezen oszlopok közét átlós
kötéssel kiegészítve, az eszterhéj alatt körülfutó emeletet létesítettek,
mi által az odor térben sokat nyert, a mozgást pedig a fedélzet sem
miben sem korlátolja. így, a mit az istálló számára az odorból elfog
laltak, fölötte megnyerték. A mellett a szellős emelvény a különben
nehézkes épületet könnyeddé teszi, tetszetős külsőt ad s a nyitott
falak szárazon tartják a belerakott gabonát, vagy takarmányt és mivel
közvetlen a fedélpárkány alatt fut körül, a csapadék sem árthat.
A esűristálló-építés ezen formáját tartom a legtökéletesebbnek, úgy
a térelhelyezés, a beosztás, mint a külső csín szempontjából. A sarjú-

16. ábra. Kettős csűristálló. Farkaslaka (Udvarhely ra.).

tartó erkély itt sem hiányzik, sőt kellemesen takarja az előrészen
kieresztett gerendák végeit.
A csűr hátulját épp oly szellemesen használja ki a székely a
maga czéljaira, mint az elejét. A toldalékfedél alá építi a törektartót
és a polyvatartót. Csak ritka esetben csatolja e rögtönzött hátsó fiók
jait a csűrnek úgy hozzá, hogy a főépülettel szerves összefüggésben
legyen. Láttuk már fönnebb az odor rajzánál (3. ábra), hogy a polyva
tartó benn van az odorban; de mihelyt e tért az istálló számára fog
lalták le, kikerült a polyvatartó is a törektartóval egyetemben a külső
oldalra. Nagy hidegben az istállót melegen tartja, s jól tudja a gazda,
mikor lehet a töreket és polyvát elfogyasztani, hogy marhái meg ne
fázzanak a tél végén, vagy a tavasz kezdetén. Ha a sok bekötött
jószág kitelelt, örömmel üríti ki, úgy a törektartót, mint a polyvatartót
a szilvás kertbe a gyümölcsfák alá, s hálát ad istennek, hogyha nem
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volt szükség e sovány táplálék feletetésére! A 16. ábra kettős csűristállót mutat, függő erkélyekkel, az istállók fölött 8—10 sor rakófa
mintegy fél öl magas emeletet képez az odor számára, a nélkül, hogy
kiugrást képezne, hátul a polyvatartó látszik toldalékfedéllel (székelyesen = vendégfedél, vendégszarufákkal).
Az istálló. Csak annyiban bocsátkozom az istálló leírásába, a
mennyiben ez a csűrhöz tartozik, mert, a mint már említettem, jobb
módú gazdáknál külön van a csűr és külön az istálló. De minthogy
a vagyoni gyengeséggel a hely szűke is együtt jár, kényszerítve van

17. ábra. Lábas asztag, csűristálló, szekérszín, pajta. Szováta (Maros-Torda m.).

a székelység zöme esűristállót építeni, így természetesen feladták a
csűrös kert kiszakítását s a csűristállót közvetlen az udvar hátterében
építik föl. Az istállóhoz csatolják még a juhpajtát, juhaklot és
disznóólat is. Igen gyakori a szekérszín (székelyesen == árnyékalja),
faragóműhely és tyúkpajta ide csatolása is, úgyannyira, hogy a
csűr eredeti jellegét elveszíti, s egy universalis épületnek néz ki (1. 17.
ábra). Udvarhely megye és Maros-Torda megye felső járásaiban, a
Küküllő, Nyárád felső vidékén, már nem is rakják a szalmás termést
a csűrbe, hanem a csűr előtt kerek asztagba és ott tartják egy egész
évig csépeletlen. Kérdeztem ennek okát több helyen s mindenütt azt
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a feleletet kaptam rá, hogy büszkeségből Elég szo
morú, ha így van, mert gazdaságilag nem indokolható,
büszkeségnek pedig éppen kevés! Mintegy madár
fészek, úgy áll a tölgyfa lábakon a kerek kis asztag,
alig 20—30 kalangya (kereszt) Őszi terméssel. E lába
kat úgy fejelik meg, hogy a mezei egér ne férhessen
hozzá, magasságuk ember magasság, éppen hogy az
állat ne férhessen hozzá, alatta pedig a kis futkosó 18. ábra. Az istálló
leveles ajtaja.
szekér szerényen meghúzza magát.
Farkaslaka (Udvar
Az istálló hossza, szélessége váltakozik a két Öl és
hely m.\

19. ábra. Csűristálló, juhpajta, tornáczos mellvéddel építés alatt.
Oroszhegy (Udvarhely m.).

három öl közt. Attól függ, hogy hány marhára építik. Egysoros istállónak
elég két öles szélesség, a hosszúság pedig a csűr kiterjedésétől függ.
A székely nem kedveli a kétsoros istállót, részint mert az etetés
nehezebb, mivel csak az egyik sor állhat fejjel a csűrnek, a honnan
az etetés történik; inkább két istállót épít a csűr két oldalához: így
külön áll a lóistálló és külön az ökör- és tehénistálló. Mindenik szá
mára hidlást készít, hogy a nedvesség lefolyhasson. A hidlás alatt
csatorna, térdig érő sáncz vonul el, melyen át a ganéjlevet a trágya
gödörbe vezetik. A hidlás fejét agyaggal verik le, hogy a marha eleje
ruganyos talajt találjon, a hátulját pedig keretbe foglalják, hogy a
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járó hely tisztán maradjon. A járó hely négy láb széles, a hidlás
4—5 láb hosszú, a jászol és elő négy lábnyi tért igényel: így a
12—13 láb szélesség teljesen elég az egysoros istállóhoz. A kétsoros
istállónál a járó hely közös és az állatok faránál vezet végig. A jászol
fölött rézsútosan a saroglya illeszkedik a falra, melyben a szálas takar
mányt adják tel. A saroglya sűrű, fogazott létrához hasonlít, melynek
két álla fél öl távolságra fekszik egymástól és rendeseu gömbölyű
szál fényű, nyírfa, vagy nyárfa. A jászol kivájt vastag fatörzs, fél

20. ábra. Galambbúgos kapu kőoszlopokon. Tornáczos juh pajta, csüristálló.
Oroszhegy (Udvarhely ni.).

henger alakban, vagy deszkából kemény fakeretre, beásott oszlopokra
épített vályú, mely vizet nem fog. A lovak számára tölgyfa vályút
állíttanak be, mely víztartó. Az itatás csebrekből történik, vagy a
szabadba hajtással. Helye van még az istállóban egy-két béres ágy
nak, nyoszolyásan építve, szalma derókalylyal és pokrócztakaróval.
Béres gyerekek a jászol végében találnak fekhelyet, valamelyik fal
mellett. Az istálló ablaka szűk nyílás, melyen át gyér világosság ter
jed szét, takarítás, vagy etetés közben az istálló ajtó nyitva áll. A
nagy ajtó befelé nyílik, míg a kis ajtó (levél ajtó; lásd 18. ábra) ki
felé, s léczekból, vagy hasított bükkfalemezekből áll. E kis ajtó
egyedüli dísze az istállónak melyen a székely fúró, faragó kedvét ki-
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töltheti. Rajta át az istálló szellőzik, felszárad s az apró állatokat,
tyúkokat, malaczokat távol tartja.
Udvarhely megye hegyvidékén, a hol nagyobb juhtenyésztés
van, fontos kérdés a juhistálló elhelyezése, abból a szempontból,
hogy az istálló talaja száraz, tiszta maradjon, a gyapjú ne piszkosodjék, és mégis az állatok lábának a hosszú télen a hideg meg ne
ártson. E czélból, a csűristálló számára, olyan lejtős helyet kerestek
ki, hogy középen a csűr az udvar talajával egy szintbe essék, a juh-

21. ábra. Csűristálló juh pajta építés alatt, elölről. Oroszhegy (Udvarhely m.).

istálló pedig a lejtős hely fölé emelvényre építtessék fapadozattal.
Ennek hézagain a nedvesség átszivárog, a juhoknak apró lába a
szűk hézagokba be nem szorulhat. A padlás alját mérsékelten szalmás
trágyával töltik fel a téli hideg tartama alatt, (Lásd 19. 20. ábra) Az
istálló elejét pedig tornáczczal és díszesen kifaragott mellvéddel lát
ják el, hogy a juhok az emelvényről le ne potyogjanak. A juhnyáj
csak szigorú télben kivan mérsékelten meleg helyet, főkép az elles
ideje alatt, a melyet az élelmes székelyek karácsony tájékára szabá
lyoztak, hogy minél korábban jussanak a bárányhoz, melynek jó ára
van a városok piaczán. A bárány nélkül maradt anyajuhot (czire)
tovább fejik s a tejből mindjárt megkezdik a székely túró készítését.
Néprajzi Értesítő IV.
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A juhistálló természetesen a nyár folyama alatt üresen áll s e
tiszta száraz helyet sok mindenféle gazdasági czélra használják, igy
többek közt szükséghelynek is. Székely földi kutatásaim közben egy ily
gazdánál szorult helyzetbe jutva, házigazdámhoz fordultam, hogy a
szükséghelyet mutatná meg. De bizony nála e modern berendezés még
nem talált utánzásra, mit pirulva vallott be, holott a szomszédháznál,
(1. fénykép 19. ábra) ezen hely az utczára néző tornáczban ékeskedik,
hanem elvezetett a juhistállóba, s itt egy padlódeszkát odébb tolva,

22. ábra. Csüristálló juh pajta építés alatt, hátulról. Oroszhegy (Udvarhely m.).

megmutatta azt a titkos helyet, melyet a ház népe használni szokott.
Ez is ethnografiai tanulmány, gondolám, s minthogy e sajátos meg
oldását a szükséghelynek egy egész vidékre kiterjedőleg sok ház
nál találtam, mint a letűnő múltnak jellemző adatát, nem hallgathatom el.
A csűristálló tehát a székely föld havasalji részén oly meg
oldásig jutott el, mint a tornáczos székely ház, melynek eresze a
csűrnek felel meg, a lakóházak helyét pedig az istálló foglalta le
oszlopos tornáczczal és deszka mellvéddel. A 21. és a 22. ábrában egy
épülő félben levő csüristálló fényképét mutatom be, melyben (21-ik
ábra) elülről látjuk a fedélzet emelt kiugrását, alatta az istálló fölé
még nem készült el a sarjútartó erkély, hátul pedig (22. ábra) a
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juhistállót látjuk, melynek tornácza most épül, ajtaját pedig az ideig
lenesen oda helyezett deszkák fedik el. Balról a törektartó készül,
a csűr mögött pedig a juhakol szabad ég alatt fog elhelyeztetni, innen
az istálló ajtaja hátulról
A csűr a szövés-fonás mesterségének tízesére is alkalmas hely nyári
időben. Egy kis átalakítással minden egyes eszköznek, a mi csak szük
séges a szövéshez, meg van a maga helye. (Lásd 23. kép) Az elŐ-

23. ábra. A csűr belseje szövéshez berendezve. Korond (Udvarhely m.).

térben csöllőkerék, mindjárt mögötte az osztováta (szövőszék) a hát
térben fonalvető és kész szőtemények rúdra aggatva. A hátsó kapu
csukva van a lógvonat ellen, míg az első kapu szárnyai tárva-nyitvák
a világosság bebocsátására. A kellemes, hűs helyen vigan csattog a
borda, burungol a csöllőkerék; miközben felhangzik a nóta, vagy a
Puczok Greczi meséit hallgatják.
A csángó csűr. Megfigyeléseimet kiterjesztettem a Hétfaluban
megtelepedett csángó székelyek csűreire is, a hol, köztudomás szerint,
igen csinosán építkeznek és a székely ízlés sajátságosan vegyül a
2*
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körülfekvő szászság építészetével. Itt főképen a hely szűke korlátozza
az építkezést, de a tér takaros kihasználása a főtörekvés; azért a csűr
teljesen kivetkőzött téres-tágas jellegéből és inkább a házak jellegét
vette föl. A 24. ábra fénykép-felvételben mutat egy csángó csűr
istállót Hosszúfaluból, mely teljesen téglából épült s födele égetett
cserép. Közbül a nagy kapu a csűr nyílását fedi, mellette jobbról
kettős ajtóval az istálló, balra pedig átlyukgatott fallal az odor földig.

24. ábra. Csángó csűr, előtte fehérítés végett kiterített vászon.
Hosszúfalu (Brassó m.).

leszáll. A kieresztések, födélemelvények és egyéb fiókjai a csűrnek
teljesen elmaradtak. A díszes vakolat csángó módon vájt domborműveivel inkább utczafrontra látszik készültnek, mint a gazdasági
udvar belsejébe. Előtte a zöld gyepen vásznat teregettek ki napon
fehérítés czéljából, s a mint látszik, elég szorgalmas volt az asszony
népség a szövésben.
Egy másik alakját a csángó csűristállónak a 25. 26. ábrákban
mutathatom be, a mint a csűristálló a háznak mintegy fiókját képezi
L alakban. A csűr elülről teljesen nyitott; kapunak még helye sincs
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formálva s így kapu nem is jár hozzá; hátulról ellenben megvan a
kis kapu. Odorról szó sincs, mert a kis termést, mit a gazda behord,
rögtön cséplés alá veszik s így már a lerakáskor beágyazzák. Bal
ról a ház végében istálló nyílik a csűrből, alig 3—4 drb marha szá
mára, fent a fedél alatt szénatartó homlokzatát látjuk, kis ajtó nyí
lással, melyhez létra segélyével juthatunk. A kis gazdaság miniatűr
képe ez, melyben a szegény ember szorongását látjuk, keresve a meg-

25. ábra. Csángó ház csűristálló szénpadlással Hosszúfalu (Brassó m.\

élhetésnek legprimitívebb feltételeit, küzdve, fáradva a mindennapi táp
lálékért, melylyel családját és házi állatait ellátja. A hétfalusi csángó
ezerféle mesterséget űz a mellett, hogy földmíves. . Ács, kőmives,
fuvaros, kereskedő, gyáros egy személyben. Nemcsak a saját házánál
épít, hanem messze idegenbe is eljár. Kicsiny lovaival estig meg
szántja néhány barázda földjét, s még azon éjszaka Komániába szállít.
Hazajövet gyapjúval, nyers bőrrel rakja meg szekerét, melyet itthon
maga dolgoz fel. A községeket sebes patakok szelik, melyeken gyapjú
mosók, szövő, fonó, ványoló, és kallózó gépek működnek s a 8 éves
gyerektől az aggkorig, minden nemű és korú ember elfoglaltságban él.
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íme ezekben mutattam. be a székely nép csűrépítészetét; a
rajzban, vagy fényképekben bemutatott példányok, csak mint typusok
tekinthetők, mert hiszen ki tudná a székely nép leleményességét, miket
a hely állása, a térviszonyok és saját szükséglete megteremtett,
mind elősorolni. Egyszóval végtelen változatos az ő építésmodoruk,
már csak azért is, mert nem gyakorolt czéhek, vagy iskolában tanult
mesteremberek építenek náluk, hanem többnyire kiki magának. Szom
szédság, rokonság, komaság összeáll, megbeszélik az épület tervét,

26. ábra. Csángó ház a csűrrel. Hosszúfalu (Brassó m.).

kirakják nagy kövekkel a sarkait s rögtön a megvalósításhoz fognak.
A gazda a bevásárolni valók után lát, a többi a fuvarozás, földásás
stb. munkáját végzi a téli pihenő napok alatt, s tavaszra már készen
áll az épület. Minden falu népe egymásba van kapcsolva az erdő,
legelő közössége, meg a munkaszeretet által. Vannak terhek, melye
ket közösen viselnek, mint a községi utak, hidak építése, sőt a régi
időben a templom, torony, paplak, iskola stb. épületek is ilyen közös
vállalkozásokból teltek ki. Ha nem is volt mindenik mester, ki az
építkezésben részt vett, de akadt köztük elég, kinek vezető szavára
hallgattak s kitől a tudatlanok tanultak, Már kis gyermek korában
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sürög-forog a székely az építkezés körül, megfogja a fűrész egyik
végét, vagy tartja a csapózsinórt, hordja a zsindelyt a zsindelyező
kosárba, s összekeresgéli a lehullatott szögeket, tapossa a tapasz
agyagot ; de részt vesz az építkezésben. A szolgalegény gazdájától tanul,
s mint faragólegény nagyobb bért kap a többinél. így válik az épí
tés mestersége is házi iparrá, így jött létre a székelység építészetének
sajátos jellege.
Azt nem állíthatom, hogy önálló elemeket talált volna fel, mert
az itt fölsorolt összes építészeti fogások mind ismeretesek: így a
csűr odúja már a mezőségi csűrben, vagy a tanyai csűrben is meg
van, de a székely egészen átalakította és szükségletei szerint módo
sította. Az állás minden magasabb felhányásnál előfordul úgy a fedett
helyen, mint a szabadban, de a székely csűrben egészen sajátos helyet
foglal el, s a mozgó átalfák rendszerét ők találták fel. A csűr fiókja,
mint nyitott veranda a házépítésben általában kedvelt forma; az istállóerkély mint sarjútartó, a fedélhieresztés, a magasítás, (verhöherung)
a toldott fedél {vendégfedél), mind ismert elemek, melyeket innenonnan szedtek össze; de vették bárhonnan, okosan illesztették a
csűrbe, sajátjukká tették s maguk közt általánosították. S hogy mind
ezen elemek összefoglalásában, egy Összhangzó egészszó alkotásában,
csinosításában, díszítésében mesterien jártak el, a felől, azt hiszem,
az ide csatolt rajzok és fényképek eléggé meggyőzték a szíves
olvasót!
Szinte Gábor.

A RÉZBÁNYAI TURKAJÁRÁS.
Kapcsolatban a múlt évi 6. sz. füzetünkben tőlem közölt szamos
újvári turkaj árassal, a következőkben a M, N. Múzeum Néprajzi Osz
tályának egyik újabb szerzeményét, a rézbányai (Biharmegye) turkát
óhajtom bemutatni, szorosan azon adatok felemlítésével, melyeket a
turka és a turkajáték fényképének beküldője velünk közölt.
„A rézbányai turkajárás személyzete a beküldő fölhívására rend
kívüli időben, azaz májusban összeállott. Magával a turkással együtt
hat tagból áll (1. az I. táblán, a 6. sz. a biró, ki az egészet vezeti
s fegyelmezi). Jelmeze csak a turkásnak van. Csupán csak karácsony
ünnepén járnak, s mielőtt valahová bemennének, a 3. számú alak a
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pántlikás bottal, kit ők (bár mind román anyanyelvűek) „Laufer"-nek
hívnak, előre bemegy megkérdezni a gazdát, szabad-e bejönniük. Ha
engedélyt kapnak bemennek s a képen látható módon csoportosulva,
rázendítik az első Kolindát (ők is ezt a kifejezést használják): Nascere
stb., melynek nagyon lassú, ünnepé
lyes dallama van s ezt oly szabadon
éneklik ; hogy nem voltam képes tak
tusokba beosztani (körülbelül a mint
a lassú hallgató magyar dal előadása
sem szorítható be semmiféle taktus
keretébe). Azon hangokat, melyeket
nagyon hosszan (2—3 másodperczig)
kitartanak, koronával (T») jelöltem
meg; a negyedhangok tartam-értéke
a Melzel-féle metronóm szerint mint
egy 108—112.
Most egy élénkebb menetű alle
gretto (M. m..: 120) következik, a
II-ik kolinda (Domne a tale), mely
egész sajátságosan dallamával nem
a tonikán, hanem a terczen végződik.
Követi a III-ik kolinda (Saltati), még valamivel élénkebb allegrettóban.
Mindezen dalokhoz nem dob
verés, hanem a turkás maga adja
egy helyben való ugrálással a tak
tust és pedig olyanformán, hogy
minden ugrásnál (de nem ugrik ma
gasra, csak annyit, a mennyit táncz
1. ábra. Turkás.
közt szokott az ember) felváltva egy
szer, jobbra, egyszer balra fordulva meg-meghajtja magát, mintha úgy
a jobbján, mint a balján levőket üdvözölni akarná s ugyanakkor cső
rével egyet mindig csattint, mi. által az ütemet markírozza.
. E z u t á n prózában ad elő (nem énekelve,) a biró egy rövid
üdvözlő mondókát Krisztus születéséről, befejezve számos jó kívá
nattal.
Ezt követi a „Multi. ßtyi" felköszöntés, elénekelve az összestől
a „Gott erhalte* dallamára, a mi minden bizonynyal még az ú. n.

I. tábla.

Rézbányai turkajárás.
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német világból származik, midőn t. i. a bányatisztek s részben a
munkások is németek voltak.
Végre tánczol a turkás (lásd 1. ábra), pénzt kéreget, mi közben
a szokott módon meg-megtréfalják azzal, hogy az obulust nem adják
be a csőrébe, hanem asztalra vagy földre teszik: tessék neki onnan
felkaparni. Nagy szerepet játszik az egész heczczben a folytonos ijeszt
getés : a turkás minduntalan be-betör a hallgatóság közé s neki megy
egy-egy asszonynak vagy gyermeknek nagy csőrcsattogtatások között
s ez mindig nagy futást idéz elő.
Végül egy érdekes ottani hagyomány a turka eredetére vonat
kozólag. E szerint t. i. Krisztus születése a Sátánt, ki látta, hogy
most már vége az ő országának, annyira bántotta, hogy haragjában,
kétségbeesésében megháborodott s mint ilyen földönfutó szaladgált
dühöngve mindenfelé a világba, rémítgetve az embereket. Ennek az
emlékét volna hivatva a turka fentartani.
Mellesleg megemlítem még a hagyományt, melylyel itt a húsvéti
piros tojás osztogatásának szokását magyarázzák. E szerint a zsidók
adtak volna mintegy lekenyerezésül az első keresztények gyermekei
nek festett tojásokat, csakhogy ne köszöntsék őket ezzel: „Krisztus
feltámadt".
A húsvéti öntözés szokása pedig az itteni hagyomány szerint
arra emlékeztetne, hogy a zsidók az első keresztényeket, kik Őket a
fenti módon köszöntötték, haragjukban ezért szembe locsolták.
Rézbányán a turkában nős emberek is részt vehetnek. Ott nem
tartják azt sem, hogy a turkás e játék által tisztátalanná válik s nem
szabad bizonyos ideig a templomba lépnie.
I-ső Kolinda (Nascere).

2ÍD
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I.
Nascereata, Christóse Domnedieulu nostra, resaritu a lumii lumina cimoscintiei
cá intru densa celia ce serviau stelelor dela sté s'au invetiat se se inchíne tie
Sórelui dreptatii, si se te eunosca pre tine resaritul eel de sus; Domne marire tie.
I.
Krisztus istenünk, születésekor a világnak az ismeret világossága támadt elő,
hogy benne, a kik szolgálják a csillagokat, a csillagoktól tanulták meg, hogy meg
hajoljanak előtted, az igazság napja előtt, és hogy megismerjen téged a magasban
levő kelet: Isten, dicsőség neked.
11.

11.

1. Dómne a tale cuvinte,
Care le ai dis mai nainte
S'au implinit precum scrie
Moisie la cartea antaia
Ob minune

1. Isten, szavaid,
Melyeket előbb mondottál,
Beteljesedtek, a mint írja
Mózes első könyvében.
Óh, csoda.

2. Despre resarit resare
Stéuá cea cu marire maré
Radiele 'si respandeste
Pre trei crai povatiueste
Oh minune.

2. Kelet felől föltűnt
A dicsőséggel teli csillag
Sugarait elhinti
S a három királyt vezérli.
Óh, csoda.

3. Stéua, stéua lui Christos
Straluceste prea frumos
Dela sté s'a cunoscut,
Cá Mesia s'a nascut.
Oh minune.

3. A csillag, a csillag Krisztusnak
Igen szépen tündöklik.
A csillagról tudódott meg,
Hogy Messiás megszületett.
Óh, csoda.

1

A versek szerkezete nem népies. Bennük egy csomó nyelvújítási szó van,
melyek a nép nyelvében nem hallhatók. A közlött szövegek ósdi etymologikus
írással vannak leírva, melylyel manapság már alig ír valaki.
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4. Stéiia magii provetiueste
Bifleimul ii primeste
Si din prorocia rara
Prune pre Mesia aflara.
Oh minune.

4. A csillag vezérli a mágusokat,
Betlehem fogadja őket.
S e ritka jövendölés nyomán
Megtalálták a gyermeket, Messiást,
óh, csoda.

5. Pre Mesia L strajuesc
Si en slava L maresc
Angerii eu canterile
Pastorii cu fluerile
Oh minune.

5. Messiást strázsálják
S fön a magasban dicsőitik
Az angyalok énekeikkel,
A pásztorok furulyáikkal.
Óh, csoda.

6. Craii in pester a intrara
Lui Christos se inchinara
Daruri scumpe i heredire (oferire)
Si de sórtea Lui se mira
Oh minune.

6. A királyok beléptek a barlangba,
Krisztus előtt meghajoltak
Drága ajándékokat ajánlottak föl neki
És sorsán elcsudálkoztak.
Óh, csoda.

7. Uarurile se remae
Aur, smyrna si temae
Feciórá le multiameste
Si pre crai blagosloveste
Oh minune.

7. Az ajándékok maradjanak :
Arany, mirha és tömjén,
A szűz megköszöni nekik
S a királyokat megáldja.
Óh, csoda.

8. Laudand intru multime
Marire intru naltime
Pre prament impaciuire
La omeni bunavoire.
Oh minune.

8. Dicséret a tömeg között
Dicsőség a magasban,
Békeség a földön
S jóindulat az embereknek.
Óh, csoda.

III.

III.

1. Saltati campuri si livédi
Christos s'a nascut
Bucuria ne secata
Lumii a adus.

1. Vigadjatok mezők és rétek,
Krisztus megszületett,
Kiapadhatatlan örömöt
Hozott a világnak.

2 Domnul Christos s'a nascut
Om pentru noi á'a facut
Ca se scape omenime
Din pecat de mult.

2. Krisztus urunk megszületett,
Érettünk emberré vált,
Hogy megmentse az emberiséget
Az ősi bűnből

3. Pastorii dan inseiintiare
In Vifleim s'au dus'
Cá se ieie vestea mare
Ce á venit din sus.

.....

3. A tudósított pásztorok
Elmentek Betlehembe,
Hogy a nagy hírt vegyék,
Hogy ő a felülről jött
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4. Pre Christos L'a laudat
Din fluere au cantat
Salve lume din pecate
Noule imperat,

4. Krisztust dicsérték,
Furulyákból zengedezték,
Mentsd meg a világot bűneiből
Új király.

5. Cei trei crai dela Bersidá
Acum au sosit
Aur, Smyrna si tamäe
Lui aú daruit.

5. A berszidai bárom király
Most megérkezett,
Aranyat, mirhát és tömjént
Ajándékoztak neki.

6. Dá ne Dómne darui teu
Mantueste ne de reu
Tu esti in ceri si pre pament
Etern Domnedieu.

6. Add meg Uram nekünk ajándékod,
Ments meg bennünket a rossztól,
Te vagy égen és a földön
Az örökkévaló isten.

Oratia.
Cu ocasiunea serbarei maretie nu pot petrece cu vederé se nu ve esprim
acea ce jace in adencul animei mele, cat este anul de lung, in pucine dile 'mi
aduc a minte se ve fericitedi. Da acuma la finea anulni Domnul Isus ne-a sioptit
din eslea bifleimului in scutece infasiat, cá se ne iubim unul cu altul, precum Isus
pre mama sa Maria.
Deci venim la eslea, unde e noul nascut Isus, cu pastorii, si L rugam se ne
lungiasca firul vietü intreg si sanetos la multi mai «ore multi ani.
Multi ani (mai spre multi ani)

Intra multi ani se traim.

Mondóka.
E nagyszerű ünnep alkalmából nem mulaszthatom el, hogy ki ne fejezzem,
a mi szívemen fekszik, a milyen hosszú az év, kevés napokon jut eszembe, hogy
Önöket üdvözöljem. Most az év végén a mi Urunk Jézus súgta meg nekünk, a ki
Betlehemben a jászolban pólyába van burkolva,; hogy szeressük egymást, mint
Jézus anyját, Máriát.
Jövünk tehát a jászolhoz, a hol az újszülött Jézus van, a pásztorokkal s
kérjük őt, hogy hosszabbítsa meg életünk fonalát egészben és egészségesen sok
évre, sok esztendőn át.
Sok évig (sok szetendőn át)

Sok évig éljünk.
Közli: a

Szerkesztő.
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A HALÁSZÓ KESZEGFALVI EMBER.
Keszegfalva község Komáromtól északnyugotra egy mérföldnyire
a Vág-Duna mellett fekszik. A Duna több ága, a nagy területű ki
öntések s a szabályozáskor ásott hatalmas kubikgödrök kitűnő halászó
helyek. A községbeliek főleg csak az utóbbiakban halászgatnak, itt
is csak loppal, mert az összes vizeket komáromi halászok bírják. Ok
csak loptos halászok. Természetes, hogy szerszámaik is szegényesek,
egy embernek valók. ím ezek:
Emecsű. Van neki négy hajtása, hosszú nyele. A hajtás két éves
nekitermett fűzfa; a fát Őszszel vágják, a mikor nincs nedve a fának
s nem kap szült. A hajtások négy sarkára, négy csattal négyszegletes
hálót vetnek. A hálószemeket a háló mélyedékes feneke felé fogyasztják
olyan formán, hogy a felső négy sornak hét ujjas a belső világossága,
az utána következő öt sornak másfél ujjas, a legfénekének pedig —
mintegy 70 cm. kvadrátban — egy ujjas. Zavaros vízben halásznak
vele, hogy a hal ne lássa a hálót. Ha tiszta vízben emecsüznek, piros
rongyot repégetnek el. rákötik a háló fenekére s a hal a rongyot födi
hernyónak nézi s nízkéli. Emecsűzni reggel és este szoktak, a mikor
a halak kijárnak. Iczczakára tőkére megy a hal nyugodni. Szeretnek
zanóczos (gizgazos) helyen is halászni, mert itt fészkelnek a halak.
Ha tavaszszal a jég megindul és sürüven gyün s kizavarja a
halakat az áradásos helyekre, itt is jó halászni.
Tapogató. 24, egy méteres kisújjnyi vastagságú karót köralak
ban leszúrnak a földbe s ezeket befonják, felfelé mindig szűkebbre.
Az alja pl. 1'10 m. bő, teteje pedig 60 cm., hogy fejjel és két kézzel
bebújhassanak. Két füle is van oldalt. Kiöntésekben, 70—80 cm. mély
zárt vizeken szokták használni, a hová a halak kijárnak legöni, fürödni,
játszani. A halász kétfelire dobálja a tapogatót, hirtelen leüti s ha a
hal le van lepve, koczczanik a tapogató, a fonyása zördül. Ha a kubikgödröt megborítja a víz s halat sajdítanak benne, hantot dobnak a
gödörbe, a mitől a halak megfutnak. A kar hamar elfárad benne, mert
a fűzfafonás átnedvesedik s a tapogató megnehezül.
Lepő. Négy, ujjnyi vastag fűzfaabrincsot keresztbe tesznek egyegy sukknyira egymástól s ezt behúzzák kétujjas hálóval, úgy hogy
fönt négyszögletes nyílása maradjon. A háló jó vastag zsinegből van
kötve, mert nagy halra számítanak. Alja egészen gömbölyű. Az abrincsokra hosszú, kétágú nyelet kötnek madzaggal. Áradáskor, ha a víz
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meghaladta a partot s félszárig vagy térdig ér ; csendesen lépegetve
bemennek a vízbe s ha a halat, a mi hullámot hajt maga előtt, meg
látják, odalepnek, lelépik s a nyelin nyomval mennek feléje, hogy a
lepő föl ne billenhessen. Pontyra vadásznak vele, a minek az a minő
sége, hogy magasra ugrik, s repül srégen s így könnyen kikerüli a
lelepést.
Péntö háló. Átmérője 2'20 m., alján vastag ólmos ínnal. Az ólmos
íntól kezdve kötik 1*50 m. magasan; tetejét 5 cm.-re összeveszik, vas
tag vaskarikára szedik. Oda szolgál 24 rántó ín, mikre fent alattságot
kötnek. Ennek végén van a csatt, hogy a kéz szárára lehessen vetni
a kötelet. A szemek két ujjasak. Az ólmok sűrűen egy ujjnyira van
nak egymástól. Ólmot a vásárosnál vesznek s odahaza ólomöntő fogóval
megöntik. Ennek két nyele van, az egyik végén kanállal, a másikon
egy szöggel, a mi a golyót átjárja. A péntot óvatosan kell dobni,
mert 3—5 kgr. ólom lévén rajta, könnyen lerántja az embert a magas
partról. Ügyelni kell, hogy pöndöritéskor meg ne akadjon a ruhába
s az ólomgolyót is csak félig kell a fogba szorítani, hogy a dobáskor
ki ne szakaszsza a golyó. Le lehet dobni három öles partról is, min
dig mély vízbe és nem tuskóra, Ha ledobták, óvatosan kell rángatni
az alattságot, hogy a rántó inak az ólmos int gombóczba összerántsák.
Oszszel csoportosan szoktak túrni a magas partok alatt a halak, a
köcsöge, ponty, márna s a tiszta vízben a zavar lassan felszáll s
elárulja a turkáló halakat. Ilyenkor szokták jó eredménynyel vetegetni
a péntőt, vigyázva, mindig a zavar elé.
Húzószák. Félholdas hajtása van nekije s erre jön négy öl hosszú
nyele. A hajtás aljától srégen két ujjnyi vastag másfél méter hosszú
nyíl jön a nyélre lekötözve. A háló a hajtásra van rászedve. Alul
egyenes, hátrafelé tölcséresen szűkül, vége egy szem, ez a valaga,
hossza 3 m. Zátonyos helyen, alacsony parton halásznak vele, hogy
a nyél felhajoljon. A zavaros vízben a fenékre nyomják a hálót, óva
tosan húzzák ki, hogy az ádorgó halakat kiszedhessék. A második
betét előtt kirázzák, hogy ne csepegjen.
Van még merítöszák és ökleszák. Ez utóbbi nem más, mint a
billeg- vagy viUmg-háló s apró halakat fognak vele a felhalazásra.
Ennek egy nagyobb szemű fajtáját már csakugyan villing-nek mondják.
Verse. Ez hálóból való kétszárnyú, most már kiment a haszná
latból, szintúgy mint a csíkvöntör s a köpüs czigony, a melynek — úgy
mondják — egy ága s két szálkája volt.
B. Zs.
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J E L E N T É S A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM
1902. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL.
Mindazok, kik nemzetünk kulturális haladása iránt érdeklődnek,
örömmel hallhatják, hogy a nemzeti művelődés terjesztésére hivatott
intézetek mindinkább szaporodnak s hogy ez intézetek intensive mun
kálkodnak is.
A esiki székelység fészkében régóta fennálló s tisztes múltú és
nevű Székely Nemzeti Múzeum is ez intézetek közül való. Múlt évi
működéséről csinos jelentésben ad számot az igazgató választmány
megbízásából a múzeum három szakférfia.
A múzeum nagy kulturális feladatát szépen fejti ki a jelentés,
midőn azt mondja: „E múzeum czélja megmenteni minden parányi
dolgot, a mi a székelység múltjára, jelenére vonatkozik összegyűjteni,
megőrizni s a késő nemzedéknek állandóan magyarázni, megvilágítani,
tanítani e történelmi nevezetességű s nem csekély szerepre hivatott
nép életének minden jelenségét s nyilvánulását, világot vetni rég
elmúlt idők homályaira, összekötözgetni a műveltség iájának mélyen
lenyúló, de elszakadozott gyökérszálait, hogy erősödjék az gyümölcs
termő terebélyes fává, ékesszóló tanítóvá tenni az élettelen fát, követ
s fejleszteni mindezekkel a székely észt, művelni a székely lelket,
erősíteni a magyar hazafiságot". Sajnos, hogy e szép programm meg
valósulásának útját vágja a múzeumi épület hiánya, de a múzeumok
és könyvtárak főfelügyelőségének segélyével talán az is meglesz.
A múzeum ipari és néprajzi osztálya az elmúlt évben 467 drb tárgygyal gyarapodott, a melyből 386 drb ajándék, a többi vásárlás. Jól
eső örömmel említjük fel, hogy az ajándékozók sorában első helyen
áll a kolozsvári E. K. E. múzeumának is nagylelkű pártfogója, özv.
Cserey Mihályné úrnő ő méltósága.
ß.

N É P R A J Z I F E L O L V A S Á S A M. N . M Ú Z E U M B A N .
A Magyar Nemzeti Múzeum e téli ismeretterjesztő előadásainak
sorában Dr. Semayer Vilibáld beszélt Festetics Rudolf gróf csendesoczeáni utazásáról, a melyet múlt esztendei évfolyamunkból a gróf úr
leírásából ismer az olvasó. Előadó a gróf úr útján végigvezette a hall
gatóságot, remekül sikerült fényképekben mutatva be azokat a vidé
keket, melyeket útjában felkeresett s azokat a népeket, melyektől gazdag
néprajzi gyűjteményét szerezte, mindegyik kép mellé hozzácsatolva a
legjellemzőbb s legérdekesebb néprajzi tudnivalókat. A tanulságos elő
adás s a közönségünk előtt ismeretlen tájakat s népeket illusztráló
képek nagy tetszést arattak. Itt említjük meg, hogy a gróf úr utazásának
leírása (az ő tollából) egyelőre franczia nyelven a folyó hónapban:
Chez les cannibales czím alatt megjelent. Paris, Librairie Plön.

Az „Ethnographia" melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
Szerkeszti: DP. SEMAYER VILIBÁLD.

IV. évf.

1903. márCZiUS

3. szám.

FARKAS SÁNDOR NAGY-ALFÖLDI MAGYAR
NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYE.
A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályát a múzeum fenn
állásának századik esztendejében egy nem várt kellemes meglepetés
érte, a mely emlékezetessé teszi ez évet az osztály történetében. Ez
Farkas Sándor szentesi múzeumtulajdonos gazdag nagy-alföldi nép
rajzi gyűjteményének felajánlása volt a néprajzi osztály számára.
Annál inkább jóleső örömet okozott nekünk e nemeslelkű ajándék,
mert azok a gazdag collectiók, melyeket az utóbbi években osztályunk
magasrangú pártfogóitól kapott — értem a gróf Zichy és gróf Festetics
gyűjteményeket — osztályunknak internationalis (Óceánia) és ázsiai
(finn-ugor) csoportjait gyarapították, míg Farkas Sándor gyűjteménye
annak magyarországi és pedig speciálisan magyar csoportját látta el
a magunk szegényes erejéből tán sohasem pótolható gazdag és értékes
anyaggal. 1902. augusztus 24-ón keltezett levelében tudatja a Magyar
Nemzeti Múzeum igazgatóságával, hogy felajánlja szentesi múzeumának
azon néprajzi tárgyait, „melyek az alföldi szinmagyarság jelenét és
közelmúltját bemutatni hivatvák" s a melyek az ő múzeumában többes
példányban foglaltatnak. Nem tudjuk mekkora lehet e törzsgyűjte
mény, de Farkas úr a mi osztályunknak szánt tárgyak számát
10,000-nél jóval többre teszi s e bőséges collectióból idáig mintegy
2000 darabot volt szíves osztályunkba beküldeni. A Nemzeti Múzeum
igazgatósága s a Néprajzi Osztály vezetősége természetesen a legna
gyobb örömmel és köszönettel fogadta e nagylelkű felajánlást. Azoknak,
kik nemzetünk mindennemű kulturális haladását lelkűknek igaz öröq
Néprajzi Értesítő IV.
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mével szemlélik, igaz örömet szerzett Farkas Sándor, midőn legelső
közművelődési intézetünknek felajánlotta a saját művelődésének törté
netével ma is keveset törődő mai nemzedéknek egyszerű kulturális tár
gyait. Becses dokumentumok lesznek e ma még sokaktól nem értett
és nem méltányolt egyszerű szerszámok a jövőben s az utánunk követ
kező nemzedékek nem vádolhatnak bennünket azzal, hogy a kor
irányeszméit meg nem értve, a kínálkozó alkalmat elmulasztva s szűk
látókörünkből a jövőbe nem látva, idejekorán nem gondoskodtunk gaz
dag örökség hátrahagyásáról, melyből a késő nemzeti műveltség erőt
és tartalmat meríthessen. Azok, kik e nemzet alacsonyabb, talapzatát
alkotó rétegeinek történetével foglalkoznak, lépten-nyomon érzik régibb
korból származó ilynemű gyűjtemények hiányát és keserű érzéssel
kell tapasztalniok, hogy e nemzet régi műveltségének megvilágítása
ezek hiányában halvány és tökéletlen marad. De felemlegették ezt
már nálam hivatottabbak is, sajnos, nem a várt hatással. Annál inkább
tiszteletet érdemel Farkas Sándor, a ki megértette a kor szavát s
megtette azt a mit emberileg megtehetett. Itt is köszönet érette. Bár
minél számosabb követője akadna!
Hogy miként fogja fel gyűjtői hivatását Farkas Sándor úr s mi
mindenre terjed ki figyelme, mekkora áttekintéssel dolgozik, álljon itt
gazdag levélsorozatából néhány követésre méltó passus: „Azt szeret
ném, hogy múzeumunk e téren első lenne az egész világon, a hol a
szinmagyarság kultúrája most és a nemrég múltból bemutatható lenne".
„A gazdasági, halászati stb. szerszámokat, ipareszközöket egyes ágak
szerint óhajtom bemutatni fejlődésükben- korunkig s az Alföld összes
terményeit, úgj a kultivált növényeket, mint a vadon termőket, egy
szóval mindazt, a mi az alföldi embert környezi, környezte, a mi csak
befolyással volt és van reá."
„Az Ethnographiából látom, hogy az egyes ott közölt gyógyítási
módok régi művekből mentek át a nép köztudatába, tehát szükséges,
hogy ilyen művek meg legyenek az osztályban."
Jöttek is azóta. „Ugyancsak óhajtok egy régi gyógyszertárat,
vegyészeti laboratóriumot s orvosi eszköz-collectiót is bemutatni."
„A küldött tárgyakkal bemutatom magamat s ha az osztálynak
valami megjegyzése vagy utasítása volna számomra, igen szívesen
fogadom."
„Tudja meg mélyen tisztelt uram, hogy egyszer s mindenkorra
felcsapok a múzeum néprajzi osztálya Önkéntes udvari szállítójának,
csak kérem megrendeléseit."
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„Egyezerhat darabot küldtem eddig, november 14-én, s még a
képpel, a mit rajzolni akarok] — értem az^ Alföld magyar népének
képét — sehol sem vagyok. Most dr. Semayer urat fogom meglepni
igen gyönyörű koponya-collectiókkal."
„A zeneszerszámok mellé küldök népdalokat is. Majd még akkor
lészen valakiknek meglepetése, ha a néprajzi múzeumba néhány ezer
elfeledett dallal beállítok."
„Most — márczius 21 — a szerbek néprajzi tárgyait gyűjtöm
s küldöm, ha vele készen leszek". Mi teljes szivünkből kívánjuk,
hogy Farkas Sándor e nemes Ígéreteit a jövőben beválthassa.
Ezek csak jellemzésképen kikapott passusok a gyűjteményéhez
írott jegyzeteiből. „Gyűjteményemet mindenki tanulmányozhatja és
felhasználhatja az igazgatóság engedelmével, azon kikötéssel, hogy
művében a felhasználó kitüntesse azt, hogy Farkas Sándornak a m.
n. múzeum néprajzi osztályában elhelyezett letétgyűjteményéből vette
adatait. Letétem külön megjelölve legyen ezzel a czímmel: „Farkas
Sándor gyűjteménye a Magyar Alföldről".
Ez a kívánsága természetesen teljesülni is fog.
Az itt elmondottak nagyjában körvonalozták a gyűjtemény ter
mészetét, még legfeljebb annak néprajzi értékéről kell szólanom pótló
lag az előbbiekhez egyet-mást. Sokszor ismételt mondás az, hogy
Magyarország klasszikus földje a tárgyi néprajznak. Az u. n. nyugoti
kulturhatásoktól elmaradva, számos nemzetisége olyan primitiv álla
pottal szolgál a néprajzi kutatónak, a minőt az ezen tudománynyal
foglalkozók csak Európa néhány államában találhatnak. A szlávság ós
germánság közé ékelve, mindkettőnek törzséből egyes ágakat magába
ölelve, tagadhatatlanul mindkettőtől fogadott el hatásokat, de köz
vetített is és alkalmasint maga is adott. E kulturhatások nemcsak
a nyelvkincsben mutathatók ki letagadhatlan bizonyossággal egyebek
mellett, hanem e nemzet kulturtárgyaiban is. Különösen tanulságosan
pedig primitiv szerszámaiban, a melyek a nemzet nagy tömegének
vagyonát képezik s a melyek mindennapi, egyszerű, létfentartó munkajában használatosak, tehát részben már ezért is, részben pedig
czéljuknál. rendeltetésüknél fogva formájukban állandók, konzervatívok.
Rendkivül tanulságos összehasonlító anyagúi kínálkoznak ez egyszerű
szerszámok a néprajzi kutatónak, mutatván az irányt, a honnan jöttek,
jelezve a hatást, a mit magukkal hoztak. A melyek pedig nem így jutot
tak e nemzet birtokába, hanem akár ősi tulajdonai, akár a maga
teremtményei, annál becsesebbek.
3*

«
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A mostanáig beszolgáltatott gyűjtemény főleg a gazdálkodó magyar
ság szerszámkészségét öleli fel. Van közötte egész csomó olyan tárgy,
mely eddig merőben ismeretlen volt gyűjteményünkben, a mi termé
szetes is, de a mi egyszersmind illusztrálja azt is, hogy a gyűjtésnek
bármely mezejére lép az ember, mindenütt új alakokra bukkanhat.
E gyűjteményből közlünk itt bemutatónak egy sorozatot Farkas úr
jegyzeteivel. A kik tárgyi néprajzzal foglalkoznak s a külföldi néprajzi
folyóiratokat át szokták lapozgatni, tanúságot tehetnek a mellett, hogy
ilyen természetű tárgyakat nem igen találni bennök, s azért úgy gon
doljuk, e bemutatást ők is szivesen fogják venni.
I. ábra. „1—4 sz, kengyelvasak Szentesről. Az 1. és 2. számú
a múlt század ötvenes és hatvanas éveiből, a 3. sz. állítólag 1700-ból,
a 4. sz. 1800-ból való." Mindnyája kovácsolt vas. Rendkívül könnyűek,
különösen az l-es számú. A 2. számúhoz hasonlót közöl Szendrei1
a XV. századból, a 3. sz.-hoz ugyancsak ő 2 a XVIII. századból. Ez
utóbbi talpailójának rajzát a 7. ábra mutatja.
5. szám. „Jégpatkó, nádvágásnál ós jeges halászatnál használják.
1800-ból való Szentesről" Alakja más, mint azoké, melyeket eddig
Herman Ottó leírásából ismertünk
6. sz. „Vasfokos; Szentesen volt divatos az ötvenes években.''
8. sz. „Ugyanaz: Csongrádról ugyanabból a korból."
9. sz. „Lópatkó. Szentes."
10. sz. „Sarkantyú, „Árpád-kori" Szentesről". „Pauler-Szilágyi
„Magyar honfoglalás kútfői "-ben csakugyan ilyen alakú sarkantyú van
közölve (539. 1.) s erről Hampel azt mondja, hogy „határozottan Árpád
házi forma". Úgy látszik germán föld a hazája.3
II. sz. j,Vassarkantyú 1868-ból, Szentes."
12. sz. „Lópatkó a XVI-ik század elejéről Szentesről." Hasonló
formákat közöl Szendrei idézett munkájában.
13. sz. „Vassarkantyú. Szentesen használták a pusztázók a múlt
század 60-as éveiben."
14. sz. „Vassarkantyú. Régi forma. Szentesi lelet."
15. sz. „Szívalakú vasbélyegző feje Szentes."
16. sz. „Ugyanaz nyelével."
1

Szendrei: Magyar hadtört, emlékek 258. 1.
U. o. 842. 1.
3
Lásd: Demmin: Waffenkunde, 1893, 620. 1. és Zeitschrift f. Ethnologie
1890, 184. 1.
3
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17- sz „Juhászkampó makkos díszszel." Ismeretes az országban
mindenütt. Tiszta fából való példányokat nagy számmal gyűjtött és
ismertetett Herman Ottó, de Farkas úrtól is kaptunk.
Magyar pásztorszerszámnak gondolnánk, pedig aligha az. R. Andree „Braunschweiger Volkskunde" czímű munkájában közöl ilyenforma
pásztorkampót egyéb pásztorszerszámmal együtt (kutyagerincz, ökör
szarv-sótartó, csontkupáncsos pásztorkészsóg)
18. sz. „Tinóoktató. Szentes. „A mikor a tinót befogták a járomba,
mindig vén tapasztalt ökör mellé fogták, de még így is jobbra
balra feszítette a jármot. Ezen szegesoktatót a tinó járomszögére húz
ták s ez szúrta a nyakát, ha ferdén húzott, ilyenformán megszokta
az egyenes húzást. Az alföldön az, a ki az ökröt hajtja, nem megy az
ökör előtt, mint más vidéken, hanem a szekérről ostorral dirigálja a
tinót cselő (jobbkézfelőli) hajsz (balkézfelőli) szókkal".
19. sz. „Szorítószeg. Szentes."
20. sz. „Borjúpalóka. „A borjú orrára ilyen palókát húznak, ha
azt akarják, hogy már ne szopja tovább a tehenet s minthogy a szeg
szúrja a tőgyót, elrúgja a borját, ez volt a „rúgott borjú". Szentes."
21. sz. „Gyapjunyiró olló, Szentes." Érdekes, hogy teljesen ugyan
ilyen alakú ollók kerültek elő orosz- és finnországi régészeti ásatások
ból 1 és franczia meroving sírokból, a mi e szerszám régisége s nagy
elterjedtsége mellett bizonyít.
22. sz. „Vaskulcs az ú. n. srófos lakathoz."
23. sz. „Régi kulcs."
24. sz. „Zabla. „Ezzel feszítik szét a ló száját a mikor tiszto
gatják vagy farkasfogát kiütik. Néha a lónak szájapadlásán hibás
foga nő, a mi miatt rágni nem tud s lesoványodik. Akkor azután a
ló fogsorát ezzel a zabiával szétfeszítik s harapófogó híján egy véső
szerű vassal kiütik a farkasfogat. Harapófogó régebben nem volt
— eddigi — tudomásommal s ha szeget vagy ilyesmit kellett kivenni, azt
kiiszkolták. Iszkolás, ha valami lassan vitetik előre, pl. ha a hordót
nem gurították, hanem két végét előre-hátra mozgatták s így tolták
tovább, akkor iszkolták a hordót. A csónakot iszkolva hajtották a
régi halászok, a mikor jobbra-balra himbálva törték a vékony jeget a
csónak lapos orrával. Iszkolt a halász a szotyé alkalmával is. Szotyénak mondták, ha hó esett a vízbe s ott nem olvadt el s ennek az a
1

Schwindt Th. : Tietoja karjai. Rautak. et cet. és Antiquites du nord-finno
ougrien. Helsinki 1878 III. d. 208. 1. L'Anthropologie, Paris 1898. p. 505,
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tulajdonsága van, hogy a fához igen tapad, tehát iszkolni kellett a
ladikot, hogy bele ne tapadjon."
25. sz. „Méhszorító. „Ha a tehén vagy ló megellett s a méhe
kicsüngött, azt szorították vele vissza, ezt a vasat t. i. a farka alá
kötötték s addig hagyták ott, míg a Mcsüngö méh be nem húzódott
a helyére".
26. sz. „Feszítő zabola, mint a 24. sz."
27- sz. „Régi kulcs."
28. sz. „Dohányfűző tű."
2. ábra. 1 sz. „Gyékényvágó. Szentes. Tudtom szerint régi
forma."
2. sz. „Nád- és kukoriczaszárvágó. U. o."
3. sz „Sarló a múlt század elejéről, fogazott éllel. Szentesről."
4. sz. „Ugyanaz ugyanonnan." Alakjuk szerint legközelebb állanak
az Értesítő I. évfolyamában az I. tábla 2-ik ábráján bemutatott pél
dányhoz. Az alföldről ma már, úgy hiszem, végleg kipusztultak, de
régebben általánosan el lehettek terjedve. Erre mutat pl. a szegedi
városi tanáncsnak egy rendelete, melyet 1723-ban adott ki s a melyben
megszabta, hogy a letelepült czigánykovácsok milyen kovácsmunkát
csinálhatnak, ú. m.: „nádvágó kaszát csináljanak, sarlókat fogaz
zanak, iszkábát verhessenek, szőlőmetszőkést csináljanak I1 Hogy régé
szeti ásatásokból is kerülnek elő fogazott élű vassarlók, azt ugyancsak
az Értesítő I. évf.-ból (54. 1.) tudjuk s azóta e dolgot figyelemmel
kisérvén, külföldi múzeumok régiséggyüjteményében is rájuk akadtam.
Érdemesnek tartom a felemlítésre azt, hogy a bánsági német telepesek
részére kiadott „tmpopulations Haupt Instruction"-ban (1772)3 a tele
pesek gazdasági felszereléséhez a következő arató szerszámokat írta
elő a bizottság: 1 paar grosse Sicheln, 1 paar kleine Sicheln, 1. Haber
sense, 1. Grassense. Hogy milyenek lehettek ezek a behozott szerszá
mok, nem tudjuk, de azt hiszem, a Bánságban lehetne még találni
bel ölök. A fogazott élű sarlóknak eddig közölt előfordulásához még
a következőket csatolhatom: A Kállay-család 1606. évből való armálisán van egy fogas élű sarló a N. Múzeum levéltárában. (Varjú E.
közlése); Khanenko : Antiquit russes T. II. Pl. IV.; Eatzel: Völker
kunde (1894) I. k. 422 Madagaszkárból; . . . Pola Grey: „Portugália"
Tomo I. 636. 1. Bragancából; Cesky Lid 1893. 3. 1.; Zeitschrift f.
1

.Ethnographia", 1897. 187. 1.
- v. Czoernig: Ethnographie d. oest Monarchia III. Bd. Beilagen p. 38.
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Völkerkunde (Berlin) 1877 xxt. (vendektől) ;a prágai Naprstek múzeum
ban E.-Amerikából.)
5. sz. „Gyékényvágó. Szentes."
6. sz. „Vaskurkáló. Vízbeesett tárgyak kikurkázására használták."
7. sz. „Szőlőmetsző kés." Szintén régi szerszám és pedig ebben a
mai formájában. Hellwald „Kulturgeschichte" czímű munkájának (IV-ik
kiadás) III-ik kötetében közöl egy rajzot (95. 1.) „Monatsbeschäftligungen der Angelsachsen" czimmel a 10—11-ik századból, a hol a mun
kások kezében hasonló alakú szerszám van. Ugyancsak ezt a szer
számot látjuk szőlőfürttel együtt egy festett tót tálon a XVIII-ik
századból a „narodop. Sbornik ceskoslovansky" I. k.-nek 66- lapján.
8. sz. „Hernyós faágmetsző, Szentes." Hosszú rúdra alkalmazva
lecseszték vele a hernyós ágat. 12 drb van a gyűjteményben.
9. sz.. „Kaszakés. A hogy a kasza elterjedt Szentes vidékén, azóta
a kaszából késeket is gyártottak." Sokfélére használják
10. sz. „Aczatoló, aczatfű kicseszésére a búzavetés közül."
11. sz. „Ugyanaz."
12. sz. „Ösztöke, az eke vasára tapadt sár lepiszkálására szán
tás idején."
13. sz. „Aczatoló."
14. sz. „Ösztöke."
15. sz. „Görbe kés különféle czélokra."
16. sz. „Kallantyú, sás és szalmakötél csavarására. Szentes."
17. sz „Gj^ertyamártó bödön. „Régente a juhász saját maga
mártotta a gyertyát faggyúból, a mit a juh hajából olvasztott.
A bÖdönben hideg víz állott s ebbe mártogatta az előbb olvadt fagy
gyúba mártott fonalat. A háj a bödön vizében azonnal lehűlt és meg
fagyott s a juhász rögtön márthatta ismét az olvadt fagygyúba, a
míg a gyertya a kivánt vastagságot el nem érte " Szentes."
3. ábra. 1. sz. „FarkasfogkiütŐ vas a ló szája padlásából.
(A hozzátartozó zablát lásd a 2. ábrán)."
2. sz. „Lótalp békája tisztogató vaskés. Ezzel tisztogatták régeb
ben a ló talpán lévő ú. n. „lótalpbékát", mely nevét a talp békaszerű
kidudorodásától vette".
3. sz. „Szűrszabó bőrczifrázó vasa."
4. sz. „Patkoló kétfogú kés."
5. sz. „Csizmaszár széle czifrázó vas, a ránczos szárú csizmának
a szárát ránczolták ki vele a ránczos kaptán."
6. sz. „Gyikics, csizmadiák bőrvágó kése. Ide iktatom e csizmadia-
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szerzsámok neveit: „bicskia, musta, dikics, hosszútű, sámfa, kerekszék, kaptafa, hováj, sodrószög, csutaár, czérna, fonál, szurok, kala
pács, tőke, póczok, szattyán, forma, fogas, beütő, czifrázó, lábszíjj,
kéreg, kármentő, furda, lapostű, talp, ravasz, kénkű, rongy, főtt csiriz,
aczélkarika, csikó".
7. sz. „Bödöncsónakvájó fejsze. Szentes."
8. sz. „Ácsbárd 1771-ből. Szentes."
9. sz. „Gyikics."
10. sz. SLőcslábú kovácskörző vasból."

4. ábra. Farkas Sándor nagy-alföldi magyar néprajzi gyűjteménye.

11. sz. „Laskametsző kés, a mákos csík, vagy túróslaska met
szésére."
12. sz „Forgó karika, lópányva kötelére, hogy a kötél össze ne
tekerődjön."
13. sz. „Lótalpbékája tisztító kés."
14. sz. „Ugyanaz."
15. sz „Kaszakalapács. 1800-ból származó alak."
16. sz. „Faabroncsvágó kés; pinczei szerszám 1800 ból."
17. sz. „Bőrhamisító vas. „Régi csizmadiák, ha a csizmavarrás
hoz hamis bőrt használtak, ezzel verték ki a bőrt, hogy a szőrhelyek
lássanak s jó, eredeti bőrt mutasson. 1800-ból.li
18. sz. Gyalu 1810-ből."
19. sz. „Sütő-rács pecsenye- és halsütésre parázson."
20. sz. „Tűzi kutya v. tűzi kakas."
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4. ábra. 1. sz. „Fakanál kampóval, hogy a bográcsra lehessen
akasztani."
2. sz. „Búgó'csiga felvidéki tótok árulják." (V. ö. Zeitschrift
f. österr. Volkskunde 1896. 256 1.)
3. sz. „Két kulacs. „Ebben két tartály van s az egyikbe bort,
a másikba vizet vagy eczetet öntenek s lakodalmak alkalmával előbb
iszik az illető a ki kínál s akkor úgy fordítja, hogy a kit megkínál,
a vizes vagy eczetes feléből kortyintson. Innen a kétkulacsos ember.
Ez a példány felvidéki ruthén eredetű, tiszafából nyomán faragva."

5. ábra. Farkas Sándor nagy-alföldi magyar néprajzi gyűjteménye.

4. sz. „Ivó szapoly, pásztoroknak."
5. sz. „Talpas mécses agyagból. „Régente zsiradékkal vilá
gítottak. A mécsesbe zsiradékot tettek s belé rongydarabot sodortak

6. ábra. Farkas Sándor nagy-alföldi magyar néprajzi gyűjteménye.

s ezt nevezték „tatar"-nak. A tatár lángját a régi magyarok „zsizsá"nak mondták. Szentes."
6. sz. „Szátyfa. „Ősi szerszám, mely az egész magyar alföldön
elterjedt. Itt-ott czigányok használják s rajta különféle szélességű
szalagot, gatyakötőt, ruhaszárító kötelet, itt-ott öveket, lószerszá
mokat szőnek. Az ilyen hámot czigányhámnak mondják, ha a gyeplő
van ilyen czigánykötélből czigánygyeplőnek, ha a fék, czigányféknek, ha a hasló, czigányhaslónak. Czigány kötélből készült a tábori
nyoszolya feneke, parittyakötél és edényhordó kantár is. „(Lásd
ismertetését az Értesítő II. évfolyamában szalagszövő táblácskák czím
alatt. Azóta a következő adatokra bukkantam: Zeitschrift d. Vereins
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f. Volkskunde, 1902. 108. 1. Schwarzwald ; Casopis olomuczi. Rocnik
XVII. t. VII. Morvaországból egész series és Führer d. die Sammlun
gen d. nord. Museums in Stockholm, 1888. 14. 1. Svédországból.).
5. ábra, 7. sz. „Ördögbiblia, játékszer. A nyélről a karikákat le
kell venni, a mi hosszas próbálgatás után sikerül. Szentes."
8. sz. „Ördögkereszt, játékszer. Erről a karikát kell levenni.
Szentes."
6. ábra. 9. sz. „ Tánczsarkantyú, állítólag a XVIII. sz. elejéről.
Szentes."
10. sz. „Pásztorfurulya. Szentes."
„, , „
n

KÖNYVISMERTETÉS.
A balatonmelléki lakosság* néprajza. írta: dr. Jankó János.
Különlenyomat „A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei"
czímű munka IV. kötetének II. részéből.1
A Magyar Földrajzi Társaság választmánya dr. Lóczy Lajos
egyet, tanár indítványára 1891-ben elhatározta, hogy kebelében egy
bizottságot alakit; melynek czélja leend a Balaton tudományos kuta
tása főleg fizikai és biológiai földrajzi szempontból. E tudományos
kutatás prograinmjából a Balaton környékének néprajzi szempontból
történő buvárlása és megismertetése eleinte hiányzott, csak később,
1893-ban vétetett fel. E nagy és díszes feladat megoldására vállal
kozott s legelső szakembereinkből alakult bizottság elnöke, munkás
ságának irányítója, mozgatója, lelke Lóczy Lajos volt. Az ő javasla
tára került a programmba a Balaton néprajzi felvétele is és ő teremtette
elő fáradságot nem ismerő buzgalommal a kutatásra szánt tetemes
költséget is. Most pedig mindazok, a kik az ő tudományért ideálisan
rajongó lelkét ismerik s még inkább azok, kik mint tanítványai az ő
keze alatt nőttek fel s a kiknek alkalmuk volt, mint e sorok írójának
is, több ízben részt venni a budapesti tudományegyetem földrajzi inté
zetéből rendezett tanulságos balatoni földrajzi kirándulásaiban s a kik
nek bepillantásuk volt abba a szakadatlan munkában lévő műhelybe,
a melyben vezetése alatt a „Balaton tudományos tanulmányozásának
eredményei" készültek: a legmélyebb öröm és hála őszinte szavaival
1
Az ismertetésben bemutatott képek dúczait a szóban forgó munkából
Lóczy Lajos egyet, tanár úr volt szíves átengedni.
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üdvözlik őt e munka megjelenése alkalmából. A magyar néprajzi tudo
mány nagy hálával és köszönettel tartozik Lóczy Lajosnak, hogy e
munka létrejöttére Jankónak módot és alkalmat nyújtott. Néprajzi
monographiákban úgy is szegények vagyunk.
De hadd iktassam ide a már megboldogult szerzőnek erre vonat
kozó szavait, melyek e mű genezisét tárják fel: „S végül hálás köszö
netemet kell kifejeznem a tudományért lelkesülő fiatalabb magyar nem
zedék ideális mesterének, egykori tanáromnak, majd főnökömnek, most
szeretett és tisztelt barátomnak, Lóczy Lajos tanár úrnak, a Balaton
bizottság elnökének, a ki elsőnek biztatott, hogy e munkát magamra
vállaljam, mindenkor a legnagyobb készséggel segített a fel-felmerült
akadályok leküzdésében, még szakkérdésekben is úgy buzgólkodott,
mintha saját szakmájáról lett volna szó. Ha lankadtam vagy elbátor
talanodtam — mert munkaközben erre is volt ok — felserkentett.
Mellette a munka gyönyörűség volt, a fáradalmakat sportnak tekin
tettem s óriási látóköréből és nagy tudásából mindig élvezettel tanul
tam. Sohasem engedte meg, hogy hálámat élő szóval fejezzem ki
előtte, most e munka befejezésekor meg kell engednie, hogy mindezt
itt köszönjem meg neki."
Budapest, 1902. május 10-én.
Nagy munkájának megjelenését azonban szerző már nem érhette
meg, július 28-án Borszéken hirtelen meghalt.
A terjedelmes munka 428 nagy oktáv oldalon, 8 fejezetben tár
gyalja a Balaton környékének néprajzi viszonyait. E fejezetek a követ
kezők: I. A Balatonpart községei. II A helynevek. III. A népesség
száma és elemei. IV. Lakás, táplálkozás, ruházat. V. Mezőgazdaság.
VI. Halászat. Vn. Lakodalom, keresztelő, temetés. VIII. A babonák.
Mivel e soroknak czélja első sorban az ismertetés és másod
sorban a birálat, leghelyesebbnek látszik, ha e fejezetek sorrendjén
haladva intézzük a bemutatást.
De mielőtt ebbe belefognánk, nézzük meg, mit ért szerző a
„Balaton-mellék" alatt s határoljuk körül, ha lehet ethnographice, ha
nem, topographice, a tárgyalt területet. „A Balaton-mellék a köztudat
ban — Jankó szerint — meglehetős bizonytalan kiterjedésű; három
vármegyéhez is tartozik, történelmi múlt nem kapcsolja részeit; nyelve
csak úgy magyar, mint környezetéé; természetes földrajzi határokkal
sem vonható körül. Kutatásaim területét, tekintve megbízatásomat és
azon földrajzi korlátokat, melyeket a Balaton-bizottság pontosan körül
irt programmja von, úgy állapítottam meg, hogy feldolgozandó mind-
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azon községek néprajza, a melyek a Balaton viztiikrében osztozkodnak,
mert az kétségtelen, hogy ezeket a községeket földrajzilag a Balaton
tulajdona, népraj zilag egy közös foglalkozás, a halászat, határozottan
jellemzik. Ez tehát a Balatont körülzáró falvak legelső és teljesen
zárt gyűrűje, a melyen túl a falvaknak sem Balatonuk, sem halásza
tuk nincs, s a melynek 50 községében 55,000 főnyi ma tiszta magyar
lakosság él." „Későbbi utazások alkalmával láttam azt, hogy területem
fenti meghatározása néprajzilag mennyire nem természetes, sőt erő
szakos, ismételten elfogott a vágy^ hogy a Balaton első falugyürűjét
egy másodikkal, egy harmadikkal bővítsem ki; ámde már csak a
második gyürü is mintegy 70 faluval, 100,000 lakossal s három nem
zetiséggel szaporította volna dolgomat s be kellett látnom, hogy min
den kísérlet e téren csak eredeti tervezetem kidolgozásának alapossága
rovására történhetnék meg."
Ennek előrebocsátását azért is szükségesnek tartottam, mert úgy
hiszem többen lesznek, a kik azon véleményben vannak, hogy a Jankó
fölvette terület, t. i. a Balaton közvetlen partszegélye, nem képvisel
heti jogosan a Balaton mellékét s hogy valamint például a földtani
kialakulás kutatója sem kötheti magát akárcsak a tó tiszta orografikus
egyediségéhez, hanem távolabbi környékek geológiai alakulatát is
tanulmányoznia kell, hogy szóban forgó területének földtani viszonyai
val tisztába jöhessen, mondom, ha vannak, a kik így gondolkoznak,
azoknak figyelembe kell venniök és méltányolniuk Jankó fentebbi
kijelentését.
De ha viszont azt kérdezném, mik legyenek tehát azok az ethnikai
elemek, melyek a Balaton közvetlen mellókét s a perifériális részeket
egy megokolt egységes néprajzi területté avatják, esetleg szótválaszt
ják, bizony bajos volna rá feleletet adni. Azt hiszem Jankónak sem
sikerülne, a mint az az ismertetésből kiviláglik s a ki ismeri két
előbbi munkáját, a magyar népszigetet alkotó Kalotaszeget s TordaAranyosszék-Toroczkót, meg mostani könyvéből a Balaton mellékét,
mely földrajzilag nyitott voltánál fogva mozgalmas néphullámzás szín
tere volt s a Balatonnak várakozásunkon alul maradó — legalább a
mennyire a munkából kitetszik — anthropogeográfiai individualitását,
igazat fog nekünk adni.
Maradunk tehát a Balaton vizén osztozkodó 50 községnél.
I. A Balatonpart községei. Ez 50 község (város egy sincs) 55,500
főnyi (1890) lakosságából 98*8% magyar, 0-8% német, 0'08% horvát;
39.961 r. kath., 10,681 ev. ref., 1715 ág. ev. ós 3147 zsidó.
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A mi a községek (telepek) korát illeti, Csánki ismeretes munkája
szerint (Magyarország földrajza a Hunyadiak korában) 20 belőlük
tatárjárás előtti, 28 pedig 1242—1526 közt már említtetik, csak Salföld és Almádi újabb telepek.
E helységnevek ilyetén fennmaradásának rendkívül nagy ethnikus
értéket tulajdonít Jankó, a midőn azt mondja, hogy „ez azt jelenti,
hogy a magyarság ezen a vidéken sohasem pusztult ki teljesen az első
megtelepedéstől kezdve, s ha az egyes falvakból időről-időre romhal
maz lett, a lakosság elmenekült, az erdőkbe vonult, mégis később
visszatért, s lehet, hogy a romokat heverni hagyta, az új falut új,
jobb, védettebb helyre építette, lehet, hogy a falu háromszor, négyszer
is cserélt helyet, de a név állandóan megmaradt még a birtokosok vál
tozásával is, bizonyságul arra, hogy az ethnikai folytonosság itt soha
meg nem szakadt". Ez bizony nagy dolog volna, de ezzel nem lehet
ilyen könnyedén végezni. A mondat, ha figyelmesen átolvassuk, úgy
tetszik, nincs szabatosan megkonstruálva s nem világos. Azt mondja
Jankó, hogy a magyarok korán megszállták a Balaton mellékét s most
is itt vannak. Hogy pedig az első megszállók magyarok voltak, azt
a helynevek igazolják. Ámde a legtöbbről azt olvassuk, „hogy nevét
honnan kapta, nem tudni". De más oldalról azt is látjuk, hogy van köz
tük egy csomó szláv s egy csomó egyházi eredetű is, ezek pedig
azt mutatják, hogy az ősmagyar település bizonyítása az egész (!)
Balaton mellékén még gyenge lábon áll. Különösnek látszik az is,
hogy a honfoglaló magyarság (vagy legalább annak egy ága), mely
pedig minden eddigi kutatás szerint tavas-limános vidékről jött mai
hazájába, az őshazái tájtypusra alkalmasint emlékeztető Balatonnak
nem adott magyar nevet, hanem megtartotta a szlávot. De a lakosság
manapság magyar s ez megtéveszti a kutatót s úgy gondolja, hogy
az mindig az volt, vagy az egész (1) Balaton mellékén állandóan több
ségben volt. (Lásd még különben 88. oldal.) Ezt azon Dan a meg
etymologice meg nem fejtett helynevekkel bizonyítani nem lehet, pláne
az egész Balaton mellékére. Sokkal nehezebb kérdés ez, semhogy
ilyen hamarosan meglehetne oldani. Különben is e munka bevallott
czélja a jelenkori néprajzi adatok gyűjtése és közlése, nem pedig a
Balaton-mellék benépesedése történetének megírása, felesleges tehát
ilyen messzire elkalandozni.1
1

Különben nyelvészeti magyarázatainak, meg a tárgytól való elkalandozásának illusztrálására említem a 20-ik lapról Örvényes község nevét, a melyről ezt
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Érdemesnek tartjuk a megemlítésre azt a településmódot, hogy
az északi parton a községek közelebb feküsznek a Balatonhoz, mint
a délin, a minek oka Jankó szerint az, hogy a déli part, különösen
régebben, mocsaras volt, továbbá hogy az északi parton 30, a délin
csak 20 község van; a miből önként következik — ha tudjuk, hogy az
északi parton kerekszámban 29,000 lélek lakik, a délin pedig 27,000 —
hogy amott a községek sűrűbbek, de apróbbak. Iktassuk még ide,
hogy az északi parton levő községekre 123,000 k. hold föld jut, a
déliekre 137,000 k. hold.
E tanulságos eredmények felemlítése után visszatérve a közsé
gekhez, úgy véljük, hogy a mellettük felsorolt helységnévtári adatok
egynémelyike bátran elmaradhatott volna, mint pl. az, hogy melyik
község melyik közös, honvéd vagy népfelkelő kerülethez tartozik stb.
Valamint szívesen elengedtük volna a községek határaiban a legmaga
sabb és legmélyebb pontnak közlését, a miből a domborzat milyen
sége ugyancsak nehezen érthető meg, ha a Balaton-mellék tömör,
áttekinthető geographiai leírását megkapjuk. Szinte érthetetlen, hogy
ez a fejezet a talajnak kulturgeographiai ismertetésével, mint elsőrangú
anthropogeographiai tényezővel együtt elmaradt, holott az előbb emlí
tett két munkájában is megvan s minden hasonló irányú munkából
elmaradhatlan. A két magassági pont közlésénél többet mondana néhány
szelvény s a település leírását hatásosan élénkítette volna néhány
fénykép a Balaton partjairól s egy-két községről, a mit bizony egyet
-sem találunk a munkában. Itt említjük meg még azon kifogásunkat
is, hogy biblographiai felsorolást sem találunk.
II. Helynevek. Ez a fejezet négy részre oszlik, ú. m. a helynevek
gyűjtése, azok anyaga, feldolgozásai ós csoportjai. Ez a szakasz egyike
azoknak, melyeknek összeállítása nagy fáradsággal jár. Jankó e fel
adatot derekasan oldotta meg. A ki vele valaha ilynemű kutatásokban
rósztvett, tapasztalhatta fáradhatlan határnév-gyűjtő szenvedélyét s el kell
ismernie, hogy nagy pontossággal és routinnal dolgozik. Naponként
reggeltől estig ott ült a község házában a falu véneivel, fagatta őket
határnevekért, magyaráztatta velük, fixirozta a neveket a térképen, a
mint a gyűjtés módszerében is olvashatjuk. Ily módon sikerült neki
több mint 1800 határnevet összeszednie. Hogy ez mekkora kincs,
mondja Jankó : „Miért kapta első nevét (t. i. Örményest) s mikor került abba az
m helyett v (a mi ez értelmet egészen megváltoztatta!) nem:tudjuk". Ha azon
ban felütjük Szinnyei Táj szótárát, rögtön látjuk, hogy Örmény és örvény egy szó
s nem pedig armeniacits és gurges, a mi alapos tévedés.
Nóprai?,i értesíti'! IV.
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nyelvésznek, történésznek és nyelvbúvárnak egyaránt, mindenki tudja.
Főként akkor tűnik ki igazi becse, ha majd az ország sok vidékéről
rendelkezünk hasonló anyaggal s az összehasonlító alapon történő
feldolgozás megindulhat.
Az 50 község határnév-anyaga előbb szótári sorrendbe van össze
állítva előfordulási helyükkel együtt, majd külön-külön falunként is.
Feldolgozásuk és csoportosításuk olyan módon történt, mint már több
ször említett két munkájában. E feldolgozásról nem akarok nyilatkozni,
hanem ide iktatom saját szavait: „Tudom, hogy e szakasz nyelvi
feldolgozása sok kívánni valót hagy fenn, hogy úgy az irodalmi források
felhasználásával megadott magyarázatok, mint azok a népies megfej
tések, melyek helyességének kritikáját legtöbbször a nevek alkotó
részeinek jelentése adja meg, még mindig igen sok helynevet hagy
nak megvilágosítatlanul, tudom, hogy e sokból a nyelvészek, történé
szek sokat meg fognak fejteni. Én megtettem annyit, a mennyit mint
ethnographus a rendelkezésemre álló eszközökkel megtehettem s meg
tenni kötelességemnek ismertem".
Ebben némileg az önbírálat is bennfoglaltatik s az a meggyőző
désem, hogy Jankó utolsó ilynemű dolgozatánál sokkal alaposabb
munkát végzett. A ki pedig ezután határneveket és dűlőneveket gyűjt,
Jankó e munkájából sok hasznos útmutatást és szempontot fog merít
hetni. Azt azonban kénytelen vagyok megjegyezni, hogy a dűlőnevek
megfejtésében most is tág teret engedett a nép szájából hallott, min
den áron való magyarázatoknak, s hogy e tekintetben nem ártott
volna sűrűbb rostával dolgoznia. Mutatónak csak egyet: „rákmász'
szőlő Kilitin, melyet úgy hatvan év előtt osztottak ki és neveztek el
az alatta levő bozót rákjairól (!). Ezt Jankó elfogadja, pedig alkal
masint az ismert „rakamaz" helynév lesz az. Ellenben „botramász"
szintén kilitii határnév, de az már a megfejthetlenek között szerepel.
A 88. oldalon 43 olyan hely nevet sorol fel, a melyek már a XI—XIV.
századokban konstatálhatok, a miből következteti, hogy ezek azt bizo
nyítják, hogy itt állandó magyar lakosságnak kellett élnie az első
századtól az utolsóig megszakadás nélkül. Itt ismét azt kell mon
danunk, hogy szívesen megengedjük e magyar lakosságot — némi
scrupulusok fentartásával - ha ezekről a helynevekről beigazolja, hogy
magyarok, de azt látom, hogy a 43 szó közül csak 15-ről mondja
hogy azok, míg 28-at a megmagyarázhatlanok közé sorol. Lehet hogy
ezek is magyaroknak bizonyulnak, de addig talán legyünk a kijelen
tésekben óvatosak s ennek megfejtését bízzuk másokra.
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Hogy e megfejthetlennek feltüntetett nevek közé különben mért
kerültek olyanok, a melyeket igen könnyen meg lehet magyarázni,
nem tudom. Nem is bántom őket, maradjanak a nyelvészekre.
III. A népesség száma és elemei. E fejezet alá hét szakasz tar
tozik s a czímből nem is tudnánk, hogy e szakaszok nemcsak a népes
ség számáról szólanak, hanem a Balatonpart újabbkori benépesedésének
menetét is tárgyalják néhány népszámlálás adataiból.
A szakaszok czímei ím ezek: A Balatonpart népessége 1720-ban,
a XVIII. században, 1828—1890-ig, természetes szaporodása 1881—
1890-ig, a lakosság elemei földrajzi származásuk szerint, nemzetiségi
eredetű elemek, családnevek.
Úgy látszik, a Balaton partjának benépesedési története is lebe
gett Jankó szeme előtt, mert a bevezetést kissé messziről indítja s meg
lehetős pongyolán és nagy általánosságban fogalmazza meg. Ugyanis :
„A magyarság elfoglalván mostani hazáját, épp úgy ura lett a Balaton
mellékének, mint Magyarország többi részeinek. Láttuk (?), hogy a község
nevek egy része (!) (t. i, a tatárfutás és mohácsi vész előttiek!) s a hely
nevek túlnyomó tömege (t. i. a XIX. században összegyűjtöttek I) tiszta ma
gyar s magyar volt már az első királyok idejében. Ez időből való okmá
nyaink a Balaton mellékén más. nemzetiséget, mint magyart nem ismer
nek, nem említenek." (Nem tudom, milyen okmányokat gondol Jankó,
<le pl. azt én se értem, hogy minek is emlegetné — mondjuk -— a
tihanyi apátságnak vagy veszprémi káptalannak adott levél, hogy a
szolgálatukra adott jobbágyok magyarok-e vagy tótok, vagy pl. hogy
(Kiüti) St. Clet jobbágyai magyarok-e vagy mik?). „Ha a honfoglaláskor
a hódító magyarok a Balaton mellékén más nyelvű, más nemzetiségű
népet találtak, azt magukba olvasztották, úgy hogy az történelmi nyom
nélkül tűnt el u . (Például a helységnevek nem tört. nyom?) „Sem Magyar
ország, sem a Balatonmellék népességének számáról és nemzetiségi
viszonyairól a XVII. század végéig semmiféle hiteles adatunk nincs.
S az ilyen adatoknak a mai lakosság megértése szempontjából, ha
előkerülnének, sem volna nagy jelentőségük!" E keveset érő be
vezetés után megtudjuk, hogy „a XVIII. század hajnalán Magyar
ország s vele a Balaton-mellék is csaknem teljesen letarolt terület
képét tárja elénk."
Most következik Acsády munkája: „Magyarország népessége a
pragmatica sanctio korában", melyből megtudjuk, hogy 1720-ban a
Balaton mellókén 39 község volt 682 háztartással 6621 lakóval. E 682
háztartás közül 579 névleg is ismeretes s ebből 570 magyar. A Balaton
4-
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partját tehát — Jankó szerint — 1720-ban csak 6621 ember lakta.
„Valóságos romhalmaz az (!), mit ez a szám kifejez, de teljes összhang
ban van azzal a képpel, melyet az egész ország akkori nópszáma elénk
állít." Ez volt tehát az a mag és pedig magyar mag (a családnevekből
megállapítva), melyhez az idegen ajkú telepesek később rakódtak.
„Lehet, hogy az idegen ajkú bevándorlók összege nagyobb (!) volt
mint az itt talált magyarságé, mégis ez a maroknyi (I) magyarság
biztosította az egész lakosság magyarságát stb." A magyar őslakos
ságnak s a hozzásimult bevándorló elemnek e számbeli arányát nehezen
érthetni meg az előzőkben mondottakból, vagy a 141-ik lap azon állítá
sából, hogy a nemzetiségek elmagyarosodtak, beolvadtak a Balaton
part mindenkor (!) többségben levő magyarságába. Érthető a habozás,,
mikor csak sejdítésről van szó.
A második szakasz a Balatonpart népességének számát óhajtja
bemutatni a XVIII. századból. Mivel azonban rendszeres népszámlálásra
nem támaszkodhatik, még az anyakönyvek sem adják meg a lakossága
lélekszámát, — vannak ugyan szórványos adatok, de hézagosak — smivel Jankó, nem tudni miért, mégis ki akarta számítani a lakosság:
számát, a születések adataihoz fordult. E czélból úgy a római kath. r
mint az ev. ref. anyakönyvekből a XVIII. század harmadik feléből
(a mikor kezdődik a legtöbb anyakönyv) lelkiismeretes pontossággal
kiírta minden községben a születések számát, ebből megállapította az
átlagos születési számot, s feltéve azt, hogy a természetes szaporodás
akkor is oly nagy volt, mint ma, e születések számából próbálta kiszá
mítani a lélekszámot. A számítás azonban — így olvassuk — nem vágott
be. A kísérlet azonban más téren hozta meg a gyümölcsöt, t. i. feltárta
azt a nagy sociális jelentőségű, elszomorító tényt, hogy az ev. ref. lakos
ság gyengén szaporodik, sőt stagnál. Míg a római kath. lakosság születé
sének átlaga — az egész Balatonpartot értve — az egyházi anyakönyvek
szerint a XVIII. század végén 962 volt s ez 1880—1890-ben 1661-re
emelkedett, addig a reformátusoké 366-ról 280-ra esett vissza. Azaz.
világosabban szólva, 1790-ben minden ref. születésűre 2"6 római kath.
születés esett, 1890-ben pedig 6'0.
Nagy kár azonban, hogy a két felekezet létszámát nem ismerjük
a XVIII. század végéről, hanem pusztán csak a születések számát s
így az összehasonlítást nem tudjuk megejteni s csak annyit látunk,
hogy a kath. elemnél ma több a születések száma, mint ezelőtt száz
évvel, a reformátusoknál kevesebb. A katholikusoknál 1881—1890 között
1000 lélekre 43 születés esett, a reformátusoknál csak 31. Szomorú
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perspektíva! A hírhedt egygyermek-rendszer következménye ez, mely
fájdalom épen a törzsökös magyar református elem közt dúl, de
sajnos mindinkább átragad a kath. atyafiakra is.
A következő szakasz a népesség számának gyarapodásával s
főleg a két fentebbi felekezet számbeli viszonyának alakulásával fog
lalkozik nagyon részletesen, nem feledkezve meg a zsidók térfoglalá
sáról sem, mely a 60-as évek vége óta abnormisan nagymérvű. Az
«lső számadat 1828-ból való, a mikor először közlik a Balatonpart
népességének számát s 1890-ig összesen 10 különböző év népszám
lálási adadát adja Jankó. Ezek közül azonban csak az utolsó három,
& törvény által elrendelt országos népszámlálás eredménye, tarthat tehát
számot a többiekkel szemben pontosságra, míg amazok — köztük négy
Fényes E.-től — kevesebb igéirynyel állhatnak elő. Innen van azután,
hogy bár a népszámlálás évei haladó sorrendben következnek (1828,
1830, 1841, 1851, 1858, 1863, 1865, 1869, 1880, 1890), a lakosság
száma mégsem mindig emelkedő, a mit pedig méltán lehetne várni.
A felekezetekre való tekintettel látjuk, hogy a tősgyökeres refor
mátus elem mindinkább háttérbe szorul vagy helyesebben, hogy a római
kath. elem tért hódít az ő rovására.
Ezt a térhódítást avagy térveszteséget azonban Jankó erősebben
színezi ki, mint a valóság szerint megilletné. Feltűnik itt, hogy a régi,
kevésbbé megbízható adatoknak is hitelt ad, csakhogy a törvényszerű
ség világos legyen, t. i. a református elem folytonos csökkenése. Igazán
nem értjük pl. azt a felkiáltását, hogy a reformátusság huszonöt év
alatt, t. i. 1865—1890-ig többet vesztett, mint nyert a megelőző 35 év
alatt, t. i. 1830—1865-ig I Annyi tény, hogy az egygyermek-rendszer
veszedelmesen és elítélendő módon dűl a kálvinisták között; azt is jól
tudjuk, hogy ennek oka főkép gazdasági, de hozzátehetjük, hogy örö
kösödési törvényünk fogyatékossága is, sőt, azt hiszszük, még mélyebb
psychologico-ethnikai oka is lehet neki.
A negyedik szakasz a népesség természetes szaporodásával fog
lalkozik, a 80-iki és 90-iki népszámlálások alapján s a nemek és tör
vénytelen születések arányát is elénk állítja. Az előbbinek táblázatában
feltünhetik a kivándorlók és bevándorlók oszlopa, mutatván azt a nép
mozgalmat, mely a megélhetési állapotra fényt derít.
Csak annyit említünk meg, hogy több mint kétannyi lélek hagyta
«1 a Balaton partjait 10 év alatt, (t. i. 2181), mint a mennyi odahúzó
dott, s ez bizony szomorú jelenség; mivel súlyos gazdasági válság
folyománya, ha ugyan az adatok pontosak. Az utolsó tíz év följegy-
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zései azt mutatják, hogy a Balatonpart népessége természetes úton
alig l'l°/(i-kal szaporodik évenkint. Ez is elég szomorú.
Demographiai szempontból kér figyelmet a következő fejezet r
mely a lakosságot földrajzi származása szerint mutatja be, a mint azt
pl. kisebb területen a sokáczokról írt monographiájában is megcsinálta
Jankó. Ez összeállítást egy kis mappa illusztrálja, mely a behúzódásterületét mutatja a XIX. században.
Ez a fejezet is nagy fáradsággal, sok munkával készült, mert
minden egyes családra meg kellett állapítani, hogy törzsökös lakos-e
mostani községében (ott lakik-e 100 év óta állandóan), vagy ha nemy
honnan szakadt be.
Bizony felvethetné valaki a kérdést, érdemes-e erre a rubrikázásra ennyi időt és fáradságot fordítani, mikor az eredménynek igen
kevés néprajzi értéke van, hozzá még kiindulási pontja sem helyes,
mert 1800-tól 1880-ig nem veszi tekintetbe a hullámzó népnek azt a részét,
mely azalatt a községekben megfordult, de onnan eltávozott, mivel az
összehasonlítás úgy történt, hogy a XVIII. század végén ott lakott
családokat nézte össze a most t. i. 1880—1890 közt ott élőkkel s így a
80 év alatt végbement be- és kitelepítésekről nem ad számot.
Ott, a hol nagy egyházi és világi földbirtok van, mint a Balaton
mellékén, a hol tehát zsellérnópség is bőven találkozik, az elkeverődés
és bevándorlás mindig nagymérvű szokott lenni.
A vizsgálat alá vett 9811 családból 60'8 % már 100 évvel ezelőtt
is mai helyén lakott, míg a többi beköltözött, és pedig — a mint a
térkép mutatja — a tó körül elég élesen körülhatárolható szűk zónából.
Jegyezzük meg itt utólag, hogy azt, hogy valamely család honnan
szakadt be, a falubeliek bemondásából állapította meg Jankó, valamint,,
hogy a családok ősiségét is, ha az az anyakönyvekből megállapítható
nem volt, a mint a mintául közölt Kőröshegynél is láthatjuk, s a mi
— úgy gondolom — egy kissé megrendíti az eredményekben vetett
bizalmunkat.
E vizsgálatból egy megemlítésre méltó anthropogeographiai tény
derül ki, az t. i., hogy a Balaton északi és déli partja között a népesség
kicserélődése csaknem semmi, „s ennek oka kétségtelenül a népesség
kizárólagosan szárazföldi természetében rejlik. A Balatonpart lakója
nem vízi ember, nem szeret rajt utazni még télen sem". A balatoni
embernek ez a jellemzése, azt hiszem, sokkal igazabb, mint a 302-ik
lapon olvasható az a tétel, hogy : „a közös geographia (!) és a közös
foglalkozási ág (értsd: halászat) a ballatonmelléki népéletben olyan
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közös sajátosságokat fejlesztett ki, a minők más magyarföldi (!) lakos
ságban nincsenek meg, s ha a népesség származásra különböző elemek
ből alakult is ki, itt egyben egységessé vált: halásznéppé lett". 1
Nagy érdeklődéssel fogunk hozzá a hatodik szakaszhoz, mely
a népesség nemzetiségi (értsd: nem magyar) elemeit mutatja ki, termé
szetesen csak a XVIII. század végétől kezdve. A bevezetésnél azonban
megállít az a kijelentés, hogy 1720-ban (tegyük hozzá: az összeírás
szerint) a lakosságnak 98'5°/0-a magyar volt, holott a 97. lapon azt
olvastuk, hogy az Acsády felsorolta 682 háztartás közül általa ma
gyarnak determináltatott 579 és ennek s nem a 682-nek 98'57„- a
volt magyar, a névből ítélve. Azt is tudjuk, hogy a Balatonpart mai
lakossága 1% kivételével magyar. Ha azonban a néphagyományt meg
kérdezzük s a kevés régi irodalmi adatot felkutatjuk (a melyek termé
szetesen 100—150 évnél nem Öregebbek), kiderül, hogy a magyarság
csaknem mindenütt keveredett, és pedig főleg német települőkkel
Lengyeltótin sokáczokkal is. De ezek ma már elmagyarosodtak, vagy ha
németül is beszélnek még, a népszámláláskor magyaroknak vallották
magukat. Itt van például Endréd. Lakosainak száma 1880-ban 1860,
a kik, egy szál német kivételével tiszta magyarok. A hagyomány pedig
azt mondja, hogy a XVIII. század végén egész raj német települt ide
Moórról, s ezeknek utódaiból ma is 53 család él, persze németül nem
tudnak. Csak az az érthetetlen most meg, hogy e német családok közül
összesen egyet (Resch) találunk a 152. lapon közölt ősi családok közt,
azok között tehát, a kik a XVIII. század végén ott laktak. Meg kell
jegyeznem, hogy az endródi római kath. benczés-plébánia anya
könyvei 1745-től kezdődnek s rendkívül pontos. Lehet, hogy később
anyakönyvelték az új híveket; viszont az sem valószínű, hogy ha
1790-ben vagy utána pár év múlva jöttek, hogy ezalatt ily nagyobb
számú családban születés, halálozás vagy házasság ne fordult volna
elő, a mikor tehát a család feltétlenül az anyakönyvbe kerül. Még
érthetetlenebb, hogy Korabinsky — a kinek Jankó hitelt ad — 1786-ban
megjelent könyvében Endrédet német falunak mondja. Akárhol, de
1

Jankónak erre nézve ingadozó felfogását jellemzik még a következők is : Az
V. lapon azt mondja, hogy „e népet a néprajzilag (!) közös foglalkozás, a halászat,
határozottan jellemzi" ; a 231-ik lapon pedig azt olvashatjuk, hogy : „a lakosságnak
főfoglalkozása a földművelés, abból él stb.; a nép rabja a földnek, hogy a halászat,
ámbár nagyjelentőségű volt, a népnek harmadrangú foglalkozása volt stb." Azt
hiszem, mindig- a föld rabja volt s ha a phylloxera és rossz termés meg nem
látogatja őket, a halászat megcsappanását kevéssé érzik meg.
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félreértésnek vagy hibának kell itt lenni. Ha még most egy kis ellen
próbát teszünk a határnevek mezején, szintén érdekes dologra bukka
nunk. Ha Endréd 96 határnevét átvizsgáljuk, azt hiszem, a legnagyobb
megerőltetéssel is alig tudnánk egyet is németnek magyarázni. Pedig
valószínűtlen, hogy a német kolonisták németül ne neveztek volna el egy
két dűlőt. Valószínűnek tartom, hogy e határnevek, vagy azok egy
része új keletű, talán a tagosítás korából való, a mikor már magyarul
nevezték el őket. Ezt jó lesz a határnevek gyűjtőinek megszívlelni.
Ugyancsak hitelt ad Jankó Korabinskynek Kilitinél is, a melyet
Ő szintén német falunak mond, holott ismét érthetetlen, hogy az ősi
72 családnév közül, sokat mondok, ha hétre ki lehet mutatni, hogy
német. A határnevek közt egy német sincs. Említósreméltó, hogy Korabinsky magyar fordítója Vályi András 1796-ból azt írja; hogy Kiliti
magyar falu, ugyanazt mondja 1836-ban Fényes Elek is „ egyedül Korabinsky írja róla, hogy német falu (ein deutsches Dorf) a mennyiben
Korabinsky többi balatonmelléki adatai alább mind megerősítést nyer
nek, nincs okunk ezen adat hitelességében sem kételkedni", mondja
Jankó. Igazán furcsa gondolkozás! Csak azt nem értem, hova lett az
a sok német akkor Kilitiből vagy az a tősgyökeres református lakosság,
a mely a kétezer lakón felül lévő falunak ma is majd felét teszi, s
akkor még több lehetett, mert évenként 46 születéssel szerepelt az
anyakönyvben, szintén német volt? Ha Korabinsky többi adatai is
ilyen alaposak, kár volt figyelembe venni őket.
Végösszegezésben az idegen családneveket kiválogatta Jankó —
ezekhez számítván a Német, Horvát, és Tót családneveket is s a 3147
zsidót is nem magyarnak vévén — s arra az eredményre jutott, hogy
a Balatonpart lakosságának 23°/o~áról m e g m a *s meglehet állapítani
(vezetéknevéről); hogy idegen eredetű.
Az utolsó fejezetben végül községenként összeállítja a család
neveket, külön az ősieket, külön az újabbakat.
IV. Lakás, táplálkozás, ruhásat. A negyedik fejezet e három
dolgot veszi vizsgálat alá. A bevezetés — a falvakhoz — itt is a hon
foglalásnál kezdődik s itt is ismétlődnek a nagy mondások, merész
rajzolatok, de a mik tüstént eltörpülnek, ha jól a szemük közé nézünk.
Kénytelen vagyok a bekezdés egy részét idézni. ,.Mikor a magyarság
a Balaton mellékét elfoglalta s partjain úrrá lett, hogyan tömörült a
partokon ő maga, hogyan a meghódított lakosság (a szlávság!), nem
tudjuk Bizonyos az, hogy a mai lakott helyek, községek és puszták
túlnyomó része már első királyaink idejében lakott hely volt s hogy
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ezeken kívül még egy jelentékeny sora a lakott helyeknek, melyeknek
ma csak egyes határnevek Őrzik emlékét. A magyarság nomád ős
korának mindenesetre igen jól megfelel a településnek az az első
formája, a melyre a helynevekből következtethetünk (!); minden telep :
egy-egy család, nyilván a hozzá tartozó rabszolgákkal együtt s annyi
föld a mennyi az együtt élő emberek ós marháik ellátására elegendő.
Később a háborús világ, a nomád élet fokozatos megszűnése, a föld
művelés terjedése, a várak keletkezése stb. a lakosságnak erősebb
tömörülését, falvak alakulását (!) eredményezte, melyek szervezetét
már nem vérségi kapcsolat, hanem a közös érdek fűzte össze s a
melyek elrendezésében kétségtelenül a lakosság túlnyomó többségének
szokásai, Ősi hagyományai érvényesültek".. .. Lentebb : „a mai állapotok
azonban a Balaton mellékén 200 évnél régibb időre nem vonatkoz
tathatók, mert hiszen a mai lakosság egész kialakulása ebben az idő
ben történt s a falvak egyrésze ebben az időben keletkezett, másrésze
ebben fejlődött mai nagyságáig, alakjáig".
Ebből tehát megtudnánk, hogy a Balaton mellékén a honfogla
láskor szlávok laktak. Megtudjuk azt is, hogy sok lakott hely volt a
Balaton mellett, de nem tudjuk meg, kik laktak hát benne, magyarok-e
szlávok-e? Pedig ezt volna fontos tudni. Igaz, hallunk annyit, hogy
„a magyarság nomád és korának igen jól megfelel a településnek
az az első formája, melyre a helynevekből következtethetünk; minden
telep egy-egy család, földekkel, rabszolgákkal". Hát ilyen volt az ősök
települése ? Ez könnyen van mondva, de absolute nincs igazolva. Nehéz
is volna, úgy gondolom. Megtudjuk azt is, hogy a megszállás hogyan
történhetett, meg azt is, hogyan keletkeztek a falvak, „a melyek el
rendezésében a lakosság túlnyomó többségének ősi hagyományai érvé
nyesültek" de nem tudjuk, ki lehetett az a túlnyomó többség, és miféle
ősi hagyományai lehettek neki a falu elrendeződésében. Pedig ezt is
jó volna tudni! Eddig úgy vagyunk értesülve, hogy a túlnyomó több
ség a Balatonparton mindig a magyar volt, tehát az Ő ősi hagyo
mányai érvényesültek a falu elrendeződésében jóllehet azt is olvastuk,
hogy a magyarok nomádok voltak, tehát alkalmasint nem falvakban
laktak. Hogy pedig a magyar falvak úgy jöttek volna létre, mint
szerző mondja, bátran merem kétlem" azok után, a miket erről a
tárgyról már mások írtak. 1 Végül megtudjuk még azt is, hogy a mai
1

Csak Meitzen ismeretes nagy munkáját említem: Siedelungen und Agrar
wenden etc., továbbá Meyer •. „Deutsche Volkskunde" czímfí munkáját.
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állapotok e tekintetben a Balatonnál csak kétszáz évesek s mindezt
olyan természetes egyszerűséggel és logikai következetességgel mint
kétszer kettő négy. Lentebb még azt is megtudjuk, hogy a falvak u. n.
„soros falvak" Ez az elnevezés német és annyi mint „Reihendorf*"
s ennek a lényegét a németek alaposan kifejtették s e településmód
német eredetű. De a falvsk leírásából később az tűnik ki, mintha
Jankó a „Strassendorf" településmóddal az „utczás falvakkal" össze
tévesztette volna a soros falvakat, a mi szláv találmány s ha felületesen
csak a falvak alaprajzát nézzük s pl. a határbeosztásra nem ügyelünk,
könnyen megeshetik. A kérdést ilyen egyszerűen nem lehet eldönteni,
de hogy a falvak településmódjáról Jankónak hibás fogalmai voltak
az még a 163-ik lapon Írottakból is kiviláglik.
A szakaszban különben a falvak település módja, az utczák el
rendeződése van tárgyalva s az utczanevek felsorolva a már többször
említett munkák mintájára. Semmi sem mutatja jobban e fejezet
lényegének félre értését, mint az, hogy a határok felosztásáról egyet
len szóval sem emlékezik meg, mely pedig a falvak elhelyeződését
is befolyásolja s a régebbi birtokviszonyokra gazdálkodásra stb.
fényt derít, a mint azt újabb dolgozatokból is láthatni, ellenben a
határneveket, fentebb bőségesen tárgyalja. Egy-két ilyen térkép min
denesetre elkelt volna a munkában. Minta is akadt volna bőven. Szin
tén nem ártott volna egy két falunak a látókópét közleni, valamint egy
u. n. belsőség nélküli falu térképét is.
A második szakaszban a pontusi agyagpartba vájt szükség barlang
lakásokat írja le Jankó, a milyenek az ország más részeiből ismeretesek.
A harmadik szakasz a telekre vezet bennünket. Előbb megismer
kedünk a keritésformákkal s a huszonkótféle typusú kapuval. Az
épületek elhelyezkedése a telken az ú. n. frank felnémet typus egyik
ágának megfelelően történik, t. i. külön van a lakóház, külön a gaz
dasági épületek és pedig úgy, hogy a rendesen téglány alakú teleknek
utczafeló eső keskenyebb oldalának egyik sarkában van a lakóház,
vele egyvonalban, összeragasztva az istálló és fészer, szemben pedig
az ólak és egyéb kisebb épületek. E párhuzamos építkezéstől csak
ott térnek el, a hol azt vagy a telek alakja, vagy kicsinysége vagy
a terepben rejlő okok meg nem engedik.
Vegyük most elő a lakóházat és pedig anyaga és szerkezete
szerint. A Balaton mellett négyféle anyagból építik vagy építették a
lakóházakat u. m. sövényfonásból, tömésből, kőből és téglából. Az
utóbbi kettő inkább az északi, az előbbi a déli parton otthonos. Leg-
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ősibb köztük a sövényfalu ház, de ma már veszendőben van s vele
együtt a falvak régi képe is megváltozik A házak szerkezetére nem
óhajtok kiterjeszkedni s csak egy kijelentését kivánom ideiktatni
Jankónak, a mely az ő gondolkodás módjára és felfogására jellemző,
s ez az, hogy a ház typusa sem az épület anyagában, sem a falak szer
kezetében sem a fedélszerkezetben nincs (!) hanem egyedül (!) a ház
beosztásában van.
A ház beosztása vagy typusa a tárgya az ötödik , fejezetnek.
Jankónak ebben közölt nézete a magyar házról sok discussióra adhat
alkalmat s nekem úgy tetszik elhamarkodva íródott. Kétféle háztypus
van a Balaton mellékén u. m. a vinczellér (!) vagy német háztypus
és a magyar háztypus, „melyet a balatoni magyar mindig (!) magáénak
vallott" (!). Ez utóbbi kijelentés a maga paraszt naivságával bátran
elmaradhatott volna a mű komolysága érdekében s nem keltette volna
az olvasóban azt a hitet, hogy ezt a csacska bemondóknak Jankó el
is hitte. Pedig úgy látszik. Micsoda már most a kettő között az a
lényegbe vágó különbség, helyesebben különbségek, melyek feljogo
sítanak arra, hogy e két házat egyenértékű typusnak deklaráljuk és
az egyiket kipublikáljuk magyar háznak. Megjegyzem itt, hogy egy
új háztypus felállítása, vagy akár egy változaté is, a mennyire azt a
nagy nyelvészeti és históriai készülettel dolgozó német és osztrák
házbúvárló iskola hirdeti
- a kiknek módszerét, ha elfogalatlanul
ítélünk, ha nem is minden tekintetben, de mostani ismereteink szerint
helyesnek kell elismernünk —- nem könnyű dolog s csak egyszerűen
egy jellegből megállapítható, hanem annak keletkezése helyén való
históriai fejlődését is ki kell mutatni tudni, továbbá a házalaknak
összhangzásban kell állani az adott nép. mondjuk, agrárius életmód
jának mindennemű viszonyaival, hogy többet ne is említsek, sőt végső
elemzésben még a ház berendezésének és tárgyainak (szoba, konyha
bútor, szerszám) is sajátlagosaknak kell lenniök. Lássuk már most
Jankó typusának jegyeit. „A magyar háznak — mondja Jankó —
akárhány (!) helyisége van is (háromnál többet nem találunk, sőt
typikusan csak kettőt kell felvennünk) mindegyiknek külön ajtaja nyílik
az udvarra, az egyes helyiségek közt pedig közlekedés nincs(í. (1. á.) Ennek
ellentétese már most a német ház. (2. á.) Itt mindjárt egy nem precíz
kifejezésre kell rámutatnom, arra t. i. hogy az ajtók az udvarra nyílnak.
Nem az udvarra, hanem az eresz aljára vagy tornáczra, a melyről
Jankó éppen ki is emeli, hogy a magyar házaknak van, a németeknek
meg nincs s a mely tornácz később a typusváltozatoknái házfejlesztő
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szerepet játszik (92. 1.), s a melyről még azt is találja mondani, hogy
& magyar tornácz-pitar a német konyhapitarral analog, mert mind
kettőnek egy a szerepe, az, hogy belőlük egyfelől az udvarba, más
felől a ház minden egyes helyiségébe bejuthassunk. Ez ugyan sovány
magyarázata ós felfogása a pitar szerepének és életének, melyről
csak az utóbbi években is Mehringer és Bunker írtak és vitatkoztak,
majdnem olyan, mint a mikbr azt olvassuk, hogy a dűlőket azért
nevezik el, hogy a gazda megtalálja a maga földjét (82. 1.) Más

1. á. Magyar typusú házak alaprajzai.

lényegbe vágó különbséget azután nem is említ Jankó a két háztypus
között. A 205. lapon még azt olvashatjuk, hogy „nem szándéka meg
vizsgálni, minő jelentősége van ezeknek az adatainak a lakóház tanul
mányozásának európai (!) kérdésében, mert ezek oly bőségesek s
annyira világosan, tisztán beszélnek, hogy azok jelentőségét és jelen
tését legott meglátja az, a ki a házkérdés kutatásának az európai
(értsd: német) tudományban évtizedeken át kifejlődött (!) kiforrt (!)
nemzetközi (I) módszerével valamelyest megismerkedett". E kiforrott
stb. módszerre nézve elég legyen csak Meitzen, Rhamin, Bancalari,
Bunker és Mehringer idevonatkozó discussióit említenem, a melyek bizony
éppen nem a kiforrottság mellett tanúskodnak, ha az alapelvekben
egyeznek is.
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Ugyanitt olvashatjuk még azt is, hogy „Az évezredes országos
kiállítás néprajzi faluja" czímű művében ismertetett csökli ós zebeczkei
magyar házak beosztása is ilyen volt, de akkor még felnémet typusúnak mondta őket „s még csak gondolni sem mert arra, hogy éppen
az Ausztriával szomszédos dunántúli részekben egy külön tiszta magyar
typusú építkezést találjon". „Én tehát a typust 1897-ben közöltem
ugyan (!), de typus értékét nem ismertem fel. Azóta azonban éppen
a Balaton mellékén felgyűlt anyag elemzése és bírálgatása közben,,
különösen az 1899 és 1900-ik években, nemcsak a Balatonon osz-

2. á. Német typusá házak alaprajzai.

tózkodó három vármegyét, hanem a Dunántúl egy jelentékeny nagy
részét is alkalmam volt e szempontból átkutatni s e kutatásokból
méggyőződtem arról, hogy a tiszta magyar lakosságnak mindenütt ez
volt az ősi építkezése, a hol a német elemmel nem keverődött, máig
is kizárólagosan, a hol keverődött, még ott is túlnyomóan ez a beosztás
uralkodik stb".
Itt álljunk meg egy pillanatra. Megengedem — sőt valószínű —
hogy így van. Nagyfontosságú kérdésről van itt szó, azt hiszem, min
denki elismeri s Jankó is annak tartotta. Én mindenekelőtt kijelen
tem, hogy legjobb tudomásom szerint Jankó nem járta be a Dunántúl
jelentékeny részét, sem e sem más czélból, de még a három megyét
sem részletesen. Ennek később saját szavai is ellentmondanak. De
másfelől ha bejárta és ilyen magyar (!) házakra talált, mért nem tar
totta kötelességének, hogy útvonalát felemlítse, hogy mások is utána
kereshessenek e magyar házaknak s ő, a ki annyira minutiosus a
földrajzi elterjedés dolgában, mért nem tartotta érdemesnek e hazaiak
elterjedésének általa ismert határát megadni? Azt is említi, hogy ezt
az alakot Magyarországról egyedül ő közölte s azt mások az ország
más részeiből még csak nem is jelezték (!).
így fejezi b e : „A magyarságnak (1ST. Alföld, palóczság, felvi-
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dék (V) székelység) népies építkezéséről eddig ismert anyag (a mi
ugyan édes-kevés ekkora kijelentések feljogosítására) meglepő egybehangzással bizonyítja, hogy az egész jelzett területen a lakóház, alap
rajzát tekintve, tiszta felnémet typusú, olyan mint a balatonmelléki
német házé, míg az ország nyugoti (!) részében különösen Somogy,
Zala, és Veszprém megyében (mért különösen, ha tudom, hogy van

3. á. Lakóház Kőröshegyen (magyar typus).

Vasban, Mosonban, Sopronban, Győrben, Veszprémben, Komáromban,
esetleg Fejérben, Tolnában és Baranyában is) s így a Balaton mellé
kén is a magyarságnál ősi (!) soron az építkezésnek egy olyan alakja
maradt fent ma is túlnyomó többségben, mely alaprajzában teljesen (!)
elüt a felnémet typustól s melyet minthogy azt eddig más országból
sic) nem ismerjük, magyar typusú építkezésnek nevezek el". Megvan,
tehát a magyar ház és éppen a Balaton mellől a dunántúli részekből
a melyek legközelebb vannak a német határhoz, legtöbbet is kaptak
a német hatásból, míg a többi magyaroké felnémet typusú.
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Most pedig térjünk vissza a kiindulási ponthoz. Feltűnő, hogy
Jankó mindjárt az első magyar ház leírásánál ellentmond saját magá
nak, a mikor a magyar háznál kiemeli (191. k), hogy — természe
tesen az alaprajz mellett — „a ház (3. á.) egyébként is (I) a legrégibb
jellegeket egyesíti magában, t. i. sövényfalú, kéménytelen, fedele
kontyos" s még két más jelentéktelen vagy félreértett jellege van.
Eddig mindig az alaprajz volt a fontos. Igaz, lentebb találunk is, ú.
n. kőházakat magyar beosztással, de senki sem fogja tagadhatni, hogy
azok német hatás alatt épültek, a mit az is bizonyít, hogy A.-örsről, Akaiiból és Örvényesről valók, tehát onnan, a hol a német
hatás tetemes volt, a mit még azzal is igazolok, hogy a typusos német
házak is innen, t. i. Örvényesről vannak véve. Ez mindenesetre meg
szívlelendő dolog!
Nekem azonban, úgy látszik, hogy az ú. n. magyar ház — a mint
Jankó adatai is bizonyítják — a fonott, cserényes falhoz, ágasfás
szelemenes (horogfás) fedélszerkezethez és sátoros vagy üstökös tető
alakhoz van kötve a maga primitiv megjelenésében. Hogy ősibb alak
német társánál, az kétségtelen, mert primitivebb, de ezt az egész
országban így találjuk a magyar és német házaknál. Ősibb voltát
mutatja a német kőházzal szemben cserényből font oldala is, de megint
tudjuk, hogy ez nem magyar specialitás, megvan az a német építkezés
ben máig is és megvolt ősidőktől fogva \ Hanem, hogy külön typus volna,
határozottan tagadom. Nem más az, mint primitiv formája a felnémet
háznak. A mi a helyiségek különállását illeti, ez se nem magyar,
se nem dunántúli specialitás s ezt sem Jankó fedezte fel, hanem évek
kel ő előtte mások, de persze nem volt szükségük új típusra, „magyar
házra", mert akkor még Herman Ottó ismert magyar ház theoriája
nem jelent meg — nem is láttak benne azt, pedig az egyik közlő
éppen felnémet házbúvárló, a mint látni fogjuk.
Hogy nem Jankó fedezte fel e házalakot, arra csak úgy hama
rosan idézem Gönczi Ferencz munkáját,* a ki a muraközi horvátoktól
közöl hasonló alaprajzú régi faházat (98. 1), Bellovics Bálint dolgozatát
„Az osztrák-magyar monarchia" czímű vállatban (XIH. k. 254. L), aki
azt írja, hogy a vendek fecskesárból igen ügyesen építenek, úgy hogy
magyar vidékre is elhívják őket efféle munkára s a szoba mellett (!)
van a sötét kormos konyha, melyből az ajtón megy ki a füst stb."
Ugyancsak ő tőle a „hetési faház" (Ethnogr. 1897. évf., a 251. 1.)
1

Gönczi Ferencz: Muraköz és népe. 1895.
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ábráját), továbbá Bunker értekezését,• a ki a vasmegyei németektől
közli ez alakot, továbbá Jankó János munkáját, 2 a ki a hunyadmegyei oláhoktól ismerteti és a 96-iki kiállításon bemutatta, végül az én
fényképgyűjteményemet Kalotaszegről, 1899-bőL a hol számos ilyen
házat lehet látni. 3 Hogy pedig ez a forma nincs a magyarsághoz kötve,
azt e kis mutató igazolja, s hogy abban még Bunker is felnémet typust
látott a kiállításon, 4 pedig e formát már előbb ismerte, szintén Jankó
nézete ellen bizonyít. De kérdem, hogy a részletes kutatás nem derít
heti ki még 100 más helyen i s ! Ezeket meg kellett volna gondolnia
Jankónak, mielőtt fölfedezésével előáll.
De könnyen meg is magyarázható a két helyiségnek, t. i. a kony
hának és szobának különálló volta, ha azok lényegét és szerepét a
ház belső életében figyelembe veszszük.
Mindegyik felsoroltam esetben láttuk, hogy e typus kivétel nélkül
ősi ízű, tökéletlen füstvezetésű házakhoz van kötve, a melyeknek t. i.
kéményük nincs s a fojtó szalma, rőzse, kukoriczaszár vagy csutka,
ritkábban fa füstje vagy a padláson át a tetőlyukakon, vagy a konyha
ajtón kénytelen eltávozni. Ezzel magyarázza Bunker is a maga házait
(hozzátéve még, hogy boronafalú házaknál könnyebb ajtót vágni a külső,
mint a belső falon (?), továbbá maga Jankó is fentebb említett mun
kájában, pl. a szent-gáli háznál (25. 1.).
Csodálom, hogy Jankó, a ki Kalotaszeget bejárta s arról könyvet
írt, ott nem vette észre e háztypust, melyből pedig annyi van ott, a
mennyit az ember csak kivan, s a két helyiség elválasztása itt is a
tüzelés módjával van még világosabb összefüggésben, mint emezeknél.
De nem akarok e témánál tovább időzni, sem pedig részletesebb
czáfolatába bocsátkozni, azt hiszem, ennyi is elég, hogy érthető óva
tossággal fogadjuk az új magyar házat, a mi e sorok czélja. Nézetem
szerint teljesen elég lett volna, ha Jankó azt mondja, hogy ez a ház
forma a balatoni esetleg dunántúli magyarságra, a másik a németségre
jellemző; amaz régibb de mai ismeretünk szerint még nem magyar,
a másik bevándorolt újabb alak s egyetlen jellegből ítélve nem teszi
meg tüstént magyar háznak.
1

Mitth. d. Anthr. Ges. in Wien. 1895. 94. stb. lap.
- Az ezredéves orsz. kiállítás néprajzi faluja 1897.
3
Még régebbi adatot találunk Békefi R.-töl: Kéthely és környékének nép
rajza" ez. kis munkájában 1884-böl, a hol ezt írja (27. 1.) „Ha a lakásban csak
egy szoba van, az ajtó a pitarból (folyosó !) s nem a konyhából nyílik*".
4
U. ott 1897. évf.
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Ez a magyar ház azután, mely a maga egyszerű formájában szo
bából, konyhából ós kamarából áll, továbbfejlődésre képes olyanformán,
hogy a tornácz oszlopokat kap kőből vagy fából (4. és 5. á.) s az előbbi
esetben a tornácz egy részét befalazzák s belőle kamarát, esetleg más
helyiséget (szobát) alakítanak. Hogy ezt a továbbfejlődést miért nevezi
Jankó decadentiának, nem tudom, hisz e jelenséggel mindenütt találkoz

4. á. Lakóház Vörsön (magyar typus).

hatni az országban úgy a magyarság, mint a németség házainál. Itt is
a német szabású kőházakon tapasztalhatni.
Az ú. n. német typusú házakról ezek után kevés mondanivalóm
van, úgyis sokáig időztem e fejezetnél. Ezek kőből épültek, hatalmas
oromfallal, mindig el vannak látva kéménynyel, alaprajzuk a hármas
beosztást mutatja, középen a konyhával; tagozottabbak, mint az ú. n.
magyar házak s ezekhez képest előrehaladottabb formát reprezentál
nak. Hazájuk az északi part köves vidéke s minden bizonynyal a német
települőkkel együtt jött a Balaton mellé, a hol egyszerűbb, cserényNépraizi Értesítő IV.

ö
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bői font vagy sárból épített ősibb alakja élt, de a mely mindinkább
modernizálódik és hozzásimul a tüzelőhely praktikusabb berendezése
folytán. (6. á.)
Most röviden pár szóval emlékezzünk meg a ház berendezéséről.
Ha már van magyar és német alaprajzú ház, azt gondolná az ember,
hogy van magyar és német berendezésű ház is, s a 202. lapon mon-

;>. Lakóház Akaiiban (magyar typus).

dottak. után vártunk is valami ilyenfélét, de bizony nincs külön tár
gyalva e szempontból a magyar és német ház.
Úgy a magyar, mint a német házak régebben sarkos berende
zésnek voltak, de ez mindinkább megváltozik s a népies bútor is
mentül kevesebb lesz, helyet adván a kisvárosból kiszoruló bútoroknak.
Részletesebben a kályháról emlékezik meg Jankó, a melynek
rendeltetéséről így ír: „Végül a szobának ha nem is bútora, de nem
kevésbbé fontos berendezési tárgya (!) a kályha". Én azonban úgy
gondolom, hogy a kályha nem tárgy, hanem bútor, még pedig annyira
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fontos bútor, hogy a többi mozgó bútornak — pláne a régi terjedelmes
Mlyhakemenczóknél — ehhez kell igazodniok. „Egy a szoba a kemen•czével" — tartja a régi közmondás! A szoba életének középpontjai a
kemencze és az asztal; azért állandó is azoknak a helye a felnémet beren
dezésű házban. Ma már mindenütt csinos, lapos vagy konkáv színes,
mázú cserepekből rakott kályhák ékeskednek a parasztházakban. Kégeb-

6. á. Lakóház Örvényesen (német typus).

ben azonban idomtalan nagy dorikályhák is voltak a Balaton mellékén,
úgy látszik azonban, csak a somogyi parton, mert csak onnan említi Jankó.
De már nem találni sehol sem, csak a nép emlékezetében él s annyit
tudnak róla, hogy neve azért dóri, mert nem kályhából, hanem téglá
ból való." Ezekből a nagyon szórványos és hézagos adatokból, úgy
látszik, hogy a dóri kályha tulajdonkópen nem is kályha, hanem
kemencze volt, a mi, ha beigazolást nyerne más vidékről (talán Göcsej
belsejéből), nagyjelentőségű adat volna a magyar ház fejlődéstörténe
tében". Nem tudom, miben gondolja Jankó itt a különbséget a kályha
5*
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és kemencze közt, csak gyanítom, hogy abban, hogy a kemencze
kenyérsütésre is való, míg a kályha fűtésre, de hogy, mért volna annak
felfedezése nagyjelentőségű a magyar ház fejlődéstörténetében s mért
épen, ha Göcsejből kerülne meg: bizonytalanságban maradunk s csak
találgatjuk, mit akart ezzel mondani. De fentebb azt mondta, hogy a
magyar ház dolgában a Dunántúl tetemes részét bejárta, s így nem
értjük, mért nem akadt rá, vagy legalább mért nem mondja meg, hogy
ezt is kereste, mint a magyar házat, de nem találta. A Göcsejt pedigv
mint a kiállítás néprajzi falujáról írt munkájában olvassuk, kétszer is
bejárta, a zalai ház is onnan való volt, de bizony a dóri kályháról
sehol sincs említés. Ellenben, ha á somogyi parttól délre vagy dél
keletre kutatott volna, alkalmasint rátalált volna, mert pl. a Balaton
hoz közel eső Mező-Komáromban és Tamásiban (Tolna m) a 80-as
években még volt (odavalók bemondása szerint) s alkalmasint megvan
még most is, készítették emlékezet szerint tetőcserópből, alakja sapka
formájú volt és kenyérsütésre használták.
A konyhabeli tüzelőhelynél sincs külön emlékezés a magyar- és
német házról, pedig ha e typusok csakugyan fennállanak, lehetetlenség,
hogy ebben különbség ne legyen közöttük. A három bemutatott alak
különben az északi partról való, tehát a német háztypus területéről,
de nincs megmondva, hogy magyar vagy német házból valók-e, a mit
pedig fontos volna tudnunk. A konyhában különben szabad tüzelő
hely van. A konyhaszerszámok részletesen felvannak sorolva.
A hetedik fejezet a melléképületeknek van szánva. Ezek a pajta,
polyvás-kunyhó, iszling, krumplis-verem ós végül a csőszkunyhó. (A pinczéről később emlékezünk meg). Ezeket az épületeket csinos fény
képek mutatják be.
A táplálkozás szakaszán átugorva, a ruházat tárgyalásánál állunk
meg egy kissé. Azok, a kik a régi népviselet iránt érdeklődnek, néhányfigyelemreméltó adatot találnak itt a régi világnak ma már nehezen
rekonstruálható korából. Az ősi viselet, mely a Dunántúl e részén
nagyobb területen egységesebb lehetett, a Balaton mellékén kimúltr
imitt-amott a környéken foltokban megmaradt s ma már mindinkább
helyet ád a kisvárosi polgárság köréből kiszármazó divatnak. Ez ráillik
a férfi és női viseletre egyaránt. A mai népviselet kutatójának kevés
keresnivalója van a Balaton mellett.
V. Mezőgazdaság. A következő fejezet a mezőgazdasággal fog
lalkozik és pedig elég terjedelmesen t. i. 70 oldalon. E bő tárgyalás
érthető, mert a Balatonpart lakosságának csaknem kizárólag a mező-
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gazdaság az egyedüli táplálója, keresetforrása. Külön fejezetekben
mutatja be Jankó a mezei és kerti gazdálkodást, továbbá az állat
tenyésztést, mindenütt kiterjeszkedve a munkaeszközökre is. Néni
szándékozom e fejezeteket bővebben ismertetni, úgy vélvén, hogy a
szorosabban vett néprajzi leírás keretén úgy is túlmennek azok s csak
a szőlőművelés fejezeténél időzünk egy kissé.
Szőlőművelés. Hogy a Balatonnak kiváltkép északi partja híres
bortermő hely volt, s hogy e gazdasági ág a lakosság egy jó részének
elsőrangú keresetforrásául szolgált, általánosan ismeretes. Érthető tehát,
hogy Jankó a Balaton gazdaságföldrajzi viszonyainak tárgyalásánál
e szőlőművelés leírásának nagy teret engedett. Mindenekelőtt megadja

7. á. A pincze német alakja.

a művelés alá fogott terület nagyságát falvankint s a termelt bor
mennyiségét akókban 73-ból, 85-ből és 95-ből. Hogy a phylloxera pusz
tításai a szőlökulturát jórészt tönkretették, e számadatok világosan
mutatják. E romboló munkáról részletesen emlékezik meg Jankó, vala
mint az újonnan megindult ültetésekről is, a melyekről azt mondja,
hogy azok „új kozmopolita irányt hoztak be a szőlőművelésbe és a
bor kezelésébe s eltemették az egész régi magyar szőlőművelést, mely
az adott esetben a magyar fajhoz és a tókörnyék területéhez kötve
lévén, a Balaton mellékének ethnikai sajátosságát képezte, fővonásaiban eltért az ország más vidékén folytatott szőlőműveléstől, külön
fajai, külön szőlőművelési és borkezelési módjai voltak, külön eszkö
zökkel dolgozott." Ez bizony elég nagyhorderejű kijelentés és feszült
figyelemmel várjuk a kifejtését.
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A balatonmelléki régi magyar szőlőmüvelésnek leírása — Jankó
szerint — nem maradt ránk, s így ő a néphez fordult, „hogy a szőlő
művelés és borkezelés képét megvázolhassa, hogy a mi abban 'ethnikus
jelleg van, megmenthesse, mielőtt az a teljes feledés homályába merül".
Elsőbb megkapjuk a Balaton partjának borvidékek szerint való
beosztását a talajféleségek s a termelt bor minősége szerint. Majd a
különféle szőlőfajták felsorolása következik, kiemelve az endemikusfajokat s a törzsökös magyar fajtákat s ezeknek elterjedését és népi
neveit. Ezt követi a szőlőművelés „időrendben való vázolása". Nem
érzem magamat hivatottnak arra, hogy erről a fejezetről ítéletet mond-

8. á. A pincze magyar alakja.

jak, csak a fentebb említett „ethnikus jellegek" kifejtését kerestem
benne, a melyek tehát balatonmelléki magyar specialitások lennének,
de nem találtam kiemelten rájuk. Annyi bizonyos, hogy a ki ilyen
szempontból akarja bemutatni a balatoni szőlőgazdálkodást, annak az
ország más vidékein divatos régi művelésmódokat is alaposan ismernie
kell, a mi pedig nem kis dolog. A tárgyi néprajz kutatója három
présfajtának a rajzát és leírását találja a 269. és 270. lapokon, a me
lyek a későbbi összehasonlító kutatásnak kitűnő anyagul szolgálhatnak.
Ezek vezetnek át a borkezelési módok leírásához.
Itt említsük meg a Jankó által az épületek közt tárgyalt pinczét
vagy prősházat. Ennek kétféle fajtája van a Balaton mellett, ú. m. a
német vagy vinczellér (7. á.) és a magyar (8. á.) s a kettő közt az volna a
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legfőbb különbség, hogy a magyar pincze ajtaja a hosszanti oldalon van,
a németé pedig a homlokán. Kégebben boronyapinczék is voltak. Ez a
tény, hogy kétféle pinczealak van a Balaton mellékén, alkalmasint azt is
involválja, hogy a szőlőművelésben és borászatban is ki lehetne mu
tatni német hatásokat s ezeket érdemes lett volna nyomozni. A fejezet
vége a badacsony-tomaji szőlőhegy artikulusait ismerteti elég részle
tesen egy XVIII. század második feléből származó hegykönyvből,
melyet özv. Papp Istvánné ajándékozott a néprajzi osztálynak, a kinek
az ura hegybíró volt Tomajban. l
Gyümölcstermelés. A gyümölcstermelés nem nagy jelentőségű a
Balaton mellékén, mint különálló gazdasági ág nem szerepel, export
jelentősége nincs, jobbára a magyar szokásnak megfelelően csak a
szőlő közé vagy a szőlő lábjába ültetnek gyümölcsfákat, esetleg a
kertbe házi használatra. A gyümölcsfák száma (1 l-f éle) az 1896-ik
évből községenkint meg van adva s innen megtudhatjuk, melyik gyü
mölcsfaj, melyik községben az uralkodó. Legtöbb helyen a szilva.
Állattenyésztés. „Az állattenyésztés a Balatonmellék ötven falu
jában ma már, mint Önálló foglalkozás egyáltalában nem szerepel,
hanem tisztán a földművelés keretében s csak a gazdálkodás szük
ségleteire korlátozva űzik azt". Régen ez persze máskép volt. Az
1896-ik évi összeírás talált 25,307 szarvasmarhát, 6109 lovat, 34,110
sertést ós 35,635 juhot. A déli parton szarvasmarha és sertés 50%-al,
ló 6 8 % _ a ^ juh 33°/<ral van több, mint az északi parton. Ugyanitt e
Balatonnak állatgeographiai választóhatár szerepéről is olvashatunk.
Ugyanis: „a bivaly minden valószínűség szerint a Balkán felől (!) a
hol otthonos — került ide, elterjedésében azonban, úgy látszik, a Balaton
természetes határt von, mert míg a déli 'parton 1001 darab van belőlük,
az északira csak 135 jut". A szépszámmal gyűjtött állatneveknek a
nyelvészek fogják hasznát látni.
Az erdők a nagybirtokosok tulajdonában vannak s erdei ipar egy
általán nincs kifejlődve a Balaton mellett, s így jövedelmezőség szem
pontjából is az összes művelési ágak között a legutolsó.
Ellenben a nádasok a földadó kataszter szerint az első osztályú
földek közé számíttatnak. Hazájok főleg az északi part, a délin a KisBalaton melléke, a hol vejszekötésre is használják, míg egyebütt csak
házfedésre.
1

Megemlítem itt, hogy ennél 100 évvel régebbi hegykönyvet mutat be 1653ból Pettkó Béla a „Magyar gazdaságtörténelmi szemlék I. kötetében szinte a Bala
ton mellékéről.
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VI. Halászat. A halászatnak épp oly terjedelem jutott a munkában,
mint a mezőgazdaságnak, a mi e foglalkozásnak nagy néprajzi jelen
tőségével magyarázható. E fejezetet tartom a munka legalaposabban
megírt részének, a melyen meglátszik, hogy igazán alapos tanulmány
nyal készült „A magyar halászat eredete" czímű munka után, s a hol
„Herman Ottónak a magyar halászatról írt pompás könyve" szolgál
hatott előmunkálatul Jankónak. Ámbár mondom, elismerem, hogy e
fejezet a tárgyi néprajz szempontjából csaknem kifogástalanul van
megírva s az egyes halászómódok és szerszámok topographice is pon
tosan kikutatva és kimutatva, mindamellett a balatoni halászéletről, a
halászkodásról mint népies foglalkozásról s annak kiterjedéséről, sze
repéről a nép mindennapi életében nem kapunk tiszta s elfogadható
képet. A fejezet elején azt olvassuk, hogy „a balatonparti népesség
bár származásra különböző elemekből alakult is ki, itt egyben egy
ségessé vált: halásznéppé lett"; a földművelés fejezetében pedig, hogy
„a halászat nagyjelentőségű ipara volt ugyan a Balatonmelléknek, de
a népnek magának csak harmad- vagy negyedjelentőségű volt; a ki
halászott is, az is első sorban földműves vagy szőlősgazda volt, ha csak
épen nem a teljes vagyontalanság űzte a koldus halászok sorába". Azt
is olvassuk, hogy szabad halászat nem volt, mert a víz mindenkor a
község birtokosáé, az uraságé volt, továbbá a Balatonon a hatvanas
években tiszai halászok béreltek és szerződve voltak, a kik a nagy
hálót behozták; egész falvak vannak, a melyek nem ismerik el, hogy
a Balatonban halásztak stb. Ezek egymásnak ellentmondó dolgok, nem
is említve azt, hogyha igaz Jankónak az a kijelentése, hogy az egész
balatonmelléki népség nem régibb 150 évesnél, s mivel tudjuk, hogy
jelentősebb halászat már mintegy 50 év óta nincs a Balatonon: lehe
tetlennek tartom, hogy az első települők utódai rögtön halászokká
lettek s 100 év alatt azzá váltak, a mikor jól tudjuk, hogy nem a
halászat hozta őket ide, hanem a föld, a gabona és a bortermő hegy.
Egyszóval ez az oldal még nem elég világos. Ennek kimutatására jó
szolgálatot tett volna Jankó akkor, ha megismertet azzal, hogy volt-e
halkereskedés régebben a Balaton környékén, ha ott nemcsak kishalá
szat folyt, hanem foglalkozásszerűen űzték azt ; meddig terjedt ki, milyen
mérvű volt, hogyan történt (s hová) a szállítás a szárazföldön stb. ?
A fejezet öt szakaszra oszlik. Az első az általános megjegyzése
ket tartalmazza, a melyek közé a birtokjog, a halászember jellemzése,
halászmeteorologia, halismeret, a halfajták, s idegen néprajzi hatások
tartoznak. A második megismertet a czéhes halászattal, a harmadik
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9. á. A Balaton vejszéi.

a, Balaton minutiosus halásztopographiájával, a negyedik pedig az u.
n. nagyhalászattal. ^Ebben dolgoznak a bokrok, a hajók, gyalom, s
«nnek Jankó által kimutatott fajtái a lovasháló, gyalogháló és gátháló

s itt tárgyaltatik a hígvízen való és jégalatti halászat is, a melyek
Herman általánosságban tartott leírását becses részletekkel egészítik
ki. Sok új adatot találunk ellenben a kishalászat czímű szakaszban,
így pl. a bodonhajók készítéséről, a „friss víz elejibe" való halászatról
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s főképen a vejszés halászatról, melyről Herman Ottó a Balaton mel
lékéről egy szóval sem emlékezik meg. Ez a hajászó mód pedig —
mint Jankó részletes kutatásai kimutatták —• az egész Balatonmelléken
ismeretes volt. Veszprém- és ZalamegyóbŐl kipusztult, ellenben a somogyi
berkekben most is virágjában van és pedig úgy a népi halászok kezén,
mint a Balatont bérlő társaság üzemében, több száz példányban. Az.
élő vej szék e gazdag hazáját alapos tanulmány alá fogta Jankó s a
Herman Ottó által felállított négy vejszealakhoz 5 új formát sorol egy
czölöpkunyhúval együtt Szt. Györgyről. (9. ábra.) Ugyané területről bemu
tat négy hálóvarsa-formát is, valamint kimutatja a turbuk-hálóval végbe
menő halászómódot is, melyről Herman azt írja, hogy kimúlt a Balaton
vizéről, sőt egy újabb fogásmóddal is megismertet. Részletesen van
nak tárgyalva a szigonyok is s innen is kerülnek új, eddig ismeretlen
alakok.
A két utolsó fejezetről kevés mondanivalóm van. Az elsőben a
lakodalmat, keresztelőt és temetést tárgyalja Jankó, a második pedig, mely
a „babonák" nem egészen kifejező czímét viseli, a nép babonáival,,
szellemi világával s annak mythikus jelenségeivel, valamint az évvel
s ünnepeivel, időjóslással, orvoslással stb. ismertet meg bennünket.
Nem érzem magamat hivatottnak, hogy bírálatot mondjak róluk.
Úgy gondolom, hogy új dolog nem igen akad bennük, legalább Jankó
nem említi, hogy ez vagy az a szokás stb. máshol meg nem volna,
tehát balatonmelléki sajátosság lenne.
Ismertetésemnek ezzel végére értem. Ha összefoglaljuk még egy
szer a munka jó oldalait és szembe állítjuk vele hibáit, habozás nélkül
el kell ismernünk, hogy Jankó nagy munkát végzett, hogy e könyve
mindenkor alapvető munka leend a Balaton néprajzi megismertetésé
ben, s mintául szolgálhat, hasonló monographiák megírásához, melyek
ben irodalmunk oly sajnosán szegény.
Most még egy egyéni megjegyzést! Bevezetésül azt mondottam,
hogy Jankó e munkáját első sorban ismertetni s csak mellékesen
bírálni szándékom. Az olvasónak mégis úgy tetszhetik, hogy nem
tartottam meg mindvégig e kijelentésemet. Nem akarok mentegetődzni I
De a munkának sok olyan fogyatékossága van, a melyekre, úgy érez
tem, a fiatal néprajzi tudomány érdekében még akkor is reá kellett
mutatnom, a mikor felejthetetlen főnökünk posthumus munkáját ismerDr. Bátky Zs.
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Sopron varmegye és Sopron sz. kir. város egyesített múzeumá
nak néprajzi gyűjteménye.
1867 deczemher 1-én előkelő soproni polgárok megalakították a
„soproni történészeti és művészeti egyletet", a mely föczéljának val
lotta, hogy Sopron múltjának anyagát összegyűjtse s így a város tör
ténetének megírhatását előkészítse. E végett az egyesület múzeumot is
alapított, a melyről Römer Flóris már 1869-ben (Arch. Ért. I. k. 244. 1.)
elismerően nyilatkozik. De az egylet 1881 május 1-én pártolás hiányányában feloszlott, a javarészt csak kiállításra átengedett tárgyak
kétharmad részét az illető tulajdonosok visszavették, a visszamaradt
egyharmad részt pedig egy alakítandó városi múzeum számára aján
lották fel. így keletkezett a városi múzeum, a mely 1881-től 1896-ig
az úgynevezett „Generalház"-ban volt elhelyezve s a városi levéltáros
kezelésére bízva. A vármegyei múzeumot megalapította Paur Iván, a
Széchenyiek utolsó levéltárosa, a ki a „sopronmegyei régészeti tár
sulat" 1885. évi nov. 12-én tartott alakuló értekezletén évtizedek óta
szerzett értékes és elég rendszeres gyűjteményét felajánlotta Sopronmegye lelkes közönségének. Az új múzeumnak Sopron vármegye a
magyar kapun kívül fekvő saját házában adott otthont, a múzeum
kezelését pedig a „Sopronmegyei régészeti társulat" vállalta magára.
Ilyenformán Sopronban 1886 óta két múzeum is volt, a melyek
nem versenyeztek ugyan egymással, de nem is segítették egymást.
Hamar belátták az illetékes körök, hogy ezt a két farkasszemet néző
múzeumot egyenesen a közérdek szempontjából egyesíteni kell. De
erről csak Paurnak 1889-ben bekövetkezett halála után lehetett szó.
A régészeti társulat elnöke, dr. Kuncz Adolf, maga volt az egyesítés
legbuzgóbb szószólója. Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város készek
nek nyilatkoztak, hogy gyűjteményeiket a tulajdonjog fentartásával
egyesítik s az egyesített múzeumot a „Sopronmegyei régészeti társu
latiból újjá alakult „Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város régé
szeti társulata" gondozására és őrzésére bízzák. Az egyesítést 1896-ban
mondották ki véglegesen s a városi múzeum 1897-ben, a megyei pedig
1
Értesítőnk múlt esztendei évfolyamában megkezdettük a vidéki néprajzi
múzeumok ismertetését. Ez ismertetést folytatni fogjuk ,most is, s nagy örömünkre
szolgálna, ha e múzeumok érdemes vezetői felkeresnék Értesítőnket szíves soraikkal
s gyűjteményükről néhány fényképet is közölnének.
Szerk.
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1898-ban új otthonukba, az új városháza II. emeletén fentartott helyi
ségekbe költözködtek.
Az új múzeum egy nagy és négy kisebb teremből áll, egész
területe körülbelül 500 m3. Berendezésül a bécsi udvari múzeumok
legegyszerűbb szekrénytypusát fogadtuk el, a mely egy 80 cm. magas,
fából készült alszekrényből s egy 170 cm. magas vasszerkezetű üveg
szekrényből áll. Ilyenek beszerzésére a vármegye s a város 4000—4000
koronát ajánlottak fel. Ez összegből körülbelül 6000 korona árban a
két első kisebb s a középső nagy terem hosszfalait (39 m.) állítottuk
el szekrényekkel, a melyekben az egyesített múzeum eddig gyűjtött
összes anyaga el van helyezve. A kőkor és bronzkor 2—2 szekrényt,
a hallstatti kor 4 szekrényt, a római kor 5 szekrényt, a közép- és
újkor 10 szekrényt töltenek meg. A szekrények tetején a nagy agyag
edények és 22 czéhláda kaptak helyet.
Egészen új vívmánya az egyesített múzeumnak a néprajzi gyűjte
mény, a mely Bunker J. R. tb. őr s a múzeumi főőr indítványára rendez
tetett be s azon a meggyőződésen alapul, hogy még meglevő néprajzi
anyagunk megmentésére éppen a vidéki múzeumok vannak első sor
ban hivatva. E czélból Sopron vármegye és Sopron sz. kir. város nép
rajzi anyagát a megye háromnyelvű lakosságának megfelelő egy-egy
magyar, német és horvát parádés vagy ünneplő parasztszoba s egy
soproni polgári szoba keretében mutatjuk be. A három parasztszoba
s egy konyha az utolsó két teremben van elhelyezve, míg a sop
roni szoba a nagyterem közepét foglalja el. A polgári szoba részére
3'80 m. magas két 5'25—5'25 m. hosszú s egy 4'30 m. széles deszka
falat kellett felállítanunk, míg a parasztszobákat négy 4 m. hosszú
és 3 m. magas gipszpalló falakkal határoltuk. A költségek körülbelül
1200 koronára rúgtak.
Természetes, hogy a néprajzi szobák bútorzatát olyan községek
ből kívántuk beszerezni, a melyek első sorban a meglevő anyag,
másod sorban kiválóságuk tekintetében a múzeumban való megörökí
tésükre leginkább számot tarthattak. De mert anyagi erőnkkel is
számolnunk kellett, azon voltunk, hogy az elv fentartásával az anya
got minél közelebbről kaphassuk.
Vármegyénknek csak két keverődés nélküli tiszta magyar vidéke
van: a Rábaköz s a Répczemellék. A Rábaköznek kétségtelen előnye
volt, hogy sokkal közelebb esik hozzánk tehát könnyebben megköze
líthető s azért elejétől fogva erre s illetve a Rábaköz szellemi míveltségének góczpontjára, Kapuvár nagyközségre, vetettük szemünket.

II. tábla.

Soproni városi múzeum:
kapuvári magyar, ágfalvi német paraszt szoba.

III. tábla.

Soproni városi múzeum:
szarvkői horvát paraszt, soproni polgári szoba.
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Népének magyaros viselete a legszebb az egész megyében és kiváló
az egész országban. Néprajzi anyaga, különösen ruhában, van még
elég. Innen vettük tehát a magyar szoba berendezését, a mint azt a
II. tábla mutatja. Uralkodó szín a zöld és piros. Az előtérben álló
gazdag díszítésű, sötét barna-piros mennyezetes ágy s a tulipántos
diszű gazdag oromzatú zöld-piros-sárga ruhaszekrény ritkaság számba
mennek. A kemény meggyfaasztal, a zöld tulipántos pad s ugyan
ilyen polczok s a faragott székek is sokkal ékesebbek, mint akár a
német, akár a horvát parasztszobában. Az ágynemű hímzése majdnem
kivétel nélkül piros, különösen értékesek a párnahéjak.
A német parasztszobák megyénkben nem sokat különböznek
egymástól. Mégis kiválóbbak komolyságuknál és konzervatív termé
szetüknél fogva a lutheránus német parasztszobák. Azért e szoba
anyagát a legszomszódosabb lutheránus Ágfalváról vettük. A szoba
alapszíne a kék, egyszerű barnával vegyítve. Igen sajátságos a job
bára szent képeknek a mennyezetes ágyak felett való elhelyezése
(1. II. tábla).
A horvát szobát Szarvkőről vettük. Alapszíne zöld, de ezt a
színt, mint Agfalván a kéket, ma már az egyszerű barna szín kezdi
kiszorítani. A szekrény virágfüzéres diszű. Jellegzetesek a sarokban
függő kereszt s az eleven színű ablak- és ágyfüggönyök (1. III. tábla).
Mindhárom szobának berendezése 1000 koronába került, de az
ágfalvi szoba java berendezése s a kapuvári szoba egyharmad része
ajándék.
Nagy hátrányuk a szobáknak, hogy nem tudtunk bennük a kály
hák számára helyet szorítani. De azért nem tettünk le a jó szándék
ról, csakhogy ez egyelőre a jövő feladata marad, ha majdan több helyünk
és több pénzünk lesz.
A mi néprajzi anyag nem a szobákba való, az mindjárt a szobák
tőszomszédságában három állványos szekrényben s a falakon van elhe
lyezve. Mindössze nem sok és csak a kezdetnek kezdete. Ide helyeztük
a soproni és kismartoni bábsütők használaton kívül helyezett mintáit,
melyek között nem egy művészi faragású akad. A búcsúsok áldozati
tárgyainak öntő-mintái, szép sütemény-minták, régi lakatok és ablak-,
ajtó-pántok a szekrények aljában kaptak helyet. A szekrények tetején
vasmacskák és két nyársforgató áll. A falakon kerepek, mángorló
deszkák, nyársak, zsirosfa-tartók.
A soproni polgári szoba (1. III. tábla) magyarázatára csak annyit,
hogy az a hatalmas kályha a XVIII. század első feléből származik s
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a régi városháza kis tanácstermében állott. Az óra soproni órás műve
1773-ból, a szekrény pedig soproni betétes műremek Szomszédságá
ban van elhelyezve a régi polgári öltözetek gyűjteménye. 1
A soproni múzeumot 1901 deczember 29-én nyitottuk meg teljes
csendben s azóta vagy 8000 ember látogatta, a mi mindenesetre a
múzeum életrevalóságát bizonyítja. Az orsz főfelügyelőség útján 3—4
év óta évenként 400 korona segélyt kaptunk, de ebből az összegből
a néprajzi osztályra nem jutott semmi. A régészeti társulat évi tag
díjait áldozza a múzeumra, de a város és megye az őr és szolga fizeté
sén kívül alig áldoz valamit; igaz, hogy a mai viszonyok között nem
is igen tehetik. Pedig bizonyára kívánatos, hogy a szép és jó kez
detnek üdvös folytatása legyen, mert: „a mi nem halad, az elmarad".
Kugler Alajos,
múzeumi ÓT.

A SOPRONI MÚZEUM N É P R A J Z I

SZOBÁI.

Mint a Magyarország nyugati részében fekvő megyékben általá
ban, úgy Sopron megyében is a falvak majdnem kizárólag utczás
falvak. Elrendezésük tehát olyan, hogy a falu széles utczáját két
oldalt hosszan elnyúló házsorok szegélyezik. Á telkeket kezdettől
fogva az útra merőleges hosszú keskeny szalagokban hasították ki,
úgy hogy a házakat is az útra merőlegesen kellett elhelyezni, olyan
formán, hogy ormuk az utczára tekint, míg főhomlokzatuk a bejárat
tal együtt a keskeny udvar felé fordul. Ez sajátos vonása nemcsak
a magyar községeknek, hanem a megyebeli német és horvát falvak
nak is.
Az utczát érő udvar a német községekben gyakran nyílt, a
magyar és horvát falvakban ellenben deszkakerítéssel vagy ember
magasságú fallal kerítik el. Az így elzárt udvarra kétszárnyú egy
szerű kapun s mellette kis ajtón át lehet jutni.
A német és horvát parasztházak legtöbbje manapság már cserép
tetős, míg a gabonát dúsan érlelő és nádasokban még bővelkedő keleti
rónaság magyar falvaiban a nád- és zsupfödél még igen gyakori.
Úgy a nád, valamint a zsupfödél a ház ormán messze kinyúlnak.
Ez egyébként a magyar ház jellemző sajátsága, melyről azt első
látásra meg lehet különböztetni a nyugati rész német és horvát
parasztházaitól.
1
A soproni polgári ház berendezése ugyan néprajzi szempontból talán
kevésbbé jellegzetes, mindamellett mint a városi polgárság otthona, művelődéstör
téneti szempontból épp oly figyelmet érdemel, mint amaz s kívánatos, hogy vidéki
múzeumaink e szempontot szem előtt tartva, ne feledkezzenek meg a városi polgári
kultúra bemutatásáról sem.
Szerh.
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A telkek csekély mélységénél fogva vidékünk parasztháza nem
érhette el a fejlődésnek azt a magas fokát, melyet p. o. az alpesi
ház elért, mely szabad, tágas udvaron emelkedve, akadálytalanul
terjedhetett, sok helyütt hatalmas épületté fejlődhetett s a helyiségek
száma és nagysága tekintetében nem egy városi polgári házzal ver
senyezhet.
A vidékünket jellemző ház a mai napig földszintesnek maradt.
Oka ennek a ház csekély mélysége, mely emelet építését nem engedi
meg. Ezt a csekély mélységet viszont a telek keskeny volta okozza,
úgy hogy csak egyetlen szoba számára van hely. Legfeljebb helyet
talál a szobának udvar felőli oldalán a vidékünkre szintén jellemző
tornácz, melyet a kiszökellő, fából vagy kőből való oszlopokra támasz
kodó tető fed. E szerint tehát a lakóhelyiségek nincsenek egymás
mellett a ház mélységében elrendezve, hanem egymásután annak hoszszában vannak elhelyezve.
Közös vonása a megyénket lakó három nemzetiség házának,
hogy csak szerény.kényelmet, nyújt lakójának. A belső kiképzés tekin
tetében hasonmása egyik a másiknak. Megyénk területén minden
typusos lakóházban —'hacsak nem zsellérház — akár magyar, akár
német vagy horvát ember lakja, négy helyiség van.
Ezek elseje, melybe az udvarról jövet érünk, a pitvar. Nem
egyéb ez a konyhától elkülönített keskeny folyosónál, mely a lakó
szobák közti közlekedést a füstös konyha kikerülésével szolgálja.
A pitvarban rendesen konyhaszekrénynél és vizespadnál egyebet nem
találunk. Hasonlóan a konyháéhoz, padlója kemény vert földből való
vagy téglával van burkolva.
A pitvar után következik a konyha. Magyar házban ebben gya
kori még a nyitott tűzhely, melyen szabadon lobog a tűz; a német és
horvát parasztházakban ellenben majdnem egészen kiszorította a taka
réktűzhely.
A pitvarhoz és konyhához kétoldalt egy-egy szoba csatlakozik,
melyek rendesen cserépkályhával fűthetők.
Megyénk házaiban is tehát ráismerünk arra az egész KözépEurópában elterjedt házformára, melynek jellemző vonása, hogy leg
alább két helyiséget találunk benne, egyiket tűzhelylyel, ez a konyha,
másikat kályhával, ez a szoba. Mivel ez a háztypus felnémet területen
keletkezett, a magyar házbúvárok ezt már régóta felnémet házformá
nak nevezik.
A két szoba közül az utczára néző a tiszta szoba, a másik a
család lakószobája. Benne dolgozik, étkezik és alszik a család. Csak
akkor, ha a családnak sok tagja van, alszik a gazda feleségestül a
tiszta szobában, mely különben vendégek részére van fentartva.
A lakószobának rendesen két ablaka nyílik az udvarra, melye
ken át a gazda ellenőrzi háza népét és jószágát. A tiszta szobának
csak egy ablaka szolgál az udvarra s jellemző vonása (legalább a
régibb magyar házaknak), hogy az első szobának az utczára is csak
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egy ablaka nyílik. Úgy tetszik, hogy ez a sajátsága a magyar paraszt
lelki világában rejlik, a ki megelégedettségét inkább otthonának csen
des visszavonultságában, mint az utczai élet zajában találja.
Soproni múzeumunk néprajzi tárában három tiszta szobát ren
deztünk be, egy-egy magyar, német és horvát. Ezek nemcsak a három
nemzetiség lakásviszonyait kivánják a szemlélő elé tárni, hanem későnemzedékek számára meg akarják őrizni a modern viszonyok okozta
változásoktól még érintetlen jelenkori népies díszszobát. A három
parasztszoba képét a II. és III. táblákon találjuk. Megemlítendőnek
tartom, hogy a szobák összes berendezési tárgyai nem utánzatai a
népies bútordaraboknak, hanem tényleg parasztházakból származnak
és emberöltőkön át használatban voltak s mint ilyenek szobáinknak
otthoniasságot és ünnepiességet kölcsönöznek.
Ha nézzük a három képet, szemünkbe ötlik bizonyos egyöntetű
ség a bútorok nemében, számában és elrendezésében s daczára ennek
a három szoba mindegyikének a levegője, mely a formákból és színek
ből kiárad, más-más.
A német paraszt tiszta szobája a legigénytelenebb. Bútorai erő
sek, majdnem durvák, egyszerű formákkal, igénytelen és szelid szí
nekkel, Uralkodik az egyhangú kék szin, mely a barna fa természetes
árnyalatainak utánzatával társul. A mennyezetes ágyak függönyein a
bútorok kék szine kellemes tompa ibolyává szelidül. Fehér csipkék
díszítik az ablakfüggönyöket, szintúgy fehér horgolások a tündöklő
ágyneműt
Mekkora ellentéttel találkozunk ehhez képest a horvát szobában^
főleg a szinek tekintetében, melyek pedig hangulatossá teszik a helyi
séget. Valamint a horvát nő ruháján a tarka színeket, csecsebecséket
előszeretettel alkalmazza, úgy ebbeli ízlését otthonának díszítésébe is
átvitte. A színeknek tarka keverékével találkozunk: a festett bútoro
kon, az ágyak, ablakok vásznán hirtelenvörös, sárga, kék ós zöld
szinek kápráztatják szemünket.
Díszes végre a magyar szoba is, de viruló szinei szép elosztás
sal élénkítik. A szinek alapja a komoly fekete szin. Mindenfelől
reánk mosolyog a magyar ember kedvencz virága: a rózsa és a tuli
pán. Az ágynemű fehér vásznán változatos motívumokban sötétpiros
keresztöltéses hímzés díszlik.
Házának berendezéséhez a magyarság sokkal jobban ért, mint
a szomszédságában lakó németek és horvátok.
Bunker J. R.
múzeumi tb. őr.

Az „Ethnographia" melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
S z e r k e s z t i : Dr. SEMAYER VILIBÁLD.

IV. évf.

1903. április

4. szám.

A MAGYARSÁG ANTHROPOLOGIAI TYPUSAI.
Egyúttal hivatalos válasz HERMAN OTTÓNAK : „A magyar
czímü könyvére.

nép arcza és jelleme''

(Természettudományi könyvkiadó vállalat. A magy. tudom, aka
démia segítkezésével (sic!) kiadja a kir. magy. természettudományi
társulat (!). A XI. (1902—1904. évi) czíklus első kötete ; a könyvkiadó
vállalat aláírói számára.
11 táblával és 45 szövegrajzzal. Budapest, kiadja a kir. magy.
természettudományi társulat. 1902. 8°. 1—209 lap.)
A természettudományi társulat ez idei közgyűlésén pattant ki.
HERMAN OTTÓ úr a fenti czímen és helyen új könyvet írt.
A hír hallatára önkéntelenül felsóhajtottam, vajha a veterán író
nak ez az új könyve olyannak bizonyulna, hogy azt komoly, de igaz
ságos mértékkel mérve, az e téren rendkívül szegényes irodalmunk
kincséül üdvözölhetnék s ne legyünk kénytelenek az igazság védel
mében HERMAN OTTÓ úrral ezúttal is birokra szállani.
Nem tudom mások miként vannak, a magam részéről őszintén
mondhatom, hogy ama bizonyos irodalmi csetepaték után, miket
eddigelé HERMAN OTTÓ úrral megvívtunk, noha azokat ma is igazol
taknak és szükségeseknek tartom és nyilvánítom, mindannyiszor gyen
gébb fajta apa- és testvérgyilkossági érzelmekkel távoztam a csatatérről.
Sóhajom hiába kélt az égnek. Hiszen mint szerző egyenesen ki
mondja, művének megírására tulajdonképen a Magy. Nemz. Múzeum
nak, illetőleg a Néprajzi Osztálynak egyik hivatalos kiadványa vette reá.
Az illető kiadványt az osztály az 1900. évi párizsi világkiállítás
alkalmából rendezett XII. nemzetközi anthropologiai és régészeti világhogy
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congressusnak ajánlotta. Terjes czíme a következő: »A Magy. Nemz.
Museum Néprajzi Gyűjteményei. IL Magyar typusok. Első sorozat:
A Balaton mellékéről. Összeállította: DR. JANKÓ JÁNOS. A vall. és közokt.-ügyi ministerium költségén kiadja a M. N. Múzeum Néprajzi Osz
tálya. 24 táblával". (Ethnographische Sammlungen des Ung. NationalMuseums. IL Magyarische Typen. Erste Serie: Die% Umgebung des
Balaton. Zusammengestellt von DR. JOHANN JANKÓ. Auf Kosten des
kgl. ung. Ministerium für Kultus und Unterricht. Herausgegeben durch
die Ethnographische Abtheilung des Ung. Nat.-Museums. Mit 24 Tafeln.)
Budapest, 1900, 4°, 1—9 lapnyi, kéthasábos magyar és német szöveggel.
Az osztálynak, mely ezt a könyvet kiadta, b. JANKÓ JÁNOS dr.
örökéből ez idő szerint én vagyok a felelős vezetője, a miből folyólag
a HERMAN OTTÓ úr könyvében foglalt vádak ellen való védekezés köte
lezettsége elháríthatatlanul reám nehezedik.
Lássuk tehát azokat az okokat, a melyek a M. N. Múzeum Nép
rajzi Osztályának kiadványából folyólag Herman Ottó urat a saját maga
könyvének kiadására késztették, és szerzőnek a mű 5. és következő
lapjain található szövegezése szerint a következők:
„Igen helyes volt az a vállalkozás (t. i. typus-kiadványunk), mely
azon a (párisi) világalkalmon . . . . a magyarságot tudományos értékű
arczképekben, mint emberfajt is bemutassa. Kiadatott pedig a magyar
királyi közoktatásügyi kormányzat támogatásával, mint a Magyar Nem
zeti Múzeum ethnographiai osztályának hivatalos irata.
Ez a két utóbbi körülmény nagy súlyt kölcsönöz a kiadványnak
és ennek rendén az e kiadványban közrebocsátott arczképek ez idő
szerint mint hiteles, magyar tppusok szerepelnek az anthropologia
ismeretkörében ; nemcsak, hanem mintegy hitelesített fogalmát akarják
megalkotni annak a magyar nemzeti arczulatnak, a mely 1900-ban
Európa művelt népcsaládjainak rendjébe sorakozott.
Csupán és egyedül az az erkölcsi nagy súly, a mely ennek a
kiadványnak a kormányzat és egy központi tudományos intézet részé
ről megadatott, csupán ez bírt reá, hogy e könyvben magával a dol
gozattal is foglalkozzam.
A kiadott arczképek nagyban és egészben elütnek attól, a mit
közfelfogásunk és nemzeti érzületünk „magyar typus" alatt ismer.
Különösen a mi az arezok kifejezését illeti, a nyújtott anyagban nem
tükröződik a magyarságnak egyetlen jellemvonása sem; sőt sokszo
rosan annak ellenkezője jut érvényre.
Annak, már a magyar közrendű ember szemében is megnyilat-
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kozó nyugodtságnak, határozottságnak és önérzetnek, azokban az arczképekben még nyomát is hiába keressük.
Már pedig semmi kétség, hogy az arczképnek az anthropologia
szolgálatában minden tekintetben jellemzőnek, az ábrázolt ember lényét
is visszatükrözónek kell lennie.
Nagyban és egészben azokkal az arczképekkel szemben az a
benyomás támad, mintha úgynevezett „Lombroso-typus"-okkal volna
dolgunk. E benyomás okával is foglalkozik e könyv, mert a tisztázás
a tudomány érdeke.
Legfőképen azonban ellenkezik a hivatalos kongresszusi kiad
vány mindazzal, a mit saját kutatásaimmal megállapítottam s a mit
az ősfoglalkozásról készülő munkám keretébe szántam.
Minthogy nem lehet czélszerű a tudományos köröket a kongreszszusi kiadvány tartós behatása alatt meghagyni, ez is indított arra,
hogy (t. i. az ősfoglalkozás czímü készülő munkámból) a típusra vonat
kozó részt már most közrebocsássam."
íme, ezekkel vádolja HERMAN OTTÓ úr könyve a mi kiadványun
kat. Egyelőre csak a magyar tudományosság fóruma előtt — a mi,
hogy TÖRÖK AURÉL1 tanár szavait idézzem: „valóságos szerencse", mert
a könyv egynyelvűsége miatt HERMAN OTTÓ úr nézetei a művelt nyugat
számára egyelőre hozzáférhetetlenek.
JANKÓ könyve azonban „Magyarázó Jegyzékeink" (Catalogue
raisonné) II. füzeteként, félhasábos szedéssel, német nyelven is meg
jelent és e kétnyelvűsége következtében a nemzetközi kritika figyel
mét is magára vonta. S noha ez néhol szintén talált hibát a melyek
közlése egykönnyen azt a látszatot keltheti, mintha ezáltal HERMAN
OTTÓ úr malmára hajtanám a vizet —- teljes objectivitásom kitün
tetése, valamint olvasóim elfogulatlan informálása czéljából ezek közül
is a reánk nézve legfontosabb három kritika kivonatát ide iktatom.
Az elsőben, a „Zeitschrift für Ethnologie" (Organ der Berliner
Gesellschaft für Anthrop., Ethnol. u. Urgesch.) 1901. Heft l-ben maga
MAX BARTELS, a társaság főtitkára referálja JANKÓ könyvéről.
Keferat urnának első bekezdésében (nyilván JANKÓ szövegét félre
értve) BARTELS még azt írja, hogy a Balaton vidékét századok óta
majdnem tiszta vérű (fast unvermischtej magyarság lakja, a mi tehát
azt involválná, hogy JANKÓ ezt a lakosságot egységes typusúnak tartja.
1

TÖKÖK AURÉL DR. az Orsz. Régészeti és Embertani Társulat f. é. márczius

hó 31-én tartott előadásán.
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De már a második bekezdőben, miután kimondta, hogy a közölt fény
képek nagy része sehogysem felel meg annak a képnek, melyet az
ember (a német szobatudós!) igazi magyar arczról alkotni szokott, ezt a
körülményt rögtön meg is magyarázza azzal, hogy ezeknél az embereknél
mégis csak „relativ tisztaságról" lehet szó, mert Magyarországot a
tatár és a török hódoltság teljesen elnéptelenítették, a minek követ
keztében a megmaradt lakosság „annyira elkeverődött, majd szétszóratott
és idegen telepesektől áthatoltatott", hogy e nemzetnek (ma) alig van
olyan töredéke, mely nem keverődött volna; éppen csak a fölvett idegen
elemek mennyisége maradván kérdésesnek.
A képek kivitelét, a német párhuzamos szöveg alkalmazását
BARTELS dicséri. Egyúttal kéri az illetékes köröket, hogy magyar kiad
ványainkat ezentúl is a magyaron kívül a congressusi nyelvek egyikén
vagy másikán (német, franczia, angol, olasz) is megjelentessék. Nehogy
a magyar szakemberek szorgalmának gyümölcsei a külföldi szakkörök
számára ezentúl is veszendőbe menjenek. A vállalatot üdvözli.
A Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien.
XXXI. Bd. (Der dritten Folge I. Band.) VI. Heft-ben J. SZOMBATHY
kritizálja kiadványunkat.
SZOMBATÉT bekezdésül konstatálja, hogy a Magyarországon már
évek óta érvényesülő politikai irányzat még a tudományt is mindenek
előtt a magyarság kutatására szorította. (Hát ez is bűn ?)
Majd JANKÓ kutatási módját jelezvén, a következő eszméket veti
a fölszinre: „ Végig lapoztam a 24, tisztán és egységesen nyomtatott
táblát Ez tehát a Balaton-vidék tiszta magyar lakossága? JANKÓ
általában véve a magyarság phisikai typusát illetőleg nem csalódik.
Ö ugyanis a magyarság typusairól beszél (többes számban), a melyek
anthropologiailag egymástól különböznek, mint pl. az Alföld alacsony
magyarja a nagy termetű jász-tói, a barnaszemű kún-tól stb. De azért
fölteszi, vagy legalább azt mondja, hogy Magyarországon számos nép
csoport létezik, melyeken belül egy-egy typus történetileg, nyelvileg
és néprajzilag egységes. Ez azonban rendkívül valószínűtlennek
hangzik, különösen a mi a „történeti" egységet illeti, a melylyel olyan
esetekben, a mikor azt az anthropologiai egységesség alapjául elfogadjuk,
rendkívül csínján kell bánnunk. A Balaton publikált lakossága törté
netileg bizonyára nem egységes és habár 99*l-nyi százalékszámban
nyelvileg az, azért anthropologiai egységről még ebben a már két
rostán átesett sorozatban sem lehet szó, mert azokban több typus
vagy nemzetiség keveréke van előttünk. Az objectiv anthropologiai
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vizsgálat európaszerte ilyen többé-kevésbbé tarka keverékekre bukkan,
a melyeknek elemzése az anthropologusok ... Magyarországon, a hazafias
magyar anthropologusok feladata." Idáig SZOMBATHY.
Mellőzöm a Globus nagyhírű volt szerkesztője, ANDREE RICHÁRD
recensiójának részletesebb fordítását. (1901. évf. 160. lap.) 0 JANKÓ
szövegéből a magyarságnak anthropologiai föloszlását vette át (és
SzoMBATHY-val teljesen ellentétben), az északnémet ember szemével a
JANKÓ közölte typusokat idegenszerűeknek, a mellett legnagyobb részük
ben egységeseknek és a GAi/roN-féle compositiós typus keresésére alkal
masaknak véli.
S ezzel lezárhatnám a pöriratokat, melyek a következő okmá
nyokból állanak: b. JANKÓ dr. könyve, mint a panasz substratuma, a
HERMAN OTTÓ könyvéből szószerinti szövegben átvett panaszirat és a
német kritikusok elfogulatlan tanúvallomásai,
Ám az ügy teljes megvilágítása érdekében a fölsoroltakhoz még két
újabb okiratot óhajtok mellékelni. Az elsőben b. JANKÓ müvének genesise
van elmondva, melyet egyedül csak én ismerek. A másodikban, s ez
tán az összes okmányok között a legfontosabbik, főbb vonásaiban TÖRÖK
AURÉL dr., a budapesti egyetemen az anthropologia tanárának, mint
legilletékesebb szakembernek, HERMAN OTTÓ könyvére a Régészeti és
Embertani Társulat f. é. márczius hó 31-én elmondott bírálatát kívá
nom megrögzíteni.
A mű genesise a következő : A Magyar Nemzeti Múzeum b. JANKÓ
JÁNOS drt, akkoriban osztályvezető őrt, néhány száz koronányi úti
segélylyel ellátva, 1900-ban kiküldte Parisba, hogy a XII. nemzetközi
anthropologiai és régészeti világcongressuson osztályunkat képviselje.
Ebbe az időbe esett, hogy az egyik napilapunk a hazai földrajzi
tudomány szintén külföldi congressusra induló két elsőrendű elŐharezosát megtámadta, mert, a mint az újságíró magát kifejezte:
„hol az ő tudományos ballasztjuk, mely nélkül tudományos sokadalomra
eljárni tilos?"
Boldogult barátom érzékeny szivét a csacska napilapnak ez a
mondása Nessos tüzeként égette, mert noha a párisi congressus meg
tartásától már csak mindössze pár hét választott el bennünket, azonnal
hozzáfogott, hogy a kifogásolt hiányt pótolja s a világ szeme előtt
ne üres kézzel legyen kénytelen megjelenni. Törekvéseit a M. N.
Múzeum igazgatója és a múzeumi ügyek ministeri referense is a
magukévá tették és ilyképen, HERMAN OTTÓ úrnak ide vonatkozó ki
fejezését— habár némi módosítással — használva, JANKÓ dr. kellőleg
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indokolt fölterjesztésére „a kormányzat áldozatkészsége, mely az
elismertetésért való küzdelemből folyó tudatos cselekvés" (!) lehetővé
tette, hogy a párisi congressuson a mi közművelődési intézetünk is
egy kiadványt felajánlhatott".
Ám az alkalom, a melyből JANKÓÍ kiküldték, a XII. nemzetközi
„anthropologiai" és „régészeti" világcongressus volt, melyre tehát
csakis e két szakmába vágó dolgozattal köszönhetett be. JANKónak
pedig abban az időben osztjákföldi anthropologiai kutatási anyagán
kivül csak a munkában lévő balatonvidéki magyar anyaga volt,
melynek feldolgozása a „Balatonmelléki lakosság anthropologiája"
czímén az ugyanarról a vidékről irt, de csak halála után megjelent,
ethnographiai kötetet követte volna. Ez az anyag kb. 400 egyénre
kiterjedő somatologiai és anthropometriai adatokból, továbbá az anthropologusok nemzetközi egyessóge követésében a szabályszerű „en face"
és „en profil" (szemtől való és oldalsó) nézetben fölvett fényképekből
állott. Az egész testre vonatkozó anyag földolgozásába azonban az idő
rövidsége miatt már nem foghatott, hanem be kellett érnie azzal, a mire
az irodalomban már nem egy példát talált, hogy t. i. a képek közül
a sokszorosításra alkalmasakat a legszükségesebb magyarázatokkal
megtoldva, atlas alakjában egyelőre önmagukban közölje.
Megjegyzem, hogy a congressus megnyitásáig még ezzel sem
készülhetett el, miért is a congressuson tartott előadása alkalmával
nem magát a megtámadott kiadványt, hanem az eredeti fényképeket
mutatta be. A kiadványt magát a congressus tagjai később posta
útján kapták meg. Ez az első csatolni kivánt pótlóokirat, melyből ki
adványunk keletkezésének kristálytiszta indítóokairól, valamint JANKÓ
feladatának nehéz voltáról véleményét kiki önállóan megalkothatja.
Az a második pótló okirat, mely utolsónak bár, de a pörünk
előaktái közé szintén fölveendő, TÖRÖK AURÉL tanárnak HERMAN OTTÓ
munkájáról mondott kritikája, a melylyel a tudós professzor a hazai
embertani tudományt s annak szerény mívelőit mély hálára kötelezte,
a mennyiben az ősz tudós tudományának és korának egész súlyával
kimondta ugyan, hogy osztályunk kiadványát ő is rossznak tartja,
de egyben hozzátette, hogy az a munka, a melylyel" HERMAN OTTÓ
úr a mienkre felelni igyekezett, tudományos munka számba egyálta
lán nem jöhet. Magyarán, hogy az még a miénknél is rosszabb.
Fogadja érte sokunk igaz köszönetét. TÖRÖK AURÉL tanár ez állás
foglalásával ugyanis levette vállainkról azt az ódiumot, hogy mind
annyiszor HERMAN OTTÓ úr a természettudományi társulat könyvkiadó válla-
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latának előfizetőit, sőt az egész művelt magyar olvasó közönséget egyegy hirtelen sült, újabb néprajzi könyvével megmételyezni igyekszik,
alapjában véve csak fiatalos hetvenkedésből ós a kölcsönös kicsinylésből
évek során támadt gyűlöletből fordulunk néhai mesterünk ellen.
Nem, ezt sohasem tettük és igaz szívvel ismételhetem, hogy sem
b. JANKÓ JÁNOS, sem jó magam, kritikai babérokra egyetlen pillanatig
sem vágyódtunk.
Más dolgunk volt, de sok.
Különösen pedig HERMÁN OTTÓ úrral szemben nem vágyódtunk
ilyenre. Sőt megfordítva. Mi HERMÁN OTTó-ban, a „Magyar Halászat Köny
vének" lángeszű írójában atyamesterünket, pártfogónkat, tanítónkat
szerettük volna tisztelni. De neki éppen ebből nem kellett s ha ebbeli
törekvéseinkkel kudarczot vallottunk, annak egyoldalúlag ő az oka.
Hogy irányunkban táplált ellenszenve mire képes őt elragadni,
eléggé mutatja, hogy a szóbanforgó, alapjában b. JANKÓ ellen írott köny
vében, a megboldogult nevét egyetlen egyszer sem veszi tollára. Hogy
nem kegyeletből, de irodalmi boycotálási szándékkal, abból tűnik ki,
hogy az én nevemet sem említi, azaz igen, egy helyt így: „és újab
ban mások".
A magam személyére nézve, mindenkép eredeti eljárása bizonyos
belső elégtételt szolgáltatott!
Eddig a panasz-fölvétel. Most pedig térjünk a tárgyalás másik
főrészére, a vádlott védelmének előadására, melynek módjára nézve
előre be kell jelentenem, hogy egész előadásom során szorosan
HERMÁN OTTÓ úr szövegét fogom kisérni.
Erre a gyenge, mert a tervszerűséget és kerekdedséget nél
külöző védekezésre ellenfelem könyvének aphoristikus természete
kényszerített. HERMAN OTTÓ úr könyve tudniilik alczímek dolgában
ugyancsak bővelkedik, de ezek nagyság dolgában rendkívül arány
talan, összesen két fejezetre és egy utóirat féle függelék alá sorakoz
nak, mely körülmény miatt ezzel a könyvvel szemben csak a glosszáló
kritika módszere alkalmazható.
HERMAN OTTÓ úr panaszát föntebb szórói-szóra közöltem. Álljon
itt, szintúgy szószerinti közlésben az is, a mire HERMAN OTTÓ úr az
ő kontra-művében törekedni óhajt (7. lap).
„ 1. Tisztázni igyekeztem a faj fogalmát!
2. Igyekeztem, hogy a „régi szabásból" annnyit mentsek meg,
a mennyit még lehetséges volt!
3. Az arcz tekintetében belevontam a somatikus — testi — rész
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mellett a lelki — psychikus — részt; ennek rendén az arczjáték —
mimika — és arczulat — fiziognomika — kölcsönösségét is; még pedig
szélesebb alapon, mert irodalmunkban előzményük nincs.
4. Az irodalomból, illetékesek közléseiből és a magam tapasz
talataiból összeállítottam a magyar ember jellemzését, mely nélkül az
anthropologiai kép tökéletlen, mert néma."
HERMAN OTTÓ úr feladata —• mint nagy szerényen megjegyzi —
éppen nem könnyen megoldható s ebben igaza van neki, sőt megtol
dom azzal, s ilyesfélét HERMAN OTTÓ úrnak már más helyen más tárgy
ról is mondtam, hogy olyan emberfia, a ki az e feladatok megoldásá
hoz szükséges somato- és psycho-anthropologiai tudományok módszerét
és eredményeit annyira ismerje, hogy ez utóbbiak népszerűsítésére vállalkozhassék, ez idő szerint sem a kis Magyarországon, sem szerte a
nagy világon nem létezik.
De azért HERMAN OTTÓ úr rettenthetetlen Bayard módjára bátran
neki vág a maga elé szabott kérdőpontok megoldásának. A „Bevezetés"
és a „Kiindulás" kettős czim alatt a 11. lapon csak úgy dől a phrázis, — tartalma mindannyinak semmi. Az „arcz kifejezője az ember
belső életének, hajlamainak, indulatainak stb.", a mi igen szépen
hangzik, csakhogy, mint TÖRÖK AURÉL is megjegyzé, tudományosan telje
sen ellenőrizhetetlen. Nekem is sok az ismerősöm, de azért első tekin
tetre még egyetlen egynek arczából sem tudtam kiolvasni, melyik a jó
családapa, melyik nem az; melyik a szenvedélyes dohányos vagy kártyás,
melyik nem az; melyik a hirtelen haragos, melyik bárányszelídsógű ?
Az anthropologus az ő legsajátosabb feladata, a fajmegállapítás,
czéljaira nem ezeket az esetleges, s a legtöbbször beteges jellegeket
használja, hanem az egész testre vonatkozó állandó, ú. n. „faji" jellege
ket. Igaz, hogy az arcz jellegei ezekkel correlativek, a miért is ritkán
hagynak cserben, a mennyiben, hogy szűkebb körön belül maradjak,
pl. a tiszta fajú, skandináv vagy angolszász arczot, az örmény vagy
spanyol zsidóétól bármelyikünk képes megkülönöztetni.
HERMAN OTTÓ úr már itt felemlíti (12.1.), hogy „Európa mérsékelt
övének különösen az a része vesztette el arcz szerint szorosan vett
faji jellegét, mely rész földirati fekvés szerint medrét és útját alkotta
annak az emberáradatnak, a mely egykoron Ázsiából, „az emberiség
bölcsőjéből kiindulva napnyugotnak vette irányát" stb.
Ha e rész lakói alatt a németeket, magyarokat, nyugoti, északi
és délszlávokat értette, mert e területen ezek laknak, akkor hát minek
ragadott tollat? Hiszen ha e népek „arcz szerint szorosan vett faji
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jellegüket tényleg elvesztették volna, akkor minek azt kutatni akár
tudományos módszerrel, akár a physiognomia, illetőleg a mimika nem
tudományos apparátusával ?
Csakhogy ezzel, hál' Istennek, nem így vagyunk, mert a mai
színvonalán álló s az igazi „faji" jellegekre támaszkodó anthropologiai
tudomány ennek épp az ellenkezőjét vallja — a mint erről a jelen
sorokban és azok közt még sokszor szó lesz — csakhogy HERMAN OTTÓ
úr azzal mit sem törődik, esak ír, ír, mert írnia kell. Hogy mit, azon
törjék mások az eszöket.
Abban sincs igaza (13. lap), hogy a népvándorlás „előtti" korok
ember-arczáról megbízhatót nem tudunk s hogy ebben a tekintetben
még azokra a délszaki szigetlakókra sem támaszkodhatunk, a kik még
ma is a kőkorban élnek, mert a földirati és vele az éghajlati elté
rés óriási.
E két utóbbi kifogás magától elesik, mert az a napsugár és az
a hő, a mely hajdanta a Ferencz-József-Földje gazdag kőszéntelepei
alapanyagát képező délszaki növényalakokat növesztette, mindenképen
tropikus hatású és erejű volt.
A prae- ill. archaehistorikus emberi arczok reconstruálásán pedig
épp most európaszerte dolgoznak, miközben, természetes dolog, a kísér
letezés folyamán a „délszaki szigetlakókra" is minduntalan visszavisszatérünk, csakhogy erről HERMAN úr nem tud, mert ő sem könyvet,
sem folyóiratot már rég nem olvas, a mit, hogy régebbi autort ne említ
sek, ROSTAND a „Regényesek" czímü dramolettje megírásánál magának
megengedhetett — de nem engedhet meg magának a nem költő
HERMAN OTTÓ úr, a mikor az anthropologiai tudományszak népszerűsí
tésén fáradozik.
Miután ez a kérdés tágabb köröket is érdekelhet és a kiadvá
nyok, a melyekben az erre vonatkozó dolgozatok megjelentek, a ter
mészettudományi társulat olvasótermének közönségén kívül (!) mások
számára nem igen hozzáférhetők, fenti állításom igazolására itt némi
kitérést engedek meg magamnak.
Az arczok reconstructióján már régóta fáradoztak. Ujabban mégis
J. KOLLMANN és W. BÜCHLY bázeli egyetemi tanárok dolgozatai ' lendí
tettek rajta. Első idevágó értekezésük élére jeligéül azt a megtámadhatatlan mondatot írták: „Az emberi és állati alak fundamentoma a
1

Archiv f. Anthropologie. XXV. 329. 1. Die Persistenz der Rassen und die
Reconstruction der Physiognomie praehistorischer Schädel.

90

SEMAYER V1LIBÁLD

csontváz". Mindketten a fajok persistentiájáról szóló elméleten álla
nak és mindenekelőtt élőkön végzett, meglehetősen nagyszámú mérések
segítségével megállapították azt, hogy a mai svájczi lakosság melyik
része az, mely a koponyát szolgáltató ősfajtával a teljes csontváz dimensiói
dolgában egyenlő arányokat mutat. Majd pedig, nem kevésbbé tüze
tesen, hullákon végzett mérésekkel megállapították a csontos kopo
nyára tapadó lágyrészek vastagságának helyenkénti átlagszámait (1.
IV. t. 1. ábra) s e kétrendbeli adatok alapján az egyik auverniersi
czölöpkori (csiszolt kőkorszakbeli) koponyából reconstruálták a IV. t2. ábráján bemutatott női mellszobrot.
Előbbiek példáját egy évvel később FR. MERKEL göttingai boncztan tanár követte, még pedig M. HEYNE nógatására. 0 az idevágó köz
ismert mérési eredmények fölhasználásával a Göttinga melletti Rosdorfban egy V—VII. századbeli ú. n. soros sírból került férfi koponyára
rakta fel a megfelelő lágyrészeket, mely kísérlete teljesen sikerültnek
mondható.
Jómagam a honfoglaláskorabeli magyarság typusának ilyetén
helyreállításán törvén a fejemet, előtanulmányul mintegy a fönti kísér
letek ellenpróbáját igyekeztem megvonni, a mikor a FENicma-gyüjtemény (N-Uj-Gruinea) egyik állkapcsos pápúa-koponyáját a hivatkozott
mérési tabella kíséretében odaadtam MAUGSCH NÁNDOR szobrásznak, azzal
az utasítással, hogy, a lágyrészeket a mérési adatoknak megfelelően
reá applicálja.
A munka eredményét MAUGSCH agyagmintájának a IV. tábla 3.
és 4. ábráin mutatom be azzal a hozzáadással, hogy abban az eset
ben, ha a KOLLMANN- és MEEKEL-féle reconstruált minták néhai eredeti
jüket csak fél annyira közelítik meg, mint a mi reconstruált pápua
fejünk a pápuáknak nálunk százával meglévő arczképeit — akkor az
eredménynyel nagyon meglehetünk elégedve.
Teljes koponya hiánya miatt a most élő Ősi fajtákhoz való vissza
nyúlással H. HYATT-MAYER brooklyn-i tudós oldotta meg a feladatot, ki
a IV. tábla 5. és 6. ábráján közölt fényképek tanúsága szerint az isme
retes neänderthali calotte-ből (fejtető) és az ausztráliaiak arczformáinak szemmeltartásával magát a neanderthal-spyi ősembert iparkodott
helyreállítani.
Ezen kis excursus után, mely csak annak demonstrálására szol
gált, hogy HERMAN OTTÓ úr komoly tudás híján a szavakkal és phrázisokkal mennyire hajigálódzik, visszatérek szövegének kritikai commentálására.

IV. táMa.

2.

1.

4.

3.

S,

5.

Arczreconstruetiók,
1—2. KOLLMANN és BÜCHLY. A koponyára tapadó lágyrészek vastagságai, és egy
auverniersi czölöpkori nö. 3—4. SEMAYER és MAUGSCH. Üj-guineai pápua. 5. és. 6.
HYATT-MAYEE. A neanderthal-spyi ember.
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Fönti. állításai folytatásában itt a 14. lapon megkoczkáztatja a
következő mondást: „Különösen az arcz kérdésében így egy valóságos
„khaosz" elé kerülünk, melynek alakelemeit, azoknak leszármaztatását
megkísérteni hiábavaló fáradozás".
Hát ez nem okos beszéd. Mert azon a khaoszon igenis el fogunk
igazodni, csakhogy nem úgy, a hogy azt magának HERMAN OTTÓ úr
képzeli. Mert azzal, hogy a fajt csak magából az arczból kielemezze,
megállapítsa, azzal természettudományi iskolába járt ember nem fog
lalkozik. Hiszen ma már a VI. gymnáziumban is azt tanítják, hogy
valahányszor csak egy jegyből (itt az arczból) kiindulva próbálkozunk
rendszert felállítani, mindannyiszor a rokonsági viszonyt is hűen mutató
természetes rendszernek torzképe, az ú. n. mesterséges rendszer kelet
kezik. Ismétlem ennek tanítása a gymnáziális osztályokba való, nem
ezekre a lapokra. A szakbeli anthropologus nagyon jól tudja, hogy
az emberiség természetrajzi osztályozásánál az ú. n. habitusban nyil
vánuló „összes lényeges jellegekre" kell, hogy tekintettel legyen
Ám HERMAN úr semmiképen sem bölcs mondását még meg is
toldja: „másképen alakul azonban a viszony, mihelyt a psychikus
— lelki — részt állítjuk előtérbe, vizsgálva ezt hatásában különösen
az arcz testi részére. Ezen a téren nincs kizárva annak lehetősége,
hogy pragmatikus történet nélkül is bizonyos összefüggést kaphassunk
stb. stb.", a mivel HERMANN OTTÓ úr, nem a magam, de TÖRÖK AURÉL
szavai szerint, „végleg elhagyta a tudományos buvárlás mezejét" —- és
az üres, de a gyenge elmékre veszélyes spekulácziók térségeire téved.
Csak így lehetséges, hogy nem veszi észre az egész természeten
végig vonuló „somatikus (testi) continuitást", mely az egysejtű protococcustól a szintén egy sejtből indult belvedere-i Apolló lélegző másáig
az egész élő világot megszakítatlan sorban összeköti, — de igenis fölfedezi
és ALEXANDER BERNÁT tekintélyével megerősítteti a (csak a testi continuitásból folyható) szellemi continuitást, csakhogy a Lavaterizálás HERMANI
módja alá némi alapot látszassék rakni. — Ezt az eljárást én, ad
normám ,struczpolitika", „strucztudománynak" nevezem.
Könyvének ezen a pontján HERMAN OTTÓ úr, igazi deus ex machinaként, a pentateuchet (Mózses öt könyvét) viszi bele a discussióba.
A virágzó természettudományi társulat „könyvbiráló bizottsága"
megbocsátja nekem, ha erre az egész részre a legmélységesebb hall
gatás fátyolát borítom s egyúttal nyíltan kimondom, hogy az a néhány,
előttem teljesen ismeretlen úr, a kikre a természettudományi társulat
ban a könyvbirálás kényes feladata hárul, akkor, a mikor a „XX. szá-
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zad elején" HERMAN OTTÓ úr könyvének ezt a teljes öt. alfejezetét:
Mózses kiindulása, a Soma és a Psyche, Anthropologiai vonatkozá
sok, (Kain „legendája"), a Faji vonatkozás, a Faj és a valóság, . . .
a tanulni vágyó magyarságra reászabadította, hihetetlenül nagyot vét
kezett. Én t. i. úgy vélekedem, hogy a természettudományi társulat
alapszabályilag a természettudományok népszerűsítése czéljából ala
kult, már pedig mind az, a mit HERMAN OTTÓ úr ebben a falusi káplán
szájába való új fajta „bibliamagyarázatban" elmond, az egyszerűen
eszelősködés, de nem természettudomány. E szavaim tán erőseknek
látszanak, de illustrálandó, hogy nem azok; azok számára, kik a köny
vet eredetiben nem olvasták, szabad véleményalkotás czéljából, néhány
tisztára embertani ízű mondatot itt közlök:
„Ezeknél fogva MÓZSES bátran mint az anthropologia megalapí
tója fogadható e l ; e tudományszak felosztását véve a lelki — psychikus
— részének ós tartozékainak minden bizonynyal" (21. lap).
„Hogy MÓZSES anthropologiájának psychikus részével végezhes
sünk, a mennyire t. i. itt bevezettük, Káinra nézve az utolsó mozzanat
az, hogy a bűntudat és a lelkiismeret állandó nyomása alá kerülve,
mely psychikus hatalom, arczulata szükségképen somatice átalakult s
így megszületett a gyilkos arczulat, mai szóval kifejezve LOMBROSO
gonosztevője, a „homo delinquens".
Az első emberpár keletkezésétől, tehát az éden abszolút ártat
lanságától kezdve, e pár első ivadékáig, már megvan a rettenetes
fokozat: a gyilkos tppusáig" (22. lap).
„Annyi bizonyos, hogy a majdnem nyolcz ezredév lefolyása alatt
az ú. n. ó-világ emberisége roppant áramlatokon, helyváltoztatásokon
ment keresztül, a melyek mind módosítólag és bizony átalakitólag is
hatottak mind arra, a mit „typus" alatt megállapítani lehetséges. És
működött kütönösen az e téren legnagyobb alkotó és átalakító hata
lom, melynek neve: elvegyülés.
Közszólást használva: az ember feje szédül az elvegyülés okai
nak és módjainak már egyszerű gondolatára is" (24. lap).
Én is kérem olvasóimat, ne értsenek félre. Tudom, hogy HERMAN
úr ennek a Mózsesiádának csak holmi, igaz, hogy előttem érthetetlen
„methodikus" értéket tulajdonít. Hiszen a 24. lapon maga mondja:
„megérkeztünk volna tehát a typus kérdéséig, de nem úgy, mintha
ä keletkezésre nézve MÓZSES genesisét fogadnók el anthropologiai
alapul, hanem csak azért, hogy emberi elmével felfogható pontról
indulhassunk ki". Csakhogy erre meg az a véleményem, hogy ezt a
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methodikai sarokpontot nem Mózsesnél, hanem magában a természet
tudományban kellett volna megtalálnia — a mint arra, czélja érdekében
a legutolsó középiskolai tanár nap-nap után kénytelen.
Azután meg, mért éppen Mózsest választotta kapubálványául?
Hiszen napjainkban már az iskolás gyermekeket is arra tanítják, hogy
Mózsest a tudós egyptomi papok nevelték azzá, a mivé lett, valamint
épp a napokban azt is olvashatta volna, még pedig akár a kétfilléres
újságokból, hogy ez az ő „nagy emberismerő classificatora" a turáni
eredetű és nyelvű akkád-sumir nép örökéből fakadt babyloni papi
nézetekből elég alaposan merített, sőt a pentateuch-nek akárhány részét,
szabadon HAMURABBI után, és a honi viszonyokhoz alkalmazva, egyszerűen
átültette.
Egyszóval annak a megalapozására, hogy mi az a typus, HERMAN
OTTÓ úr a lehető legtudománytalanabb utat választotta. Meglehet, hogy
ő meg éppen erre büszke.
Az elvegyülés pedig, melynek már a puszta gondolatától is fej
szédüléssel járó íróasztal-betegségbe esik — komoly kutatót még nem
döntött ágyba.
Ez az elvegyülés, tudja meg már egyszer HERMAN OTTÓ úr is,
alapjában nincs is.
Borsódzik ugyan a hátam, a hányszor az ilyen elemi dolgokat
újra meg újra kell elmondanom, még hozzá szaklapban, holott min
denkinek, a ki anthropologiai dolgokban tollhoz mer nyúlni, ezzel
már ab ovo tisztában kell lennie. Dehát a kötelesség, kötelesség!
E tudnivaló főbb tételek —- népszerű stylusban előadva — a
következők:
1. Az a régi közmondás : vér nem válik vízzé — a tudomány
fóruma előtt is megállotta a sarat.
2. Keverékfaj (elvegyült faj) nincs, csak keverék-egyének van
nak. Magának e szónak: „keverékfaj", csak oly értelmet szabad tulaj
donítanunk, hogy azokon a területeken, illetőleg azokon a népségeken
belül, a hol valamely barna faj valamely szőke fajjal keverődik, mint
pl. a mi barna délszaki és szőke északi elemekből alakult zsidóságunk
nál sok ugyan a keverék typusú vörös ember, de vörös középfaj nincs,
mert a vörös ember gyermeke, még akkor is, ha egymás közt propagál
nék őket — bizonyos idő múlva okvetlen visszaüt a barna vagy a szőke
ősszülőkre. Még hamarébb megtörténik ez; ha a vörös egyén nem keverék,
hanem egyszerű (barna vagy szőke) színű egyénnel lép házasságra.
Bizonyítja ezt továbbá az a mindennapos jelenség, hogy egy-egy
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család gyérmekéi vagy az egyik vagy a másik szülőre vagy Ősre
ütnek vissza,' — ennek a fajtáját tartják fönn, a miben, már t. i. magá
ban az örökítés tényében, még csak csodálni való sincs, mihelyt meg
gondoljuk, hogy az a gyermek, a míg az az egyetlen petesejtből sejt
milliárdokból álló lénynyé fejlődik, ezt a sok milliónyi sejtjét mind
szülőitől örökli, még pedig ugyanabban a térbeli elhelyezésben, a
melyben azok a szülők testében voltak, a mihez képest a külső faji
jellegeket feltüntető, aránylag csekély számú sejteknek hasonló sor
rendben való átszármaztatása természetes és a mellett igen-igen alá
rendelt jelenség.
De ott van, s itt átadom a szót KOLLMANN, X baseli egyetemi tanár
nak, a modern embertan egyik kitűnőségének, az amerikai rasszkeverődések, illetőleg kereszteződések fényes experimentuma. KOLLMANN
itt maga is BoAs-ra, a nem kevésbbé alapos anthropologusra hivatkozik,
mondván: „BOAS az emberfajtáknak (Rassen) Amerikában előfordult
kereszteződéseit alaposan tanulmányozta. Ugyanő az indiánok és
európaiak kereszteződési termékeit pontosan elemezte, de új typus
keletkezésével sehol sem találkozott, mert ilyenkor kereszteződések,
kereszteződési termékek és sok mindenféle korcs (bastard) keletkezik
ugyan, de új typus sohasem. Amerikában ezen felül a fehér európai
rassz ós a fekete néger rassz is nagyon kiterjedt módon kereszteződött.
Ebből is számtalan korcs keletkezett, kiknek származása elegendő
képen ismeretes, de új typusra BOAS sem mutathatott reá.
Az indiánok és fehérek, valamint a négerek és fehérek itt hivat
kozott kereszteződése (melyet mondhatnók kisérletképen a természet
mintegy az anthropologusok számára rendezett), a mely közel három
százesztendő óta tart ós ez idő szerint is fokozódott mértékben folyik,
. . . meghozta azt a bizonyosságot, hogy mindezideig új typus nem kelet
kezett. Sem a termet, sem a fej hossza, sem az arcz arányai, stb. stb.
nem változtak — új typus keletkezésére e jellegek egyike sem mutat.
De nézzünk körül Európában. Mióta VIRCHOW Németországban,
SCHIMMER Ausztriában, maga KOLLMANN Svájczban, VAN DER RINDERET
Belgiumban megejtették az iskolásgyermekek bőr-, haj- és szemszínének
statisztikáját, tán örökre letűnt az a mythosz, hogy a kereszteződés
következtében új fajok keletkeznének. Európa földjén az évszázadok
folyamán a szőke és a barna (anthropologiailag u. i. ezek a külön
fajták, szerző) számtalanszor kereszteződött, de új typus sehol és
1
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semmikor sem keletkezett. Francziaországban, Badenben (ÁMMON) a
kutatások ugyanerre az eredményre vezettek.
A kereszteződés tehát új typusokat nem létesít." Idáig KOLLMANN.
VIRCHOW RUDOLF a német anthropologiai társaság braunschweigi
kongresszusán ugyanezt a tételt így formulázta: Még sohasem figyelték
meg, hogy a fehér fajta átalakult volna, sem maga a fajta (rassz),
de még varietásai sem.
VIRCHOW mondását magyar nyelvre átültetve, eredményül ezt
kapjuk : ergo a magyarság ma is ugyanaz, a mi aJcJcor volt, a mikor
a Tisza-Duna rónájára költözött.
De ugyanakkor HERMAN OTTÓ úr a könyvének 27. lapján, a melyen
előbb úgy lehet véletlenségből kisüti azt, hogy faji egység nincsen, egy
szerűen nevetségessé válik, mihelyt ugyanazon a lapon hátrafelé el
sült chauvinizmusból azt igyekszik velünk elhitetni, hogy : „tisztán és
világosan látjuk és bevalljuk, hogy (az itt már egységes) magyar faj
megállapítása az anthropologiának legnehezebb problémái közé tarto
zik". Igaza van, ez nemcsak hogy nehéz, de egyenesen képtelen feladat.
Ha u. i. faji egység nincs, a mint azt HERMAN OTTÓ is megengedi,
akkor legfölebb „ethnosza", de nem „anthropologiája" szerint is
„magyar" fajt állapithatunk meg; anthropologiailag akkor csak magyar
„fajokról" beszélhetünk.
Hogy ez az önmegismerés a művelt magyarság feladata, melylyel
a czivilizált világnak mi tartozunk, abban HERMAN Orró-nak teljesen
igaza van Különben régen tudjuk s nem is riadunk tőle vissza, sőt
örömmel fáradozunk rajta, hiszen már maga az a tény, hogy az ő
szavaival élve, csak mi, kik magyar levegőt szívunk, tudhatjuk és
érezhetjük meg legjobban, mi a magyar, mi nem az, reánk nézve az
igazi öröm valóságos kútforrása.
Mi tehát ezeket a magyarságot alkotó „anthropologiai fajokat"
fogjuk kutatni. És ezzel cseppet sem vétünk a magyarság érdekei
ellen, a minthogy nem vétkeztek Svédország anthropologusai, a kik
elsőknek hirdették, hogy az ethnikailag egységes svéd nép anthro
pologiailag az őslakó lapp és finn és az ezektől anthropologiailag
rendkívül távol álló hódító árja fajtákból alakult; a hogy a németek
tudják, hogy óriási területük bármely helyén az őslakó barna complexiójú alpesi faj a szőke complexiójú jövevény germán és szláv
elemekkel vegyesen lakik; a hogy a büszke lordot britségében makulányit sem alterálja, hogy az anthropologus szemében ő a maga szemé
lyére nézve az alacsony, barna, kelta faj maradéka, avagy Hengist és
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Horsa tisztavérű utódja-e, avagy a két faj kereszteződési terméke.
Ismerem egy híres angol tudós családját. A férfi typikus angolszász,
a nő' Grinevra vére. Hat gyermekük fele részben vérbeli angolszász,
másik fele tiszta vérű kelta. Keverékegyén véletlenségből ebben a
családban egy sincs.

1. ábra. A brit szigetek viszonylagos barnasága. BEDDOE után, 85.
13,088 megfigyelés alapján.
Index of nigrescence (dark -|~ 2 Mackhaired, — fair and red haired). A feketeség jelzői (^sőtét -\2 feketehajú, — világos és vörös hajú).
Eastern limit of gaelic-celtik speech = a gél-kelta nyelv keleti határa. Boundary of gaelic-celtic
speech = A gél-kelta nyelv határa. Limit of kymric-celtic speech = a kymr-kelta nyelv határa.

Az angolok egyébként e tekintetben már ott tartanak, hogy a
barna (kelta) elemek elterjedését százalékszerinti előfordulása szerint
is ismerik (lásd az 1. szövegábrán BEDDOE térképét), mely számok, mint
a térképecskén azonnal felötlik, a Nagy-Britanniában ma is élő kelta
dialectusok elterjedési határaival a legszorosabb nexusban állanak.1
1

W. Z. Ripley: The Races of Europe, 318. lap.
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Hogy HERMAN OTTÓ úr a 31. lapon az anthropometria (az ember
mérés) által szolgáltatott arányszámokat a nemzetek szétválasztására
alkalmasnak tartja, annak igazán örülök.
Bár viszonzásul én is elfogadhatnám azt, a mit a „pusztán testi
mérésekre állapított tanúság" kibővítésére a lelkület tükrözéséről, az
arcz izmainak játékáról stb. ír. De hát én erre nem vagyok képes,
mert ezek mérlegelésére mindezideig semmi eszközünk, sem „psychoskopunk" (?) sem „myoplastométerünk" (?) stb. Ezek feltalálása a boldog
jövendő dolga.
A mit pedig eladdig HERMAN OTTÓ úrnak ebben az irányban
fecsegni méltóztatik, az a komoly tudományhoz úgy viszonylik, mint a
középkori astrologia a modern astronomiához.
Ezt különben, ha nem is ezekkel a szavakkal, HERMAN OTTÓ néze
teiről maga TÖRÖK AURÉL tanár is kijelentette.
Nem is követem HERMAN urat, a ki a 33. lapon elindul, hogy a
fiziognomika és a mimika nevű fegyverkészsége segélyével »magyar
arczokra" vadászszon.
A keresett bakot meg is lőtte a 35. lapon, a hol a száz éves
jövendőmondó, de nem a modern természettudomány szellemében a
maga részéről is elfogadja SCHACK SoPHus-nak azt a becses (?) tételét,
„a hol az a szemre fektetvén a súlyt, ezt a lélek tükrének nevezi...
mert a szem nyújtja a láthatatlan szellem látható formáját".
Hát hiszen szép vers ez a mi halhatatlan PETŐFI SÁNDOR-unké i s :
„Ha a föld Isten kalapja
Hazánk a bokréta rajta" —

de igaznak -~ tudományos értelemben véve — nem igaz.
Egyébként a „láthatatlan szellem látható formájára" is tudok
egy ősrégi, ezt a nagy mondást teljesen födő, sajnos, hogy német,
analógiát, melylyel a sógorok a nagyhangú értelmetlen phrázisokat
szokták jellemezni: Des Lebens Unverstand mit Wehmut zu geniessen,
ist Tugend, ist Begriff. (Magyarul kb.: Az élet botorságát fájdalommal
élvezni, erény az és fogalom.)
A továbbiakban HERMAN OTTÓ úr a physiognomistákat üldözi.
Emlegeti ősét, a híres LAVATER-Í, ennek ellenesét LicHTENBERG-et,
GRATIOLB-Í, DARWIN-Í, DucHENNE-t, hogy végre. PmERiT-nél, mint TÖRÖK
AURÉL mondta : „a német physiognomusok nem is legjobbikánál" kiváló
előszeretettel időzzön. Hogy honnét ez az előszeretet, rögtön kitűnik a
44. lapból, a hol megtudjuk, hogy PiDERiT-nek is az a felfogása, a mi
ScHACK-nak, hogy „az arcz mimikájában (melynek eddig, tudtunkkal
Néprajzi Értesíti IV.

»
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a faji jellegekhez vajmi kévés köze van) a kifejezés (!) legfőbb szerve,
igazi „orgánum principale" a szemu. Hinc illae lacrymae !
Röptét HERMAN úr még nem szakítja meg, hanem áttér LoMBRoso-ra,
a kiről ő maga is azt mondja, hogy „inkább szellemes mint rend
szeres." Meghiszem én azt. De azért kimásolja a LoMBRoso-féle „szüle
tett gonosztevők" jeleit, noha hosszasabban ezúttal még nem időzik
a nagy philanthropusnál, miért vele együtt én is tova sietek MANTEGAZZAhoz, a kinek svájcziját esak a „nyilt tekintet jellemzi", a mi különösen
azóta lehet úgy, a mióta mind az alpesi korcsmárosságra adták magu
kat és a ki egyéb új dolog hiányában a „szem tükör voltát" szintén
elismeri. Tőle HUGHES-IIOZ érkezünk, kitől HERMAN úr kellő bölcseleti
bevezetést és utánna versikét is közöl, — a babyloniai toronyról. No
de hagyjuk ezt a boszorkánytánczot, mely csak vénasszonyok és
gyermekek megtévesztésére való.
A természettudományi társulat könyvkiadó vállalatának nem
spiritiszta bizottsági tagjai pedig vessenek magukra, a miért hogy
HERMAN OTTÓ úr elmebeli elkalandozásánál ők vállalták a kereszt
komaságot.
Ugyanily megítélés alá esik az 55. lapon nekiinduló: „Az anatomai készség czímű fejezet".
Itt HERMAN OTTÓ úr a boncztan nagyjainak szobraiból sorakozó
„győzelmi alléé"-n halad végig és ritka finom érzékkel épp az elektromizáló DucHENNE-nek juttatja érdeklődésének oroszlánrészét.
Az arczizmoknál új nomenclaturát vezet be, persze rosszat, mert
e téren csak a boncztani kézikönyvnek veresrajzos papirosizmait ismeri,
valódit életében sem látott. A palló-izom elnevezést TÖRÖK AURÉL azért
kifogásolta, mert az a palló-izom nem „palló" alakú.
Képecskéi: 9. az iszonyat, 10. a fátyolozot pillantás, 11. a rendes
pillantás, 12. a meredező szem, habár közbe LioNARDo-ra és KAULBACH-ra
is hivatkozik, mégis csak egyszerűen nevetségesek.
Az orr osztályozásánál a mi régebben ú. n. „tömpe" orrunk
elnevezésére a „húsos orr"-t ajánlja. Helyes! Hústalan orrot ugyan
csak a városligeti madárcsőrű embernél véltem láthatni, de annál
sem sikerült.
A következő fejezetben a mosoly, a nevetés, a kaczagás, a
sírás, az „édeshésség elragadtatással11, a megvetés, a feszült figyelem
(77. 1., ez különösen sikerült) „egész" képeit és a legnagyobb meg
lepetés, a nagy ijedelem, a rosszkedv, a harag „szájtájig" érő képeit
mutogatja, a melyek az „arczulatok" tanulmányozásához egytől-egyig
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körülbelül annyira használhatók, mint a magyar szalonnafajták ízének
kitapasztalásához azok bőrkéi.
E fejezet folytatásában HERMÁN úr — tiszteletére legyen mondva
nem tettesként, — mert a tettes PIDERIT barátja, hanem csak mint bűn
részes BEETHOVEN-Í előbb a saját hajzatával, és azután egy porosz tiszt
hajzatával ábrázolja, úgy szinte DEÁK FERENCz-et LORD DERBY és LORD
DEÁK FERENCZ hajzatával, a mi élénken egy a stockholmi
orpheumban látott amerikai négerénekesre emlékeztet, a ki fehér
bőrűnek festette magát és meszelt ós gyapjas koponyájára aranysárga
„Schmachtlocklikat" ragasztott. Sapienti sat est.

DERBY-Í

*
HERMAN OTTÓ úr könyvének oekonomiájában az eddig glosszált
dolgok teszik ki a „bevezető részt",
Idáig másokat reprodukált. A saját maga nézeteit a 91. lapon
kezdődő „Az arczkép és az embertan" czímű fejezetben kezdi fejte
getni, mely fejezetnek jóformán minden sora az általam kötelesség
szerűen, de meggyőződésemből is védett magyar nemzeti múzeumi
typus-kiadvány ellen irányul, miért is HERMAN OTTÓ úr hangoztatott
elveit innéttol fogva megkettőzött figyelemmel kell megfigyelnem és
való értékükre visszavezetnem.
Mindenekelőtt az anthropologiai fölvételhez szerinte múlhatatlanul
szükséges photographiai fölvétel körül előálló feladatot és a felvétel
feltételeit állapítja meg.
Erre vonatkozólag először is az a megjegyzésem, hogy valamely
ország lakosságának anthropologia felvételéhez a ma még tudományo
san nem elemezhető fénykép éppen ezen hátránya miatt nem elkerül
hetetlenül szükséges. Tanúskodik mellettem az a valóban fejedelmi
bőkezűséggel kiállított nagy mű, mely GUSTAF EETZIUS, a svéd anthro
pologiai tudománynak bold, atyja nyomdokaiban haladó, atyamestere és
CARL M. FÜRST tollából tavaly megjelent. Czíme: Anthropologia Suecica.
Beiträge zur Anthropologie der Schweden. Nach den auf Veranstaltung
der schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie in
den Jahren 1897 und 1898 ausgeführten Erhebungen. Ausgeführt von
Gustaf -Retains und Carl M. Fürst. Mit 130 Tabellen, 14 Karten und
7 Proportionstabellen in Farbendruck, vielen Kurven und anderen
Illustrationen. Stockholm 1902. Nagyquart I—VII. és 1—301. lap.
Lám ebben a könyvben, melyet a nemzetközi szaksajtó egyhangú
elragadtatással fogadott s mely a Svédországot lakó népek anthro7*

100

8EMAYER VILIBÁLT)

pologiájának a mélyére lehat, van ugyan összesen vagy kétszáz, fényes
kiállítású műmelléklet, de arczkép, bármilyen reproductiós technikájú,
egyetlen egy sincs köztük.
Minek is ? Krystallographusnak valamely ásvány megismeréséhez
magára a kristályra nincs szüksége; erre a krystallographusoktól elfoga
dott, pár betűből álló symbolumok avagy képletek is teljesen kielégítők.
Szintúgy van a vegyész, a ki a képletből az illető vegyület minden
tulajdonságát, sőt belső structuráját is leolvassa.
A fotográfiai fölvétel embertani elemzési czélokhoz tehát nem
okvetlenül szükséges. De tegyük föl, hogy az. Ekkor HERMAN OTTÓ úr
szerint a fölvételnél előálló feladat a következő: „Hogy az arczkép, a
fej és arcz somatikus idomainak összealakulásán, tehát a fiziognomián
kívül, a psychikus — lelki — tulajdonságokra nézve is fölvilágosítást
egyáltalában támasztó pontokat nyújtson!"
Nos hát ezzel a feladattal tán megbirkózhattak a quattro- és a
cinquecento halhatatlan művészei — de már Zeiss, öteinheil és Calderoni
„lencséi" erre nem képesek, még ha nem is én, avagy a komáromi
WITTMAN fotográfus, de maga HERMAN OTTÓ úr dirigálná azokat.
A feladat tehát megoldhatatlan, a mi arra mutat, hogy a theoria
boldog felállítója soha életében nem nyúlt photographáló-masinához.
S ugyanezt mutatják ú. n. „feltételei" is.
„Az arcz rendes legyen; a fölvétel pillanatában ne dúlja sem
külső sem belső inger."
A ki fotografálni vagy fotografálódni szokott; tudja, hogy ez is
abszurd követelmény.
Melyik a rendes arcz, melyik a nem rendes? Nekem a HERMAN
OTTÓ úré az, — holott ha jól tudom, épp Ő vele törtónt meg, hogy
a hegyi oláhok, mert az arczát nem találták rendesnek, „prikulicsnak" (hegyi szellemnek) nézték és előle kereket oldottak.
Azután meg, ha én állatokat gyűjtők, vagy botanizálok és bizo
nyos helyen egyelőre egyetlenegy, mondjuk hogy megkésetten ott időző,
de új fajtát reprezentáló egyedre bukkanok, mely azonban satnya, tán
beteg is, biz én azt csak magammal viszem, vagy ha emberrel van
dolgom, lefényképezem és prioritásom megóvása érdekében le is közlöm.
Hogy ez az új species nem „rendes" az a tudományos fontosságán,
új species voltán cseppet sem változtat.
HERMAN OTTÓ úr maga is gyűjtött természetrajzi tárgyakat. Tegye
a kezét a szívére és vallja be, hogy valamely idevágó természetrajzi
tárgyból hány (a rajzban és szóval történt közlés után) „rendes" azaz
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hogy kifogástalan, ú. n. muzeális darabra bukkant? Ugy-e bár, hogy
nagyon kevésre.
A külső és belső ingernek pedig sem HERMÁN OTTÓ az ura, sem
az a szegény áldozat, kit fotografálunk. Ha ugyanis más sem, egy
inger bizonyosan hat mindegyikünkre, a fotografálás ingere, mely alól
azt hiszem még egy-egy sokat fotografált művésznő sem képes magát
teljesen kivonni, nemhogy attól egy szegény parasztember szabadul
hatna, kit életében tán először ültetnek a sötótkamara csöve elé.
A szemről, mint a lélek tüköréről, már elmondottam véleményemet,
mely egyszersmind a reális bázisú természettudomány véleménye.
A járulékok, haj-, szakáll-, bajuszviselet lehetőleg közkeletű
voltára szintén nem sokat adok. Azok a faji jellegek, a melyeket a
komoly tudomány állított fel ilyenekül: az agykoponya és az arczkoponya jelzőszámai, a hajzat és a szivárvány-hártya színe, a rágókészülék jelzőszámai stb., azok a Kossuth-szakálltól és a Bezirkerfrisurától teljesen függetlenek. Az iskolázott szemű ember különben is
ezeken a lényegtelen dolgokon mint fátyolon át keresztül lát; ebből
folyólag megmaradván az a feladatunk, hogy ezt az iskoláztatást
mentül több ember számára lehetővé tegyük.
Azt a föltételét i s : „szükséges, hogy egyazon eszme hatása
alatt végezzük a felvételt. Kólám tudják, hogy az igaz magyarokat
tanulmányozom, s így evvel a tudattal ülnek a művész vagy fotográfus
előtt", szintén boldog pillanatában fedezhette föl HERMAN úr. Lehetséges
egyébként, hogy ő valami kisebb kiadású SVENGÁLI. Szuggerálási képes
ségének különben fényes tanujeleit is producálja, mert nyilván abbéli
tehetségének behatása alatt esett meg, hogy az ő igaz magyarjai „a
komáromi (I) szekeresgazdák" közül — noha a fényképek a derék és
bizonyára méregdrága WITTMANN uram „atelier"-jében készültek -— idő
sebb SEBESTYÉN JÓZSEF uram s alatta az öcscse, a X. táblán pedig SZENTEY
JÁNOS és ZERÉNYI ISTVÁN uraimék csak úgy pislognak, akár a mi magyar
jaink, a melyek pedig, minthogy nem parádés, hanem tudományos
czélra készültek, künn a szabadban és akkor vétettek föl, a hol és
a mikor éppen lehetett. A mi a pislogást némileg eltakarja, az a
képek 3/4 profilja.
Az anthropologiai fölvételek alkalmával ugyanis azt, a ki a mérés
tortúráján átesett, hiába hivogatjuk másodszor: jönne délbe is erre
a tájékra, akkor árnyékban is fotógrafálhatni, hogy a szeme körül a
pislogástól ráncz ne legyen, mert ha az van, akkor a Böndi István
hoz, vagy a Nagy Jánoshoz hasonlóan (VI. táblán), kik, bár utolsó
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csepp vérükig azok, HERMÁN OTTÓ úr szerint e ráncz miatt nem lehetnek
igaz magyarok. Ezért az a szabályunk: a parasztot akkor fotografáld,
a mikor kezedben van, reggel öttől este hétig.
Marad HERMAN OTTÓ úr utolsó feltétele a kiválasztás. E pontot
többször is elolvastam, de nem tudok vele tisztába jönni.
Az anthropologiai kutatás, fejlettségének azon a fokán, a melyen
az ma nálunk van, a mikor a népességünket alkotó elemeket (a finn
ugor és török főbb elemeket továbbá azt a sok ős-szláv, hun, avar,
germán relictumot) még nem ismerjük — nem alapulhat a kiválasz
táson. Erre majd csak akkor lesz érkezésünk, ha a tömegesen elő
forduló finn-ugor és törökös néprétegek anthropologiai jellegének
megállapítása után a residuumot elemezve, a kisebb mennyiségű elemek
typikus alakjait is ismerni fogjuk.
Hogy ez a feladat Magyarországon nehezebb volna mint másutt
azt tagadom. Ellenkezőleg könnyebb; még pedig azért, mert a napjaink
és a honfoglalás, de meg az itt számbajöhető etelközi és uráli tartóz
kodás között fekvő időköz, a többi európai népek fennállásához viszo
nyítva, aránylag nagyon rövid ideje tart, hiszen HERMAN maga mondja,
hogy a magyarság néhány rétege még a múlt században is nomádizált,
tehát a műveltség határától is, addig legalább, meglehetősen mentesek
maradtak. Hogy ez a „kiválasztás" neki tulajdonkép az arczkép-anyag
kiválogatásához kellett, azt csak később tudjuk meg. Nos hát komoly
anthropologus, tudományos munkában ily czélból nem válogat, de nem
is válogathat. Igaz hogy ilykép megeshetik az, hogy munkája végén a
kikeresett typus rendkívül csúnya embenek bizonyul. Különben HERMAN
OTTÓ úr többi jó tanácsát is szívesen köszönjük. Ezeken a dolgokon már
régen túl vagyunk.
A magyar úri rend anthropologiájára is rákerítjük a sort. Ezzel
a feladattal egyébként az Istenben bold, fiatal WÁSB gróf is akart
foglalkozni, kit sajna, fátuma a délafrikai golyók elé vitt. Tán akad
mágnásaink között utódja?
Az úr mellett a jobbágyságot — a mai népet — tízszeres szorga
lommal, kell, hogy kutassuk. Az úr a föld népének mindenkoron csak
nagyon kicsi részét képezte s folyton folyvást a jobbágyságból egészítette
ki az úri soron gyorsan apadó állományát, illetőleg a pórból szaporodott.
Ez különösen a magyarságra áll. Régente a kard, ma a könyv lévén
az a szerszám, a melyikkel az úrság bármely fokon is kivívható.
A nevekre igaz, nagy súly fektetendő. Ám ehhez szükségünk
volna a magyar családnevek feldolgozására, mert hát nem mind vér-
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béli magyar ember, a kinek magyar a neve és megfordítva nem mind
idegenvérű, a kinek idegenszerű a neve. Tudom, hogy erre példákat
maga HERMAN OTTÓ is eleget tud.
Ebbéli tanácsát különben mindenekelőtt HERMAN úrnak illett volna
megtartania, mert ilyenképen az a nála az „igazi magyarok" alatt közölt
a ZUPOR-LAKI GYÖRGY az ő egész MAJLÁT familiája, FÁRÓ JÁNOS, sőt KUN
FERENCZ, CSUPOR ANDRÁS, KELEMEN JÁNOSA,

SEBESTYÉNÉI, a PATI-NAGY

PÁL,

MÓROCZA és az Öreg KÁCZ a magyarok sorából irgalmatlanul törlendők.
Pedig concedálom, hogy a MÓROCZA és az Öreg RÁCZ kivételével a többi
mind, nem magyar neveik daczára, az ethnikai magyarságot alkotó
népesebb anthropologiai fajták tiszta avagy keverékvérű tagjai.
Az „ethikai" alapot és tartalmat tekintetbe veszszük. Ez (az átkozott
sajtóhiba kiigazítása után ú. 1.) az „ethnikai" alapra és tartalomra
vonatkozik, a mit ha Herman Ottó úr ennek a phrázisnak „tartalmat"
tulajdonít, bizonyára magunktól is rendszeresen és lelkiismeretesen
már régóta megcselekszünk.
Miután HERMÁN OTTÓ úr a megelőzőkben irányelveit előadta a
most következő „A meglévő anyag" czímú fejezetben b. JANKÓ JÁNOS dr.
typuskiadványának részletes bírálatába fog. Adja a mű berendezését
& az ahhoz íródott előszóból egy kis kivonatot. Majd a typusként
bemutatott egyének íöldirati felosztását ill. eloszlását közli.
Az ehhez fűzött kritikájára ezt felelem:
A német, tót stb. nemzetiségekről elnevezett egyének kihagyása
csak abban az esetben jogosult, ha azok a helyszínen talált anthro
pologiai tiszta fajtákba be nem oszthatók és nem ezek keverékeikép
tűnnek fel, hanem physikailag vett igazi tótoknak vagy németeknek
bizonyulnak. Hiszen az a német, tót stb. csúfnév is lehetett és mint
ilyen ragadt a viselőjére.
Továbbá megszívlelendő, hogy WiiSMANN-aak nemzési theoriája
értelmében mindennapos jelenségnek kell lennie, hogy pl. a Balaton
vidékén letelepedett német ember, magyar nővel házasságra lépve,
már az első nemzedékben is tiszta magyartestű gyermekekkel dicse
kedhessek, kik viszont tiszta germánvérű gyermekeket nemzhetnek. Ismerek egy budapesti családot. A férfi igazi barna törökös
magyar, felesége szinte az, gyermekeik pedig egytol-egyig szőkék,
kék szeműek. Visszaütöttek egyetlen szál germánvérű öreganyjukra.
Ennek a WEISMANN-ÍÓIC nemzési theoriának folytonos szemmel
tartását HERMAN OTTÓ úrnak igen-igen ajánlom. Igaz, hogy WEISMANN is
tulságokba esett de theoriájának lényege azt hiszem = 2 x 2 lesz, és
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róla akkora nagy embertani popularisatornak, mint a milyen HERMAN
OTTÓ úr, mégis csak tudomással kell bírnia.
A nemzetiségi családnevekről mondottak nagyjában azokra a
nevekre is állanak, a melyeket HERMAN OTTÓ úr azért kifogásol, mert
beszármazásra mutatnak, mint pl. Komáromi; Dancsházi stb. vagy pedig
szláv és német értelműek mint pl. Sziver, szerinte Szilber (mint ha
Siever semmit sem jelentene és ilyen nevű nem ezrivel élne, hozzá még
híres geographus ill. ethnographus is) Bogdán stb. Ezek mindegyikénél
a német név alatt akár a legtörzsökösebb magyar test lakhatik.
Az az egy „Jobbágy" nevű pedig dehogy zavarja az a balaton
vidéki typusok „rendi" (!) egyensúlyát.
Facit! A mikor b. JANKÓ JÁNOS az ethnikailag egységes Balaton

vidéki magyar typusok közé a kifogásoltakat is bevette, akkor csak
egyet vétett, azt, hogy e typusokat a vállalatnak sietős volta miatt
feldolgozás nélkül tette közzé — több bűnt HERMAN OTTÓ úr sem fog
reá bizonyíthatni.
jANKónak volt tehát bűne, de ezt jóvátette azzal, hogy tudományos
(tehát igazságkereső) módszerével minden egyes balatoni typuskép alá két
nyelven odaírta az ábrázolt nevét és főbb testi sajátságait, a melyek
ből az anthropologusok, természettudományi alapnevelésük folytán .nagyra
nőtt skepsisük teljes szabadszárnyra engedésével, bármikor megalkot
hatják a maguk véleményét. 1 Lám ANDRES és SZOMBATHY, kiknek bírálatait
föntebb kivonatosan közöltem, a mint az tudósokhoz illik, nem keresték
a kákán a csomót, de azért megalkották a maguk véleményét. A tőlünk
távolabb álló ANDREE véleménye rossz, noha ő maga elsőrangú szak
ember, míg SzoMBATHY-é, ki lakóhelye (Bécs) s vére (?) szerint hozzánk
közelebb áll, nagyjában igen helyes véleményt mondott.
Az erre következő „Bírálat" pedig, melyben .HERMAN OTTÓ az
„ösztönszerűen" ismert magyar typusról beszél, majd a társított és
nem társított en face és en profil fényképfölvételekről azt olvassa
le, hogy JANKÓ képein ugyanaz az egy ember az egyik nézetben még
barna, a profil nézetben pedig már ősz hajú stb., értéketlen szószapo
rítás, mert az a nyomdai beigazítás és nem JANKÓ JÁNOS dr. hibája.
Ha ő, miként már föntebb mondtam, odakünn a szabadban csak
öt felvételt csinált volna, mindezt nem hányta volna fel.
A 37. számú NÉMET nevű minden csak nem német,
1

Lásd a czikk végén BEDDOE angol anthropologic Dr. Jankó Jánoshoz
érkezett levelét.
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a 27. PARÉJ ISTVÁN igazi keverék — proletár. Ilyféle, mint mon
dani szoktuk „összehányt" ember, másutt is elég van. Különösen főváro
sunk utczáin ezrivel láthatók, a miből az folyik, hogy úgy a főváros,,
valamint az egyes vidék anthropologiáját tárgyaló tudományos müvekbe
okvetlen fölveendők, mert ezek mutatják a keverékegyének typusát.
Egy „szép magyar typusok" czímü, tán 20 év multán megirhatá
könyvbe ezeket persze nem fogjuk bevenni.
A 41. számú képen KANKÓ JÓZSEF az alján olvasható adatok és
a kép szerint ítélve keverék ugyan, de nagyon is megközelíti azt
a typust, melyből lej ebb „ugoros magyarok" elnevezése alatt fogok
néhányat bemutatni.
JANKÓ JÁNOS fölvételi módjában sincs hiba, mert anthropologiai
képeket másképen, mint teljes képben és arczélben fölvenni nem sza
bad. A mi hiba ezekbe belecsúszott az a faji jelleget cseppet sem
alteráló, gyenge positiv retouehe-sal kikorrigálható lett volna.
Hogy JANKÓ J. dr. még ezt a gyenge javítást sem tartotta tudo
mányos munkába illőnek, igazán nem halálos, hanem csak holmi szá
nandó bűn.
PIDERIT úrékhoz, még egyszer föltálalt
szobatudományukhoz,,
semmi közöm.
A „Habichtsnase 0 ,héjjaorr' fölmelegitése fölösleges jó cselekedet;
hiszen, mint feleletem minden sorából kitetszik, somatologiai anthröpologia arczkép nélkül is csinálható. Az egész arczkép ugyanis egy
szóval sem mond többet — legalább tudásunk mai állásán — mint
akár a legutolsó jelző szám. Orr meg nem tízféle, sem húszféle, hanem
ha úgy tetszik, százféle fajta van és ebben a tekintetben a fénykép
épp arra való, hogy azt az alapjában*igen semmit mondó „héjjaorr"
szót kézzelfoghatóvá tegye. Avagy azt hiszi HERMAN úr, hogy a RANKETOPINARD után tőle is közölt ú. n. sémitaorr rajzához a legvalódibb
sémitaorroknak egy tizede is hasonlít?
Az én kifogásolt alakom, BÖNDI JÁNOS, a ki, bocsánat a tiltakozá
somért, nem a kongresszusi kiadvány iskolájából való, mert teljes
egy évvel előtte jelent meg, s a ki szintén faji jellegének teljes épség
ben tartásával, tudományos igazságszeretetből' „retouche — nélkül"
sokszorosíttatott, azért még nem h . . ., a minek HERMAN úr mondaná,
és a miért ha másodszor is valamelyik megvizsgált emberünkre mon
daná, bíróság előtt fogjuk kérdőre vonni, — hanem van legalább is
olyan tisztességes ember, mint a HERMAN úr legigazibb magyarjai
közül akármelyik. Derék becsületes ember Ő, tetőtől talpig, ki min-
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dennapi betevő falatját Kalotaszeg sovány földjének keserves forga
tásával keresi. . . s nem üres nagyotmondásokkal.
Hogy BÖNDI öcsénk arcza nem éppen szellemtől sugárzó ? Láttam
én HERMAN OTTÓ nrat is, mikor az övé sem sugárzott a szellemtől.
S azért, mert BÖNDI a fotografálás alatt nevetett, a mit el
érni minden fotográíus legfőbb vágya lehet — e miatt a tette miatt
még DUCHENNE agyafúrt kisérleteinek beleránczigálásával sem mond
ható h . . . . nek. BÖNDI HERMAN úr óhajának megfelelően retouchált
arczképét különben van szerencsém a 2. szövegábrán ismét bemu
tatni. Mondhatom, hogy a retouchirozás alatt a fajtáját nem változ
tatta s új képe alá is ugyanaz a leírás
tehető, a melylyel őt eredeti munkám
ban altypusként odaállítottam. A különb
ség csak abban rejlik, hogymíg az első
igaz ; élő kép, a másik álarcz, pingálta
RICHTER AURÉL, az én saját külön, kedves
retoucheuröm.
Itt hágja meg HERMAN OTTÓ a könynyelmüség és a tudatlanság tégláiból
csimborásszói magasságra emelt épüle
tének a csúcspontját, a mikor kisüti,
hogy a JANKÓ kiadványából az ő könyvé
nek III. táblájára átmásolt arczképeknek a sorozata, „első pillantásra csak
2. ábra. BÖNDI JÁNOS.
ugyan azt a benyomást teszi, hogy csupa
Kalotaszeg. Semayer fölvétele.
szemenszedett gonosztevő arczot nyújt a
tárgyalás és meghatározás alapjául, egytől egyig arra valók, hogy
LOMBROSO CÉZÁR közkeletű, sőt szálló igévé vált tételeit igazolja."
Közbe megemlítem, hogy tételének igazolására HERMAN úr a III.
táblára a taljánképű LOVREZ-Í, többszörös gyilkost „csempészte be"
b. JANKÓ magyarjai közé, kiket e helyt a kétszeres autotypizálás folytán
„keresztrászter alatt", tehát eltorzítva közöl a nélkül, hogy ezt bevallaná.
A LOMBROSO-elméletének illustrálásában azt sem átalja, hogy
b. JANKÓ JÁNOS dr. szegény kiliti FEJÉR GyöRGY-ére ráolvassa, hogy ő
csak a szerencsétlen fölvétel által válik „született gonosztevővé"; még
pedig LOMBROSO következő meghatározása alapján:
A született gonosztevő :
Füle: elálló.
Haja: tömött.
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Állkapocs: roppant.
Pofacsont: széles stb.
Ezt még öregbíti az, a mit LOMBROSO külön a gyilkosról mond,
a mint következik:
Szeme : vérbenforgó, üveges, jeges, merev tekintetű.
Orra: nagy.
Állkapocs: csontos, erős.
Pofája: széles stb.
E listának a JANKÓ alakjaival való illustrálása HERMAN OTTÓ urat
teljes három lapon át foglalkoztatja. Hogy a dolog mulatságosabb
legyen, a IV. táblán reproducált alakok közé is csúsztatott egy haramiát,
nem kisebbet, mint RÓZSA SÁNDOR „postását" HERKE PÁL-Í (jó magyar
neve van), a kit klasszikus Lombroso-typusnak nevez, a mit így, post
festa, kimondani vajmi nehéz dolog.
A három lap egyébként is a lombrosói kancsalság, lovasbetyárkodás, ideges rángatás, rosszarczúság stb. kifejezésektől csak úgy ragyog
A végin pedig JANKÓ szegény RAVASZ FERENcz-ére a „betörő" jelzőt alkal
mazza. Lelke rajta I Teszi pedig mindezt szent Lombroso nevében —
a kit azonban már csak HERMAN OTTÓ úr az ő kerekszámban tizenöt
évvel megkésett tudományos (?) műveltségével tart szent embernek.
HERMAN OTTÓ úrnak fönti szószátyárkodása ugyanis, mely szelle
mes, tudományos, szarkasztikus és megsemmisítő akar lenni, a maga
egészében a letűnt század harmadik negyedének tudományos nézeteit
colportálja, a mi a természettudományok rohamos fejlődése mellett, ha
jól veszszük, semmivel sem áll magasabb fokon, mint ha a „Természet
tudományi Társulat könyvkiadó vállalata" ma is a tűz, víz, föld s ég
elem-négyest, avagy akukaczoknak lisztből való keletkezését octroyálná
olvasó közönségére.
A LoMBRoso-féle gonosztévő-typus ledöntésével persze HERMAN OTTÓ
úr egész okoskodása is sutba kerül.
Hallgassuk meg tehát, mikóp vélekedik erről a kérdésről a
modern anthropologiai tudomány. A következőképen:
LOMBROSO érdemes reá, hogy minden fegyház előtt szobra emel
kedjék. Nagyot művelt, mert sok ártatlant mentett meg a börtön
Oszakájától, a mióta intensivebben csak az ő első fellépése óta, a
közvéleménybe is átment, hogy a gonosztevők között sok a degenerált,
terhelt, beteg egyén, ki a terhére rótt bűnt többé-kevésbbé öntudat
lanul követte el, tehát nem is büntethető, legföllebb a saját maga és
embertársainak megóvása érdekében bizonyos időre internálandó.

108

SEMAYER VILIBÁLD

De nagyot tévedett LOMBROSO abban, hogy ezek átterheltek, min
den esetben egyszersmind külsőleg is megbélyegzettek.
A ki az utolsó években az e téren végzett munkálatokat figye
lemmel követte, erről már régóta meg volt győződve. Tudtommal erről,
utoljára nem egészen 2V2 évvel ezelőtt, OSWALD BERKHAN tett össze
foglaló jelentést, még pedig autoritativ helyen és formában. Jelentésé
nek czíme: Der gegenwärtige Stand der Lombrososchen Lehre vom
anthropologischen Typus des gebornen Verbrechers, Globus 1900. aug.
füzet. BERKHAN, ki maga tébolydai orvos, BAER, KIRN, NÄCKE, FÉRÉ, KOCH,
SMITH alapján, e jelentésében végleg kimondja, hogy gonosztévő-typus
nincs, a gonosztévők internationalis hasonlósága, tán a „legdegeneráltabbaktól" eltekintve nem létezik.
Egyébként ő is, a nála czitált SMITH dr. is, vállalkoznak reá, a
mit HERMAN úr kivánságára akár én is megteszek, hogy fél óra alatt
bármely illusfris társaság tagjain LoMBRoso-nak HERMAN-czitálta öszszes gonosztóvo-jeleit egy ülő helyt összegyűjtöm — rossz fotográfiák
nélkül is.
S ezért a chimaeráért rontotta szét HERMAN OTTÓ a balatonparti
magyar lakosság testi becsületét mindazok szemében, kik HERMAN lelketlenségét elolvasták s a válaszomat nem fogják elolvasni.
Pedig a JANKó-féle typusok csúnyaságáért boldogult szerző nem
igen tehetett. Azok azért csúnyák, de igazak, mert JANKÓ a retouche-t
vagy teljesen mellőzte vagy rosszul alkalmaztatta; mert a balatoni
ugoros magyarság nem szép, de jellemzetes alakjait válogatás nélkül
adta és harmadszor, mert ezeket az amúgy sem szép alakokat a Balaton
vidék gazdasági tespedóse miatt a kemény munka s a rossz és oktalan
táplálkozás is kétszeresen összetörte.
A HERRMAN úr „igaz magyarjai "-hoz, kiket WITTMANN komáromi foto
gráfus uram vett le az anthropologiai kutatásra teljesen alkalmatlan,
fotográfus-kedvelté, 3/4 profilban nagyon kevés a mondanivalóm.
Az egyes alakjairól, habár mind élő magyarok után készültek,
teljes adatok hiányában csak tartózkodva nyilatkozhatom. A HERMAN
OTTÓ-ÍÓI sajátkezűleg rajzoltak (a 125. lapon a 42. és 44. ábr.) kari
katúrák, úgyszinte a 45. ábrán SZALAY öreg legény, kiben azok, kik
nek megmutatta, éppen az alak karikatúrái jellegénél fogva vélték
egy-egy ismerősüket meglelni.
Hogy HERMAN OTTÓ úr komáromi szekeresgazdái, kik között mint
már rámutattam, idegen nevű is akad, sem nem egységes typusúak,
sem nem ősi emberek, hanem már réges-rég a városi czivilizácziónak
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a faji jellegeket kiegyenlítő ú. n. urbanizáló hatása alá estek, az a
szakértőkre nézve már az első tekintetre nyilvánvaló.
Ha a X. tábla balatoni magyar typusaiban HERMAN úr mást akart
adni mint JANKÓ, akkor ez neki nem sikerült. A mit adott, azok a
Jankóéval teljesen egy törzsökű alakoknak látszó, ám ellenőrizhetetlen,
mert nem az internationális megegyezés értelmében, hanem 3/4 profilban
fölvett, megbocsátja az ízetlen szót, „kinyalt" fényképei.
A szegedi magyarokról adott képeinek jellemzetessége felől
pedig kérdezze meg magukat a szegedieket, akkor majd nem lesz
reájuk büszke.
Daczára, hogy polémiám folyamán mindvégig HERMAN OTTÓ úr
aphoristikus irási módjának megfelelően én is csak aphoristice felel
gettem, egy dolog elől, a mennyire csak tehettem mindezideig követ
kezetesen- kitértem, „a magyar" szem kérdése előtt — tettem pedig
azért, hogy HERMAN OTTÓ úrnak ezzel a tudományos szemfényvesztésé
vel sommásan végezzek.
Ide, somatologiai tanulmánya (?) végére megérkezve u. i. a
„Tanuság"-ból még egyszer megtudjuk: 1. „hogy neki (H. O.-nak)
sikerült az anthropologiai arczképek fölvételére tartozó föltételeket
megállapítani."
Hogy ez nem áll, hogy összes tanácsai csak tudatlanságából
fakadtak, azt a föritiekben azt hiszem leczáfolhatatlanul bebizonyítottam.
2. „Hogy kimutatta a szem kifejezésében a magyar jegyet, mely
az egész typus lényegét kisugározza."
Ez meg nem természettudós szájába való állítás s nem egy 9000
tagot számláló^ a természettudományok eredményeit a tud. akadémia
segélyével (!) ápoló s népszerűsítő társulat kiadványába való, a miben
nekem minden a természettudományi gondolkozásban jártas ember
így megokolás nélkül is igazat kell, hogy adjon.
A somatologiai részszel végeztünk.
A mit HERMAN OTTÓ úrnak felelnem kellett, az ha néha erős is
volt, a boldogult főnököm által kiadott „anyaggyüjteménynek" védel
mében kellett elmondanom. S ezt bátran megtehettem, mert az a kiad
vány, noha „összeállítója" a körülmények folytán elsiette, mégis utolsó
ízig becsületes iránynyal íródott tudományos becsű munka.
A JANKÓ JÁNOS dr. közölte balatonmelléki magyar typusok tehát
a felsorolt okokból, mihelyt azokhoz a részletes feldolgozás is meg
kerül, a mi csak idő kérdése, elsőrangú tudományos anyagként becsü
ket mindvégig megtartandják.
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Hozzátehettem volna a tudósok számára. Hogy typusai nem szé
pek azt én is megengedem, de meg is mondtam, hogy miért nem azok.
Nem felejtendő, ismétlem, még az sem, hogy JANKÓ typusképei az
eredeti kiadásban, nem krétapapirosra, hanem csak közönséges papi
roson vannak nyomtatva, de mégis sokkal különbek, mint a HERMAN OTTÓ
könyvében az I - I V . táblákon látható reproductióikon. A kétszeres
autotypizálás következtében u. i. HERMAN OTTÓ úr reproductioi ú. n.
„rasztermoirée"-t mutatnak, a mire könyvének olvasóit okvetlenül figyel
meztetnie kellett volna, mert a rasztermoirée az eredetieken] látható
részleteknek legalább is egy negyedét elfödi. Ennyi őszinteséget HERMAN
úrtól elvártunk volna.

Könyvének második, az elsőtől aránytalanul kisebb részében.
HERMAN OTTÓ úr a magyar nép jelleméről értekezik. Ez a fejezet, mely
HERMAN OTTÓ úrnak a magyar nép között töltött hosszú életének elég
sovány sommáját adja, az első fejezettől abban különbözik, hogy a»
benne foglalt adatok Összegyűjtésére tudományos előképzettségre nem
volt szüksége, a mennyiben az ilyenfajta psychologiai megfigyelések
eszközlése ma még teljesen egyéni dolog. Ezért van azután, hogy az
állandó merőegység híjával az efféle megfigyelések ma még körülbelül
annyit érnek, mint a hőmérők feltalálása előtti időben' eszközölt hőmeghatározások. Ám azért ezekre is szükség volt és van!
E rész remekül eltalált feuilletonistikus hangjáért egyébként
HERMAN OTTÓ urat teljes szívemből irigylem, — de kutató létemre még
ha tudnám sem követném a megelőző mondatban foglalt okokból.
Egy dologban azonban ebben a tekintetben is ellene kell, hogy
forduljak.
A megelőzőkben u. i. habár csak odavetőleg többszörösen reá
utaltam, hogy a HERMAN OTTÓ úr által elismert ós ALEXANDER BERNÁT
nevével kapcsolatosan könyve folyamán jó néhányszor hangoztatott
„szellemi continuitás"-t elismerem ugyan, de egyedül azért, mert én
az azt feltételező GOBINEAU-ÍÓI CHAMBERLAiN-ig napjainkban európaszerte
elfogadott „testi continuitásnak" is rendíthetetlen híve vagyok.
Híve annak, a mit már 1899-ben (Ethnogr. 185. lap) „A szlávság eredetének Niederle-féle elmélete" czímű czikkemnek minden
sora mond, hogy „a belátható idők rövidsége és a processus lassú
sága folytán (a milieu következtében beálló) „transformismust még
senki sem észlelt" . . . és lejebb (194. lap) „Mindenkire nézve, a ki
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a fejlődéstannal csak valamennyire is foglalkozik, evidenter bizonyos,
hogy a csontváz, tehát a koponyának . . . (s hozzá tehetem az arcz
habitusának) afféle átalakulásai, a melyeket külső befolyások eredmé
nyeznének . . . teljesen lehetetlenek . . . és ha, akkor egy évezred
semmiképen sem jöhet számba.
Ám ilyképen a mondottakból az következik, hogy a somatologiailag finn-ugor és török-tatár hódító és az itt rekedt meghódított hunavar, o szláv és germán] elemekből alakult magyarság, a külsejénél
sokkal kevésbbé megközelíthetetlen belső világára nézve sem lehet
egységes. Két- és többféle agyvelő, hét- és többféleképen kell, hogy érez
zen, gondolkozzék, cselekedjék.
S ebben a tekintetben segítségemre siet a modern magyar ethnologiának legintuitivebb képviselője, ethnikuma szerint a legmagya
rabb magyarok egyike, NAGY GÉZA barátom, kit ebben a tekintetben
maga HERMAN OTTÓ úr is auctoritásnak fog elismerni.
És ez a NAGY GÉZA, kivel sajna már évek óta nem folytathatok
rendszeres eszmecserét, és kivel erról a dologról szót sem váltottam,
„Fajunk jövője"1 czímű tanulmányában szórói-szóra ezeket mondja:
„Kétféle elemet lehet megkülönböztetni a magyarságban. Az egyik
könnyűvérű, mozgékony, hamar fellobbanó, mindenhez könnyen alkal
mazkodó, vállalkozó szellemű, áldozattól s bármiféle koczkázattól vissza
nem riadó. A másik elem nehézkes, fontolgató, makacs, mozgásba
nehezen hozható, a megszokott rendtől nem tágító, anyagi dolgokban
számító, minden, előtte bizonytalan kimenetelűnek látszó vállalkozástól
tartózkodó s a kevés biztossal megelégedő. Amattól indult ki törté
nelmünk alatt minden haladás, emez tartotta fenn a magyarságot.
Akárhányszor megtörtént, hogy az elsőtől megkezdett áramlat ebben a
rétegzetben már elvesztette előbbi hevességét, mire az utóbbinál is meg
indult a sokkal zajtalanabb formában jelentkező lassú, de biztos átalakulás.
Ez a valódi alapja a példabeszéddé vált magyar szalmatűznek.
Nem volt azonban egyetlen olyan mozgalom sem, ha csakugyan meg
felelt a nemzet szükségleteinek, melynek gyors fellobbanása alatt ne
fogott volna szikrát az a másik nehézkesebb rétegzet is, mely bár
később, befejezte azt, a mit a másik megkezdett.
A viszonyok hol az egyik, hol a másik elemnek juttattak nagyobb
szerepet s a köztük levő ellentétes jellemvonások magyarázzák meg
történelmünk meglepő fordulatokban gazdag eseményeit.
>
1

Új Magyar Szemle. 1902. (Jj sorozat.
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Meddő dolog volna bármelyiknél is keresni a magyar nemzeti
jellem nagyobb eredetiségét. Multunk egyformán szükségessé tette
mindkét elem kifejlődését, de a fejlődés csak úgy indulhatott meg,
ha magában a nemzettestben megvolt a magva mindegyiknek . . . "
NAGY GÉZA ezt a nagy ethnikai különbséget a magyarság Ősfoglalkozásaira, a halászatra és a vadászatra vezeti vissza... én pedig azt
mondom, az a különbség sokkal mélyebben rejlik, abban, hogy a
magyarság nemcsak ethnikailag oszlik erre a két fajtára, hanem
testileg is és java részében két anthropologiai fajból alakult össze, a
finn-ugorságból és a törökségből.
A finn-ugorságra NAGY GÉZA első fajtájú magyarságának jellem
zése illik. Ez a továbbiakban „ugoros "-nak nevezendő faj mindenk
oron a magyarságnak nagyobbik felét tette ki. Testi jegyeire nézve
világos bőrű, szőke hajú és bajuszú, szürke szemű. De a bőr színe
nem a germános rózsaszín, sem a szlávos fakó, hanem gyengén sárgás;
haja sem germánosan szőke, hanem barnás-szőke (gesztenyeszin), bajusza,
a mint a szegedi nép maga mondja: „parasztszőke", szeme sem égkék,
sem szürkés kék, hanem sötétkék vagy sötétszürke.
Ez az a fajta, a melyről a közmondás is tartja:
Se nem szőke, se nem barna, az az igaz magyar fajta.
Ide tartozik a székelység, a Tisza síkjának és a Balatonmellék
nek JANKÓ JÁNOS csúnyán, de az anthropologus számára teljesen hasznavehetőén ábrázolta magyarságának legnagyobb része. Lásd IX. és
J£. tábla.
A magyarságot alkotó somatologiai fajok másodika a törökös
faj, nevezhetnők akár kiínos-xi&k is, melyre NAGY GÉzÁ-nak a második
magyar fajról adott ethnikai jellemzése szintén teljesen ráillik.
Ha az ugoros magyarok általában nem szépek, a törökösek
.annál szebbek, különösen huszárjaink deli egyenruhájában.
A törökös magyar magas termetű, barna bőrű, hajú, bajszú, szemű.
Lásd V., VI. és VII. tábla.
A törökös fajt az ugorság mindenkoron uralta, a mit már az a
körülmény is bizonyít, hogy noha tömegesen kevesebb helyen fordul
•elő, szórványosan mindenütt ott van szerteszéjjel e hazában.
Mindkét faj a magyar hazát lakó többi nemzetiségük révén is
különböző többi anthropologiai fajtáktól is teljesen különböznek, úgy«zinte önmagukban is, mint pl. az oláhok több különálló anthropologiai
fajtára oszlanak. Lásd XI—XIV. tábla.

V. tábla.

Törökös magyarok.
Jászság. Néhai Dr. Jankó János fölvételei.

VI. tábla.

Törökös magyarok.
Jászság. Néhai Dr. Jankó János fölvételei.

VII. tábla.

Törökös magyarok.
Dunántúlról A két felső Dr. Semayer Vilibáld, az alsó néhai Dr. Jankó János
fölvételei.

VIII. tábla.

Törökös-ugoros keverékegyének.
Jászság, Dunántúl, Tisza vidéke. A két felső néhai Dr. Jankó János, az alsó
Dr. Semayer Vilibáld fölvételei.

IX. tábla.
~ *&

'.-

•

Ugoros magyarok.
Erdély. Dr. Semayer Vilibáld fölvételei.

X. tábla.

Ugoros magyarok.
A két felső Erdély, az alsó Tisza vidéke. Dr. Semayer Vilibáld fölvételei.

XI. tálila.

Ugoros magyar és németek.
A felső Tisza vidéke, a két alsó beszterczevidéki szász
fölvételei.

Dr. Semayér Vilibáld

XII. tábla.

Tótok és oláh,
Trencsén m. és Erdély. A két felső Szochán Pál, az also Dr. Semayer Vilibáld
fölvételei.

XIII. tábla.

Oláhok.
Erdély. Dr. Semayer Vilibáld fölvételei.

XIV. tábla.

Oláhok és örmények.
Erdély. A felső sorban oláhok, a két alsó sorban örmények. Dr. Semayer Vilibáld
fölvételei.
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Fenti kijelentéseim egyébként nem újak. A magyarságra pláne
nyelvész, még hozzá külföldi nyelvész, a finn-ugor nyelvek kutatása
körül nagy érdemeket szerzett HEINRICH WINKLER, boroszlói egyet,
tanár alkalmazta reá. 1 WINKLER éleslátása kifogástalan, egyetlen baja
az, hogy adatai hiányzó természettudományi képzettségénél fogva
kevéssé ellenőrizhetők. (Idevágó értekezése kritikai referátumát lásd
Ethnogr. Ért. 1902. jan. füzet.)
Hogy HERMAN OTTÓ úr rajtunk kívül ezt a külföldi capacitást sem
tartotta az elolvasásra méltónak — egyéni ízlés és kötelességtudás dolga.
Hogy Magyarországon rajtunk kívül mások is, nálunk elismertebb
kutatók, ebben a HERMAN OTTÓ úrtól lenézett, de a modern embertani
tudomány felszínén mozgó irányban dolgoznak, nagy elégtételünkre
csak a minap constatálhattuk, a mikor a HERMAN OTTÓ úrtól szintén
mellőzött, de virágzó Magyar Néprajzi Társaság utolsó választmányi
ülésén ASBÓTH JÁNOB akad. tag a Balkánról írt nagy munkájának be
fejezését jelentette be s kiemelte, hogy a művén végigvonuló alapgon
dolat az, hogy a Balkánon végigvonult valamennyi nép somatice ma
is ott él, csak éppen hogy egy-egy újonnan feltűnő nép az előtte ott
lakott népnek műveltségét vette á t
Ez Magyarországon is így történt.
*
Idáig szólt válaszom, melyet a benne szétszórtan elmondottak
tömörítése czéljából csak egy rövid összefoglalásnak kellett volna
követnie. Ám ekkor, éppen a tördeltetés"alatt, a május hó 6-iki posta,
még b. JANKÓ J.ÁNos-nak czímezve, a következő levelet hozta, melyet
az özvegy engedelmével eredetiben is, hű fordításban is azért tartok
közlendőnek, mert intézőjének személyes súlya miatt a maga rövidsé
gében is többet mond, mint HERMAN úr könyvet kitevő polémiája. A levelet
BEDDOE, a nagybritanniai embertani társaság nagyérdemű alelnöke írta,
ós a föntebb kifejtettekkel a legharmonikusabb összefüggésben letagadhatatlanul azt demonstrálja, hogy a tudományos külföld JANKÓ JÁNOS
typuskiadványát annak vette, a minek szánva volt: mindenkorra tudo
mányos becsű „anyaggyűjtésnek", melyért a kormány nem hiába dobta
ki a pénzt s melyet kiki, a maga legjobb tudományos belátása szerint
megkritizálva, felhasználhat.
1

Prof. Dr. Heinrich Winkler: Das Finnenthum der Magyaren. Zeitschrift
f. Ethnologie. Berlin, 1901. Heft IV.
Néprajzi Értesítő IV.
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Ezzel HERMAN OTTÓ úrnak tudománytalansága mellett határozottan
rosszakaratú „ellenkönyvé"-nek létezési jogát teljességgel megszűntnek
jelenthetem.
Szól pedig ez a levél a közetkezőképen:
„From De.

Bradford-on-Avon, Wilts, England.
May 3, 1903.
Dear Sir and Colleague.
I have the happiness to possess your Magyarische Typen, 1 t h ,
Balaton, and I intend to review it for the Anthropological Institute of
Great Britain, of which I am a Vice-President. But first I would like,
with erlaubniss, to ask of you some questions. I may say that I can
read Latin, French, or German in the Roman handschrift, but I can
write only English.
I note with interest what you say respecting the Szeklers,
Jaszigs & Kumans. I presume you would favor the idea that the
Jász are from the Sarmatian Jazyges which might account for the
higher stature and blue eyes. But whence did the Szeklers derive
their characteristics ? I suppose no one knows ?
Now I should be greatly obliged if you would kindly correct or
criticise what I am going to say.
These Balaton people are evidently, as you say, mixed from
various elements at some early date. If they were purely Magyar
surely some of them would have black (schwarz) hair, and we should
not find 19 blue eyes out of 46.
I once visited Hungary many years ago, & formed an idea of
the physical aspect of the people; but I may be quite wrong. I thought
the Waitzen people the most Magyar that I saw; but I did not go
beyond Budapest.
I think the following have Magyar characters, more or less
2, 3, 11, 13, 19, 22, 23, 25, 30, 32, 38. 1
Finnish 1, 4, 14, 27.
Perhaps Slav mixture 12, 18, 31, 35, 43, 44.
Germanie mixture 5, 15, 20, 26, 36.
Foreign type (gypsy, Tsigan?) 28.
Jewish 4 L
Magyar in face 39.
Do.
48, though the name Bogdan is I presume Slav.
1

BEDDOE,

Hivatkozás JANKÓ typusainak folyó számaira.
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Now, my dear Sir, if you will be so kind as to let me have
your ideas, & to set me right where I am wrong, which I dare say
I am, you will do me a great favor.
I am, dear Sir & Colleague Yours with all respect
DR. JOHN BEDDOE.

M. Prof.

DE JANKÓ JÁNOS."

Fordításban:
„DR. BEDDOE-ÍÓI, Bradford-on-Avon, Wilts, England,
május 3-án, 1903.
Kedves Uram és Collegám! Abban a szerencsés helyzetben, hogy
az Ön művét „Magyarische Typen" 1. sor., Balaton, a magaménak
mondhatom, az a szándékom, hogy azt a Nagy britanni ai Embertani
Társulatban, melynek egyik alelnöke vagyok, bemutatom. Előbb azon
ban szíves engedelmével néhány kérdést vagyok bátor Önhöz intézni.
Olvasok különben latin, franczia és római betűkkel írott német szö
veget, írni azonban csak angolul írok.
Érdekkel vettem tudomásul, a mit Ön a székelyekről, jászokról
és kunokról mond. Úgy látom, Ön azt a gondolatot táplálja, hogy a
jászok a szarmát jazyges-ek utódjai, a mire azok magasabb termete
és kék szemei mutatnának. De akkor a székelyek jellemzői milyen
eredet mellett szólanak? Úgy látom, ezt senki sem tudja.
Épp azért végtelenül lekötelezne, ha a következőkben elmondandókat kegyes bírálatára méltatná.
A Balatonvidék népe — mint azt Ön is mondja — különböző
elemekből alakult össze, még pedig régóta. Ha tiszta magyarok vol
nának, mindnek feketehajúnak kellene lenni és nem találnánk 46 közt
19 kékszeműt.
Evekkel ezelőtt én is meglátogattam Magyarországot, a mikor
is a magyarság physikai külsejéről fogalmat szereztem — de lehet
séges, hogy rosszat. Idáig a váczi népet véltem legmagyarabbnak
azok közül, a kiket láttam; igaz, hogy Budapesten túl nem jártam.
Már most azt gondolnám, hogy (bemutatott) alakjai közül a követ
kező számmal jelzettek:
Magyarok 2, 3, 11, 13, 19, 22, 23, 25, 30, 32, 38.
Finnek 1, 4, 14, 27.
Tán szláv keverék 12, 18, 31, 35, 43, 44.
Német keverék 5, 15, 20, 26, 36.
Idegen typusú (czigány) 28.
8*
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Zsidó 41.
Magyar még arcza szerint 39.
48,
kinek neve: Bogdán, úgy látom szláv.
Legyen épp ezért kegyes és értesítsen az e tekintetben táplált
saját véleményéről és utasítson ott, a hol nincs igazam, a helyes útra
mely szívességével igazán lekötelezne.
Teljes tisztelettel, hivséges collegája
DE. JOHN BEDDOE.
JANKÓ JÁNOS

dr. úrnak."

Ehhez több szó fölösleges.
*
Összefoglalás és képmagyarázat.
1. Herman
Ottó úr könyve a benne hirdetett tudomány
talan és elavult nézeteivel, továbbá módszertelenségével a magyar
ság physikai jellemének kérdését egyetlen lépéssel sem vitte előre.
2. Ezzel szemben a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá
lyának b. Jankó János dr. összeállította balatoni typuskiadványa
becsét mindvégig megtartja, mint elfogulatlanul és tudományos
igazságszeretettel intézett, tehát föltétlenül megbízható „anyag
gyűjtés", a minek azt a tudományos külföld is egyetlen ellentmondó
szó nélkül elismerte.
3. A testi eontinuitásnák ma európaszerte elfogadott elvéből
folyólag, testileg egységes magyar faj nincs, nem is lehet, mert
a fajok (typusok) nem vesznek el, a mennyiben vannak ugyan
keverékegyének, de nincsenek keverékfajok, mert a keverékegyé
nek ivadékai ismét az ösi fajtákra visszaütnek. Egy-két idegen ös
vére ilyképen rövid időn kilöketik.
Faj-(typus-)pusztulás mégis van és ez akkor áll elő, ha a
keverékegyének ivadékai az egyik ősre nagyobb számban ütnek
vissza, mint á másikra.
4. E tételt a magyarságra alkalmazva, e haza területén lakó
ethnikailag tiszta magyarság között joggal kereshetjük úgy az
őslakó szlávok és germánok maradékait (tán egy-egy a hegyek
közé szorult falvacskában), valamint a hódító hunnok, avarok ós
az ismét sok alakelemre oszló, honfoglaló magyarok ivadékait.
5. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya karöltve a
magyar haza rendszeres ethnographiai felkutatásával, fennállása-
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nak rÖTid tíz esztendeje óta a magyarság és a Magyarországon
lakó nemzetiségek embertani kutatását a legszegényesebb anyagi
eszközökkel is ernyedetlenül folytatja — Herman Ottó úrnak tehát
hiába fáj a feje, hogy a magyarság általa megkezdett anthropologiai felkutatásának (Fojtsátok el a nevetést, barátaim!) ki lesz
a folytatója.
6. A tájékoztató munkálatokkal, tekintve, hogy 12,000 magyar
és jó néhány szomszédos külföldi falu lakosságáról kell adatokat
beszereznünk, tán 5—6 év múlva meg is leszünk, a mi, Herman
Ottó úr lesz kegyes megengedni, egyéb bokros elfoglaltságunk
mellett nem valami nagy idő.
7. Addig is az osztály tisztviselői által a gyűjtemény számára
felvett anyagból a következő rendszeresen fölvett, jelenleg feldol
gozás alatt álló typusokat óhajtom bemutatni — még pedig úgy
a törökös és ugoros magyarok, mint pedig a nemzetiségek közül.
V—VI. tábla. Törökös magyarok. Jászság. Kifogástalan ma
gyar nevüek. Magas termetűek, kerek fejűek, barna complexiójúak.
YJLI. tábta^TTőrökös magyarok. Dunántúl (Szeremle)1 Kifo
gástalan masyar nevüek. A két felső magas termetű, kerek fejű,
barna complexiójú; ugyanilyen az alsó, de alacsony és kék (?)
szemű.
VIII. tábla. Törökös-ugoros keverékegyének. Kifogástalan
magyar nevüek. Jászság, Dunántúl (Balaton vidéke) és Tisza vidéke
(Szeged). A két fajta jelleget keverten mutatják.
IX. és X. tábla. Ugoros magyarok. Kifogástalan magyar
nevüek. Erdély. Szolnok-Doboka vármegyei, széki és magyardécsi
székelyek, a X. táblán az alsó, úgyszintén a XI. táblán a felső
szegedi. Középmagas termetűek, kerek fejűek, „parasztszőke" —
sötétszürke complexiójúak.
XI. tábla. A felsőt lásd a X. tábla magyarázatánál. A másik
kettő beszterczei szász. Német nevüek. Magas termetűek, kerek
fejűek. A középső barnább, az alsó szőke, kék szeműek.
XII. tábla. Trencséni tótok. Leírás nélkül és szolnok-dobokamegyei csáki-gorbói oláh. Ilyenek magyaros névvel és teljesen az
ugoros magyarok jellegeivel e vidéken nagy számmal élnek.
1

Szeremle noha Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyének legdélibb községe, mivel
lakóit a Tolnában feküdt Ó-Szeremléből kapta, embertani tekintetben tulajdonkép
Dunántúlnak vöit veendő.
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XIII. tábla. Oláhok. Szolnok-Doboka vm., Felsö-Szőcs. Közepes termetűek, kerek fejűek, fekete hajúak, barna zöldes szeműek.
XIV. tábla. A felső sorban oláhok, Szolnok-Doboka vármegye,
Horgospatakáról. Szlávos névvel. Magas termetűek. Barna com
plex! ójúak.
(Látni való, hogy a XII—XIV. táblán ábrázolt oláhok is tulajdonkép három teljesen különálló anthropologiai fajtához tartoznak.)
A két alsó örmény. Szolnok-Doboka vm., Szamosujvár. Köze
pes termetűek, barna complexiójúak. A középső göndör, az alsó
hullámos hajjal.
Dr. Semayer Vilibdld,

A KISKUNSÁGI SZÉLMALOM.
A Kiskunságnak egyik kései telepítésű, de hatalmas fészke Félegyháza, mindig úgy szerepelt a földrajzi leírásban, mint a szélmalmok
hazája. Megemlékeznek erről a régibb és újabb/Jeírá'sök; Petőfi is,
idézvén gyermekkori emlékeit,. szívesen gondol a kiskunsági szél
malomra: „a mint hányja, egyre hányja a czigánykereket". Valóban,
a szélmalomépítőkedv Félegyházán jobban kifejlődött, mint az Alföld
bármely vidékén. A szomszédok inkább a szárazmalmot használták, de
messziről elhordták a gabonát a tiszai malmokhoz is.
A szélmalom, eddigi kutatások eredményeiben, khinai találmány;
nálunk a XVII. század óta ismeretes. Hogy azelőtt használták-e, arra
nézve régi szerződésekből, leltárakból, okiratokból lehetne valamit
kiolvasni. A nyugatiak már a középkorban ismerték; különösen dívott
német földön és az Északi-tenger mellékén, Normandiában, Flandriá
ban s alig volt hollandi festő, a ki egy-egy típusát be ne mutatta
volna e nehézkes, idomtalan, sötét alkotmányoknak. A német szél
malom fából készült s a vitorlával együtt az egész malmot beállították
a szél irányába. A hollandi szélmalmot téglából, vályogból építették
s csak teteje, a tetőhöz erősített vitorlaszerkezettel együtt volt moz
gatható.
Szélmalmaink főj ellem vonását, a fölfelé keskenyedő, toronyszerű
épületet, süvegalakú tetőt, négy, esetleg hat vitorlaszárral, azt hiszem,
az Alföld minden járó-kelő embere ismeri. Működésük első kelléke a
magas fekvés. Ilyenekül kiválóan alkalmasak a kiskunvidék homok
halmai, mint a nóta is mondja: „Nyeszó Pista fütyü-malma fölszállott
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a homokpartra". Az erdő kevés, semmi sem akadályozza a szél járását.
De az épületszomszédság sem jó, mert a szél nem jöhet egyenletesen
s csak szakgatja a vitorlái. Az épület belsejébe két ajtó vezet, egy
mással szemben állítva. így a közlekedést sohasem zárhatja el a
vitorlaszárnyak különféle állása. Belseje néhol egyszerű, néhol eme
letekre osztott; az előbbi rendesen szélesebb, de alacsonyabb is. Az
emeletekre osztott szélmalomnál megkülönböztetünk Tcamrát, alsópallást.
felsöpallást. A tető lecsapott oldalát kuktóré-nák nevezik. A kamrában
van a köpadállítás a malomkövekkel, a szita, a forgókerék és kisorsó.
Az alsópalláson van agarat; ugyanitt látható a bálvány. A felsőpalláson találjuk a dobkereket, a fogót, a szeleskereket. A kuktóréból nyúlik
a szelestengó, melyre a vitorlaszárnyak vannak erősítve. Kívül láthatók
a fogóláncz és a fordítórúd. A vitorlaszárnyak a szél erejével forgat
ják a szelestengőt, ez forgatja a szeleskereket, a szeleskerék a dob
kereket, a dobkerék a bálványt, a bálvány a forgókereket, a forgó
kerék a kisorsókat, az orsók a köveket és a szitát. De az aprólékos
részletekkel a műszavaknak még egész halmaza kiséri a főrészek
működését. Ez elnevezések egyik-másik része ma is mutatja a szél
malmok származását. A czugpánt, ánezigli, migli, kiprajczolás, spont,
ráf lajszna, virgujq,, flajsz bizonyítják, hogy az eredeti műszavak
egészen nem vesztek el, de átalakultak, illetve átmagyarosodtak.
Mégis vannak eredeti mükifejezéseink a szélmalmok működéséhez s
az a száznál több magyar műszó valóságos kincse az etnográfiának
és nyelvészetnek.
Reggel, ha van őrletni való, a molnár körüljárja a malmot s
figyeli a szellő járását: alszél-e, felszél-e, alpári szél-e ? Azaz: melyik
behasználni való? A dunai szél is jó szél volna, de csak úgy esetleg,
hol megindul, hol eláll. Azonkívül veszedelmes ; rendesen vihart hoz,
bár lehet ilyenkor is járatni a malmot. A szél annál jobb, minél
nagyobb;. de legjobbak az áprilisi szelek. Sokáig eltartanak s ilyenkor
vígan váltogatják egymást a vitorlák, gyors ütemben emelvén hatal
mas karjaikat az égbe.
A tetőről lenyúló három hatalmas rúd, a középszár s a két szárnyafa
a föld közelében összekapcsolódnak s együttesen teszik a fordítórudat.
A fordítórúdnak segédeszköze a csavaródob; egy átfúrt fahenger, mely
lánczczal van odafűzve a szárnyafákhoz. Most pedig a molnár a hét
darab, egyenkint másfél sukkos x s a malom falazatától két ölnyire,
1

Egy sukk = 30 cm.
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körben, egymástól egyenlő távolságban elhelyezett karók egyikére
ráhúzza a csavaródobot. Elővesz egy dorongot s addig forgatja a
csavaródobot, míg a láncz a fordítórudat, illetve a tetőt a vitorla
szerkezettel a kivánt helyzetbe hozza.
A tetőben a szeleskereket egy keményfából készített kerek ráma,
a fogókerék öleli át. Egyik oldalán csuklóban megtörik s a húzóvas, illetve kengyel közvetítésével összefüggésben áll a nyomórúddal.
A nyomórúd végére súly van kötve s a csúszóba akasztható. E súlyos
rész egy fölötte lógó kétöles rúddal áll összeköttetésben, mely rúd
tetőnkívüli részére van kötve a földig érő fogókeréklánez. A molnár
megfogja a fogókeréklánczot, meglóbálja s ügyes mozdulattal fel
akasztja a nyomórudat a csúszóba. Felszabadul a szeleskerék a fogó
kerék ölelésétől, az akadékos szél jiyomja a vitorlákat s megindul a
malom. Annak pedig gyakorlott keze legyen, a ki ezeket a művelete
ket végrehajtja!
A gabonászsákokat csigával húzzák az alsópallásra; ott apránként
eregetik a szemet a garatba s jó szél mellett gyorsan nyeli a kő. De
mennyi dolga van a jó molnárnak így, egész napi őrlés alatt! Fel
hágni a czifrafaragású kőpadállításra, „a vashidat Őrlésirányába irányí
tani, hogy a kő flajszba járjon". Kukoriczadarának feljebb ékelni a
szállítót, puhalisztnek lej ebb. Megolajozni a vashidat, a korongot, a
keresztvasat; igazítani a poroszkafát, hogy a csillegö jól váltson. A vál
tás annyiban szükséges, hogy ha nagy szél fú, a csillegö gyorsabb
működésével több gabona mehet a kő alá, míg ha kis szél fú, akkor
kevesebbet kell álászóratni. Felügyelni a parasztlisztre, a puhára, a
szitánál az első, második, harmadik lisztre, korpára; a különböző lisz
teket döbö'nökkel átszedni a keverőbe. Egy pillanatban feszaladni a
felsőpallásra megnézni, nem tüzes-e nagyon a vánkos; kiszedni a
tábordeszkákat a kuktóréból s erősíteni a keresztágakat, czugpántokat;
megkenni bent a farcsapot, a faékekkel kijebb-beljebb váltani a szeles
tengőt; megnézni, hogy a „csivek jól bele vannak-e rejtve a dobba? 1
s ha vége az őrlésnek, megvizitálni a viíorlaszárakat, a küllőket; be
sodorgatni a vásznakat s belevágni a kapocsba; levenni a lejáródeszkákat,
felpeczkelni, az ánczigliket, hogy máskor jobban fogjon a deszka.
Időnkint felnyilalni a köveket, bakra állítani s a lajszna segélyével
rónára vágni; majd a virgujával megkarmizsáltatni a hadart, hogy
lecsákányozhassák.
Néha, két-három évi időközökben, előkerül valahonnan a szél
malomcsináló s a fontosabb javítani valókat, kicserélni valókat elvégzi.

Dr. Schafarzik

Fülöpszállási szélmalom.

Ferencz

fölvétele.
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Nincs vele más, csak a tarisznyája, meg a pipája, meg egy-két szer
szám. De a szélmalom készítésének tudományát kis ujjában hordja
s Ó tudja: mi hibádzik, mi nem. De ez is ritka madár nagyon s el
pusztul az idők változásával.
Tavaszi áradások idején megjelennek a máramarosi oláhok s
hozzák a jó malomkövet a talpakon, ha ugyan venné valaki, de
még akármilyen kő sem jó az őrléshez. Legjobbak a muzslai, meg a
tót Icö s a molnár azt tartja, hogy a „muzslai kő legjobban megtalálja
párját, a tótot''. Tudniillik az egyiket czélszerű alsó, a másikat felső
kőnek használni. A felső kőért száz forintot is megadtak.
Hajdanában minden valamirevaló gazdaembernek volt szélmalma
s 1855-ben, hiteles adat szerint, Félegyházán még hatvankét szélmalom
működött. Ott állottak sorjában, a magasabb halmokon, bástyaszerűen
övezve a várost s szél idejében olyan kalimpálást vittek véghez, a mi
bizonyára érdekes látvány volt az idegeneknek. A molnárok külön
testületet képeztek alaptőkével, szervezettel s középhelyet foglaltak
el a gazdálkodó meg az iparos között. Akkor még két legény is elkelt
egy malomhoz, annyi volt a dolog; ma a molnárgazda is pihenhet
eleget. Akkor még évente háromszáz véka gabonát keresett egy malom;
ma száz vékára sem megy fel. Akkor minden tizenkettedik véka jutott
a molnárnak s ha pénzért őrölt, mázsáját negyven krajczárérfc őrölte ;
ma egy mázsa után harmincz krajczár a kereset.
Mint minden lassan működő, természetes eszköze a régi világ
nak, a szélmalom is a múlté lesz s úgyszólván napok kérdése a
Kiskunságban is a szélmalmok élete. Egy-kettő még áll, komoran,
csendesen. Néha megindulnak, de szúette vitorlájuk a halál recsegését
hordja magában. A szélmalom arisztokratikus, méltóságos szerszám;'
a gőzmalom gyorsabban dolgozik s mi fő, mindig és sokat.
A legöregebb, szélmalmosgazda, ki a testületi élet utolsó korát
még ismerte, Szabó Pajkos József uram. Egyszerű, egészséges ész
járású, tanult ember, magyaros egyenességgel, barátságos szívvel.
Jóformán utolsója a molnárgazda típusának; a szélmalmok keretébe
tartozó műszavak, elnevezések, adatok egész tömegét hordja emlé
kezetében s az ő szives közlései nyomán tudtam egy-két adatát fel
jegyezni a szélmalmok hajdan virágzó iparának. Mindenképen meg
érdemli, hogy neve fenmaradjon a néprajz történetében.
Madarassy László.
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A M. N. MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK GYARAPODÁSA
AZ 1902. ÉV IV. (OKT.—DECZ.) ÉVNEGYEDÉBEN.
Az évnegyed legjelentősebb eseménye a Magyar Nemzeti Múzeum
százéves fönnállásának megünneplése volt, melynek alkalmából a Nép
rajzi Osztály is rendezett alkalmi kiállítást, még pedig Biró Lajos és
Festetics Rudolf gróf gyűjtéseiből. Ez alkalmi kiállítás előkészítése és
felállítása az osztály egész személyzetét jó két hónapon át foglal
koztatta.
Az osztály gyűjteménye 581 drb (leltározott) tárgygyal szapo
rodott, a mely gyarapodásból vétel: 348, ajándék: 31, csere: 202
leltári tétel
I. Vételek: 121 drb ruházati czikk, 60 drb lakásberendezési tárgyT
5 drb modell (czége, bárka, ház stb.), 10 drb fénykép és Biró Lajos
új-guineai gyűjtéséből 152 drb tárgy, ú. m. 23 drb ruhaakasztó,
33 drb ételosztó és egyéb kanál, 25 drb kókuszdió-merítő, 30 drb
dob, 15 drb nyílhajító, 20 drb halászó-horog és 6 drb pajzs.
II. Ajándékok. Ajándékoztak: Farkas Sándor szentesi gyógysze
rész 1100 leltározás alatt álló darabot; Tauffer Vilmosné szül. Török
Anna úrnő Budapestről 2 drb főkötőt; Koszkol Jenő festőművész Buda
pestről 3 drb színes rajzot; dr. Herrmann Antal paedagogiumi igaz
gató Budapestről 1 drb fényképet; Kovách Aladár szegzárdi múz.
titkár 18 drb fejkötőt és hímzésmintát; Vasváry Béla gyógyszerész
Budapestről 4 drb fényképet; Mössmer József kereskedő Budapestről
1—1 drb é.-amerikai kis bőrczipőt és lovagló-ostort; Damaszkén Arzén
temesmegyei földbirtokos 1 drb szarvas-agancs lőportartót.
III. Cseretárgyat adtak: Wohlgemuth Károly bozeni (Tirol) tanító
12 drb tárgyat (6—6 drb ruházati czikket és lakásberendezési tárgyat);
az E. K. E. kolozsvári néprajzi múzeuma 31 drb tárgyat (27 drb
vászonfeszítőt, 3 drb mosósulykot és 1 drb gyertyahordozásra való
fatokot); CsergheŐ Ervin m. kir. honvéd főhadnagy 159 drb tárgyat
(2 drb algíri cserépdobot, 1 drb ausztráliai nyílhajítót, 2 drb dél
amerikai nyílvesszőt, 151 drb lakásberendezési és 3 drb egyéb tárgyat
Magyarországból).
Ezen negyedévi szaporodásból: 355 drb magyarországival szem
ben 226 drb tárgy külföldről származik és pedig Új-Guineából 153
drb, Ausztráliából 1 drb, É.-Amerikából 2 drb, D.-Amerikából 2 drb,
Algírból 2 drb, Perzsiából 1 drb, Szibériából 5 drb, Albániából 1 drb,
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Boszniából 5 drb, Bukovinából (csángó) 42 drb, Tirolból 12 drb. —
A hazai gyűjtemény tárgyakból esik a következő megyékre: Baranya
megyére 2, Biharra 106, C síkre 1, Háromszékre 2, Kolozsra 6, PestPilis- Solt-Kiskunra 45, Temesre 4, Tolnára 55, Udvarhelyre 27, Vasra
2 drb és általánosságban Erdélyre 95, Nagy-Alföldre 1 és Magyar
országra 9 drb tárgy.
A felszerelési leltár a 854. számról a 875. számra emelkedett,
vagyis a könyvtár 22 tétellel gyarapodott.
A könyvtár tételeinek száma 2563, a mely számra a 2280. szám
ról emelkedett és igy szaporodása 284 tétel, a melyből vétel: 40,
ajándék 242 és csere: 1.
Ajándékoztak: dr. Mahler Ede, az Illustrierte Zeitung Oesterreichs
szerkesztősége, Kovách Aladár, Sztripszky Hiador 1—1, dr. Semayer
Vilibáld 16, Farkas Sándor 6 munkát; dr. Herrmann Antal könyv
adományából ebben a negyedévben folytatólagosan beleltároztatott
216 tétel.
Cserébe küldtek: Le due de Loubat Parisból és a Société d'Anthropologie de Paris 1—1 munkát.
Az osztály gyűjteménye a nagy közönség számára ezen év
negyedből csak októberben volt nyitva. E hónapban megtekintették
564-en, köztük 1 személy 1 koronás belépőjegygyei. Külföldről meg
látogatták a gyűjteményt Clauser J. Kopenhágából, dr. Steindachner F.,
Andrian Wehrburg báró Bécsből és Dobrusky, a szófiai nemzeti mú
zeum igazgatója.
Budapest, 1903. január hó 14-én.
Dr. Semayer Vilibáld,
m. n. múz. or, a Népr. Osztály vezetője.

A M. N. MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK GYARAPODÁSA
AZ 1903. ÉV I. (JAN.-MÁRCZ.) ÉVNEGYEDÉBEN.
Az osztály személyzetének legfőbb munkásságát a gyűjtemények
nek a nagyközönség számára az április 1-én történt megnyitásra való
előkészítése, rendezése képezte; egyúttal a múlt évi gyarapodások
lehetőleg teljes beilleszthetése czéljából a folyó ügyek mellett rendez
tettek: néhai Dr. Jankó János jász hagyatéka, szibériai gyűjtései, a
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Farkas- és Alinásy-gyűjtemények, a múlt évi szolnok-dobokamegyei
és csallóközi gyűjtések és a magyar fénykópgyüjtemény.
A gyűjtemények gyarapodása a következő:
I. Gyűjtemény tárgyak: 2224 drb. Ebből vétel: 1992 drb, aján
dék: 252 drb.
A) A v é t e l á r a k r é s z l e t e z é s e : 1. Anthropologiai tárgyak r
2 drb. 2. Ékszer: 38 drb. 3. Ruházat és szövés-fonási tárgyak:
110 drb. 4. Bútorzat: 14 drb. 5. Munkaeszközök és edények: 789 drb.
6 Kultusz tárgyak: 179 drb., 7. Fényképek és rajzok: 860 drb.
JB) Az a j á n d é k o z ó k n e v e é s az a j á n d é k o k r é s z l e 
t e z é s e : Özv. Igmándy Ferenczné budapesti tanárnőtől 1 drb mada
gaszkári háncsból való kendődísz és 1 kosárka; Kovách Aladár szegzárdi múzeumi titkártól 120 drb himzésminta; Beck István szegedi
városi jegyzőtől 1 pálinkás üveg, 1 dohányzacskó és 1 szarvasagancs
lőportartó ; Dr. Herrmann Antal paedagogiumi igazgatótól 2 drb hús
véti tojás, 2 drb agyagfigura; Farkas Sándor szentesi gyógyszerésztől
88 drb munkaeszköz; Bodnár Józseftől Turkevéről 2 drb fafaragvány;
Csergheö Ervin m. kir. honvédfőhadnagytól 1 drb arabdiszítésü szek
rényke ; Dr. Semayer Vilibáldtól 8 drb anthropologiai tárgy (színes
falitáblák typusokkal); Kollár Kálmán földbirtokostól Dunapenteléről
1 drb anthropologiai tárgy (koponya); Richter Aurél festőművésztől
Budapestről 6 drb fénykép; Beluleszkó Sándor n. múzeumi segédőrtol 1 drb japáni háneslevélpapir borítékkal; a M. N. Múzeum Nép
rajzi Osztályának Értesítőjétől 6 drb fénykép; Mihálics Ilona buda
pesti tanítónőtől 1 drb fénykép; Katanoíf N. Th. kazáni egyetemi
tanártól 5 drb fénykép; a M. N. Múzeum Régiségtára áttett 2 drb
koponyát és 2 drb ló-állkapcsot.
Ezen negyedévi szaporodásból 1 549 drb hazai tárgygyal szemben-,
695 drb a külföldről származik és pedig Óceániából 12 drb, Afrikából
12 drb, Észak-Amerikából 3 drb, Kanadából 15 drb, Mexikóból 6 drbr
Ázsiából 151 drb, (Szibériából 61, Khinából 1, Japánból 2, KeletIndiából 2, Ceylonból 66, Perzsiából 2, Szíriából 3, Arábiából 1, Kau
kázusból 12 és Jávából 1 drb), Finnországból 162 drb, Oroszországból
324 drb, Grönlandból 3 drb, Törökországból 1 drb, Ausztriából
6. drb. — A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő megyékre:
Alsó-Fehér vármegyére 5, Aradra 28, Árvára 10, Bács-Bodrogra 13,
Beregre 13, Békésre 1, Biharra 42, Brassóra 2, Csikre 5, Csongrádra
129, Esztergomra 112, Fejérre 94, Hajdúra 6, Hontra 3, Hunyadra 5 r
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Jász-^Nagykun-Szolnokra 2, Kolozsra 6, Krassó-Szörényre 2, MarosTordára 1, Márámarosra 2. Nyitrára 38, Pest-Pilis-Solt-Kiskunra 136,
Pozsegára 1, Somogyra 8, Sopronra 6, Szepesre 11, Szolnok-Dobokára
626, Tolnára 143, Torda-Aranyosra 1, Trencsénre 42, Veszprémre í),
Zalára 20, Zemplénre 4, Zólyomra 10 drb és általánosságban: Erdélyre
11, Fehér-Körös vidékére 2 drb.
II. Könyvek: 67 drb, a melyből vétel: 19 drb, ajándék: 44 drb
és csere 4 drb.
A j á n d é k o z t a k : Lehotzky Tivadar (Munkács), Dr. László
Ferencz (Sepsi-Szt. György), Nagy Géza (Budapest), Csergheö Ervin
(Budapest), Hargitai József (Csáktornya), Karutz Richárd (Braunschweig),
1 — 1 munkát; Umlauff I. F. G. (Hamburg) 6 katalógust; Dr. Bátky
Zsigmond 6, Dr. Semayer Vilibáld 7, és Farkas Sándor (Szentes)
15 munkát; a M. N. Múzeum Igazgatósága, Allattára. Régiségtára s
Növénytára áttettek 1—1 munkát
C s e r é b e k ü l d t e k : Székely Nemzeti Múzeum, Smithsonian
Institution 1—1 és az American Museum of Natural History 2 munkát.
(Néhai Dr. Jankó János könyv-hagyatékából vétetett, illetőleg
beiktattatott 523 munka.)
III Félszerelési tárgyak: (Korábbi vételekből beleltároztatott:
12 tétel.)
IV. Látogatók: A gyűjtemény a nagy közönségnek zárva volt;
de iskolák és katonák egyes csoportokban valamint szakfórnak több
ízben megtekintették, így az orsz. prot. árvaház 20 leánynövendéke;
az áll. paedagogium math, és természettud. szakcsoportjának II. éves
hallgatói; a Verő-féle polg. leányiskola III. és IV. osztálya 28 növen
dékkel ; a temesvári m. kir. állami tanító-képző intézet növendékei;
a Budapesten állomásozó 3. sz. Boszniai gyalogezred II. és IV. zászló
aljainak legénysége (307 ember). Külföldi látogatók voltak: Prof. Dr.
Aug. Langhoffer és Prof. J. Puric Zágrábból; Festetics Rudolf gróf
Parisból: K. B. Wiklund egyet, tanár Upsalából; Vladimir Hnatjuk
Lembergből; Dr. G. Buschan Stettinből.
Budapest 1903. április hó 22-én.
Dr. Semayer

Vilibáld.

in. n. múz. őr, a Népr. Osztály vezetője.

FELHÍVÁS A VIDÉKI MÚZEUMOK VEZETŐSÉGEIHEZ.

127

FELHÍVÁS
A VIDÉKI MÚZEUMOK

VEZETŐSÉGEIHEZ!

A Múzeumok és Könyvtárak Országos
Főfelügyelőségének hatáskörébe tartozó vidéki
múzeumok és könyvtárak 1902-ik évi jegy
zékéből állítjuk össze a következő múzeumok
jegyzékét, melyekben tudomásunk szerint ha
bár kisméretű ethnographiai osztály eddig is
van már, vagy pedig ilyennek felállítása tervbe
van véve:
1. Az aradi Kölcsey-egyesület múzeuma,
2. Bars vármegye múzeuma Aranyos-Maróton,
3. a békéscsabai múzeum-egyesület múzeuma,
4. a debreczeni ev. ref. főiskola gyűjteményei,
5- a szolnok-dobokamegyei irodalmi, történelmi
és ethnographiai társulat múzeuma Désen,
6. a hunyadmegyei történelmi és régészeti tár
sulat múzeuma Déván, 7. a felkai Tátra-múzeum
(a felkai Tátra-múzeum-egylet tulajdona), 8. a
békés-vármegyei múzeum Gyulán, (a békés
vármegyei közművelődési egyesület tulajdona),
9. az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és
természettudományi egylet múzeuma Gyulafehérvárott, 10. a honti múzeum Ipolyságon
(a hont-vármegyei múzeum-társulat tulajdona),
11. a kecskeméti városi múzeum és könyvtár,
12. a keszthelyi balatoni múzeum (a balatoni
Farkas Sándor nagyalföldi múzeum-egyesület tulajdona, 13- az erdélyi
gyűjteményéből.
Kárpát-egyesület múzeuma Kolozsvárott, 14. a
1. gyékényfűző-tíi háztető-csinálásnál komáromi vármegyei és városi múzeum-egye
2, zsuppoló-fa.
sület múzeuma Komáromban, 15. a kassai
városi múzeum, 16. a máramaros vármegyei
múzeum-egyesület múzeuma, 17. a borsod-miskolczi közművelődési és
múzeum-egyesület múzeuma Miskolczon, 18. a nagybányai városi mú
zeum, 19- a nagyenyedi Bethlen főiskola múzeuma, 20. a nagyszebeni
erdélyi Kárpát-egyesület (Siebenbürgischer Karpathen-Verein) múzeuma,
21. a biharmegyei és nagyváradi régészeti és történelmi egylet mú
zeuma Nagyváradon, 22. a szabolcs-vármegyei múzeum Nyíregyházán,
23. a pécsi városi múzeum, 24. a poprádi Kárpát-múzeum (a magyar
országi Kárpát-egyesület tulajdona), 25. a pozsonyi orvos- és természet
tudományi egyesület múzeuma, 26. a pozsonyi városi múzeum, 27. a
selmeczbányai városi múzeum és könyvtár, 28. a sepsi-szentgyörgyi
székely nemzeti múzeum (Háromszék vármegye tulajdona)., 29. Sopron
vármegye és Sopron sz. kir. város régiségi múzeuma. 30. a szabadkai
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városi múzeum és közkönyvtár (a szabadkai közkönyvtár- és múzeumegyesület tulajdona), 31. a szegedi Somogyi-könyvtár és a városi
múzeum, 32. a tolna-vármegyei múzeum Szegzárdon, 33- a csongrád
vármegyei történelmi és régészeti társulat múzeuma Szentesen, 34. a
vas vármegyei kultur-egyesület múzeuma és könyvtára Szombathelyen,
35. a délmagyarországi természettudományi társulat múzeuma Temesvárott, 36. a tiszafüredi múzeum (a tiszafüredi múzeum- és könyvtár
egylet tulajdona), 37. a múzeumi tót társaság múzeuma Turócz-Szentmártonban, 38. a verseczi városi múzeum, 39. a bács-bodrogh-vármegyei
történelmi társulat múzeuma Zomborban.
Ez úton is felkérjük az itt felsorolt múzeumok vezetőségeit, hogy
a mennyiben már van néprajzi gyűjteményük, vagy pedig annak meg
teremtése alapszabályilag ki van mondva, e jegyzék kiegészíthetése
czéljából azt velünk, mint a f. év július hó 1-tól 12-éig tartandó nép
rajzi kurzus vezetőségével közölni szíveskedjenek, hogy e tanfolyamra
behivandók névsorát meg tudjuk állapítani. Megjegyezzük, hogy a
résztvevők közül 10 (tíz) egyén részesül 100 (száz) koronányi állam
segélyben.
A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának
vezetője.

Farkas Sándor nagy alföldi gyűjteményéből.
1. pásztorkampó, 2. pálinkás butykos, 3. pípaszurkáló, 4. fakorcsolya, 5. juhászbot.

Az „Ethnographia" melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
Szerkeszti: Dr. SEMAYER VILIBÁLD.

IV. évf.

1903. niájUS

5. szám.

„FARSANG UTÓJA" BAJÁN.
A „Pesti Hírlap" egyik februári száma hozta napi hírei között,
hogy „Magyarország területén Fiume az egyetlen város, hol a farsang
utolsó napját nagy mulatozás között az utczákon is megtartják".
Ez a hírlapi közlemény nem felel meg a valóságnak, mert van
még nagyon sok hely hazánkban, hol a farsang vége ünnep számba
megy és az ünnepnek a színtere épen az utcza. Azonban ez az
évről-évre megismétlődő népszokás a helyi sajtóban sem talál kürtösre,
épen azért nem csodálkozhatunk a fővárosi napilapok ilyen fönnebb
közölt czikkein. Ez a körülmény, meg az a szerencsés helyzet, mely
ben csak a legutóbbi farsang alatt is voltam (hogy t. i. tanuja lehet
tem Baján a farsangvégi utczai jeleneteknek), indítottak arra, hogy
a hazánk területén, sajnos már veszendőnek indult farsangi népszoká
sokról, de főleg a bajai „farsang utója"-ról megemlékezzem s a mit
még lehetett, a tipikusabb, ősibb vonatkozású utczai ünnepségekből
megmentsek.
Pár évtizeddel előbb e farsangi jelenetek általánosabbak voltak;
mondhatjuk az egész országban, de főleg a délmagyarországi helysé
gekben nagyon is el voltak terjedve. Manapság azonban alig találunk
már valamit, minek oka a nép műveltségi viszonyainak javulása mel
lett a rendőrség közbelépése. A triviálisabb dolgok évről-évre elma
radnak, az ősi kép kivész a néptudatból s lesz idő, mikor a farsangvégét csak a hangos táncztermek jelzik. Baján már most sem szabad
a záró-órán (este 6 óra) túl álarczczal járni-kelni az utczákon. Sőt a
legtöbb helyen épen e beavatkozás folytán már rég eltűnt minden
Néprajzi Értesítő IV.
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az utczáról s a jelenlegi nemzedék nem is tudja, hogy e napokon mi
minden furcsaságot csináltak elődeik. Szabadka, Zombor utczái 20 —30
évvel ezelőtt a farsang utóján hangosak voltak a nevetéstől, a víg
ságtól, melyet a fantasztikusan öltözött alakok keltettek; ma már
csendes mindkét hely.
De azért van még „farsang az utczán" hazánkban Fiúmén kívül
sok helyt: ilyen az erdélyrészi ,.turkajárás£í; a mátrai palóczság „koledálása"; a göcseji „maskurások" ; a német-prónai „luczák"; a szécsényi „farsangi követválasztás" stb. Ilyen utczai ünnep a mohácsi
„busók" és a bajai „didákok" járása is, mely utóbbiról lesz a jelen
esetben bővebben szó.
Ha vizsgáljuk a körülöttünk lakó népek farsangvégi szokásait,
azokat már majdnem mindenütt megfinomodott alakban találjuk; az
ősi, pogány-kori népünnepből csak itt-ott van meg egy-egy alak s az
is levedletté már jellemző vonásait. Nézzünk pl. egy ausztriai farsangi
menetet (Wiener Bilder, 1903 márcz. 4. szám). Húshagyó-kedd minden
kit az utczára csal, hogy láthassa a városban járó menetet (Faschingszug). Ott van Karneval herczeg díszes fogata, melyet a legtarkább
jelmezbe öltözött álarczos, nem-álarczos sereg kisér. A bohóczok és az
„Augusztok" régi szokásos alakjai mellett ott vannak a lefolyt év min
den nevezetes mozzanatának szereplői, természetesen kifigurázva: egyik
kocsiban a Humbert-család, másikban a kis Kohn, távolabb a lefolyt
szabó-sztrájk, egy reichsrathi ülés, a Deutschmeister-Regiment asszo
nyokból. Külön fogatán közeledik a czigánybáró feleségével, ezt
követi egy kecske-fogat s az egészet bezárja a tengelyre rakott
vendéglő, maskarába bujt sörfogyasztóival. — Mind olyan kép, melyet
a fantázia eszelt ki; kaczagásra ingerel valamennyi, de sehol egyetlen
egy pogány emlék; a divat világa ez már, nem a hagyományé.
Stájerország, Braunschweig már több emléket őriztek meg e
napokat illetőleg. Stájerországban (lásd: Zeitschrift für österr. Volks
kunde, 1897, von Franz Ilwof, Graz) a többi között van egy alak:
a szalmabáb. Ez még eredeti pogány emlék, jelképezi a tél és nyár
küzdelmét. De a nép már a török időkből maradinak véli s úgy
magyarázza, hogy mikor Gráczból a törököt kiűzték, egy Tartar nevűt
elfogtak és póznára kötve vitték ki a városból, hol agyonverték.
A szalmabábot is végigviszik a városon és azon kívül elégetik. A báb
neve Gráczban ma is Tartarman.
Ezt a szalmabábot megtaláljuk Mesapust (horvátul === húshagyó)
néven Fiúméban és a horvát tengerparton. Négyen egy nevetségesen
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öltöztetett szalmabábot visznek végig a városon s azután keserves
sírás közt elégetik vagy a vízbe dobják.
A braunschweigi nép a tél és nyár küzdelmének egy másik
pogány alakját őrizte meg: a medvét — Erbsbär (Braunschweiger
Volkskunde, Richard Andree, 1901.)- Sajnos, hogy a tilalom ezt az
alakot is megölte a gráczi szalmabábbal együtt. Van azonban még
egy-két helység, a hol előfordul a medve a megengedett farsangi jele
netek között. Egy legény felöltözik rongyos ruhába, azután erősen
behintik szalmával és borsó-szárral (A borsó Donar növénye). Azután
társai, kik szintén maskarába bújnak, felczifrázott seprőkkel vezetik
végig a helységen s minden háznál kéregetnek. A seprőket s az
összekunyerált elemózsiát este eladják s lakomát csapnak.
Erre az „Erbsbär"-re élénken emlékeztet a fiumei külvárosok
medvéje. Farsang utolsó hétfőjén egy csapat fiatal ember részint állat
bőrbe, részint rongyos, viseltes női ruhába öltözik. Egyikök kötélen
vezet egy különös alakot: fú, zöldelő borostyán, fúzfa-vessző képezik
öltözékét; derekára kötél van kötve hatalmas csengetyűvel. Éktelen
zsivaj mellett vezetik házról-házra, vezetője botjával nagyokat üt rája,
s a medve ordítozása képezi a mulatság főtárgyát. Ezalatt gyűjtik a
sokféle ennivalót (Ethnographia III. Fiume néprajza, Körösi S.).
A szalmabábu. elégetése, valamint az a szokás, melyet a mai
nemzedék medvetánczoltatásnak képzel, kétségkívül nem egyéb, mint
a pogány világ télkergető ünnepe. Ilyen volt a „Mamuralia" a rómaiak
nál. Mamurius (Mamers, Mars) Veturius (vetus) tiszteletére márcz. 15.
előtt egy nappal bőrökbe öltözött embert, kit Mamurius
Veturiusnak
neveztek el, vezettek végig a városon, közben hosszú fehér pálczákkal
ütlegelték s ilyen módon a városból kikergették. Mars a tavasz kép
viselője is volt, kinek jöttét megelőzte a régi évnek, illetve a télnek
elűzése. — íme a mai farsangi szokások egyike-másika mily ősi időkre
vihető vissza.
A régi pogány ünnepekre vonatkozó szokások rendesen abban
az időben szerepelnek, illetve tartatnak meg most is, mely időhöz a
pogány vallásban fűződtek. A télkergetés tulajdonképen a tavaszi nap
forduló ünnepe volt, mely márczius közepére esik. A katholikus egyház
azonban, mint tudjuk, e pogány emlékek teljes kiirtására törekedett
mindig, s a hol ez nem volt lehetséges, ott befolyásával annyira vitte,
hogy a régi ünnep napjának megfelelő idő eltolatott az ugyanazon
időben levő keresztény ünnep vagy böjt miatt. A húsvét előtti nagy
böjt épen a tavaszi napfordulóra esik, minek folytán a pogány emlékű
9*
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ünnep visszaszorult a böjtöt megelőző napra. Innen a pogánykori
ünnepnek húshagyó-kedden való megtartása.
Az a kérdés már most, hogy a farsang végét megtartják-e hazánk
területén is úgy, mint a fentebb említett népeknél; ha igen, meg
vannak-e még nálunk is a pogány időkre emlékeztető alakok ? A kér
désre, mint már fentebb jeleztem, ha nem is általánosságban, igennel
felelhetünk.
A mátravidéki palóczság, mielőtt a böjtöt megkezdené, a farsang
farkán jól kimulatja magát (Ethnographia, V. kötet). Valóságos ünnep
e három nap: áldoz, toroz, vigan lakik! Minden nap más háznál gyűl
nek össze: „Ahun a gyésznaó nem szaladt át a teötött káposztán,
hanem beledöglött szeöröstű'-beöröstű'". A fiatalság közül többen koledálni járnak. Rongyos férfi és női ruhát öltenek magukra, arczukat
bekormozzák s nagy kiséret mellett bejárják a falut, minden háznál
kéregetve. A mit összeszednek, azt este elfogyasztják.
Ugyanilyen az erdélyrészi „turka-járás" (lásd Ethnographia XIII.
évf. 6. füzetét Semayertől).
A göcseji népnél (Ethnographia VI. köt.) húshagyó-kedden némely
faluban „maskurások" mulattatják az utczát; fáradságuk díja minden
háznál egy kupa bor és egy kis étel, melyet, ha még annyi volna is,
el kell fogyasztani: „Inkább has fakaggyon . . . "
A németprónaiak fiatalsága (Ethnographia IX. kötet), hogy a
tánczra buzdítson, szintén „felöltözik"; ezek a luczák, kik a korcsmák
előtt levő tereken járják a bolondját.
A nagykároly-vidéki sváboknál is utczai ünnep a farsang utója.
Néhány legény rongyból és szalmából csinál öltözéket, mindegyiknek
a kezében suhogó vessző van. Bejárják a falut, s a kit az utczán
találnak, megütlegelik s bekergetik valamelyik házba. — Valamikor
a braunschweigi népnél is megvolt e szokás; legények, suhanczok
vesszőből font ostorral (Fuen, Fichte-fenyő) jártak az utczákon nagy
zajjal, énekekkel s minden szembejövőt addig ütögettek gyengén, míg
valami ajándékkal meg nem váltotta magát. Közben ezt énekelték:
„Füe, füe, éren
Wat wilt jü mik bescheren ?
Appel oder béren,
Geld ném ik géren...!"

Ma tilalom alatt van a vesszőzés: 30 márka vagy 10 napi elzárás
mellett (lásd: Braunschweiger Volkskunde, Andree, 1901.) — Nem jut
tatja-e eszünkbe úgy a németprónai, mint a braunschweigi szokás a
római Mamurius Veturiust?
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Nagyszécsényben (Ethnogr. XIV. évf. 1—2. füzet, Ágner) a far
sang végén jót mulat az utcza a követválasztáson. Hagyományos utczai
ünnepe ez a falunak; a lakosság szamárra ülteti s a szolgabiró elé
kiséri a maga követét, egyik parasztot, ki azután nagy derültség- és
éljenzéstől támogatva előadja a maga programmját: adót nem fizetünk!
De legélénkebb az utcza ilyenkor Baján, melynek 20,000 lakója
között három-négy ezer bunyevácz is van. Főleg az utóbbiak gondos
kodnak róla, hogy reggeltől estélig legyen elég látni és hallani való.
(E népfajra vonatkozó adatokat lásd: „Ethnographia" II, kötet, 185.
oldal, Iványitól és „Az osztrák-magyar Monarchia írásban és képben"
czímü vállalat 124. füzetében, VII. kötet, 573- a Bácskáról szóló feje
zetben Dr. Badics Ferencztől.)
Thaly Kálmán „Vitézi Énekek" I. k. 342. lapján van egy sor:
„Csináltatott czafrangot, közel érzi farsangot."

Ez a pár szó egészen ráillik a bajai bunyeváczok farsangi készülő
désére. A fiatalja, de az öregje is egész farsangon azon gondolkodik,
hogy a „bolondok napján" minek öltözzön fel s ilyenkor van keleté
a viseltes ruhának. Legalább egyszer életében, mondhatni minden
bunyó kivetkőzik rendes alakjából s beáll az utcza mulattatói közé.
Mikor már együtt van a sok czafrang, paraszti gúnya, úri vaczak meg
mi egyéb, alig várják a vasárnapi nagymise végét. Vasárnap déltől
aztán kedd estig hangos az utcza a „maszkáktól".
Középpontja az utczai meneteknek a szállás- és homok-városi
kóló. E két külváros lakói a bunyeváczok s kólójuk megtekintésére
az egész város megindul. Az úri nép kocsin, a polgárság gyalog, tar
kítva a legkülönfélébb farsangi alakoktól, egész „proseció"-kat rendez
a kólóig. Itt egy nagyobb maszka (álarczos) csapat, amott valami
utczai komédiás planétát húzó verebeivel, hátrább egy medvetánczoltató csinál csoportosulást és ha mindannyin átvergődve kiérünk a
kólóhoz, bizony sok krajczár elment a vámon. S ha azt hiszszük,
hogy itt most már nyugodtan nézhetjük Bácska legszebb bunyevácz
leányainak, menyecskéinek az egész utczát lefoglaló kör-tánczát, hát
nagyon csalódunk. Mert vagy előttünk, vagy mögöttünk tűnik fel egyegy „didák", kártyát vető banya, planétás, dudás s valamennyi meg
akarja mutatni művészetét, persze zsebünk rovására. De hát e három
napon a legszegényebb is mulatni akar és a ki nem passzióból öltö
zik fel, az egy-két liter bor áráért lesz bolond!
De tartsunk rendet! Kezdjük a dolgot elülről.
Farsang elején a bunyevácz legények egy idősebbnek vezetése
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alatt összeállanak s megfogadják a tambura-bandát egész farsangra.
Minden vasárnap van kóló, hideg lévén, bent az előre kiszemelt korcs
mában. A hétköznapi estéket a „diván" ! foglalja le. Egyik képünk
(XV. tábla) egy ily kóló-felállást mutat legények-, lányok-, menyecskék
ből vegyesen a farsang végéről, mikor már az idő olyan hogy kint az
utczán tánczolhatnak. A háttérben kötél van kifeszítve, melyen az
utcza művészei szórakoztatják a népet a szünetek között. Ez alatt a
belváros főbb utai is nagyon élénkek a kólóhoz vonuló álarczos csa
patoktól, melyek a város minden részéből megindulnak s egy fordulót
téve a kólóban, ugyanolyan nagy zajjal, lármával, énekkel, muzsika
szóval mennek tovább, helyt adva az utánok jövőknek.
Festői látványt nyújt egy-egy ilyen maszka-csoport felvonulása a
bunyeváczok kólójához (XVI. tábla). A polgárság s a mesteremberek
fiatalsága egy-egy utczából összeáll párjával. Magyar parasztlegóny,
leány kölcsönkért ruhában, fokossal, kulacscsal, koszorúval diszített
gereblyével, sarkantyús csizmában a csoport elején; néhány gigerlinek, tudósnak, papnak öltözött alak, kikhez még egy pár női ruhába
bújt férfi szegődik bekormozott arczczal, krinolinban, czintányérralrossz napernyővel, stb. ilyennel felfegyverkezve; követi Őket egy vagy
két harmonikás. Ilyen csoport nagyon sok van s éneköktől visszhangos
az utcza. Néha dominós úri nép is beáll egy csoportba s minthogy
az álarcz alatt sok minden szabad, a járó-kelők a legkomikusabb
jelenetnek lehetnek tanúi. Olyan képünk is van, melynek szereplőit
ha tudnám, hogy kik voltak, se árulhatnám el. Az álarcz teljes inkognitót biztosít. Minden ismertebb népdal előkerül, sőt, ha a maszka
csoport tagjai az alsóbb osztályból valók, frivol, néha drasztikus nóták
is járják, melyeket csak a kapuk mögül hallgat az érzékenyebb fülű
közönség. Ilyenkor gyakori a rendőri beavatkozás is.
Az utczai ünnep főalakja azonban az ősi, pogány időkből való
medve és a didáh, de csak a bunyeváczok között. A szláv nép tél
kergető ünnepeinek két alakja ez. (Lásd XVII. ábra.)
A rakonczátlan gyereket egész farsang alatt, a medvével ijesztik,
így míg egyrészt a gyermekek réme, másrészt a kamaszok öröme ez
az alak, kit utczahosszat elkisérnek s kinek idomtalan táncza, meg
ordítozása fő mulatságuk e három napon.
Ruházata viseltes, szőrével kifelé fordított suba, melyre ujja
kat akasztanak a legény számára. Az ujjak idomtalan keztyűkben
1

A fiatalság társas összejövetele a téli estéken.

Szerk.

„Farsang utója" Baján: Felállás a kóló-tánezra.

„Farsang- utója" Baján: Kóló-hoz induló „maszka"-csoportok.
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végződnek a teljes hatás kedvéért. A legény fejére hosszúkás zabos
tarisznyát húznak, megfelelő nyílásokkal a szemek s orr számára.
A szemhéj a tarisznyán festett, az orrot egy nagy vöröspaprika, a
nyelvet pedig vörösposztó helyettesit]. A tarisznya két felső része
el van kötve; ezek a fülek. A medve derekán szíj, kolomp s vagy
két-három méter hosszúságú láncz van, lábain hatalmas csizmák, kezei
ben elhasznált szita vagy rosta, ezzel gyűjti össze a kizárólag pénz
díjat. Lánczánál fogva vezeti a tánczoltató legény. Ennek is érdekes
a cziczomája. Fején turbán, testén vörös pruszlik, csizmába szedett
gatya, kezében hatalmas husáng van. Arczát piros festékkel, szemöl
dökeit feketével erősen bemázolja, és a legnagyobb komolysággal vezeti
társát. Bejárják az utczákat s pár krajczárért boldog, boldogtalan
nézheti a medve tánczát, melyet vezetőjének:
„Igráj malo médo"

szavaira s husángja buzdításaira el is jár nagy dörmögéssel. A tánczhoz a dallamot a vezető dúdolja (valamely ismertebb kóló-dal) s veri
hozzá tenyerével a szitát. Táncz közben a medve hirtelen hasra fek
szik, egy darabig mozdulatlanul hever, de gazdája nagyot húz rá
botjával, mire fölugrik, a szitát most Ő veszi kezébe s körüljár a jól
megérdemelt díjért. Ha nagyon sok a lábatlankodó suhancz körülötte
s nehezen jut a pénzt nyújtókhoz, kiszakítja magát vezetője kezeiből,
nagyokat ugrik jobbra-balra s szétüt szitájával a bámész kisérő had
ban. Lótás-futás, éktelen sivítás keletkezik, mely csak akkor csende
sedik le, ha a láncz ismét a vezető kezében van.
Ilyen medve nagyon sok j á r ; néha meg egy vezetőnek két
medvéje is van,
A bajai medvék ruházata egészen elüt az „ErbsbärK-étŐl, a „fiumei
medve "-étől, de a „turká^-étól is. Amazoknál szalma, borsó-héj, fű,
borostyán, fűzfavessző, a turkánál hosszú lebernye, a bajai medvénél
pedig suba és zsákszövetből készült fejrehúzó. De van a bajai med
vének egy-egy közös vonása is a többivel: vezetője körül forog, mint
a braunschweigi és fiumei — haldoklása pedig ugyanaz, mint a turkáé.
Összeesik, egy darabig mozdulatlanul marad: meghalt a tél.
A másik ilyen pogány emlék a „didák". A bunyevácz didának
hívja az öreg, elaggott férfit s a didák szó ezzel van összefüggésben.
Baján általában didáknak vagy maszkának nevezik azt, a ki a farsang
utóján felöltözik; pedig a didák tulajdonképen egy sajátságos alakja
a felöltözött maszkoknak. A didákok, 15—16 éves suhanczok, kizá
rólag a bunyeváczokból kerülnek. Képünk elég hűen állítja elénk ez
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alakot, a „botossal" együtt. Ruhája ócska szűr vagy egy jókora zsák,
melyet magára húz s ujjakkal lát el. A fején ugyanolyan álarcza
mint a medvének, néha azonban csak befesti az arczát. A szűr derék
ban erősen át van kötve, nehogy a háton elhelyezett szakajtó, mely
az ütlegeket fogja fel, leessék; kezében kötelet vagy ostort tart.
Ekkép felkészülve a kóló körül ólálkodnak öten-hatan is, bosszantva
mindenkit, de nagyon ügyelnek arra, nehogy valaki a hátukra üssön.
Ezek is pénzt kunyorálnak s mikor ízetlen tréfáikat és ostorpattogá
sukat már megunja a fiatalság, botra kap s kiveri őket az utczából.
Védekeznek eleinte, de aztán győz a tömeg s a didákok eltűnnek.
így kergették ki a pogány rómaiak Mamurius Veturiust (Mars
vetus — ó tavasz) a városból, jelképezve az ó-év elmultát s az új
kezdetét. A didák is az ó-év (dida = öreg, vén) kergetője pedig, a
fiatalság, az új.
A didák kergetők bottal dolgoznak, nagyokat ütve a szakajtóra.
Egyik-másik közülük szintén felöltözik és „szötyök"-kel (Brummtopf,
Waldteufel) meg nótáival törekszik a didáknak szánt pár fillért a maga
részére hódítani.
Dehát forduljunk vissza a kólótól (így is kólé) és vitessük vissza
magunkat az áradattal a belváros felé. Minden tíz lépésre újabb és újabb
kép áll előttünk, mely pár pillanatra lebilincseli figyelműnket. A nép
fantáziája izgalomban van s a maga mulatságára a legkomikusabb, legkaczagtatóbb alakok teremtésében e három napon szinte kimeríthetetlen.
De már ismét állunk. Vájjon miért? Egy czigány család az akadály
(lásd a XVIII. ábrán). Az országban kóborló czigány famíliák akár
melyiké rokonként üdvözölné őket; pedig hát csak bunyevácz asszo
nyok, lányok egytől-egyig, de annyira felismerhetetlenné téve, hogy
nemcsak mi, de az érdekelt férjek is elmehetnének mellettök. Ismerő
sök, mert kezet fognak velünk s míg azon tűnődünk, kik lehetnek e
czigánybőrbe bújt menyecskék, már is eltűntek. De mi még nézünk
utánok s csak arra fordulunk meg, hogy valaki végig söpri poros
felöltőnket. Boszorkány csoporttól vagyunk körülvéve ; fejükön koszorú,
arczukon fátyol, nyakukban gyöngy és ékszer, Öltözetük a ruhán felül
húzott, bokáig érő ing ; kezökben tollsöprű, melylyel gyengén körül
tisztogatnak. Hogy néha az arczunkra is jut valami poros fegyverük
ről, hát az a mi bajunk — de ez évben legalább nem leszünk himlősek. Énekszóval tovalibbennek s mi már ismét újabb kép előtt vagyunk.
Egy fiatal bunyevácz pár tart felénk s csutorájából kinálja a bácskai
vinkót. Elfogadjuk annál is inkább, mert a férfi szélesebb csípője.

M
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XVIII. tábla.

„Farsang- utója" Baján: Maszkák: czigánycsalád és boszorkányok.

XIX. tábla.

„Farsang- utója" Baján: A tűzoltók kocsija.
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x-lába, főleg pedig a kalap alá alig férő dús haja a bajusz ellenére
is elárulja, hogy menyecske. (Lásd 1. szövegábra.)
Hirtelen lovas csapat száguld el mellettünk. (Lásd XVI. tábla.)
Festői bunyevácz jelmezük eszünkbe juttatja a követválasztás banderistáit. Ruhájuk a bunyevácz nép ünnepi felöltője, de a műbajusz,

1. ábra. Bunyevácz farsangoló nök.

meg az álarcz bizonyára az intelligensebb osztályhoz tartozót takar.
Nem is csalódunk, mert a piros napernyős gigerli, meg az angol lord,
kik a legnagyobb flegmával lassú lépésben zárják be a menetet, inte
getnek is felénk. A lord komolysága éktelen kaczajt fakaszt. Mivel
túlkövér lovát hiába nógatná gyorsabb menetre, úgy tünteti fel a dol
got, mintha paripáját erőszakkal kellene csendesen tartani.
De hát ezek is elmentek már. Fejünk zúg a lármától, erszényünk
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is meglehetősen megcsappant a medvék, didákok, dudások, kártya
vetők ügyességétől, mikor végre beérünk a belvárosba. Láttál-e
már, tisztelt olvasóra, amolyan czirkuszi felvonulást, mikor a derék
társulat éhező tagjai czifra rongyaikban lóra, tevére, szamárra kapnak
s a klarinét meg a nagy dob fülhasogató hangjai mellett bejárják a
vidéki városkát, bucsúelőadásra hivogatva a műpártoló közönséget?
Hát ilyen jelenet tárul itt elénk. Még csak a zaj, trombitaszó, meg
a nagy dob hallatszik — majd közelebb ér a tömeg s kiválik belőle
a maskarának öltözött „tűzoltóság". Ez az évről-évre megismétlődő kép
húshagyó-keddnek a főeseménye. Hatalmas sertés-szállító kocsi, mely
elé négy ló van akasztva, tömve van zászlót, seprőt, czintányért,
szalmabábot s mi egyebet szorongató maszkával, kiknek éktelen lár
máját, nótázását a harmadik utczára elsegíti a trombita-banda. Meg
is van a hatás, mert szinte veszedelmesen nagy tömeg szorong a
kocsi körül és ha a botra kötött marhahólyagok, meg a seprők nem
dolgoznának onnan felülről, összeroppantaná a faalkotmányt.
Minden téren, sarkon megáll a díszes fogat s köztük a legjobb
hangú tűzőr, a „hosszú" Szekeres, csendet kér. Elcsitul a nép, mire elő
adja jövetelük czélját:
Adatik tudtára mindenkinek, a kit illet, annak is, a kit nem
illet, hogy ma este itt meg itt, páronkénti 80 vas belépő-díj mellett
nagy álarczos tűzoltó-bál lészen. Eljöhet mindenki, otthon ne maradjon
senki, mert. . . így meg amúgy lesz, a ki nem jön, hát beteg lesz . . .
stb. Végül ismételt invitálás után iszik egyet a közönség egészségére,
a banda tust húz s falrengető lárma, kiabálás között megmozdul az
élő plakát és bekanyarodik a másik utczára. Ismertebb emberek házai,
azután a jó bort mérő vendéglősök külön részesülnek abban a sze
rencsében, hogy , előttük megáll a fogat, a mi aztán a közlekedést
teljesen megakasztja. Ilyenkor leugrik egy pár farsangi vitéz a kocsi
ról utat nyitni: hun szóval, hun bottal, de csak előrébb jutnak.
Az elpüfölt suhancz seregre, a megszorongatott közönségre aztán
a kocsi hátulján lévő pap hinti engesztelésképen az áldást kannába
mártogatott meszelő vei, miközben e hagyományos szavakat hadarja:
Benedictium Dei ;
Több árpát, mint vizet,
Ha használ — használ,
Ha nem használ — hát fájjon!

Jó képet törekedtem adni, de e törekvésem csak úgy sikerül,
ha a t. olvasó hozzágondolja a leírtakhoz mindazt az apró-cseprő,
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jelentéktelennek látszó dolgot: t. i. a határtalan vígságot, a zajt, lármát,
incselkedést, tréfát, stb., melyek nélkül népmulatság el sem képzel
hető. Segítségemre lesznek ebben a mellékelt fényképek Perger V.
úr felvételeiből, ki elismerést érdemlő buzgósággal támogatott ez utczai
ünnepélyeknek az Ethnographia számára való összegyűjtésében.
A tűzoltók ezen maskarájával vége az utczai farsangnak. Talál-

2. ábra. Hazafelé a maskarából.

kozunk még egy ideig maszkával, de mind siet már hazafelé, mert
közeleg a 6 óra, melyen túl álarczczal járni büntetés terhe mellett
tilos. De a farsang tulaj donképen csak reggel ér véget a zajos tűz
oltóbállal, mely kedves találkozó helye a köznépnek. Hamvazószer
dával aztán vége a dáridónak, csak egy-két dülöngő, az alkohollal
küzdő alak jelzi még, hogy tegnap farsang utója volt.
A bunyeváczok előbb megkezdik a böjtöt. Kedd éjfélig azok is
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tánczolnak, mulatnak, de éjfélkor elhallgat a tambura, a duda, s vége
minden zajnak; a szerdai hamvazáson már az jár elől jó példával,
ki tegnap még a legvígabb volt.
Ezekben számolok be a bajai farsang utójáról. És mikor köszö
netet mondok mindazoknak, kik eme vállalkozásomban támogatni szí
vesek voltak, még egy dologról legyen szabad megemlékeznem czikkem befejezése előtt, a Baján is dívó farsangi fánkról. Pogány idők
nek ránk maradt emléke ez is. Az Ősi télkergető ünnepek alkalmával
az isteneket ábrázoló szobrocskákat gyúrtak tésztából, azokat meg
sütötték s a rokonok, szomszédok egymásnak ajándékozták. (Braunschweiger Volkskunde, Richard Andrée.)
Innen ered a fánksütés. És bár semmiféle vonatkozása nincs
meg már a nép tudatában, mindazáltal a farsang utóján egyetlen ház
asztaláról sem hiányzik.
Kovács Antal.

A LÜKÜ ÉS A FEJFA GÖCSEJBEN.
A lükü a régi göcseji gazda elmaradhatatlan házi eszközeként
szerepelt. Ujabban már ritka gazda készíttet vagy készít ily tárgyat,
mert nem tekintik olyan eszköznek, a melyre a háznál valami nagyon
szükség lenne. Azokat a terményeket, melyekhez használták, ma már
gyéren termesztik.
A lükü, mint azt az 1. ábra rajzai mutatják (az 5. számú kivéte
lével), mozsár alakú. Régente csaknem minden gazda tudott készíteni;
most már szinte kivételesen akad csak egy-egy ember, a ki érti annak
a módját.
A lüküt különböző fajta fából, leggyakrabban körte-, cseresznyeés fiatalabb tölgyfából készítik.
E czélra a fát levágják s kiszárítják. Régebben esztendőkig
állott az ilyen törzs s csak teljes kiszáradása után fogtak a kivájásához,
illetőleg kiégetéséhez.
A kivájás igen érdekes módon történik. A ki vájja vesz egy
szabályos kerekségű szájjal bíró, közönséges fazekat, akkorát, mekkora
a kivánt lyuk kerületének megfelelni látszik s ezt ráborítja a fatörzs
azon véglapjára, a melyen a lyuk vajasát kezdeni fogja s azt körülczeruzázza, avagy vésővel szabadon körülkeríti a lyuk határát s azután
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a körön belül kezdi a lyukat vésni, eleinte rövid, később mindig hoszszabb-hosszabb vésővel. Mikor már a vésővel nem dolgozhatik, kezdi
az égetést. Régente csak rövid vésőkkel dolgoztak, s akkor éppen csak
annyi fát véstek ki a körből, hogy abban az égetéshez tüzet rak
hattak.

l

/ 10 term, nagys.

Kajz. Gönczi Eerencz.

1. ábra. Göcseji lükük.
A kiégetést különböző anyaggal végzik. Némelyek megszárogatott
s porrázúzott cserfakérget szórnak (egy-egy darab égetésére 2—3
marékkal) a kivájt helyre; erre parazsat helyeznek s a lüküt féloldalt
a földre fektetve égetik. A lüküt időnkint köröskörül forgatják, hogy
minden oldalon lehetőleg egyenletesen égjen, szenesedjék. Ha a tűz
már kialudt, a kiégett részt lehűtik vizes rongygyal s a szenet erős
pléhkanállal kivakarják. Ezt az eljárást addig ismétlik, míg csak a
kellő mélységhez s szélességhez nem juthatnak.

JH
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Ha a lükü lyukja itt-ott egyenlőtlen, nem eléggé kerek, a lüküt
megfelelő oldalára fektetve, a homorúbb részét leégetik.
Mások nagy kövecseket „tüzesítenek" meg a kemenczében s
ezeket a lyukra teszik.
Régente leginkább taplóval égették ki a lüküt. Ez volt a leg
olcsóbb és legczélszerübb. A taplóhoz könnyen jutottak. A terjedelmes
erdőkben szekérszámra lehetett szedni. A taplót rendesen tűzkővel
gyújtották meg. A meddig lehetett, ezzel égették. Az átszenesült fa
részeket megtüzesített vésővel szedték ki oly módon, hogy a vésőt a
szénbe erősen belevagdalták s a szenet így felaprózták, illetőleg le
feszítették. Azután újra tovább égették.
A taplóval való égetésnél a mélyebbre eső részen apró forgács
csal tüzeltek. A szenes részt a „fölkopogtatás" után a lüküből kiborí
tották. A lükü oldalát ennél is időnkint vizes rongygyal locsolták meg,
hogy az égést lefelé tereljék. Mikor az égető sejtette, hogy közel jár
a lükü fenekéhez, mérő pálczát vett s annak segélyével számította
ki, hogy mily darabon kell még kiégetni.
A nagyobb lüküket megtüzesített vasgolyókkal égették a föntebb
leírt eljárással.
A lükü kiégetése meglehetősen kellemetlen sőt keserves munka.
A tüzet időnkint fújni kell. A kiszálló füst az illető egyénnek orrába,
szemébe megy, minek következtében az illető néha egészen belekábul
a munkába.
A lüküt rendesen olyan időben égetik ki, a midőn künn nem
lehet dolgozni, tehát leginkább télen. Az égetés nagyon lassan megy;
3 hónapig is eltart.
A lükü fenekét, legalább is egy deciméter vastagra hagyják, hogy
a sok verésben ki ne lyukadjon, szét ne repedjen. Oldalai is vastagok
s így a lyuk a lükü nagyságához képest szűk.
Általában a lükü nagyon erős és tartós. Több száz évig is eltart.
A 4-ik számú, melyre Pórszombaton akadtam, a tulajdonos állítása
szerint már körülbelül 100 éves, pedig egészen hibátlan s egyáltalán
nem látszik meg rajta, hogy oly régi.
A lükü nagysága különböző, de legalább is 70 centiméter magas
A rendes nagyságú 1 méter magas s 30. cm. széles. Korábban készí
tettek vagy 120—130 cm. magasokat is, melyek oly nehezek voltak,
hogy egy ember helyéről odább sem bírta tenni; saroglyára téve vitték
ide-oda.
A cseresnyefából készített lükü külsejét rendesen természetes
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állapotban hagyják, tehát rajta marad a kéreg. Á másféle fából készül
tek héját lehántják s a külső felületét simára csiszolják avagy szög
letekben lefaragják, mint a 4-ik számún látható. A sima felületüekre
az alsó részen apró díszítéseket szoktak vágni,
Az ilyen mozsár alakú lüküknek állandó helye a kamra vagy a
pitar kamrák előtti része. Hajdinát, kölest, mákot vagy kukoriczatusát törnek bennük.
A mozsár alakú lüküktől nagyon eltérő az 5-ik számú lükü,
mely egyik végén ezövekre erősített bottal emelhető fel. Ennek a
„lüküje" egy négyszögletű, mintegy egy méter hosszúságú, 3 dm.
magasságú, és 5 — 6 dm. szélességű fatörzs, melynek közepében égetik
ki a 2 dm. mély lyukat. A lyuk oldala jóval szélesebb, mint a nyí
lása. Alakja a fazék testéhez hasonlítható (lásd a 7. számú rajzot).
Az ilyen lüküt a ház hajlásánál levő nyitott kamrába, az ú. n.
„közpitarba" vagy a konyha és kamra előtti pitarrészbe helyezik el
a fal mellé. A lükütörzset czövekkel szorítják a falhoz s a gömbölyű
vagy négyszögletű „lükübot" czövekjét mind a törzstől, mind a faltól
oly távolságban verik le, hogy annak „ütteggye" éppen az üregbe
vágódjék.1 A lükü-bot mintegy 150—180 cm. hosszú.
A lükübot a czövek és fal boronájába vízszintesen elhelyezett
faszegen mozog. A lükübothoz közel még egy lyuk van, hogy a szük
séghez képest a lükübotot hátrább helyezhessék.
A lükü fölött a falban fogantyú is van. Ez arra való, hogy a
törő, a kinek a lükübotra kell állnia, abban megfogódzkodjék. A törést
rendesen egy egyén végzi úgy, hogy a nyújtó hátsó végére áll s a
falban lev« fogantyút tartva, egyik lábát a nyújtó szegjére helyezi,
másikkal pedig a lükübotot magasra emelve, ránehezedéssel hirtelen
lecsapja. Lecsapáskor a lükübot „ütteggye" a törzsök üregébe vágódik,
melyben a törendő hajdina vagy más egyéb van s úgy töri, aprítja
folytonosan, míg csak a termény kellően ki nincs törve, megtisztítva.
A lükünek ezen formája határozottan vend eredetű, a mit „A zala
megyei vendekről" ez. közlésemben („Muraköz" ez. lap 1887. IV. évf.
7. számában) bőven ismertettem. A vendeknél ily lükü csaknem minden
háznál van s „sztopá"-nak nevezik. A vendektől vette át a göcseji
nép. Göcsejtől keletre ezen eszközt egyáltalán nem ismerik. Most már
Göcsejben is csak némely faluban akad egy-egy.
A régibb, úgynevezett „kéretett1 vagy „kukorétott" hajlékokban
1

Avagy a törzset igazítják a lükü-bot járásához.
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akadunk itt-ott rá. Régente, midőn a népnek egyik főtápláléka a haj
dina s köles volt s a kenyeret kukoriczatusával keverték s így ezt
is aprítani kellett, Göcsejben a legtöbb háznál volt lükii.
*
A Göcsejben élő, aránylag kevés számú reformátusság temetőiben
használt fejíákat mutatjuk itt be.
E fejfák abból a három községből Barabássseg-, Kustánszeg-, és
Milejböl valók, a melyekben a vidék reformátusságának zöme él. Az
elsőben a törzslakosság a legújabb időkig túlnyomóan református volt,
csak újabban szaporodott meg — különösen Barabásszegen — a
nagyobbrészt Veszprém-, Vas- és Zalamegyéből ideszakadt katholi-

2. ábra. Göcseji fejfák.

kusság. Kustánszeg és Milej lakosságának nagyobb fele most is
református.
A göcseji reformátusok a vidék reformátusaitól meglehetősen el
vannak szigetelve. Községeik — közvetlenül összefüggő vonalban —
nincsenek összeköttetésben a zala- s vasmegyei reformátusokéival. Körül
vannak véve tiszta katholikussággal.
Ezen elszigeteltsége temetőhelyi fejfáinak alakjain is meglátszik.
Úgy hiszem, az itt használt fejfák az országban a legkezdetlegesebbek
közé tartozik mind alak, mind díszítés tekintetében. Czifrázatai fejlettség
tekintetében semmivel sem haladják meg a régebbi, saját maguk által
épített házak egyes épületfám alkalmazott egyszerű, kivágásos díszí
téseket. Ezek nagyobb része különben azonos a ház szárfáin, gerendáin
és homlokzatain alkalmazottakkal, a mit érthetővé tesz az a körülmény
is, hogy készítőjük azonos: maga a nép.
A fejfát többnyire a házbeli férfi faragja ki; csak a vagyono-
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sabbak közül készítteti némelyik a helybeli parasztácscsal. Asztalossal
csak a legritkább esetben, Milejben pedig egyáltalán nem készíte
nek fejfát.
A fejfát leginkább tölgyfából, ritkábban fenyőfából készítik. Csak
nem minden gazda tartogat a háznál vastagabb, épületekhez és általá
ban a gazdaságban előforduló tárgyakhoz szükséges kemény fát. Ezek
ből kerül ki a fejfa, nem ritkán a koporsó is, melyet tisztán tölgyfából
is készítenek, lévén Göcsej vidékén a fában még elég bőség.
A fej fát rendesen szánra vagy „faragó állásra" fektetve faragják.
A faragó állás két három tuskóra fektetett deszkából, avagy egymás
sal párhuzamban haladó, egymásra rakott négyszögletű fákra keresztül
tett „palló" vagy deszkából áll.

3. ábra. Göcseji fejfák.

A fejfát először négy oldalra durván, azután simábbra kifaragják.
Az alsó, földbe jutó részét mindenkor csak nagyjában lebárdoltan
hagyják, a többi részét a vagyonosoknál kigyalulják. Régebben a fejfát
kizárólag bárddal vagy nagyfejszével faragták ki.
Az alsó, földbe való részt meg is szokták pörkölni, hogy a rothadásnak minél tovább ellenálljon.
A fejfák nagysága, mint az itt közölt rajzok mutatják, különböző.
Többször csak attól függ, hogy milyen fa áll rendelkezésre. Ha pl.
a fa nagy, a fejfa is nagyobb lesz. Tehát e tekintetben a halott hozzá
tartozóinak anyagi állapota nem mértékadó.
;
;
A fejfa czifrázatainál azonban a tehetőség és kor határoz. A gaz
dagabb házbeli halottnak szebb és czifrább a fejfája, mint a szegény
nek s az öregebbnek is mint pl. a gyermeknek. A szegény ember
megelégszik egyszerűen simára faragott fejfával, a vagyonosabbak
Néprajzi Értesítő IV.

10
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azonban kigyalulják, czifra kivágásokkal díszítik, sőt néha be is fes
tetik. A fejfákon különösebb változatosságot sem alak, sem díszítés
tekintetében nem találunk.
Alak tekintetében három fotypust állapíthatunk meg: 1. hegyes,
szegletes vagy gömbölyű fejben, 2. hosszúkás táblában végződőket
és 3. külön rászegezett táblájúakat. Ezek keretében persze sok apró
változatosság, árnyalat fordul elő, mint azt az itt közölt rajzok fel
tüntetik.
A legegyszerűbb s talán a legrégiesebb alakoknak is az 1. á.
1—8. sz. rajzok által feltüntetettek mondhatók.

4. ábra. Göcseji fejfák.

Ezek egy része le sincs gyalulva, csak kifaragva. Díszítés (a
7-es számú kivételével) nincs rajtuk. Gombjuk (fejük) különböző szeg
letekkel határolt s fölül ívalakúan vagy gömbölyűén végződik.
Díszítés tekintetében haladást jeleznek a 3. á. 9—17. sz. fejfák.
A kivágások, czifrázatok jó része — mint már megjegyeztük — azo
nosak a régies lakóházak, pinczék gerendáin, szárfáin, kapuin, ajtóin
s kerítésein alkalmazottakkal. E díszek főleg a fejfáknak a fölin, ille
tőleg a szár és gomb határvonalainál, ritkábban a szár alján vagy
közepén vannak. A fejfa gombján csaknem kivétel nélkül csillag raj
zai vannak, melyek egyszerű vagy kettős körvonalba rajzoltatnak.
Néhol a körvonal elmarad.
A szár és gomb határvonalain rendesen apró csipkézések, viz
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szintesen körülfutó domború kivágások, avagy e kétfélének összetételé
ből áll. Némelyiknél a szár jóval vékonyabb lévén a fejnél és a lábnál,
a gomb és szár határvonalánál lépcsőzetesen vékonyodik (lásd 4. á.
22. és 23. számút). Ezekre néhol apró ferdén futó törtvonalakat met
szenek, A csipkézések legfejlettebb foka a 15. számún látható.
A szár és alj közötti kivágások a föntebb érintett díszek válto
zatai (lásd a 3. és 4. á. a 16. és 19. számút).
A száron rendesen körülfutó domború kivágásokat találunk; melye
i é t fölül és alul csipkés bevésések határolnak. (Lásd a 3- és 4. á. a
13. és 19. számút.)
A széles táblákban végződő fejfáknál csak a határvonalakon
vannak csipkés kivágások (lásd az 5. á. a 29—31. számút). Ezeknek
enyhe hajlású csúcsban végződő fölső részére rendesen födelet vernek.

5. ábra. Göcseji fejfák.

Kevés jellegzetesség van azoknál a fejfáknál, melyeknek szárára
deszkát szegeznek a felírások kedvéért. A négyszögletű szárakon
semmi dísz nincsen, egyedül a deszkák körvonalain láthatók, egyszerű
kivágások. (Lásd az 5. á. a 28—2k. számút.)
A fejfák nagysága nagyon különböző. Fél és másfél méter között
váltakozik. A 4. á. a 18. számú fejfában a legmagasabbak közül valót,
mutatjuk be. Tiszta feketére van festve. A nagysága s festése is arra
mutat, hogy vagyonos ember nyugvó helyét jelöli.
A régies alakú fejfák folirásai nem a gombon, hanem a száron
vannak. A széles, lapos fejűeknél azonban a felső részen (lásd az
5. á. a 29—31. számút). A deszkával ellátottakon a deszkára vésik
vagy festik a halott nevét, illetőleg az emléksorokat. A deszkát volta
képen csakis e czélból szegezik rá.
A fejfák felírásai egyszerűek; pl:
Itt nyugszik
Rácz János
született 1857. május 4.
meghalt 1892. október 15.
10*
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vagy:
Itt nyugszik
Német Ágnes
Élt 34 évet
meghalt 1895.
november 9-én
Angyal örkögyön fölötte.

A fejfát mélyen eresztik le a sírgödörbe. A nagyobbak 1 méter
nyire is a földben vannak. Egy ilyen fejfa, ha keményfából való s a
földbe eső részét megpörkölik, nagyon sokáig eltart.
A katholikusok a fejfát „szívó"-fejfának gúnyolják.
Gönczi Ferencz.

NÉRPAJZI TÁRGYAK A SZOMBATHELYI
MÚZEUMBÓL.
A vasvármegyei kultur-egyesület egyik elsőrendű feladatául tűzte
maga elé, hogy vasvármegye változatos és érdekes néprajzát tanul
mányozás tárgyává teszi és lehető gyorsasággal összegyűjti mindazt,
a mit a vármegyei nép életére jellemzőt találhat.
Egyesületünk a múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének
támogatásával és a saját erejével rövid három évi fennállása alatt
tőle telhető igyekezettel látott hozzá e feladat mennél jobb megoldá
sához és fáradozásának már is megvan a maga kis eredménye.
A vármegye magyar, német, horvát és vend nyelvű lakossága
körében eddig csak az elsőkkel foglalkozott tüzetesebben, és közel
70 magyar falu alapos felkutatása után 591 drb. néprajzi tárgyat és
egy meglehetős kötetre rúgó folkloristikai adatot gyűjtött össze.
Néprajzi tárgyaink közül képes ábrázolásban és rövid leírás kísé
retében a következőket mutatom be:
1. Cserépöntöző (1. a záró képet). Találtatott Pinka-Mindszenten, de
hallomás szerint a vasvári járásban, különösen a Rába-Hidvég vidékén,
általánosan használatban van és valószínű, hogy rába-hidvégi geren
csérek készítménye. Az öntöző, mely olcsósága miatt előnyösen pótolja
a jóval drágább bádog-öntözőket, 36 cm. magas és a magyar vidé
künkön szájasnak nevezett korsóhoz hasonló edény. Szája alatt a nyak
ból kidudorodva tör elő kilyukasztott rostája vagy rózsája, melynek
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peremét az Öntöző fülével egy síkba eső cserép fül köti össze az edény
szájával. Úgy látszik Hidvég vidékéről került P.-Mindszentre, mert
ebben a faluban hasztalanul kerestük párját.
2. Fa-ásó. (1. ábra) Kovács István körmendi földmíves tulajdona
volt, a ki ez ásót maga készítette és éveken keresztül használta. Köz
lése szerint fiatalabb korában majdnem minden szegényebb házban
lehetett ily ásót találni; a gazdák maguk faragták a fáját, élét pedig
i
az elhasznált vasdarabokból kovácscsal készíttették el.
Az ásó és nyele egyetlen darab tölgyfából van kifa
ragva. Az ásólap csúcsára és oldaléleire a csúcsnál 7 cm.,

1. ábra. Fa-ásó.

2. ábra. Ökölkalapok.

feljebb az oldaléleken 5 cm. széles összehajlított vaslemez borul, mely
szöggel oly módon van rászorítva az ásólap mindkét oldalára, hogy a
vaslemez éppen e meghajlása miatt erős élekben végződik.
3- Öhörhalapoh (2. ábra). Több községben divatos elmés szer
számok, arra valók, hogy esős időben az ökrök nyakát az eső, vagy
helyesebben a nyakat az eső okozta megtörés ellen megvédjék. Mint
a vékák és zsomborok, ezek is szivácscsal (hasított fűzfavesszőkkel)
összeerősített szalmafonásból készülnek. Alakjuk 48—55 cm. hosszú
és 24—27 cm. széles ellipsis, melynek egyik vége jelentősen megvéko
nyodik. A hosszabb átmérő végein egy-egy lyukkal bírnak, a mely
lyukak segítségével a kalapokat az igára erősitik, még pedig úgy,
hogy a kisebb lyukat ráteszik az igaszegre, a nagyobb lyuknál fogva
pedig az iga-béfára erősítik.
A képen látható két ökörkalap Hegyes-Kis-Somlyóről való.
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4. Virágtámasztok (XX. tábla). A legtöbb vasmegyei magyar köz
ségben otthonos az a szokás, hogy a cserepekben nevelt virágok mellé
támasztókat alkalmaznak.
Ezeket a támasztókat maguk a földmívesek készítik galagonya-,
rekettye-, mogyoró- stb. fából, még pedig egyiket-másikat eléggé helyes
ízléssel és kiváló ügyességgel. A XX.
*
táblán látható, rekettyefából faragott
támasztók is az ilyen fajtából valók.
Két 63 — 63 cm. hosszú és 1V2 cm.
átmérőjű gömbölyű pálcza alkotja a gerinczét. A faragott pálczák egész hoszszukban rézsútos irányban egymással
párhuzamosan haladó közökkel és e
közökbe vésett rhombus-figurákkal van
nak díszítve, és alsó végeik, hogy a föld
ben a rothadástól meg legyenek óvha
tok, bádoglemezzel vannak bevonva. A
pálczák köralakú faragványos díszítéssel
izekre vannak osztva; hasonló izületeket
látunk azon a három, keresztbe fekte
tett pálczán, a melyek a támasztónak
létraféle alakot adnak.
A két hosszabb gerinczpálcza és a
keresztben fekvő három rövidebb pálcza
testébe csapok vannak vésve, a melyek
ről vagy egy-egy lakat alakú csüngő
vagy olyan keresztalakok lógnak, me
lyeknél a keresztet alkotó két kis ág
két-két vége egy-egy lakatforma faragványban végződik.
5. Rokkaszékek (3. ábra). Három
lábú, köridomú talapzatból kiemelkedő
3. ábra. Rokkaszékek.
1'6, illetőleg 1"3 méter magas, felfelé
egyenletesen vékonyodó átlag 3 cm. át
mérőjű gömbölyded rudak; ezekre kötik a kender- vagy lenköteget, a
melyből a szálakat az orsóra pödrik.
A rokkaszékek talapzataiba és száraiba különféle egyenes és
görbe vonalú figurák, virág- és levélalakok vannak vésve és piros,
sárga, fekete színekkel kifestve. Díszítéseik, melyeken a magyar stili-
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zálás szép formáit láthatjuk, adják meg érde
kességüket. A nagyobbik rokkaszék Acsádról, a
kisebbik Rumból került gyűjteményünkbe.
6. Mérlegek (4. és 5. ábra). Az egyik egyen
lőtlen karú emeltyű s M.-Lakról való. Fából való
rúdjának egész hossza 80 cm. és ebből a rúd
kisebbik karára 10 cm. esik. A négy oldalú hoszszabb kar három oldala fokokra van beosztva;
a ráerősített és szintén fából
készült csúsztatóra kő súlyo
kat alkalmaztak. A mérleg
gel együtt két ilyen, vas
sodronyba foglalt kősiüyt sikerült megsze
rezni; az egyik 14 kgr., a másik 2'1 kgr.
súlyú. A rövidebb karra van kötve a mérendő
tárgy felvételére szolgáló deszkalap, a mely
35 cm. széles és 51 cm. hosszú négyszögalak.
A mérőcsészét pótló eme deszkalap mind a
négy sarkára egy-egy gúzsból való (fűzveszszőkből font) kötél van illesztve és e köte
lek a kisebb karból lecsüngő két szemből
álló lánczban egyesülnek.
A másik mérleg szintén fából készült,
de két karú tálas] mérleg, a karok végein
elhelyezett, fából vájt csészékkel vagy tá
lakkal. Hiányzik róla az egyensúlyt mutató
4. ábra. Gyorsmérleg.
nyelvecske, de azért oly érzékeny, hogy egy
grammnyi súly is megmérhető rajta.
Ez utóbbit készítette Németh József p.-mindszenti lakos 1894-ben,
a mit készítője saját kezeirásával jegyzett a mérleg talpát alkotó desz
kára, s ugyanide írta a következő sorokat is:
Uram segíts mérésbe úgy
mind másba légy velem.

7. Tükrös láda (1. XX.
tábla). Jánosházai pásztor
ember kezemunkája. 28 cm.
hosszú, 22 cm. széles és 9
cm. magas, vékony deszká
ból készült szekrény, mely-

5. ábra. Tálas mérleg.
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nek fedele egy belül alkalmazott tükörlap kitolásával kitámasztható.
Feneke kivételével, mely a sarkokra erősített négy gombalakú lábon
áll, egész felülete gazdagon meg van rakva különféle színre festett dom
ború művű díszítésekkel. E diszítések kenyérbélből vannak, csont kemé
nyek és valami enyvféle ragasztóval oly ügyesen vannak az égszínkék
deszkaoldalakra erősítve, mintha csak azokból lennének kifaragva.
Leggazdagabb és legczifrább a fedél díszítése. A fedél alkotó
négyszögű lap élein a magyar ruha sujtására emlékeztető háromfonatú, nemzetiszínű zsinórzat fut körül, a zsinórzatot a fedél négy
sarkán egy-egy vitézkötésgomb tartja össze; az oldalélek közepén
piros színű,, tojásdad alakú keretbe foglalva egy-egy bekecsgombot
ábrázoló, sötét barnaszinű díszítés szakítja meg a sujtást. A födél
közepét két, hosszúkás köralakú vonallal képezett mezőben elhelyezve
nemzeti színre festett magyar korona foglalja el, a koronát pedig
tölgylevelekből font koszorú övezi. A födélnek e mező és az élek
között levő terét különféle állat- és növényalakok töltik ki.
A födél kinyitható oldalán két, egymásfelé repülő hollót, szem
közt ezekkel egy galambot és egy babutát (büdös bankát, mely a
disznócsordát szokta kisérni) látunk; a födél egyéb díszítései élénken
és hűen színezett vadvirágok: vadrózsa kinyílt virággal, bimbókkal
és levelekkel, pipitérvirág levelekkel és különféle czifra szárú füvek.
A keskenyebb oldalak közepét egy-egy csipkerózsa díszíti, e
rózsáktól jobbra és balra vannak elhelyezve a többi növényi alakot
és állatfigurákat (kakas, páva, tikhordó kánya [ölyv] és bagoly) ábrá
zoló diszítések.
A kinyitható tükör kerete szintén ízléses vadvirág-diszítéssel van
ékesítve.
Kárpáti Kelemen.

Cserépöntözö.

XX, tábla.
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Néprajzi tárgyak a szombathelyi múzeumból.
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A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
Szerkeszti: Dr. SEMAYER VILIBÁLD.

ív. évf.

1903. június

6. szám.

L E V É L A SZERKESZTŐHÖZ.
Kedves Barátom!
Midőn Sztripszky Hiador úrnak az erdélyi Mezőség tavai
és a Fekete-Ügy őshalászatának ismertetését tárgyazó czikkeit
közlés végett beküldeni szerencsém van, meg fogod engedni, hogy
az Ethnographía hasábjain egy pár szóval bevezessem e czikkeket.
Mikor 1899 június havában az Erdélyi Országos Múzeum
érem- és régiségtárát átvettem, ott egy igen jelentéktelen, leg
nagyobbrészt hímzésből és a pásztoréletre vonatkozó tárgyakból
álló néprajzi csoportot is találtam.
Nem ismeretlen előtted az a felfogásom, a melyből folyólag
az archaeologiát szivesebben nevezem paleo-elhnographiának és
hogy nem tartom lehetségesnek azt, hogy valaki az archaeologia
körébe tartozó tárgyak lelkébe behatolhasson a nélkül, hogy az
eihnographiát vizsgálódásainak keretébe bevonja és valamiképen
az újabb archaeologiai felfogás megszüntette azon határokat, a
melyeket korábban a praehistoricus, a classicus idők s a közép
és újabb kor emlékei között a methodicus tárgyalás szempont
jából felállítottak, vagyis ma már csak összehasonlító archaeolo
giát ismernek, a melyben az összes eddig élt és ismert culturák
szervesen összefüggő és egymásba fonódó életegység jelenségei
ként fogatnak fel; úgy megszűntek azok a határok is, a melyek
kel az archaeologiai az ethnographiától
elválasztották.
Mikor tehát az Erdélyi Országos Múzeum érem- és régiség
tárában egy néprajzi gyűjtemény embrióját is találtam, elhatáNéprajzi Értesítő IV.
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roztam ennek épp úgy, mint a gyűjtemény többi csoportjainak
az érem- és régiségtár kereteiben leendő rendszeres kifejlesztését.
Ezen elhatározásomat megerősítette az is, hogy az Erdélyi Orszá
gos Múzeumnak az Ő nagylelkű alapítói abban a rövid, de mély
belátásra valló mondatban szabták meg feladatát, a mely azt
mondja, hogy ezen intézmény czélja „a honismeretre
vonatkozó
tárgyak gyűjtése és tudományos felf'olgozásau. Az Erdélyi Orszá
gos Múzeum érem- és régiségosztályának jövendő képe tehát úgy
alakult ki szemeim előtt, hogy az érem- és régiségtári részében
Erdély népeinek múltját, néprajzi részében pedig annak a múlt
hoz ezen a területen tán szorosabban, mint bárhol, csatlakozó
jelenét tüntesse fel. Ebben az elhatározásomban még az sem inga
tott meg, hogy az intézet átvétele alkalmával az Erdélyi KárpátEgyesület kebelében már megindult volt egy mozgalom, a melynek
czélja az volt, hogy Mátyás király kolozsvári születési házában
egy turisztikai-balneologiai és néprajzi jellegű kiállítás rendez
tessék, a mely egy néprajzi gyűjtemény alapját volt megvetendő.
Nem ingatott meg pedig azért, mert bár telkes, hazafias férfiak
kezében láttam az ügyet, nem látván közöttük az egy Herrmann
Antal dr.-on kívül egyetlen szakembert sem, világosan állt előt
tem, hogy ezen actio eredménye valóban szakszerű, rendszeres
néprajzi gyűjtemény kialakulása nem lehel. Dr. Herrmann Antal
neve a magyar néprajzi mozgalmak megteremtésében
fényes
lapokra van beírva, de néprajzi gyűjtőnek és múzeumszervező
nek ő, a ki saját értékét igen jól ismeri, maga sem tartotta magát
soha, a mi neki mindenesetre becsületére válik és annál értéke
sebbé teszi azokat az önzetlen szolgálatait, a melyeket a nép
rajzi mozgalmak felidézésében, szervezésében és sikerre vitelében
kifejtett.
Ha vártam valamit e mozgalomtól, az csak annyi volt, hogy
az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiállítására összegyűlendő tárgyak
ból az Erdélyi Országos Múzeum már meglevő néprajzi gyűjte
ménye olyan értékű, bár aligha hasonló megbizhatóságú anyaggal
fog gyarapodni, a minővel a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi
Osztálya az ezredéves országos kiállítás néprajzi faluja és a ter
vezett, de elmaradt munkaeszköz-kiállítása
révén gyarapodott
Hozzájárult ehhez az is, hogy engem a tapasztalás arra
tanított meg, hogy a hatáskörök összezavarása sohasem vezet
jóra, és már eleve is perhorrescállam azt, hogy egy olyan egye-
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sülét, a mely turisztikai czélok megvalósítására alakult, vagyonát
és munkáját olyan czélokra fordítsa, a melyekre nem hivatott,
mert ebből csak az következhetett, hogy míg a turisztikai czél,
<i mely van olyan fontos, hogy egy egész egyesület minden
anyagi erejét és összes munkásságát lekösse, még akkor is, ha
•az gazdagabb, mint a minőnek az Erdélyi
Kárpát-Egyesületet
iudiam, hogy mondom, a turisztikai feladatok elsenyvednek és
<e melleit a muzeális czél is megfeneklik.
Elhatározásomat egyetlen esemény változtatta meg: az t. L,
Jiogy az Erdélyi Kárpát-Egyesület hosszas vajúdás után belátván
azt, hogy néprajzi múzeumot szakemberek nélkül csinálni nem
lehet, a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségéhez
fordult és azt arra kérte, hogy az általa tervezett néprajzi múzeum
megalkotására saját kebeléből szakértőt küldjön ki. Az E, K. E.
ezen lépése dr. Jankó János kiküldetésére vezetett.
Dr. Jankó János neve garanczia volt rám nézve s programmJát feltétlenül elfogadtam; ez a programm pedig a következőkben
összegezhető :
1. Ha az E. K. E. egy néprajzi múzeum megalkotására a
szükséges anyagi eszközöket megadja, akkor azt a múzeumot
meg is kell csinálni, mert a néprajzi tárgyak szakszerű felgyüjíése, tekintve hogy a cultura haladása a népies elemet rohamo
san pusztítja, okvetetlenül és lehető gyorsan eszközlendő.
2. Erdélyi néprajzi múzeumot a M. Nemzeti Múzeum szakerőivel megalapítani talán igen, de fenntartani és fejleszteni
semmi esetre sem lehet, mert a M. N. Múzeumnak bokros fel
adatai megoldása végett minden emberére szüksége van s azért
elengedhetetlenül szükséges olyan szakerő kiképzése, a ki az
Erdélyi Néprajzi Múzeumnál állandóan alkalmazva legyen és a
ki részben az E. K. E., részben a Múzeumok és Könyvtárak Orsz.
Főfelügyelősége által középiskolai tanári javadalmakkal
véglege
sen alkalmaztatni fog.
3. Az Erdélyi Néprajzi Múzeum a Múzeumok és Könyvtárak
Orsz. Főfelügyelőségének felügyelete alatt álland és annak anyagi
iámogatásában részesül.
Ez a programm biztosította a szakszerű néprajzi gyűjte
ményt, biztosította annak szakszerű és muzeális kezelését és ezzel
szemben más feladatom nem maradt hátra, minthogy a most
már helyes mederben lévő ügyet minden erőmből támogassam
11*
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Igaz, maradt egy aggodalmam és ez az volt, hogy vájjon a dolog
lényegében rejtező ellentmondás, t. i. hogy egy turisztikai egye
sület muzeális czélok megvalósítására vállalkozik, nem fogja-e
magái idővel mindkét czél hátrányára és
elposványosodására
érvényesíteni 9 és maradt egy fájó gondolatom, hogy a lényegileg;
egybetartozó gyüjteménycsoporlok térbelileg szétszakíttatván, azok
nak áldásos egymásra hatása kevésbbé fog érvényesülni. Aggo
dalmamat elnyomtam abban a hiszemben, hogy itt is érvénye
sülni fog a pseudomorphosis elve, fájó érzésemnek pedig el kel
leit hallgatnia azon tagadhatatlan íénynyel szemben, hogy az
Erdélyi 0. Múzeum a néprajzi tárgyak gyűjtését több mint Í0>
éven át elhanyagolta, s így az E. K. E. határozottan nemes és
hazafias cselekedelet visz véghez, midőn e csaknem félszázados
mulasztást pótolja.
A kiképzendő és alkalmazandó szakembert
tanítványaim
közül bocsátottam néhai dr. Jankó János áldott emlékű barátom
rendelkezésére Sztripszky Hiador úr személyében, a ki paleoethnographiai előadásaimat, úgy mint dr. Herrmann Antal ethnographiai előadásait hallgatta s a ki megelőzőleg a lembergi
egyetemen is hallgatott néprajzi előadásokat. Sztripszky urat d/\
Jankó János vezette be a gyűjtésbe s a Néprajzi Múzeum tiszt
viselői, köztük magad is voltál szíves a M, Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályában a muzeális feladatokra
kitanítani.
Az E. K. E. múzeuma előbb Jankó János dr., később a te
vezetésed alatt Sztripszky úr állal felgyűjtetett,
rendszereztetett
és felállíttatott s a megnyitás napján tényleg olyan, bár egy
előre kis területet felölelő gyűjteményt képezett, a melyet joggal
lehetett ragyogó kezdetnek nevezni, a melyért joggal lehetett
gratulálni az E. K. E.-nek és vezetőinek és a mely minden későbbi
szükségszerű következmény daczára az E. K. E.-nek örök érdeme
marad.
Fájdalom a fényes napok rövid ideig tartottak. Szinte a
Mátyás-ünnepélyek lezajlásával el is tűnt a fény és keserű ki
józanodás következett utána. A dolgok lényegében rejlő ellent
mondás, mint a természeti törvények általában
kérlelhetetlenül
érvényesítette magát. Az E. K. E. mint ez kötelessége is volt,
számot vetett magával és arra az eredményre jutott, hogy min
den pénzét múzeumba ölvén, az elfogyott. Ennek eredménye letlr
hogy a múzeum czéljaira több mint három ezer korona költség-
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gel, dr. Jankó János és az ethnographiai múzeum tisztviselőinek
fáradtságával kiképzett szakember, hivatkozással a pénz hiányára
elbocsáttatott, vagyis a múzeum szakszerű vezetés nélkül állott
-5 áll ma is.
A próba tehát rosszul sikerült és ez a tanulság az Erdélyi
O. Múzeum érem- és régiségtárára nézve a mily fájdalmas, épp
oly kötelező. Ma már nem lehet többé arról szó, hogy ez az
intézmény a néprajzi gyűjtést kezéből kiadja; ma már keserves
tapasztalatok alapján ki van zárva még az is, hogy bármely
újabbi kísérlethez ez az intézmény hozzájáruljon. A programmot,
«ö melyet idejövetelem atkaimával felállítottam, ott kelt felvennem,
a hol dr. Jankó János auctoritása alapján abbanhagytam: gon
doskodnom kell, hogy az Erdélyi 0. Múzeum alapszabályszerű
kötelességének ezen a téren is eleget tegyek s hiszem, hogy ez
úgy a szükséges szakerő beállítása mint egyéb tekintetekben sike
rülni is fog. Minthogy pedig az ethnographiai gyűjtés tekinteté
ben a Múz, és Könyvt. 0. Főfelügyelőségének ethnographiai vezető
ségére ebben a tekintetben szükségünk van, nagyon természetes,
hogy ezen gyüjteménycsoportra nézve a Főfelügyelőség támoga
tását és felügyelését annak idejében kérni is fogom.
Sztripszky Hiador úrnak a Mezőségi tavak őshalászatára
vonatkozó gyűjtése már intézetünk számára és annak költségére
foganatosíttatott, a Fekete-Ügy halászaiára vonatkozó tárgyi ethno
graphiai gyűjtés egy része szintén intézetünkben őriztetik. Mél
tóztassál tehát ezen czikkeket úgy tekinteni, mint a vezetésem
alatt álló intézet ethnographiai csoportjának kifejlesztésére irány
zott első ténykedés eredményét, a melyet remélem gyors egymás
utánban fognak követni a többiek.
Kolozsvár, 1903. május havában.
Igaz híved
dr. Posta

Béla.
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ADATOK ERDÉLY ŐSHALÁSZATÁHOZ.1
II. Rész.
A mezőségi t a v a k őshalászata.

A Mezőségnek négy vármegyében, ú. m. Maros-Torda-, TordaAranyos-, Kolozs- és Szolnok-Dobokában elterülő tizenhat nagyobb
tava van, melyekben napjainkig az év minden szakában rendszerei
ós állandó népies halászat folyt. Ez a 16 tó tulaj dónké pen három
nagy tóvá vonható össze, azaz ugyanennyi tórendszert képez : keletiT.
középső és nyugoti csoportot. Ha a két legnyugotibb tavat, (a.
Széki és Új tavat) elválasztjuk a nyugoti csoporttól, minthogy nem
függnek össze víztükrüknél fogva vele, még egy negyedik csoportot
kapnánk^ minthogy azonban vizük az egész nyugoti csoport tavainak
vizével még a Kis Szamos elérése előtt egyesül, e kettőt is a nyugotihoz számíthatjuk. A keleti csoport, mely a múlt évszázad 70-es évei
ben még 15 tagból állott, ma öt tóból, a középső csoport nyolcz tóból
áll, folyásuk nagyjából éjszak-déli, s a Maros vízrendszeréhez tartoznak ;
míg a nyugoti csoport öt tagból áll, iránya nagyjából dél-éjszaki s si
Kis Szamos vízkörnyékéhez tartozik.
A keleti csoportnak máig is meglevő tagjai a Sámsond, Kölpény r
Madaras, Bánd határában levő tavak Maros-Tordamegyében és a.
Kapusi tó Torda-Aranyosban; vizük Maros-Lekencze mellett egyesül a
Marossal. A középső csoport tavai a Bálái Kolozsinegyében, Sályiir
Méhesi, Várni, Bozsori, Záhi s a nagyrészt eltűnt Tóháti Alsó-tó TordaAranyosmegyében; ezek vizét az 1896-ban készített csatorna viszi leMaros-Ludasig, hol a Marosba szakad. E két tórendszer nagyjából
észak-déli irányú lévén, egymással körülbelül párhuzamos is. A nyu
goti tórendszer tagjai a Katonai, Gyekéi. Gyekefaluközi, Czegei, (máskép
Hóáostó), Széki vagy Harcsató és TJjíó, az első három Kolozs-, az.
utóbbiak Szolnok-Dobokamegyében. E tavakból az első három délkelet-éjszaknyugoti irányú, az utóbbi kettő fővonala amazokra derék
szögben áll, tehát délnyugot-éjszakkeleti irányban húzódik. A vizüket
levezető Füzes patak Szamosujvár alatt szakad a Kis-Szamosba. A keleti
tócsoport lakossága s halászai túlnyomó részben magyarok, csak Bán1

Az I. részt lásd e folyóirat 1902. évi 9. sz. 157-178. lapjain.
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don vegyesen magyarok-oláhok, Kapuson pedig csupán oláhok; a
középső és nyugoti tórendszer halászai kizárólag oláhok.
A Mezőségnek a múltban sokkal több tava volt, mint jelenleg;
egyiknek-másiknak ma már csak nyomait látjuk, a fenmaTadt nádüstökökben, a mint ezt a múlt század 40-es éveinek földrajzi állapo
tát föltüntető bármely térkép mutatja, így pl. a következő i s : „Nemes
Kolozsmegye földabrosza, mellyet készíttetett s a magyar Orvosok' s
Természet vizsgálók' Septemb. 2-án Kolozsvárt tartandó t. Gyülekezeté
nek ajánl a felyül írfc Nemes Megye". A felírás szerint ez ugyan csak
Kolozsmegyének voJna földabrosza, de magában foglalja a három
szomszédos ú. m Maros-Torda, Torda-Aranyos és Szolnok-Doboka vár
megyének közvetlen csatlaliozó részeit is, tehát éppen azt az egész
területet, melyen a Mezőség tavai vannak. Reproductio készítésére
sajna nem alkalmas.
Ezen a térképen is a következő tavakat látjuk. A keleti csoport
tagjai északról dél felé: Királyfalva, Kis-Nyulas,
Mező-Szentmárton,
Rücs, Lekencze, Sámsond; [nincs belerajzolva, de tényleg volt Kölpényen két t ó : Alsó- és Felső-tó,1 Kerek-tó, Isten tava]; Madaras; Bán
don három, ú. m. Felső vagy Magyarok tava, Egerházi tó és Monos
vagy Urak tava; a Kapus, 3 vagyis a térképen jelezve 8, az általunk
a helyszínén is kinyomozottakkal összesen 15 tóból állott a keleti
csoport.
A középső tórendszerben ezek szerepelnek itt a térképen: Mező
szentgyörgy két tava, Mezősályi két tava, Dombi tó, Mezöszilvás, Vzdiszentpéter két tava, Nagy Czég két tava, Kis Czég, Kis Sármás, Báld,
Méhes, Várni, Bozsor, Záh, Magyar Fráta két tava, Czi/cud, Kok,
lóhát három tava (ez utóbbiból ma csak az alsó tó egy kis része van
meg), ez összesen 24 tó.
A nyugoti tórendszer tagjaiként ezek vannak feltüntetve: Szom
battelke, Katona, Gyeké, Gyekefaluközi, Gyeké alsó tó, Keszü, Légen
két tava, Száva, Pete, Hódos, (Cégei) Császári, Vasasszentivány, Szék,
Ujtó, Szentegyed, összesen 16 tó.
Ezeken kívül még elszórva a Mezőség több részében volt néhány
magános tó, mint Boly két tóval, Korpád két tóval, Apahida, Szovát,
Nagy Erese, és Tancs határában egy-egy, összesen 8 tó.
1
2
3

Orbán B. A székelyföld leírása, Pest, 1870. IV. 203.
U. o. IV. 207.
Az ezekben a sorokban foglaltató dőlt betűs nevek ma már nincsenek.
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A XIX. évszáz közepe táján volt tehát a Mezőségnek összesen
63 tava, ma ezekből már csak 17 van meg (az 1. ábrán adott váz
latunkon neveik alá vannak húzva).
E tavaknak keletkezése és gyarapodása mind egyformán történt.
T. i. a Mezőségnek hosszan elnyúló teljesen fátlan sima dombjai szám
talan keskeny, de hosszúságban nagy kiterjedésű völgyet alkotnak;
e dombokból igen sok forrás bocsátja ki vizét, s ez oláhul izvoroknak nevezett csermelyek és erek lassan-lassan nagy tömegű vizet
wis'

irt

tt/'iS

ti"

iO

<tffß'

1. ábra. A mezőségi tavak vázlata.

visznek alá a fővölgybe. (A vidék vízrajzi vázlatát 1. a 2. ábrán.)
Ez a víz azonban a természettől magától még- nem alkotna tavakat,
vagy ha igen, legfölebb jelentéktelen mocsarakat, melyeknek víztükre
csak nagy esőzés vagy hóolvadáskor bővülne ki tóvá. Ilyenné azon
ban mesterségesen fejlesztik, illetve fejlesztették ki reges régi idők
ben e vizeket.
A fovölgy feneke ugyanis, melybe a környék apróbb vízerei össze
gyűltek, egyes helyeken nagyobb esést, illetve emelkedést mutat, s
ezt a régi idők oekonomusai az által használták ki, hogy az ilyen
helyeken az egész völgyfeneket haránt irányban emelt földtöltéssel, ú.
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n. dugással elgátolták, A víz természetesen földuzzadt s elöntve az
egész völgyfeneket, visszahúzódott fölfelé mindaddig, a meddig a dugás
ellenálló ereje engedte, vagy egy második talajemelkedésre nem talált.
Ez utóbbi helyen ismét eldugták a vizet, mely így fölfelé nyomulva,
egy második tavat alkotott. Ha a talaj erre alkalmas volt, eldugták

2. ábra. A Mezőség vízrajzi vázlata.

felül harmadszor, negyedszer is, mindig egy-egy újabb tónak adva
léteit. Az így meggyűlt víznek aztán minden dugásban két áthidalt
lefolyó nyílást építettek gerendákból, elzárható emelő-sülyesztő ajtóval.
Az egyik nyílás a part felé volt, s a rajta átmenő víz a dugás alsó
oldalához ragasztott 2—4 köves malmot hajtotta, míg a másik nyilas
— melynek neve zúgó vagy záportartó — a dugás közepe felé esett
s a felesleges víz lebocsátására szolgált, hasonlóan gerendákból építve
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s függélyesen mozgó ajtóval ellátva. Minden dugásnál egyúttal malom
is van, vagyis a hány dugás, annyi a tó és malom.
Mondhatjuk tehát, hogy e tavak a malmok kedvéért alakultak,
s csak másodsorban a halászatért, ámbár e kettő tulajdonképen min
dig szorosan egybetartozott. Mind a három tócsoport tehát mestersé
ges tórendszer, melynek schematicus képe ilyesforma:

;i. ábra. A dugás vázlatos képe.

A dugás hosszmetszetét a 4. ábra mutatja:

4. ábra. A dugás hosszmetszete.
1. Malomzsilip. — 2. Malom. — 3. Záportartó.

E dugások hatalmas földtöltések, oly szélesek, hogy szekérrel is
közlekednek rajtuk; a Katona és Gyeké tavakat elválasztó dugás
például egyúttal a megyei úttest egy részét teszi; a Vámi tó dugásán
meg éppen vámot is szednek, a mitől aztán nevét is nyerte.
Nem kell azonban úgy venni, hogy e tavak mindenike egymás
sal összefüggő, illetve dugás által elválasztott víztükröt képez. A nyugoti tócsoportnál csak a három felső, a Katona, Gyekéi, Gyekefaluközi
tó függ össze, illetve dugások által közvetlenül van elválasztva; már
a hármójuk ós a lejebb fekvő Szentgotthárdi tófenék (ma ez már le
csapolva) között csak pár lépés széles patak alakjában folyik a víz
négy kilométer hosszúságban, s a Szentgotthárdi tómedenczét elhagyva,
ismét patak alakjában folyik tovább vagy három kilométernyire, hol a
hatalmas czegei tóvá bővül. A Czegei és Vasasszentiváni tó között
ismét néhány kilométernyi patak az összekötő kapocs.
A középső tócsoportnak csak egy önálló, a többi tóhoz patakszerü meder által kapcsolt tagja van, a Báldi tó. A többi tó egymás
sal teljesen Összefüggő, illetőleg dugások által van elkülönítve; sor-
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rendjük a félig kiszáradt tóhátit nem számítva délről éjszak felé a
következő: Záh, Bozsor, Várni, Méhes, Sályi, Ez utóbbi ugyan messze
keletre kikanyarodva, tavi részt csak Sályi község határában alkot,
mindazonáltal önállónak nem nevezhető, mert délfelé, Méhes irányában
a többi tóval való összefüggése szakadatlan, habár az összekötő víz
rész keskenyebb, nem tószerü.
A keleti tócsoport ilyen összefüggő víztükörrendszert nem mutat.
Mindegyik tó ugyan dugás által keletkezett, de valamennyi önálló,
illetve egyiknek tükre a másikat nem éri, mert valamennyi között
3—6 kilométernyi távolságban patak alakban folyik a Kapus vize,
mely összeköti ugyan az öt tavat egy csoporttá, de egyúttal el is
különíti egyiknek tükrét a másiktól. E tócsoportnak különösen éjszaki
része volt gazdagtavakban, ma azonban a tizenöt tóból csak öt van meg.
E tórendszerek vize elhagyván az utolsó tavat is, a keleti cso
portban önálló nevet kap, mert itt Kapus-patak néven viszi le e tavak
vizét a Marosba Maros-Lekencze mellett; míg a középsőnek, melynek
vize 1896-ban készült csatornában M.-Ludas mellett szintén a Marosba
ömlik, külön patak-neve nincsen, a nyugotinak ellenben, melynek vize
Szamosujvár táján a Kis Szamosba megyén, vízlevezető medrét Füzes
pataknak nevezik.1
E tavak szélessége nem nagy, mert 150—500 méter között vál
takozik, annál nagyobb azonban a hosszúságuk. Hogy fogalmat nyújtsunk
erről, ide jegyezzük, hogy a Katona-Gyéhei víztükör hosszúsága hat
kilométer; s az egész nyugoti tórendszernek, mely a középső tagok
lecsapolása előtt egyetlen, összefüggő víztükör volt, egész hosszúsága
tizenhét Kilométer. A Záhi tő hossza 57a Km., a Bozsori 17 2 , a Várni
11/1, a Sályii 77a> a z egész összefüggő víztükör hossza tehát 15V2 Km.
Hogy mily területet borít el e víz holdakban, azt csak a telekkönyvi
hivatal tudná megmondani. A keleti tavak kisebb terjedelműek,
1—-2 km. a hosszúságuk, 100—300 méter a szélességük; egyedüli
kivétel a Bandi tó, mely vagy 600 m. szélességű.
Mind a három tórendszer vize elég mély, a partok felé 1 — 3 m.,
a középső részeken 8—10 méter, átlagos mélységnek 4 m. vehető.
Régebben valamennyi tó mélyebb volt, mint ma, a mikor a sok hor
daléktól a legtöbb tó igen „bétőtt". Az összefüggő víztükröknél igen
fontos szerepe van a legalsó dugásnak; így ha a madarasi malom
zúgójánál le találnák ereszteni a tó vizét, elvesztené vizét-halát a
1

Szolnok Doboka m. monographiája, Deés, 1901. I. 16. I.
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Kolpényi és Sámsondi tó is. Hasonló az eset a másik két tórendszernél is, azért is hajdanában — öreg halászok elbeszélése szerint —
az alsó dugás jó karban tartása valamennyi érdekelt község közös
munkájú kötelessége volt.
Hogy e tavak mikor alakulhattak, illetve dugásaik mikor készül
hettek, erre nézve igen érdekes analógiát találunk a Mezőségtől ugyan
messzebb, mert a hajdani Pannoniában, Henszlmann Imre ugyanis a
dunántúli Fehér vármegyében, Pátka községben két ily dugást talált, 1
a melyek czélja és berendezése tökéletesen azonos a mezőségiekkel.
Ezekre nézve ugyanis ezeket írja: „Nevezetes itt a pátkaiak által
„kőrakásnak" nevezett római gát is, mely két halom közt elterjedvén,
a mögötte levő patak vizét felfogta, hogy ez Pátka felé tavat képez
zen ; néhány év előtt a vizet lecsapolták, s most gazdag rét váltja
fel a hajdani tó fenekét. E gátnak volt két csatornája (emissarius):
egyik közepén, a másik ettől dél felé. Ez oldalcsatornának épp még
két egymásra következő, kőhajléka is, melyben a zsilipet lebocsátották
és felhúzták, a két zsilip közti tért hordott földdel lehetett megerő
síteni. Az oldalcsatornát még használják malomhajtásra, azonban ez a
víz csekélysége miatt csak tavaszszal és késő őszszel működik. Mint
egy tizenkét éve, hogy a tavat egészen lecsapolták; azelőtt itt igen
ízletes halakat fogtak.
Beszélik, hogy az említett gát mögötti tó közlekedett a palota
szomszédságában levő ú. n. Kikiritóval. Szeptember 6-án lerándultam
tehát a Kikiri, (kőkerített) tóhoz s itt ugyancsak egészen analog épít
kezést találtam. Itt két, inkább emelkedés, mint halom között vonul
el egy kőgát, mely a túl levő patak vizét feltartva, tavat képez; itt
js a gátnak két csatornája van: az egyik boltozott, a második, úgy
tetszik, csak újabb időben lett boltozva, midőn itt az országutat
keresztülvezették . . . stb.
Az analógia nyilvánvaló: két párhuzamos halom közti völgyben
gátat emelnek (dugás), hogy tó alakuljon, melynek vize két emissariuson
(záportartó és zsilip) a malmot hajtja; még az országút is ott szerepel
a gáton. Nyilvánvaló lévén pedig e fehérmegyei gátak római volta
— mit egyéb, ott a földből előkerült leletek is bizonyítanak —, a
mezőségiekkel való tökéletes azonosságuk nem vitatható s így bízvást
kimondhatjuk, hogy a mezőségi tavak keletkezése legalább is a rómaiak
Erdélyben való uralmáig (Kr. u. 105—274) visszafelé nyomozható.
1

ArchaeoL Ért. 1875. 72—78 1. „Római gátak Fehérmegyében".
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2.
Az 1. ábrán adott térképvázlatunkon jelzett tavak nem mindeniké
ben folyik halászat 1 s nem mindenütt egyforma mértékben. A keleti
csoportnak csak a három felső tavában halásznak ma; a Kapusi tóban
ez részben, a Bandi tóban pedig végkép megszűnt. Ez utóbbinak oka az
1902. évi július 17-iki dugásszakadás volt, a mikor t. i. a hosszas esőzés
következtében alámosott s meggyöngült korhadt záportartót a víz nyo
mása összes gerendázatával lesodorta a dugásból, s a Bandi tő vize sza
bad utat találva, mind alárohant a tőle délnek fekvő Kapusi tóba, illetve
a Marosba. A nagy vízár persze az összes halakat is lesodorta s le
vitte a Kapusi tóba. A vizet azóta ugyan újból eldugták, már csak a
malom miatt is, de hal többé nincs benne s ez a népies halászatot
végkép megszüntette. A tó birtokosa, id. Sándor Pál ugyan elkerített
a vízből egy darabot, illetve a tó mellett kisebb fajtájú mesterséges
tavat létesített, mely bőviben van a halnak, de ez természeténél fogva
nem tartozik tárgyalásunk keretébe.
A Kapusi tó őshalászata részben szintén megszűnt, illetőleg a
népies halászat egy részének vége, a mennyiben a tó birtokosa, Sándor
János marostordai főispán, csak a saját részére használja a tavat.
Két oláh halásza van mindössze, a kik még az ősi vészával s az
udvar által beszerzett gyári szerszámokkal halásznak, illetőleg ipari
czélokra nádat vágnak. Másnak nem lévén szabad halásznia, a népies
halászat, az egy vész kivételével, szerszámaival együtt eltűnt.
A középső tórendszer legdélibb tagjában, a Tóháti tavon sincs
már halászat, a mennyiben 1896-ban ennek legnagyobb részét lecsa
polták. A tó egyik megmaradt zugában teng-leng két-három halász
emelő-hálókkal. A halban igen gazdag Záhi tavon a halászat korlátok
között van. Tulajdonosa gróf Wass Albert és Ugrón Miklós u. i. új
halfajtákat akarván tenyészteni, csakis szigonynyal és vészszel és csu
pán a partok felé eső nádas részekben szabad a halászat, persze évi
bér fejében. A többi tóban árenda mellett korlátlan a halászat.
A nyugoti csoport tavaiban volt és van a legtöbb hal s éppen
ezért a birtoktulajdonosok gazdálkodása nagy részben megszüntette
az ős népies halászatot lecsapolás és a toknak idegen kézre való
bérbeadása által. Le van ugyanis csapolva a Gyékefalukösi jó részt,
1
A ritkán vonalkázott tavakban még van némi halászat, a sűrűn vonalkázottakban ez végkép megszűnt, illetőleg a tavak eltűntek.
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a Szentgotthárdi és a Vasasszentiváni tó pedig teljesen; bérbe van
pedig adva egy Horvát Lőrincz nevű soroksári dunai halásznak a
Katona-Csegei és felerészben a Gyelcei tó is, a ki nagy, gyári gyalomhálóival kifogta úgyszólván az összes halakat, s a kitől kezdik eltanulni
a benszülött halászok is ez iparhalászat kisebb szerszámainak készí
tését és használatát. Tisztán őshalászat itten már csak a Gyelcei tavon
folyik. Az összes 17 tóból tehát csak tizenkettőben van Őshalászat
ma is, de ez is Kapuson, Tóháton, Báldon nagyon hanyatlóban van,
Bándon végkép megszűnt, maradna tehát mindössze nyolcz tanulmá
nyozásra való tó.
3.
A Mezőség tóhalászainak szerszámai szerkezetük és azok járása
tekintetében öt, illetve, ha a multat is tekintetbe veszszük, hat csoportra
oszthatók a rekesztő, kereső, emelő, szigonyos, horgos, és kerítő halá
szati módok kereteiben. Az őshalászat mellett van ugyan e tavak
egy részén iparhalászat is, mely sokkal nagyobb méretű és szerszá
maiban is elütő, de erre most nem terjeszkedhetünk ki.
A) Rekesztő halászat.
1. Vész. Mind a három tórendszert erősen jellemzi a nád, mely
mindenütt, a hol csak víz van, sűrű tömegben terem a két part hoszszában, elborítva olykor a tó egész szélességót is. Még ott is sűrűn
terem a nád, a hol a vizek már lecsapolódtak s épp ezért a nád
adja meg az egész tókörnyéknek a főjellegét is. Náddal vannak ugyanis
fedve a csűrök, házak; nádból készülnek a kerítések, gúnyaszárítók,
vermek és hurubák; náddal főzi ételét — trágya és törökbúzakóré
mellett — ez a fában teljesen szűkölködő vidék; náddal eteti marháját
oláh-magyar egyaránt; nádból és kákából készülnek a különféle kosarak,
gyékények; de sőt a czigánypurdék nyaratszaka valódi forróövi klimát
jelző kákakötényt, mint egyetlen ruhadarabot viselnek magukon: nád
és nád mindenütt. Természetesen nád a népies halászat főeszközének
is az anyaga.
Mind a három tórendszer őshalászatát legelső sorban a nádból
készült vész vagy vésza jellemzi. Vészával a Bandi, Tóháti és Báldi
tavak kivételével mindenütt halásznak; az ezzel való foglalkozás
képe ilyen.
Levágják a nádat télen, a mankó nélkül való nádvágó kaszával
(1. 5. ábra í.), mely műveletnél a kaszát nem úgy mozgatják ívben,
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mint a szénafű kaszálásnál, hanem maguk felé a penge lapjának sík
jában húzogálják.
A nádvágó kasza mankó nélkül való nyele 120 cm. hosszú.

5. ábra. 1. Nádvágó kasza. 2—3. Jegelő. 4. Gyökérvágó (mete).

43 cm. hosszú pengéje makkra járó s vaskarikával egy fapoczok
segítségével van a nyélre erősítve.1 A levágott nádat hazaviszik, meg1

Bronzkori analógiáját közli Herman: Magyar Halászat Könyve, 196. 1.
1. sz. rajzán.
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takarítják vastagabb burkolatától, melyet aztán kötésére használnak
föl. A ki kevesebb „veszet" állít, elvégezheti munkáját benn a házban
is, az asztalon ; de a rangosabb halász már az udvaron dolgozik külön
erre a czólra épített vészkötö asztalon (1. 6. ábra 2).
A sárból vert ház falába vízszintesen kiálló 3—4 fenyőléczet
ékel be, ezekre keresztbe rászögel ugyanannyit s az egészet két füg
gélyes léczczel megtámasztja. E léczes asztalra ráfekteti a megtisztított
nádat, előbb három szálat téve egymás mellé, s ezt a hántalékkal
egyszerűen átköti. Hogy pedig e kötés föl ne szaladjon, vészkötő szeg
gel — 20 cm. hosszú, hegyes, árszerű gömbölyű fadarab, 1. 6. ábra
5, 5a — leszorítja. Ha ez megvan, 30—35 cm.-el feljebb a második
kötést teszi rá, utána aztán ugyanolyan távolságokban még négyet,
vagy hatot, a szerint, hogy a vész szárnyát köti-e vagy fejét, mert
a szárny 4—6 kötésű, a magasabb fejen azonban már nyolcz kötés
van; minden kötést egy-egy kötőszeggel leszorítva.
Mikor a három szálból álló első csomó mind a 6 - 8 helyén meg
van kötve, újabb csomót fektet a meglévő mellé s ezt a kötőkáka
segítségével ugyanannyi helyen hozzáköti olyformán, hogy kiszedi
a kötésbe dugott kötőszeget, az első kötés hosszú kákájával egyet
csavarva hozzáköti a második csomót, a szeggel újra leszorítja s megy
feljebb a többi kötésekhez. Több-több három szálból álló csomót
egymás mellé kötözve, a nádfalazat nőni kezd, nem fér el az asztalon,
megkötött vége lelóg egy darabig, végül aztán, mikor már 2—3 méter
hosszú, hengerbe összefogja s úgy dolgozik rajta tovább, míg 8—10 m.
hosszú falat nem köt.
Ha már vagy 10 darab ily tíz méteres falat megkötött, kiviszi
a tóra s ott áztatja vagy négy napig, s csak úgy fog neki a beállí
tásnak. Télen — csíkfogásra is — előbb fejszével és jegelővel ki
vágja a jeget megfelelő területen s úgy teszi be. E jegelő erős kovács
munka, IVj méteres gömbölyű nyeléhez teli vagy félküpűvel van meg
erősítve. (Rajzukat lásd 5. ábra 6*—7.)
Szabad vízben azonban még a beállítás előtt egyebet is kell
tennie. Hogy a veszet benyomhassa a puha fenékre, előbb utat kell
annak készíteni a nádgyökerek tökéletes kivágása által. Ezt a munkát
az 5. ábra 4. sz. rajzon ábrázolt gyökérvágóval végzi, melynek magyar
neve M.-Bándon mete, a szomszéd Madarason metű, oláhul pedig min
denütt cságlá-n&k mondják. A metuvel kivágott árokszerű helyet, a hová
aztán a veszet benyomhatja, oláhul sarámpónak mondják, a magyar
halászoknál nincs rá külön név. Csónakáról beereszti most a veszet
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6. Mezőségi halász-szerszámok.
1. Sepsiszentiváni gyalogtápló. — 2. Vészkötő asztal. — 3. Sepsiszentiváni menyhal
varsa. — 4. Hajó. — 5., 5a. Vészkötő szegek. — 6". és 7. Vékjegelök. — 8. és 9. Gübürudak. — 10. és 11. Uzoni márnaszigonyok. — 12. Hajó felülnézete. — 13. A mező
ségi csukahorog alkalmazása a jeges halászathoz. H. Evező. — 15. és 16. Kölpendi
téli gyalom és kivetési módja.
Népiajzi Értesítő IV.
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ebbe a gyökér nélkül való szabad résbe s mellével csak úgy a csó
nakban állva ráhajol s belenyomja a puha iszapba, utána pedig
sulyokkal keményen leveri. Többnyire csak a partok mentén, a nádas
részeken állítanak veszet, de olyik halásznak van aztán harmincz is
egy végben s az egész a 7- ábra felső rajzában bemutatott képet
.nyújtja.
Ennek az igen egyszerű szerkezetű vésznek a terelő falait az
oláhok strázsánák (őr) nevezik, a magyarok szárnynak, a kerek fogó
rész neve vészei * illetőleg fövész
(és nem vészfő !) a madarasi
meg kölpényi magyarok szerint.
A szárnyak hosszúsága 8—10 m.,
a fő kerülete 2 m.; a falazat ma
gassága a szárnyaknál 2—2 1 / 2
m., a fejeké még vagy 20—30
cm-rel több. Ha nem nádas
helyen állítják a „veszet", úgy
a tiszta vízbe a szárnyak hoszszában levágott nádat sülyesztenek csónakról ledobálva, hogy
a hal ne lássa a falat s ne
féljen. Pontos számítás, nagy
ügyelet kell a vész beállításá
hoz, mert ha a főbejáró része
— minek száj a neve — alul
a vizfenék felé nem szűkebb,
mint felül a víz szinén, vagy
ha e száj egyik fele kijebb áll
r
7 . .ábra. Felső: a mezőségi vész alaprajza,
a másiknál, kimenekül a beté
J_középső és alsó : a kölpényi vész rajza és
vedt hal s a vész elveszti fo
alaprajza.
gósságát.
Feljáráskor a halat a fejből meregygyűvel szedik ki (1. a 8.
ábrát), mely társától, a balatoni száktól 2 abban különbözik, hogy nem
leérő farkszerű a háló része, hanem lapos ívben elhajló, úgy hogy
ha nyelénél fogva vízszintesen tartjuk, éppen olyan, mint az evőkalán.
1
A román nyelv tompa u és o között álló hangját az egyöntetűség kedvéért
czélszerűbbnek tartottuk az orosz w betűvel jelezni (melynek tökéletesen megfelel),
mintsem a román helyesírás szerinti egyre változó í, a, 6 jelekkel.
2
Herman: Magyar Halászat Könyve, 233. 1.
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Kalánnak is hívja a magyar épp úgy, mint az oláh (lingure), de másik
általános neve is van — s ez kettős okból is nevezetes — mert az
egész tóvidéken a magyar méregygyűnek, az oláh pedig meregyévnek
mondja. Nyele tulajdonképen kétágú villa, melyhez lyukak és rovások
segítségével a hajtovány három helyen hozzá van fűzve, illetve kötve,
maga a hálórész azonban nincs rákötözve a hajtoványra, hanem a
hajtovány lyukaiba köröskörül belefűzve ; keskenyebb vége azonban
a villa elágazásához zsineggel van hozzákötözve. A meregygyű hossza
a hajtovány közepétől a villa elágazásig 90 cm., legnagyobb széles
sége 30 cm. A meregygyű a hajtovány alakjánál fogva tehát meg
egyezik az általános meregygyűvel; hálórészének alakjáról következ
tetve azonban legközelebb áll a baskírok meregygyűjéhez,1 a mennyiben
t. i. ez az adott rajzról — illetőleg az Erdélyi 0. Múzeum érem- ós

8. ábra. Kalán vagy meregygytí.

régiségtárának tulajdonát tevő Danilevszkij-albumból2 — kivehető.
Kanál neve és alakja azonban mindenesetre figyelemreméltó.
Öreg halászok szerint régentén nem volt annyi vész a tavakban,
mint most, azon oknál fogva, mert mélyebb volt a víz, nehezebb volt
tehát a vész beállítása is; míg most a sok iszaptól, hordaléktól a
partok felé itt-ott elsekélyesedett.
A veszet már február vége felé kell beállítani — ha ez még
télen csíkfogás czéljából is meg nem történt, — mert márczius elején
már „táncza-járasa" van a csukának (ivik), e tavak legnemesebb halá
nak, s ilyenkor könnyen beletéved.
A mezőségi vésza egyszerű, udvar nélkül való, ellentett fejű, két
oldalszárnyú, tehát alapjában véve azonos a rácz vejszével, illetőleg
az osztják 70. és még inkább 73. sz. alakkal.3 Mindazonáltal a rész
letekben különbségek vannak. Elsősorban is — a mi sem Hermannál,
1

Jankó, A magyar halászat eredete. 100. ].

2

Рпсунки къ узсд^дованпо Касишскаго риболовства, Сибургъ 1861. А. I. 4.

3

A magyar halászat eredete. 97. 1.
12*
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sem Jankónál kimutatva, illetve észlelve nincs — a szájnyílás (versök)
falai folyton összébb és összébb szűkülve, bejáró végük fent tágasabb,
mint alul, a vízfenék felé. Ennek oka az, hogy a hal befelé menet
a víz szinéhez közel járva téved a vészába; ellenben midőn szűknek
érezvén a szállást, ki akarna menekülni, ezt nem ugyanazon víz
magasságban próbálja meg, hanem mindig lebukik előbb ferdén a
fenék felé s ott alul kisérti meg a visszajutást a szabad vízbe, mi
— ha a szájnyílás alul is olyan széles volna, mint felül, — sikerülne
is neki. Második különbség, hogy az Összeszűkülő szájnyílás falai
egyenest mennek a fogórész kerüléke felé, — melytől mintegy 30 cm.-re
(egy sug, a madarasi halász szerint) állanak, — és nem hajlanak ki
kétfelé, párhuzamosan a főnek a szárnyak felé eső részével. Harmadik
különbség a szárnyak kapcsolata a fejjel: az osztják alaknál két-két
fej oldalait köti Össze a lésza, míg a mezőséginéi — s ebben a rácz.
vejszével tökéletes azonosságot mutat — a szájnyílásból ágaznak ki
a szárnyak. A fogó rész magassága, úgy mint a rácz vejszénéi, nagyobb
a szárnyakénál.
" Szóljunk még itt valamit a halászszerszámok egy kiegészítő
darabjáról, a csónakról, vagy a hogy itt mondják, a hajóról is (oláhul
luntre). A fában szegény, sőt néhol teljesen fátlan tóvidéken monoxylon
mindössze kettő volt a legújabb időkig, az egyiket eladták, a másikat
feltüzelték. Ma minden tavon van ugyan 8—10 hajó, de az mind egy
kaptafára készült deszkából való. Felül és oldalnézetben e három
méter hosszú hajók olyanok, mint a 6. ábra 4-, és Í2. sz. rajza mutatja.
Fenékrészén kívül-belül léczből való keresztpántok akadályozzák a víz
beszivárgását. A hajóhoz való vízhányó lapát semmiben sem külön
bözik a lapos, malombeli lisztelő lapáttól. Evezője két darabból áll,
a nyélből s a rászegzett, felfordított sörös palaczkra emlékeztető le
csapott élű lapátból (6. ábra 14.).
2. Varsa. A Mezőség tavain kétféle varsát használnak a halá
szok : a Bozsori, Várni és Sályii tavon fonalból kötött, elől-hátul versökös
varsát, melyet oláhul vursti-, magyarul versenynek mondanak; a Bálái
Gyekéi és Szentgotthárdi tavon pedig vesszőből fonottat.
a) A kötött varsa alapjában véve azonos a Herman által leírt
mosztongai dobvarsával, 1 melyhez képest azonban a részletekben némi
különbséget mutat. Nevezetesen ez az 50 cm. magos s ugyanoly széles
hengeralakú 2 cm3 szemnagyságú szerszám három kávás, tehát két
1

Magyar Halászat Könyve, I. 242. 1.
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hagyású, abroncsait négy feszítőfa tartja mereven. Mindkét tömlöczébe
tett kővel sülyesztik a tó fenekére s nem leszúrt karó segítségével;
azonkívül még van egy a középső kávához kötött hosszú spárgája,
melynek túlsó végére darab vastag nádat kötnek, a mi arra való,
hogy a viz szinén úszkálván, feljárásnál jelezze a varsa helyét. Mind
két versök száját csak 1—1 feszítő madzag tartja nyitva. A varsa
abroncsát oláhul csérknek mondják, a versök neve gwrlics (a. m.
torok), a spárgán levő úszó nádjelző neve plútti, a feszítőfáé Lintinszetorj. Magyar halászok kezén e varsa nincs. (Lásd 9. ábra.)
E varsát úgy állítják be a vízbe, hogy a két torok ne egymás
felett — mint Hermannál a mosztongai varsa rajzolva van — hanem
vízszintes síkban egymás mellett álljon, mert különben — a halász
állítása szerint — a benn levő megfogódott első hal látására a többi
visszariad. Zavaros vízben 8—10 varsát is sülyesztenek le egymáshoz
közel; tiszta vízben azonban külön-külön, messzebb egymástól állanak
a varsák. A hal csalogatására spárgára kötött húsdarab lóg alá a
középső abroncsról.
A mosztongai dobvarsának pontos mása Német- és Francziaországban is kimutatható Benecke és Von dem Borne szerint 1 s mint
hogy a sok német neve között Trommelreuse néven is szerepel, Jankó
német eredetűnek tartja, sőt pontos idejét is megmondja a leszárma
zásnak, kimutatván, hogy Doroszlóba 1763—1768 között költözvén
német telepesek, ők és pedig ekkor hozták be Magyarországba e varsát.
Ámde a Sályii, Bozsori, Várni tó hasonló dobvarsája ennek részben
ellentmond és pedig ellentmond a beszármazás idejére nézve. Az
kétségtelen, hogy a dobvarsa német származású; csakhogy mikép
kerül német befolyás útján a Mezőségre ?
E tavak legnagyobbjait felváltva, hol ezt, hol amazt, egy Sorok
sárról való dunai halász bérelte s bérli ma is a GyeTcei tó felét meg
a Gzegeit egészen s így ő benne sejtenők e varsák tanító és elterjesztő
mesterét. Ámde neki ilyen varsái nem voltak, saját szavai szerint ő
maga is itt e vidéken látott életében először ilyen varsákat, tehát
nem Ő tőle tanulták el az oláh halászok. Ezek kérdezősködéseinkre
legalább azt felelték, hogy sem a „némettől,, nem tanulták el és
„kifelé Magyarországra" se járt egyikőjük se, hogy ott leste volna
el, sőt ellenkezőleg — állításuk szerint — Ősi soron használják a
dobvarsát. Hogy jutott tehát ez a német szerszám a Mezőségre?
1

Jankó 1. e. 206.
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A Mezőség tavainál német telep nincsen, ellenben a legközelebbi
németektől lakott vidék a beszterczenaszód-megyei szászok területe.
Ez oldalról tehát jöhetett német befolyás a Mezőségre, de ez se volt
— ha egyáltalán volt — olyan közvetlen, mint a mosztongai telepesek
befolyása, hanem csakis közvetett lehetett. És pedig úgy közvetlen,
hogy valamelyik mezőségi öreg halász elleshette az ottani szászok
halászatából e varsát. Ámde dobvarsa a beszterczei szászok kezén
nincs, mert e szerszám már természeténél fogva is tóhoz van kötve,
tó pedig a beszterczei szászok területén nincsen. Innen tehát a dob
varsa nem terjedhetett át a Mezőségre. Hol az összekötő kapocs már
most egyfelől a mosztongaitól némileg elütő mezőségi dobvarsa és
ennek eredeti alakja, pontos analógiája között? másfelől hol az össze
kötő kapocs a Mosztonga és a Mezőség között?

10. ábra. Varsaszárító.

E kérdéseket, nem lévén kezünknél semmiféle összehasonlításra
alkalmas irodalmi anyag, egyelőre függőben hagyni vagyunk kénytele
nek. Annyit azonban most is kimondhatunk, hogy mindaddig, míg e
varsa ki nem mutatható az erdélyi németség kezén, korai döntésnek
tartjuk Jankónak azt a határozott időponthoz való kötését is, melyben
t. i. a doroszlói dobvarsát a betelepülő németek által 1763—1768
között származtatja le hazánkba.
Ezt az elsietett ítéletet pedig kétségtelenül az okozta, hogy
Herman a mosztongai dobvarsát az egész országban egyedül valónak
jelentette ki,1 a mi aztán Jankót — a ki jórészt csak Herman anyaga
alapján nyomozza a magyar halászat eredetét — alaposan megtévesz
tette, mert a dobvarsa földrajzi elterjedése hazánkban íme világosan
ellene mond neki.
Ezeknek a varsáknak van egy érdekes tartozéka még, mely
valóságos őskori csendéletet varázsol le a Sályii tó partjára: ez a
1

Herman Magy, Halászat Könyve, 241.
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varsaszárító. Ha volt az ősembernek szüksége kötélre, melyet a kender
ösmerete előtt, vagy akár ösmerve is ezt, a kender-munkánál kevesebb
fáradsággal tudott előállítani, az a kötél bizonyosan kákából készült
és éppen arra a mintára, a milyenre csinálja ma is a mezősályii oláh
halász. A legegyszerűbb módon, kétrét csavarva egymás mellé a kákát,
10—20 méter hosszú kötelet készít, már a szerint, hogy hány varsája
van; ezt a földbevert 6—8 ágas fának villáján keresztülhúzza, a két
végét magával a kötéllel hozzáköti a két szélső ágasfához, phitamadzagjainál fogva sorba ráakasztja a varsákat s megvan s varsá

i t , ábra. Gyekéi begyűrt szájú varsa.

szárító. Nem romlanak legalább a földön. A kötél könnyű, könnyen
készül s a mellett erős. Csavarás helyett hármasán fonni is szokták,
úgy mint a fehér nép a haját. (Lásd 10. ábra.)
b) Fonott varsa. A fonott varsákat kerekdedségük jellemzi, ellen
tétben a folyami varsákkal, melyek éppen a víz sodrára való tekin
tettel hosszúak, a mely nyomásnak a tavi varsa nincs kitéve. E varsák
mind egy typust mutatnak: ha szádjukkal lefelé állítjuk őket, alul
széles, felül keskeny elcsapott tetejűek, vagyis csonka kúphoz hason
lítanak. Elcsapott végüket odamadzagolt külön fonott ajtócska takarja,
melynek levétele után a halat a varsából kiszedik. Versökük hatalmas,
belső végén 15—20 cm. átmérőjű kürtő alakot mutat.
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A Báldi, Gyekéi, Katonai és Szentgotthárdi tavakon használják,
de nem fűzből kötik, hanem a vérfa vesszőiből, melyek sokkal tartó
sabbak amannál. Szádátmérőjük 70—80 cm., mélységük 50—80 cm.
Lásd 11—13. sz. ábrákat.
Jankó a varsák összehasonlításának alapjául három ethnikai
jellegüket veszi fel, t. i. a tarajt, a gúzskötést és a száj alakját.1
Ezek alapján megállapítja az egyes varsa alakok földrajzi elterjedését;
azt mondván, hogy a) az osztják varsa tarajtalan, spirális abroncsú,
négyszögletes szájú ; Ъ) az északi orosz varsa keskeny vagy semmi
tarajú, négyszögletes szájú, körabroncsos; c) a déloroszoké nagy tarajú,

12. ábra. Katonai begyűrt szájú varsa.

kerek szájú, körabroncsos; d) a finn varsa pedig kis vagy semm
tarajú, szája fél- vagy egészkör alakú.
Ámde a mezőségi fonott varsa más tekintetben kerül elbírálás alá,
mert •— bár taraja és kötése absolute nincs — egyik csoporthoz sem
sorolható negyedik ethnikai jellegénél fogva, melyet Jankó az orosz
és nyugoti irodalmakból nem ismer. Ez a negyedik ethnikus jelleg a
száj hegyürödése, mely következetesen mutatkozik úgy a már Ösmertetett apahidai varsánál,2 az uzoni putunkánál,3 valamint a jelen alka
lommal gyűjtött gyekéi és katonai varsáknál. A Jankó négy csoport1
2
3

A magyar halászat eredete, 200. 1.
M. N. M. Népr. 0. Értés. 1902. 172. 1.
U. o. 168. 1.
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jának minden varsáját az jellegzi, hogy szájuk nyitott, illetőleg a
versök szélesebb nyílása — a kezdet — szöget alkot a varsa szád
oldalával y £ ^ ^ > - ;

a

mezőségi varsáknál ellenben a száj zárt, be

gyűrt, melynél a versök a varsaszáj gömbölyű behajlásával

y^

j>

közvetlen képződik. Ez adja meg e varsáknak kerekdedségüket is,
a mi ismét újabb vonásul is tekinthető a többi hosszúkás varsával
szemben. 1
E varsák szádja következetesen kerek és begyűrt; a bejáró rész
síkja (a versök eleje) azonban vagy összeesik a szád síkjával — vagyis

13. ábra. Előbbi más helyzetben.
a varsa szádja teljesen lapos korong (12. és 13. sz. ábra), középen
a versöknyilással — vagy pedig a versök eleje beljebb esik, tehát
mélyebben, hátrább van a szádsíkjánál,
versök nyilasa körös
körül kifelé hajolva domború alakot mutat (11. ábra). Az egész tehát
élénken emlékeztet a begyűrt bogósüveg gyúréséhez.
E varsák eredetének kutatása, illetve kapcsolat-keresése közttik
és más nemzetek e nemű tárgyai között még a jövő feladata.
Ez alkalommal csakis rámutatunk arra a. hasonlóságra, a mely
a begyűrt szájú varsák másik példánya, a Katona tóról való — 1. 13.
1

E begyűrt szájú varsákra emlékeztet — bár alakja egyébként elüt ezek
től — a breton és normandiai easier. Lásd Blanchöre N. Diet. G. des Peches.
Paris, 1868. 158. I. fig. 136. és 831. 1. fig. 1050.
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ábra — és a Jankó által közölt jakut varsa között van,1 már t. i. a
mennyiben ez a rajzból kivehető. Mert ennek hosszúkás, tojásszerű
alakja, sűrű fonása, sőt csup-elzáró ajtaja tökéletesen azonos a Katonaival s. ez a Kaspi-tengertől immár sokkal messzebbre, keletre Jakuczk
felé vezet bennünket (1. 14. ábra).
Bárhogyan is álljon e varsák eredetének kérdése, annyi bizonyos,
hogy a vándorló magyarság ezeket orosz halászoktól vette át s hozta
magával a Mezőségre is. Most azonban a Mezőség halászterületének
jó kétharmad része oláh; a magyarság lakta tavakban e varsa nem

' 14. ábra. Katonai begyűrt szája varsa.

fordul elő, csakis a gyekéi és katonai oláhok használják. Mire lehet
ebből következtetni ? Arra, hogy e magyar jellegű, illetve magyaroktól
ide hozott varsa a Mezőség magyarjainál tovább is élt s fenn is maradt
napjainkig, ellenben a varsát hozó magyarok a Mezőségről eltűntek,
illetve átváltoztak oláhokká, a mi később még jobban fog kitűnni.
Már a haltartók nagyobb változatosságot mutatnak. A Madarast
tavon használt haltartó tojás alakú (1. 15. ábra bal), nagy, mert
1 méter mélységű, vérfából fonott szerszám; az 50 cm. mély OyeJceí
(1. 15- ábra középső és 16. ábra) már urnaszerü, alul keskeny, felfelé
kihasasodik, egészen fent pedig kereken összehajló nyilasát külön
1

Jankó 1. с 199. 1.
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kerekre font fedőlap zárja e l ; l a Katona-tó haltartója nyitott, külön
ajtóval elzárható része kerek, túlsó vége gömbölyded, az egész teste
pedig hengerszerű, fűzfából van fonva, mélysége 60, szélessége 30 cm.
<L, 15. ábra jobb.)
B) Emelő halászat.
a) Keresztháló. Az általánosan ismert és használt két abroncsos
négyszögű emelőháló — oláhul kruznik, — de a legprimitivebb alak
ban, melynél t i. a két abroncsot közepükön átkötő zsineg egyenest

15. ábra. Mezőségi haltai-tók.

a hálórúd végére van felkötözve. Jellemző rajta a mélyen, majdnem
félkörben meghajlott kávák és a mély, lelógó kebel. Mind a három
tórendszerben használják.
b) Csorpág. Magyar neve a Mezőségen nincs, de ezzel az orosz
szóval (a. m. merítő) a czegei tó kifolyásán alul lakó oláhság a FeketeÜgyről ismert bokrászó- és az apahidai békafogó-hálót jelöli.3
1

Egészen ilyen urnaszerű haltartót közöl Cholnoky Kínából Jankó i. m.
.159. 1. 97. ábráján.
3
Lásd M. Nemz. Múz. Népr. 0. Értesítője 1902. 165. I.
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C) Kereső halászat.
Húzóháló. къ e csoportba sorolható halász-szerszámokból egyetlen
egyet találtam a Mezőségen s azt se használta már egy éve a halaitól
megfosztott mezőbándi tó halásza, Iszlai Nagy János. Nem egyéb ez,
mint a Fekete-Ügy (Háromszék) kiöntései
ben használt gyalogtápló, vagy az oláhfalusi pisztrángháló,1 csakhogy amannál
kisebb, ennél meg nagyobb. Áll két pár
huzamos, 3 m. hosszú bántatlan karóból,
mely közé V-j% m. magas, l l / 8 cm2 szem
nagyságú kiskebelü háló van rákötözve;
alul-felül egy vastagabb zsineg képezi az
egésznek keretét. Akár egy ember is ha
lászhat vele, oly formán, hogy a rudakat
két kézre fogva, a hálót ferdén tartva
maga előtt tolja a tó nádas részeiben.
16. ábra. Gyekéi urna alakú
A legprimitívebb eszközök egyike. (Lásd
haltartó.
17. ábra.)
D) Szigonyos halászat.
Záhon, Bozsoron, a Várni tavon és Sályiban most is van még
állandó szigonyászás, szigonykészítés, a keleti tócsoportban azonban
már csak itt-ott szigonyásznak. Szigonynyal — oláhul vosztie — leg

17. ábra. Mezőségi húzóháló.

jobb akkor halászni, mikor ívnak a halak, járásuk, tánczuk vagyon.
Hosszú, 3—4 m. fenyőléczre erősített szigonyával órákig tapossa bocskorában a sekélyebb, nádasabb vizet az oláh halász s lesi a csuka
járását, bal kezével a szigonynyél közepét, jobbjával pedig a nyél
1

Lásd utóbb: A F.-Ügy halászatához és e folyóirat 1902. 167. 1.
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bütüjét fogva marokra. Mikor a csuka a víz színére jön, kerek hul
lámok jelzik közeledtét: alkalmas pillanatban megczélozza s utána
veti szigonyát, messze, 4 - 6 méternyire is magától.
A nyugoti tórendszer vizeiben szigonyászás egyáltalában nincs
már vagy húsz éve ; még csak a szigony szót sem ismerik sem oláhul,
sem magyarul. Egyedül a gyekéi alsó-malom (Szolnok-Doboka) gazdá
jánál, a ki máshonnan szerzett egyet magának, találtam egyetlen
darabot, valóságos utolsó mohikánt.
Feltűnő e szigonyok nagysága. Erdély egyéb vizeiben is hasz
nálnak ugyan szigonyokat, de ezek mind jóval kisebbek a mezőségieknél, a mi nagy halgazdaságra és nagy halakra vall. E szigonyok az
ágak számában nem mutatnak nagy változatosságot, mert csak háromés négyágúak; annál nagyobb azonban a változatosság a szakák szá
mában, elrendezésében és a nyélre való megerősítés módjában, sőt
van egy példány, mely szerkezetére nézve — legalább Erdélyben —
unicum a maga nemében.
A Mezőségről összesen tizennégy szigonyunk van kezünk alatt,
melyek megerősítési módjuk tekintetében három typust mutatnak:
köpűsök, makkosok és nyelvesek. A köpűs alakzat általánosan hasz
nált legújabbkori megerősítési mód; a makkos forma már ritkább,
nem oly általános, de egyedül valónak se mondható a keszthelyi
makkrajáró szigony, mert Herman óta e sorok írója Csik- és Háromszék
vármegyékből is mutatott ki ilyeneket;* új formának tehát csak a
harmadik, a „nyelves" szigony mondhatóEzt a nevet maguk a mezőségi halászok adták neki az ágakat
összefoglaló törzs alakja után, mely csakugyan nyelv alakú, középen
egy lyukkal ama szeg számára, melylyel megerősítik. A nyélre való
megerősítését a szigonytábla középső darabja mutatja: befűrészelik a
nyél végét hosszirányban hátrafelé elhegyesedő ék formájában, melybe
a szigony nyelve belejár. A nyelvben levő lyukon át szeget ütnek a
nyélbe s még azonfelül karikával leszorítják, melyet a 3—4 méteres
nyél túlsó, keskenyebb végéről reácsusztatnak s leszorítanak. Vas
karika helyett szegényebb halásznál a drót is megjárja. Ilyen nyelves
szigony az Erdélyi Országos Múzeum érem- és régiségtárában 7 drb van.
A makkos megerősítési mód sok archaeologikus analógia bizony
sága szerint kétségkívül bronzkori, illetőleg erre visszavágó. Önkén
telenül felötlik már most a kérdés: melyik forma Ősibb e kettő közül,
1

L. M. Nemz. Múz. Népr. 0. Értés. 1902. 175. 1.
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a makkos-e, vagy a nyelves, illetőleg melyik a másiknak továbbfej
lődése ?
Annyi kétségtelen, hogy e két megerősítési mód alapjában véve
egy és ugyanazon emberi gondolat, illetőleg ötlet munkája; mert
hiszen a makkos szigony makkja bizonynyal nem egyéb, mint a nyel
ves szigony szege és viszont a nyelv nem egyéb, mint a lehajtott
makk, csakhogy amannál magán a szigonyon vele egy darabból van,
itt meg különálló szeg. A karikával való leszorítás pedig mind a
kettőnél közös. Ennyiben tehát hasonlók. A kivitelben azonban, illetve
a nyélre való megerősítésben különbséget mutatnak: a makkos szigony
szára kívül marad a nyélen, a nyel vese bemegy a nyélbe. Analógia
hiányában követve az ősember gondolatainak menetét, azt kell kér
denünk : melyik megerősítési mód könnyebben keresztülvihető ? Mert
ez bizonynyal korábbi is lesz a másiknál.
A makkos formát véve elsőnek, természetszerűleg csatlakozik
hozzá a második alak, melynek makkja és szegnyilása is van, mely
tehát ugyanazt az értelmi és technikai képességet föltételezi, mint a
minő a tisztán bronzkori makkoson mutatkozik. Ebből aztán az átmenet
a harmadik alakzathoz már csak egy gondolat: elmaradt erről a makk,
illetőleg a szár hosszirányában le lett hajtva, de megmaradt a szegnyilás s így a szegnyilás a lehajtott makkal (nyelv) a legifjabb har
madik formát alakította ki.
Ágaik számát tekintve, a köpűsökből két darab háromágú, egy
meg négyágú; mind a négy makkos négyágú; a nyelves szigonyok
közül négynek három ága van, három pedig négyágú : tehát csupa
három- és négyágú darabok.
Természetükre nézve a négyágú köpűs, valamint egy négyágú
nyelves szigony kivételével — a melyek t. i. kerítők — a többi vala
mennyi szúró szigony.
Nagyobb a változatosság a szakák számában és elrendezésé
ben. A makkosok közül kettőnek szakái szembenézők, egynél a köz
bülső ágakon szembenézők, a külsőkön kifelé nézők.
A negyedik makkos szigony azonban, úgy szakáira, mint alakjára
nézve is ritkaság az eddigi ismeretek szerint. 1 Két külön darabból
áll ugyanis e szigony, mindegyik darab két ágból s mindkét darab
nak külön makkja van, úgy hogy ha e két félszigonyt összeteszszük,
négyágú szigonyt kapunk, melynek két makkja a nyél két ellentétes
1

Analógiáját 1. Jankó, M. halászat eredete. 494. lap, fig. 465. és 466.

.
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oldalába kapaszkodik, közös karikával leszorítva. így egészszé Összetéve, szakáiban bizonyos tervszerűséget észlelhetünk: az első és har
madik ág két szakájú, a másodikon és negyediken már csak egy-egy
szaka van, de a szakák mind a négy ágon az ágak síkjából előre és
hátra el-lciállanak. E szigony magassága 27 cm., szélessége az ágak
hegyénél 21 cm. Lelőhelye Mező-Madaras, Maros-Torda-vm. (L. 18.
ábra 7 a. 7b. sz.)
A többi makkos szigony nagysága is tekintélyéé, mert hosszúsá
guk 38, 35, illetve 30 cm., szélességük pedig 18, 17, illetve 15 cm.
Lelőhelyük a sorrend szerint MezŐ-Záh, Mező-Tóhát, Mező-Záh.
A nyelves szigonyok közül az egyik négyágúnak két szakája
előre, kettő pedig hátra tekint ki az ágak síkjából, vagyis egymásnak
hátat fordítanak. Magassága 32, szélessége 15 cm.; e szigony egyúttal
kerítő is. Lelőhelye M.-Bánd (1. 18. ábra 4. sz.). A második négy
ágúnak szakái az ágak síkjában párosával szembenézők voltak, de igen
megkopottak; magassága 41, szélessége 16 cm. Lelőhelye M.-Tóhát.
A harmadik négyágúnak szakái az ágak síkjában párosával szembe
nézők; magassága 39, szélessége 15 cm. Lelőhelye M.-Tóhát.
A többi nyelves szigony háromágú és pedig a legnagyobbnak
magassága 34 cm., szélessége 13 cm.; középső ágán két, a szélső
ágakon egy-egy kifelé néző szakája van. Lelőhelye Mező-Sályi. A máso
diknak magassága 34, szélessége 11 cm., egyik külső ágán s a középső
ágon levő szakák szembenézők, a harmadik ág szakája kifelé fordul.
Lelőhelye Mező-Záh. A harmadiknak hosszúsága 31, szélessége 10 cm.,
külső ágainak szakái kifelé nézők, közbülső ágán csak egy szaka van.
Lelőhelye M.-Tóhát. A negyedik nyelves szigony hosszúsága 25, szé
lessége 12 cm , külső ágainak szakái kifelé nézők, középső ága szakátlan. Lelőhelye Mező-Bánd.
Az egyik makkos szigonyon még a nyelves szigonyok szöglyuka
is előfordul, ez az átmeneti alak tehát makkján és a karikán kívül
még szöggel is meg volt erősíthető.
A köpűs szigonyok közül kettő háromágú, a harmadik négyágú.
Az első háromágú magassága köpűstül 34, szélessége 14 cm.; minden
ága kettős szakájú, de e hosszúkás keskeny szakák (alakjukra nézve
valamennyitől elütök) nem egy vonalban vannak páronkint, hanem
egyik feljebb, a másik lejebb, következetesen minden ágon. Erős
czigány-munka. Lelőhelye Bozsori-tó. A másik háromágú köpűs szi
gonynak két szélső ágán befelé néznek a szakák, középső ágán csak
egy szaka van; magassága 28, szélessége 10 cm. Lelőhelye Gyeké,
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18. ábra. Szigonyok.
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III.

l. Makkos szigony az ágak síkjában levő szakákkal.
2. Makkos szigony szeglyukkal, az ágak síkjában levő szakákkal.
3. Nyelves szigony szeglyukkal, az ágak síkjában levő szakákkal.
A középen álló karika mind a hétnél közös.

( 4. Nyelves kerítő szigony, az ágak síkjából elálló szakákkal, kettő egy
oldal, kettő másik oldal felé áll ki.
j 5. Nyelves szigony megerősítése szembenéző szakákkal.
I 6*. Nyelves szigony, a középső ág szakája az ág síkjából kiáll.
7a. és 7b. Madarasi két-fél makkos szigony.

Néprajzi Értesítő IV.

13

186

SZTRIPSZKY HIADOR

Kolozs-vm. A harmadik köpűs szigony magassága 26, szélessége
13 cm., szakái az ágak síkjából mind egy irányban kiállanak. Lelő
helye Mező-Madaras.
A nyelves szigonymegerősítés analógiáját sehol se találjuk, ez
tehát — bár átmeneti alak a makkos és köpüs mód között — ez idő
szerint egyedül álló forma.
A két-fél makkos szigony tökéletes analógiáját a helsingforsi
néprajzi múzeumban levő finn szigony mutatja, mely a Ladoga mellől,
Kesholmból v a l ó / csakhogy a madarasin még egy foglalókarikával
több van.
A szakák a legtöbb esetben hosszas-hegyesek, csak két darab
nál találunk körömszakákat.
Az ágaknak a törzshöz való megerősítése mindig szilárd forrasz
tást mutat, sohasem rászegezést.
E) Horgászat.
A Mezőség tavaiban háromféle horgot használnak: tűből hajlított
szaka nélkül valót, kikötő kettős csukahorgot — e kettő szabadvízbe
való — s végül jeges halászathoz való csukahorgot.
a) Az elsőről — oláhul úngyic&i — mint általánosan ismert kosztos
horogról nincs mit szólani, legfölebb annyit, hogy ezt a boltokból
beszerezhető előre pedzŐ Limerick kezdi már kiszorítani; vasból ková
csolt egyágú csukahorgot pedig, a minőt Herman a Mezőségről leír, 1
nem láttam.
b) A szabadvízbe való kettős csukahorog — oláhul k&irlig heklyán
— tökéletesen mása a svájczi czölöpépítményekben talált kettős bronz
horognak, avagy a Mdau-Skinbergben találtnak: a jó vastag sárgaréz
drótdarabot J^ alakban meghajlítanak, a hajlás közepét megtoldják
vékony kettős drótból fonott 30—40 cm. hosszú toldalékkal, melyen
keresztül szájával lefelé egész törzsén végig a hugygyón keresztül
apróbb kárászt vagy pozsarat tolnak le egész a kettős horogig, úgy
ennek két ága a hal szájából bajuszként szétállani látszik. Ezután a
toldalékdrótnak fülébe belefűzik a jó vastagra serített 5—6 méter
hosszú spárgát, melynek tulsó végét egy 20 cm. magas villafá-nak
1

Jankó o. c. 496. 1. fig. 465. és 466.
Herman: I. 178, 184. 1.
* Ch. Rau, Prehistoric fishing in Europe and North-America. Washington,
1884. 100. 1. fig. 136.
1
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(vagy kétágú fa) az elágazás alatt vágott rovásába megkötözik, oly
formán, hogy még vagy egy arasznyi spárga erről visszalógjon, a
spárga többi részét pedig a villafa két ágára feltekerik. Mikor a spárga

19. ábra. Mezőségi csukahorog szabadvízi halászathoz.

•e villafán egyre no s már a felhalazott horog is közeledik, a spárgát
áz egyik behasított villaágba becsiptetik. A becsiptetéstól lefelé szá
mítva a felhalazott horogig oly hosszú, szabadon lógó zsinegrésznek
szabad maradnia, a milyen mély az a víz, a hová ezt az egész készü
letet kikötik. A kikötést pedig úgy csinálják, hogy 3—4 méter hosszú
13*
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érős karót ferdén beszúrnak a tó puha iszapjába s a karó tetejébe
odakötözik a horgot villafástul annál az arasznyi hosszú zsinegnél
fogva, mely a villafa elágazása alatti rovásból kilóg. (L. 19. ábra.)
A falánk, hallal élő csuka meglátva a horgon eviczkélő halat,
vakon rohan neki s bekapja horoggal együtt. Minthogy a horog hasítja
a száját, menekülni iparkodik; ámde a hosszú, feltekert spárga be

20. ábra. Mezőségi csukahorog jegesvízi halászathoz.

lévén csíptetve a villafa. egyik ágába, nem bir tovább úszni, mint
a mennyire a karóról, illetve viilafáról szabadon a vízbe lógó spárga
rész engedi. Rángatni kezdi tehát s utóvégre is addig erőlködik, míg
sikerül á csiptetőből kirántani a feltekert spárgát, mely most a villa
fáról sebesen lematóllálódva futni engedi a csukát, míg a spárgában
tart, de egyúttal a lematóllált villafa el is árulja a halásznak, hogy
csuka van a horgon. Ilyen horgokat tízével-húszával is kötnek ki a tóba.
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c) A jeges halászathoz való csukahorog — oláhul k&irlig sztr&imb
— másféle. Hatalmas 10 cm.-nyi egyenes szára nagy lapos ívben
folytatódik s hosszú, hegyes, előre pedző szakában végződik. (L. 20.
ábra.) Feje elszélesedő lapiczka, mely azonban hátrafelé vissza van
hajtva s így üres hengerszerű fejet képez, melynek nyilasába akár
be is lehetne fűzni a fonalat. Ez azonban többszörösen serített lévén,
vastag volna a nyilashoz, miért is sokkal biztosabban a fej alá, a
szárra kötözik fel az 5 m. hosszú zsineget. Ezen a zsinegen a horogtól
feljebb egy plutának nevezett, 30 cm. hosszú náddarab van, mely
egyik végén, spárgával lekötött fülénél fogva, a zsingen lejebb-feljebb
tologatható; a pluta másik vége nincs összefüggésben a zsineggel,
attól szabadon oldalra eláll, ellenben egy sötét szinü kakastollú vän
belétűzve. A zsineg túlsó végét aztán egy 60 cm hosszú bot köze
pére jó erősen ráhurkolják s készen van a halászathoz.
A csukát aztán úgy fogják vele, a mint a 6. ábra 13. sz. rajz mu
tatja. A tó jegébe, mely tél derekán egy méter vastagságú is, előbb fej
szével, aztán jegelővel olyan kör alakú léket vág a halász Gyekén, a
melynek átmérője 25—30 cm. Beereszti most a felhalazott horgot
egész a fenékig s megmérvén a víz mélységét, a zsinegnek vízben
levő részét annyival rövidíti meg, illetve a zsineget annyival húzza
feljebb, a mily hosszú a nádpluta. Ekkor e plutát a zsinegen felhúzza
annyira, hogy kakastollas vége a lékből egyenest kiálljon, a zsineg
nek fennmaradt többi részét elveti a jégen s a botot keresztben ráfek
teti a lékre úgy, hogy mindkét vége a lék kerületétől messzebb ki
álljon. Bekapván a csuka a horgot, a pluta tánczolása, majd rögtönös
jég alá tünése azonnal jelzi a zsákmányt. A plutába szúrt kakastollú
arra való, hogy gyengébb szemű öreg halász is könnyű szerrel meg
tudja látni messziről a fehér.jégen hiányát vagy ott létét.
4. A múlt.
A mai idők földgazdasági politikája lassan-lassan el fogja tüntetni
ezeket a tavakat mind s el fog tűnni az ősi időkre bevilágító tárgyi bizo
nyítékok egész sorozata. Hogy miként változik át múlttá a jelen, azt
még saját szemeinkkel is láthatjuk, illetve napról-napra figyelhetjük a
változást. Az oláhosan öltözködő s teljesen környezetébe beolvadt halász
. keservesen panaszkodik s bocsánatot kér, hogy már nem tudja magát
egészen jól magyarul kifejezni, •— noha magyar volna — mert itt az
oláhság közepette be van ékelve, kénytelen magyarul elfelejteni.
Gyermekei már semmit sem tudnak magyarul.

190

SZTRIPSZKY HIADOR

így lesz a magyarból oláh.
Az egész Mezőség túlnyomó része ma oláh, ámde családi neveik
ilyenek: Csontos Ilia, Forgó Dumitru, Huszár Gavrile, Csikós Juon,
Csatlós Jusztinián és — Uram bocsa! — Farcádi Romulus. Vegyük
most ehhez, hogy ezek az oláhok a magyar vejszét vészunak, a
meregygyűt meregyévnek, a nádvágót csáklyának mondják: s előttünk
áll a múlt egy darabja.
A leírt három tórendszer ezelőtt tizenhat évvel még huszonöt
tóból állott, ma nincs már belőle csak tizennégy. Lecsapolás folytán
eltűnt ugyanis a keleti csoportban a Rücsi, Kilályfalvi, Lekenczei, Szentmártoni, a Kerék tő s az Isten tava; a középső csoportban a Tóháti
alsó és felső tő; a nyugoti csoportban a Szentgotthárdi, vasasszentiváni, s tünedezőben van (éppen most csapolják le) a GyekefaluközL
Ez is a múlt egy darabja.
A legnagyobb, s halban leggazdagabb tavak, a Czegei és Gyekéi,
idegen kézre bérbe vannak adva, mely óriási gyári kerítőhálóival ki
pusztítja a halakat s megöli az őshalászatot. Halkimélésről, szaporítás
ról, rendszeres tógazdaságról a Záhi tavon kívül sehol szó sincsen.
A szigony a nyugoti tórendszerből eltűnt, a mi egy értelmű a szigo
nyászható nagy halak eltűnésével.
Orbán Balázs kiválóan derék munkájában a Székelyföld leírásá
ban (IV. 198.) említést tesz egy gyalomhálóról, melyet a Lekenczei
tavon használtak az ő idejében, s a vele való halászat rövid leírása
mellett rajzát is adja a hibásan rajzolt vészszel együtt.
Orbán ugyanis ezeket írja:
„A Lelcenczei tó Sámsond, Kölpény és Madaras közös tulajdona,
s bár Lekenczének hozzá semmi birtokjoga nincsen, az mégis Lekenczei
tónak neveztetik azért, mert a birtokló faluk közül egyik sem fekszik
közvetlenül a tó völgyében, hanem csakis Kis-Lekencze, melyre én
is a völgy elnevezésének dicsőségét ez okból átruházom.
A Lekenczei tó hajdan jóval nagyobb volt, hanem az újabbkori
lecsapolások által sokat kisebbedet s egykor el fog enyészni; e felső
tó most vagy 100 hold kiterjedésű lehet s összefüggésben van az
alsó lekenczei tóval, mely azonban ma már nagy részt le van csa
polva (1868).
E tó halászati jövedéke felett már régi időben sokat versengettek,
elannyira, hogy Bethlen Gábor fejedelem is beleszólott s egy adomány
levele által szabályozta azt, melynek értelmében a halászati jövedelem
5 részre oszlik, ebből két rész illeti a madarasi Mikes udvart, ki azért
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tartozik gyalomot (nagy hálót) adni a halászathoz, a jövedelem másik
része pedig egyenlően oszlik Madaras, Sámsond és Kölpény községek
közt. Ezen okmány a gróf Mikes család levéltárában őriztetik, máso
lata megvan Kölpényen is. Bethlen Gábor ezen jogszabályozása ma
is érvényben van, a mennyiben a halászatot ma is közösen üzi a
nevezett három falu a Mikes utódokkal. A halászatnak pedig a mező
ségi tavakon két neme van, ú. m. a vészszel való halászat és a gyalmászat; mindkét modort itt néhány szóval ismertetni helyén látom.
A vész nádból kötött oly kertelés, mely zik-zak alakban van
csinálva, minden két keskenyedve egybeszűkülő ily kertelés csúcsánál
kas-nak nevezett köridomú kerítés van, az egésznek alakját lásd a
7. ábrán a középső és alsó rajzokon, a melyek nyilvánvalóan hibásak,
a mi azonban az Orbán Balázs idejebeli néprajznak föl se róható.
Orbán bizonynyal nem a legilletékesebbtől, magától a vészás
halásztól merítette adatait, hanem jóindulatú úri kalauzaitól, mert a
fogórész kas nevét sehol sem hallottuk — annak neve fej, fő vész —
a száj alakját és a terelőfal egyszeres kötését tekintve pedig egész
bizonyos, hogy a rajzot nem a hely színén, hanem csak emlékezetből
csinálta meg. A halászatot magát ennyivel írja le.
„Ilyen vész a tószéleken minden irányban lóvén elhelyezve s
mivel néhány lábnyira a víz szine fölé emelkednek, a távolból úgy
néznek ki, mint valami vízi erődítmények, vagy valamely őskori czölöp-építmények titokteljes karózatai; de azoknak tekervényes töm
kelege nagyon veszélyes a szegény halakra, mert magok is könnyen
bebonyolódnak oda, e mellett meg a halászok csolnakra ülve nagy
rudakkal csapkodják a tó vizét; a szegény rémületbe hozott halak
befutnak a vész kertelésébe, onnan a csúcs szűk nyilatán át a kasba,
hol aztán szépen fogva vannak, míg a halász oda megy meretyüjével
(csulya idomú kis háló) s szépen kimeri a vízbe szorult halakat".
„Ennél nagyszerűbb a téli gyalmászat, melyet a birtokló három
falu összes lakossága együtt szokott végrehajtani ilyen módon. Az
ehhez használt gyalom a 6. ábrán a 15. rajzon van feltüntetve.
Mikor a tó télen befagyott, kigyúlnék zeneszóval nevezett faluk
lakosai s legelőbb a tó egyik végén egy asztalnak nevezett nagy
négyszög lyukat vágnak, ettől kiindulva két felől kisebb üregeket
nyitnak mindig szélesedő arányban bizonyos pontig, hol ismét keskenyedőleg vágják az üregeket, míg azok egymáshoz közeliinek, hova
ismét egy nagyobb kivonónak nevezett háromszög idomú üreget met
szenek, mint a 6. ábrán a 16. számú rajz mutatja.
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Midőn mindez készen van, akkor az asztalnál beeresztik a gya
lom-ot (sic!), a két végén lévő hosszú kötelekre egy-egy hosszuradat
kötve, ezen rudakat aztán az első szembe levő két lyukig, hol kihúzzák
a kötelet mindaddig, míg a gyalom vége a lyukhoz ér, ekkor újra
visszabocsátják s tovább tűzik mindaddig, míg a kivonóhoz érnek,
hol keresztbe téve a gyalom végén levő kötelet — hogy ekként a
gyalom szája bezáródjék — kivonják, s szerenesés húzásnál 5—6
mázsa hallal jutalmaztatnak, sőt a nagyobb ezegei tónál volt eset,
hogy 50 mázsa halat is húztak ki egyetlen gyalmászattal. Hogy ezt
aztán töbször ismétlik s a tél folytán gyakrabban teszik, azt felesleges
mondanom is; lm ez a „gyalmászat", mely kifejezés régi latin szövegű
perokmányokban is előfordulván, oly régi eredetű műszó, melyet nyel
vészeink figyelmébe ajánlani bátor vagyok".
E gyalommal folytatott halászatnak irodalmi emléke is maradt
fenn. Nagy Gyula ugyanis 1896-ban kiadta a ezegei tó egykori bir
tokosának 1659—1739. években írt naplóját,1 hol a Gegei Vass György
jó gazdához méltóan a halászat minden aprólékosságát is följegyezte.
A naplóban 1683. 11. decembrisről ezeket találjuk.
„Halászni mentem az Hódos tóra; estve az mint haza jöttem
volna az tó szélin az jegén két lóval szánnal, az jég eltömlek alattunk,
mind az két ló beléhala, az kocsis is csak alig jöhete ki az ravasz
híd aránt innét Czege felől egy kevéssel osztán belőle".
„Anno 1687. 29, 30, 31. Januarii, halásztatni voltam, de csak
holt halat fogtak, mivel ezen az héten mind meg holt itt az Holdos
tóban az pozsár, melyet ember mostani többé nem ért".2
Anno 1689. 16. Mártii meleg szél fúván, az havat majd mind
elolvasztotta . . . mezőségen még az malmokat is nagyobb részint el
vitte ; äz mely gátokat is hirtelen el nem szakasztott, vigyázás lévén
rá, hogy félvén az víztűi, elvágták az Mrgyát és olyan helyt is igen
megszaggatta.
:
. 1 8 , 19, 20. Mind ment a tónak az vize»
22, 23. Elfogattam (az tó vizét) s az jászolygátat töltötték.
1
Czegei Vass, György és Vass László naplói 1659—1639/ (Monumenta
Hungáriáé Historíea. írók, 35-ik kötet, 3-ik rész.)
2
Valószínűleg a nagy hideg miatt méternyi vastagságra fagyott jég alatt
nem kapván elég levegőt, sorra halódtak a halak.
'<•
A minthogy mai nap is, mikor kemény a tél, a halak tömegesen vonulnak
az egyedüli nyilashoz a jégben, a malom zúgójához, hol is ilyenkor őket aléltan,
holtán vagy elevenen ezrével csak úgy egyszerűen kikanalazzák a jég alá dugott
meregygyűvel.
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Anno 1693. 3. Julii, az Láposra menteni ki halásztatni, de sem
mit nem fogtunk.
Annq 1697. 4. Decembris, cselédimnek s másoknak is spárgát
osztottam ki hálót kötni, hogy mennél hamarább elvégezhessék. .
28. Decembris kezdettem egy német halászszal a gyalmomat
felköttetni. 1
Anno 1698.11. Februarii. Új gyalmot csináltatván, német halászszal
köttetvén, felgondolván, hogy talám jobban esik; de még roszszabbúl
'lőtt, azért az elmúlt napokon elbontattattam és egészlen ujolag köttettem.
12. Februarii elvégezvén ujolag való fekötéset, lőtt az gyalom
uln. 107. 3 és halászni menteni véle s jobban járt.
15. Februarii szép halászatunk volt; utolszori vonásban fogtunk
többet hatszáz potykánál; az nap többet fogtunk nyolczszáz potykánál.
17. Febr. küldtem az kolozsvári tómban potykát nr. 300.
20. Halászni voltam és fogtunk potykát kilenczszázhetvenegyet.
21. Vonó vékeket* vágtak, ,nem halásztattam.
22. Halásztattam és csak az két kasban 4 rakattam: fogtunk
potykát ezerhatszázat.
23. Öcsém uramnak Vass György uramnak az császári tóra adtain
egy napra az hálómat.
24. Ismét halásztatván azonkívül kit másoknak nem osztogattam,
mivel isten szerencsés halászattal áldván meg, én is bővön osztottam
másoknak és jobbágyoknak, az nap, mégis rakattam az kasban két
ezernégyszázat.
26. Halásztattam az nyoszályi torokban,_áe ott egy nagy holt láp
miatt sokat bajoskodtunk; onnét általjöttünk azzal általellenben az
hajlatban, holott egy vonással többet fogtunk potykát másfélezernél; az
nap fogtunk csak az kit az kasban raktak, ezerhatszázkilenezvenhármat.
27. Feleségem halásztatván, fogatott, kit az kasban raktak,
ezerháromszázhusz potykát. ,,
,
1
Ma is németnek hívják a ezegei halászat bérlőjét, Soroksárról való jó
magyar nevtí Horváth Lörinczet.
.
2
Azaz 107 rőf hosszú.,
3
Azaz lékeket Kétségtelen, hogy lék és vek éppen olyan szópár, mint láp
és váp, lápa és vápa, vagy lépik és vépik. V. ö. Nyelvt. Szótár II. 524. és 578.
Különben ugyanígy mondja a háromszéki székely halász is a F. Ügyön a léket,
v. ö. „A Fekete ügy halászatához", jeges halászat czím alatt.
4
Hatalmas, több négyzetméter terjedelmű, karóival a fenékhez erősített
négyszögű fonott haltartó, mely állandóan '— külön őr felügyelete alatt — a tó
ban van.
Ilyen a ezegei tóban ma is van, felső része a jegén kívül áll.
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28. Az legényeknek pedig megengedvén, hogy halászszanak, kik
az hálót kötötték volt, egy vonásban többet fogtak ezernél.
1. Mártii ismét halásztattam s majd ezerig való potykát fogat
tam ; egyébféle halat, nem.
22. Mártii halásztattam utolszor az jégen és ezen az jégen fogat
tam az idén azonkívül, kiket az jobbágyoknak adtam, mivel azoknak
is mindenkor egynek egynek kettőt s hármat adtam:
potykát nr. 16.728,
csukát
„
205,
kárászt „
771. (ez összesen 17.704).
Anno 1702. 13—14. Januarii halásztattam, mert az mint látszik,
az potyka megindult, minthogy az hóvíztül megzavarodott a tó vize.
Ez holnap igen alkalmatlanul viselte magát, mivel igen lágy
volt . . . az toknak az szélyek is mind felolvadott, úgy hogy az halá
szatot is bele kellett hagynunk".
Ezt a nagyhálót mindenütt nyomoztam utamban, azonban nem
akadtam rá. Mindenütt emlékeztek rája, ennélfogva több darab is lehe
tett, (ámbár egy és ugyanaz is vándorolhatott ide-oda kölcsönképen)
s mindenütt tudtak róla annyit, a mennyit Orbán följegyzett. Gyalom
néven azonban sehol sem ösmerték, mindenütt „nagy hálónak" emle
gették. Elbeszélés után mindössze annyit jegyezhettem fel róla, hogy
60—80 öl hosszú, 1 öl magos volt, brassai kötelesek csinálták 700
forintért, kátáját csupnak hívták és csáklyások vagy plájások adogat
ták lyukró-lyukra jég alatt a vonóléczeit, tóbiró felügyelete alatt.
, Ez is már a múlté.
Tóháton ezelőtt 10—15 esztendővel husz-harmincz csónakra kere
kedve 40—60 halász átfogta az egész tavat egyenes vonalban s így
haladva előre, bökdöstek vaktába hatalmas szigonyaikkal. Annyi és
oly nagy hal volt e tóban, hogy mázsaszámra húztak ki belőle 1—2
méteres csukákat és pozsarakat. így ment ez minden héten szep
tembertől fagyásig.
Ugyanennek a tónak közepe magosabb, halmosabb lévén, kis szi
get volt benne, melyen négy ház volt melléképületeivel együtt, a melyek
ma is megvannak. A partról az emberek hajóval jártak be haza,
marháik pedig csak úgy megúszták a vizet. Ez is egy darab őskor volt.
A madarasi tó ma is nyilakra van osztva, az alsó nyilak az uraké,
a felsők a közbirtokosságé; a nyilak határait a tó két partjára egy
mással szembe ültetett fák jelzik. A nyíl szélessége legkevesebb egy
öl, legtöbb egy hold. A kinek szántófölde a tópartig ér, e föld széles-
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ségének megfelelő tovább folytatását a vízben, húzásnak mondják.
Madarasnak hét tóbirója volt.
Sámsond, Kölpény és Madaras községek közös halászatánál,
melynél a ,,nagyháló" (gyalom) játszotta a főszerepet, négy csomóba
osztották a zsákmányt; a községek 1—1 csomót kaptak, a negyedik
pedig a háló gazdájának jutott (a 60-as években gróf Bethlen Pálé
volt ez, aligha nem ezt látta Orbán Balázs). A gyalom valamiféle ok
ból sokáig hevert azon vizesen valamelyik halásznál, a hogy a vízből
kihúzták, elrothadt, meg kézen közön apróbb darabokban eltűnt. Mada
ras a maga csomóját elosztotta 71/2 részre; 6г/2 rész jutott a birtokos
ságnak, mert a határ is 67a táblára volt felosztva, a többi az udvaré
volt. Egy táblában pedig 40 birtokos volt.
5. Ö s s z e g e z é s .
I. Rekesztő halászat szerszámai 1. vész, 2. meregygyü; tartozékai:
vészkötő asztal és szeg, nádvágó kasza, gyökérvágó, (mete, metű)
jegelő, hajó, lapát. 3. Varsa, kötött (verseny) és fonott, varsaszárító.
4. Haltartók.
II. Kereső halászat. Kézi húzó háló.
III. Emelő halászat. Keresztháló, csorpág.
IV. Szigonyos halászat. Makkos, köpüs, nyelves szigonyok.
V. Horgos halászat. Tűhorog, kikötő csukahorog, plutás csukahorog.
VI. Kerítő halászat. Nagy háló (gyalom).
A tók sorrendjében:
Sámsond )
.
, '
.
Kölpény
. vesz, szigony ke tos
Madaras
J h°r°g' emel° hal°
.
Bánd
. . . . . . . . . . . .
Kapus: vész
Záh
\ ,
.
Ve8Z s z l g o n
Bozsor
'
y' k e t t o s hoTO S
Várni tó
)
.
,
.

Méhes

SZ S H 0 n

™ -

« ^ f

tött

. .

ma 15 halászszák

_
. .
.

. 6
„ —
%
я
. . „ 30
8
. . .
4

. . . .

3

„
,;

„

,

Sályi
J ™rSa, kettós horog _ _ _ ^ ^
Gyeké : vész, fonott varsa, plutás horog, ket
tős horog
„21
„
Báld: fonott varsa
„ 2
„
11 tó, ma 136 halászszák
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Szerszámok rendjében:
1. Vész: mindenütt Báld kivételével.
2. Szigony: Sámsond, Kölpény, Madaras, Záh, Bozsor Várni,
Méhes, Sályi,
3- Kötött varsa: Várni, sályi.
4. Fonott varsa: Báld, Gyeké.
5. Kettős horog: Záh, Bozsor, Madaras, Kölpény, Sámsond.
6- Plutás horog: Gyeké.
Halas, de őshalászat nélkül valók a Katona és Czegei tavak:
.megszorított a halászat Gyekén és Záhon; magántulajdon Kapus.
A mezőség halai, zárójelben az oláh megnevezéssel: csuka (scsuka)
pozsár (kráp), fűrészhal, lepényhal (plátyiczti), czigányhal (lin), kárász
(kárás), piszága azaz keszeg (tyiszágti), kosztros (kosztrós), esik (ptyiskár).
Sztripszky. Hiador.

HÚSVÉTI CZIFRA ALMA É S NARANCS.
A M. N. Múzeum Néprajzi Osztálya részéről a nagyközönséghez
intézett húsvéti felszólítása a hímes-tojások gyűjtését illetőleg hiányos
volt, • mert hazánkban vannak egyes vidékek, a hol nemcsak festett
tojás a szokásos ajándék, hanem egyéb más is s ha ezekre is ráterel
jük a közönség figyelmét, a húsvéti népszokások gyűjteménye minden
bizonynyal szaporodni fog.
A jelen czikkecskében éppen egy ilyen, még alig ismert húsvéti
népszokásról 'akarok megemlékezni: a bajai czifra alma-, narancs- és
czitromról, mint húsvéti ajándékról. (Lásd 1. ábra.)
Baján a két bunyevácz városrész a húsvét előtti hetekben mintha
ki volna forgatva a .rendes képéből: meszelnek, mosnak, vasalnak —
szóval lázasan készülődnek a nagy ünnepre. De a nagy munkában
sem-feledkeznek meg a „sarena jabuka-, pomerancsa-, meg a lemonlőV (czifra alma, narancs, czitrom), mert ezek nélkül nem is volna
teljes az ünnep. Különösen a kólóba járó lányokat fogja el az izga
lom. Almát, szép piros, nagy almát keres minden valamire való
lány s ilyenkor a különben olcsó gyümölcs ára tetemesen felszökik.
De megérdemli a fáradságot a keresés, mert a jutalom sem marad
el. Mikor aztán együtt van a kellő számú alma, narancs, meg czitrom,
akkor elviszik a rajzolóhoz. A tojás-festést majdnem minden asszony
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tudja, de az alma-rajzoláshoz nem ért mindenki. Biztosabb, gyakor
lottabb kéz kell hozzá, mert az egyszer rárajzolt viaszt az almahéj'
megsértése nélkül alig lehet leszedni. Kosár számra gyűl a rajzoló
asszonyai a sok alma, narancs s bizony éjjel-nappal kell mártogatnia
a ;kisicát" (lásd 2. ábra), hogy húsvét reggelére minden lány meg
kapja a narancsait, almáit.
A rajzolás mestersége különben nagyon egyszerű. Eszközei a
következők: viasz, a kéményből szedett kevés korom, mely a viaszt
feketére festi; egy kis cserépedény, melyben a korommal kevert
viaszt felolvasztja, illetve tűz fölött mindig melegen tartja a rajzoló

1. ábra. Husvési czífra alma és narancs.

és végül a kisica vagy írókés. Ez utóbbi egy 15—20 cm. hosszú
botocska, melynek egyik végébe kis csap, a pipakupak csatja vari
beerősítve czérnával. A rajzolás maga úgy történik, hogy az asszony
kezébe veszi az almát és a forró viaszba mártott kisicával különböző
figurákat csinál rá. Legtöbb figura a növényvilágból van kölcsönözve,
de van az állatvilágból is: kakas, kacsa, páva, galamb, ló, stb. Az
alakokat nem mintáról, hanem csak úgy
fejből rajzolja (1. 3. ábra.), A viasz azon- i-^r—r--rrrrrr—?^i)
nal rászárad s ha még a zsíros ruhával is
U -fém
2 á
megdörgöli egy kissé, hogy fényes legyen, - bra. Almaíró-kés (kisicza).
— kész a sarena jabuka. A bajai bunyeváczok között alig van már
két-három asszony, a ki ezzel foglalkozik s azért talán nem lesz,
érdektelen s nevét is feljegyeznünk egy ilyen egyszerű aszszonynak,
ki mellesleg mondva se írni, se olvasni nem tud. Gyurakovitz Teréz.
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(Horvát Sándorné) foglalkozik még ezzel a diszítéssel, ki szives volt
nekem a rajzolást is megmutatni. Egyúttal egy kisicát is hoztam
tőle, melytől nehezen, de mégis megvált. Ez az asszony mester
ségével míg egyrészt egy régi húsvéti népszokásnak a fentartója,
addig másrészt nagy hálára kötelezi maga iránt a bunyó lányokat,

3. ábra. Húsvéti czifra almák és narancsok rajzai.

kiknek udvarlóik megtartásában nagy segítséget nyújt. Az öntöző
legények kapják ugyanis a czifra almát, narancsot, melyért kötelesek
a lányt egész nyáron a kólóba kisérni és a Szent Antal-napi búcsúkor
{jún. 13) a húsvéti czifra almát selyem kendővel, czifra papucscsal s
s más ilyesmivel viszonozni.
K. A.

XXI. tábla.

Vingai bolgár nők.
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Húsvéti tojásokat ajándékoztak a következők: Leitner Ármin
Jász-Jákóhalmáról 5 drb, Baky Béláné Surdról 3 drb? Spitzer Mór
Pozsony-Széleskútról 12 drb, Hamm János Ujverbászról 6 drb, Riszner
Anna Abalehotáról 4 drb, Dr. Dudieh Endre N.-Sáróról 1 drb, Csaplár
József Bajáról 3 drb, Stromp Lajosné Holló-Lomniczról 6 drb, Turner
Dezső Bükről 5 drb, Kovács Gizi és Blaskóvics Gabriella Hont-Somosról 4 drb, Schaffer Géza Veséről 10 drb, Hámos Lászlóné Berzétéről
7 drb, Vargha Gyula Vasmegyéből 6 drb, Szarvas Sándor Vasmegye
zalai határszéléről 8 drb, Nyúl Sándor Lelléről 1 drb, Megyercsy Béla
M.-MecskérŐl 9 drb, Kisasszondy János Lakócsáról 30 drb, Hajas
Béla F.-Lövőről 7 drb, Tóth Erzsébet Pereszlényről 7 drb, Krakker
Rezső F.-Bagódról 3 drb, Szontágh Katalin Dobsináról 7 drb, Juhász
Sári Horhiból 2 drb, Marófi József Gyertyánosról 8 drb, Krizsán Károly
Zljechóról 16 drb, Reinl Paula Oltárczról 14 drb, Thury Dénes Vörös
martról 2 drb, Juhász Lajosné Garamlökről 2 drb, Schönfeld Márk
Háromszék és Sopronmegyékből 6 drb, Klug Péter Szegedről 1 drb,
Schuhfried N. Ráczalmásról 2 drb, Alföldy László Bács-Vaskútról
10 drb, Petrovits István Budapestről 7 drb, Gibiser Berta Vas-Vaskútról 7 drb, Kolumbán Samu Déváról 25 drb, Dr. Culmann József
Mohácsról 2 drb, Franck Arnold Ujtohánról 4 drb, Pásztor István
Telkibányáról 8 drb, Szerecz Ferencz Muraszentesről 4 drb, Tatarek
Mariska Háromfaágarévről 9 drb, Tóth Pál Kis-Csányból 8 drb, Stoll
Ernő Nyíregyházáról (Ujtelek-tanyacsoport) 36 drb, Kukuljevic József
Vasmegyéből 28 drb, Balázs Márton Kézdivásárhelyről és vidékéről
232 drb, Klein Dávid Oraviczáról 7 drb, Löwy Mór Gerlachfaluról
7 drb, Tóth Sándor Palástról 8 drb, Dr. Jankovics József Mihály
Munkácsról 44 drb, Lendl Adolf Temes-Rékásról 3 drb, Dorner János
Markovetzről 5 drb, Bartal Kornél Batizfaluról 2 drb, Gazda Gábor
Magyarbodzáról 20 drb, Klüger Józsa Töt-Szerdahelyről 2 drb, Székely
József Terebesfejérpatakról 10 drb, Temlin József F.-Berkifaluról
3 drb, Wersényi Róza Selmeczbányáról 54 drb, Várady Malvin Sáros
patakról 9 drb, Lintia Dénes Ofaviczabányáról 14 darabot.
• II. Könyvek: 81 drb, a melyből vétel: 55 drb, ajándék: 19 drb
és csere: 7 drb.
III. Felszerelési tárgyak: 1 tétel.
IV. Látogatók: 2055 egyén, köztük 4 egy koronás belépődíjjal
tekintette meg a gyűjteményt. Iskolák közül pedig meglátogatták az
osztályt: a IV. ker. polg. leányiskola III. osztálya 40 növendékével,
a II. ker. polg. leányiskola III. a), b), c) osztályai, a VII. ker. nagydiófa-utczai polg. fiúiskola 80, a VII. ker. dohány-utczai polg. leány
iskola n. osztályának 38, a VIII. ker. községi polg. fiúiskola VI. a);
b], c), d) osztályának 180 tanulója.
Budapest, 1903. július 2-án.
Dr. Semayer Vilibáld,
a népr. oszt vezetője.

A M.
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A M. N. MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYA GYŰJTEMÉNYEINEK
GYARAPODÁSA AZ 1903. ÉV II. (ÁPR.—JÚN.) NEGYEDÉBEN.
I. Gyüjteménytárgyah: 2393 drb. Ebből vétel: 1301 drb, aján
dék: 1092 drb.
A) A vételek részletezése: Anthropologiai tárgyak 26 drb. Ék
szer 39 drb. Ruházat és szövés-fonási tárgyak 151 drb. Bútorzat 124
drb. Munkaeszközök és edények 517 drb. Kultusztárgyak 223 drb.
Fényképek és rajzok 221 drb.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése: 0 cs. és
kir. fensége József Ágost főherczegtől 1 drb antik amphora; Biró
Lajostól Mascatból 1 drb fénykép; Lichtneckert Józseftől Székesfehér
várról 7 drb fénykép és 1—1 drb pecsétnyomó és áczél; Kolumbán
Samutól Déváról 1 drb ruházati czikk, 3 drb húsvéti tojások hímzé
séhez való tárgy és 3 drb fénykép és rajz; Katanoff N. Th. egyetemi
tanártól Kazánból 2 drb fénykép; Magna András iparostól l - l drb
abesszíniai útlevél és szerződés; Orján Lajosnétól Szeremléről 5 drb
ruházati czikk; Bárdos Jánosnétól Szeremléről 1 drb ruházati czikk ;
Schönherr Antalnétól N.-Bányáról 1 drb ruházati czikk; Czárán Gyu
lától Aradról 2 drb fénykép; „A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának
Értesítője "-tői 2 drb fénykép és 24 drb rajz; Az E. K. E. kolozs
vári múzeumától 2 drb fénykép; Lantos Adolftól Budapestről 4 drb
edény; Kovács Antaltól Bajáról 1 drb húsvéti tojások megírására
való „kisicza" ; Szontágh Katalintól Dobsináról 1 drb ruházati czikk;
Spitzer Mórtól Pozsony-Széleskútról 6 drb húsvéti galyra való szalmaláncz és 15 drb húsvéti fűzfakorbács; Palugyay Hermintől Pozsonyból
1 drb tojásokkal díszített húsvéti faág és 1 drb feldíszített húsvéti
tojás; Tömörkényi Istvántól Szegedről 1 pár ironga és 1 drb gusztonya; Szily Kálmántól Budapestről 2 drb rovásfa; Bésán Mihálytól
Lúgosról 1 sorozat (74 drb) hasított adórovás; Bacsák Istvántól Nagy
légről 126 drb birkaszurkoló szám, 5 drb rovásfa és 1 drb rovás
fűrész ; Fadrusz Jánostól Budapestről 2 drb oláh adórovás; a kincs
tári erdők igazgatóságától Mármarosszigetről 12 drb ruthén rovásfa;
Farkas Sándortól Szentesről 40 drb munkaeszköz; Dr. Herrmann
Antaltól Budapestről 5 drb fénykép ; Hyatt Mayertől Brooklynből 2 drb
fénykép; Zsiros Andrásnétól Békés-Csabáról 1 drb cseréptál és 1 drb
faragott tükörkeret; Beliczay Bélától Budapestről 15 drb bábsütőminta ;
Wersényi Rózától Selmeczbanyáról 2 drb munkaeszköz; Dr. Löcherer
Lőrincztől Páczinról 1 drb rajz-kollekczió húsvéti tojásokról; Kukuljevics Józseftől Lékáról 1 drb húsvéti tojást festő papir-kollekczió;
Dr. Sebestyén Gyulától Budapestről 3 drb fénykép rovásokról; a
kokovai bírói hivataltól 10 drb régi rovás-töredék; Dr. Semayer
Vilibáldtól 1 drb komlós-czipó; Halaváts Gyulától Budapestről 2 drb
fénykép; Nécsey Lászlótól VerebélyrŐl 1 drb koponya; Beck Istvántól
Szegedről 3 drb megvasalt pipa.

Az „Ethnographia" melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
Szerkeszti: Dr. SEMAYER VILIBÁLD.

ív. évf.

1903. szeptember

7. szám.

A DÉLMAGYARORSZÁGI BOLGÁROK HÁZA
ÉS VISELETE.
A Délvidéken lakó bolgárokat 1882-ben két csoportra osztottam,
ú. m.: 1. igazi bolgárokra, kiknek száma 1900-ban 11,000-re tehető és
2. Jcrassovánokra, kiket Balogh Pál horvátoknak tart, de az 1900-iki
statisztika az egyebek rovatában megint külön népnek veszi. Számuk
8000. A délmagyarországi bolgárok összes létszáma e szerint = 20,000
lélek. Három megyében laknak ma is. A fajbolgárok Temesben és
Torontálban; a krassovánok Krassó-Szörénymegyében. A fajbolgárság
Temesben hat helységben él; többségben van Vingán s Brestyén,
jelentékeny kisebbségben Székelykevén, Dentán, Omoron és Dettán.
Torontálban tizenhárom községben találunk fajbolgárokat. Fajtöbb
ségük van O-Bessenyöben, felét teszik Bolgártelep községnek, tekinté
lyesebb töredéket alkotnak Sándoregyházán, Kanákon, Koggendorfon,
jelentéktelenebbet Offszeniczán, Módoson, előfordulnak még NagyBecskereken, Pancsován, O-Lécz, Lukácsfalva, Gáj községekben, néhány
szálláson s a krassómegyei Szvinicza és Plavisevicza falvakban is.
Mint költözködő nép, folyton hullámzik, csupán Vingán, Brestyén és
O-Bessenyőn állandóan vannak nagyobb számmal. Vinga 4762 lakosa
között 2416 bolgár, 718 magyar, 704 német és 455 oláh. Ó-Bessenyő
5921 lakosa között 5421 bolgár, 256 magyar, 193 német, 390 oláh;
Brestye 1010 lakója között 832 bolgár, 29 magyar, 130 német; Dentán
330-an vannak, Székelykevén 527-en.
A Jcrassovánoh tíz községben élnek; absolut többségben vannak
Krassovában, 3353 1. között 3119 krassován, Jabalcsán 422 1. között
Néprajzi Értesítő IV.
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407, Klokoticson 1192 1. közt 1146, Lupákon 878 1. közt 810, Nermeten 745 1. közt 738, Rafnikon 787 s Yodnikon 450, szóval a régi
XVIII. sz. óta krassován faluknak elnevezett hét községben; kisebb
ségben vannak Királyhegyen (Königsgnad), hol 1115 lakos között
348 krassován s Nagy-Szurduk községben.
Máig vegyülék-népnek tartom a krassovánokat, kik oláhokkal és
szerbekkel elegyedtek s kath. hittérítők révén fogadták el a horvát
liturgiát. Ruházatuk, szokásaik oláhosak, nyelvük szerb, de külön táj
szólással; vájjon anthropologiai jellegük megtartotta-e a rumén, bolgár
s az állítólagos dalmatahorvát (hol annak a dalmát beköltözésnek tör
téneti nyoma ?) betelepülés typusait, azt .majd a módszeresen végre
hajtott anthropologiai mérések fogják megmutatni.

1. ábra. Bolgár háztelek alaprajza.

A bolgár ház (kasta) a telek szélén két ablakkal néz a főszobából
(guléma) az utczára. Mögötte van a szabad túzhelylyel bíró konyha
(prús). E mögött a tulaj dónk ép eni lakószoba (sobica), a mely alatt a
pincze lejárata van, azután az istálló s az épület végén a szín követ
kezik. Az épület hosszában az utcza felől olykor ablakos tornácz fut
végig, eleje néha kamarának (tyiler) van elkerítve. A tornácz alatt van
az udvarra nyíló kiskapu, mellette egy szelemen alatt a nagykapu,
A bolgárok téglából vagy vályogból építenek, a krassovánok agyaggal
kitapasztott oláhos faházakban laknak. O-Bessenyőn zsúp a tető, Vingán zsindely; cserép-téglával sehol sem szeretik befedni házukat,
mert alatta a padlás nyáron igen meleg, télen hideg s e miatt meg
romlik a padláson őrzött kukoricza. A kerítés nagyobbára lécz és
deszka, Ó-Bessenyőn patics, vagyis vert fal. Kémény minden bolgár
házon van, a krassovánoknál és a szerb házakon (kucsa) ritkán, azért
a padlásra és udvarra eresztik a konyha füstjét. (Lásd 1. ábra.)
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A parádés szobában nem laknak, ide csak vendéget fogadnak
vagy nagy ünnepeken gyülekeznek össze. A szobának ablak mellett való
két sarkában két ágy álL közbül a szekrény, a szoba közepén asztal
(trapéza) néhány faragott székkel, az ajtó felőli sarokban a búbos
kemencze. A szekrényben az egész család ünneplő ruháját (dréja) tartja.
A falakon szines szent képeket (svetica, kuna) látni, egyik fülkében
a bold. Szűz képét. Az ágyakon 12 rétben takarók (carga, cargulica),
terítők (cedilnic) és hímzett elejű vánkosok (vazglávnica), párnák (pérna)
duzzadnak a juhszőrből font lepedővel (pustiltja) letakart csíkos szalma
zsákon (dusec). Mennél szebbek a cserguliczák hímzései, annál büsz
kébb az asszony a parádés ágyakra (odar).
A takarók pamutból vagy selyemmel átszőtt pamutból készülnek.
Válfajaik: 1. cergulica drezda, csillagféle beszőtt díszítésekkel; 2. cer
gulica, rak lábnyom vagy rák lábfóle beszőtt díszítésekkel; 3. premena
keresztformájú dísz, olyan mint a miseruha hátulsó részén levő kereszt;
4. harbica, szeszélyesen elszórt tarka díszítésekkel; 5. druni; 6. műnenu dzvezdice, apró elhintett csillagokkal. A takarók másik neme
gyapjúból készül, ekkor cidilnice a neve. Válfajai: 1. Cidilnice zdvezda,
csillagdíszes gyapjúfonás; 2. Cidilnice tarkala, beszőtt karika vagy
kerekalakú diszítraényekkel; 3. drunnuko, hasonlít az előbbihez, csak
hogy a kördiszítések közepén fehér foltocska van; 4. harba, szerte
széjjel szórt diszítményekkel; 5. premena, nagy kereszt beszövéssel;
6. vlecoga, hasonlít az előbbire, de a díszítés nem egyenes, hanem
tört, kirojtozott vonal; 7. tarkaszinű harbice vlecoga; 8. skarfic szin
tén a vlecogához hasonlít, de díszítései mások; 9. kraslat, függőleges
színes csíkokkal díszített takaró; 10. béli cidilnic, sárga sávokkal
tarkított fehér takaró.
Az egymásra halmozott takarók, dunyhák stb. magassága 1—11/2
méter. Ez nem csupán a gazdagság, hanem a gazdasszony kézi ügyes
ségének a fokmutatója.
A másik lakószobában van két ágy, szövőszék, bödön, kulacs,
lisztesláda. Itt hál az apróság, itt tartózkodik nappal a család s itt
tartják a legszükségesebb ennivalót s a kisebb fajta szerszámokat,
míg a gazdasághoz szükséges nagyobbak a színben (sopa) vannak
elhelyezve. Ez a szoba nem oly tiszta, mint az utcza felől való gulema,
azután nehéz szaga is van, mert ritkán szellőzik. Külön éléskamrája
ezen a lakószobán és a tyileren kívül nincs a bolgárnak, mert a füs
tölt disznóhúst a kéményben tartja, kukoriczáját, búzáját pedig a
padláson, lisztjét a konyhában vagy a szobiczában. A lakószobának
14*
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sorában, közös tető alatt épül az istálló (saja), néhol a pálinkaégetőkis konyha, azontúl van a szín, mögötte a kertet találjuk. Az utóbbi
a bolgároknál kevés gondban részesül, míg a krassovánok finom fajta
gyümölcsöt tenyésztenek, különösen almát, szilvát.
Legkedveltebb virágok: rózsa (trandafér), jáczint (velikdence),
ibolya (galunka), györgyike (gjergjina), bazsarózsa (dztír), mályva (ruza),
szegfű (kalnafir), őszirózsa (tarkalce), árvácska (cipelce), cinia (nemska
kadanka), reseda (pipirce), napraforgó (slancamajca), orgonavirág (liliega),
bazsalikom (basilei), sarkantyúvirág (dragolyúbi), sárga gombvirág
(kadanka), gerebcsin (katarinka), sz. Mária levél (lustang), zsálya (zalec).
A bolgárok viselete (ubleko) nem oly kirívó, mint a ruméneké r
mindamellett szláv és sok tekintetben ősi. Egy-két ruhadarab formá
ját, szövési, himzési módját még a Balkánról hozták magukkal, mivel
pedig a szlávok régibb lakosai a Balkán-félszigetnek, mint a rumének,
az utóbbiak a ruházatot a balkáni szlávoktól vették át, nem fordítva,
sem nem a thrákoktól vagy dákoktól. Áll ez különösen a szoknya
helyett viselt kötényekre, mely viseletet még az oroszországi szlávoknál is meg lehet találni,
A bolgár férfiak nyári viselete a kézelőn piros, fekete vagy kék
czérnával kivarrott keskeny gallérú ing, széles gatya, kék, zöld vagy
fekete posztó avagy selyem mellény (lajber), szűr (kabanca), egyenesre
felhajtott karimájú kalap, rajta sapkaféle szalagdísz, meg csizma.
Télen testhez álló ujjas, térdig érő juhbőr-ködmön (kozok, koznu),
birkabőrből készült ujjatlan mellény (peptar) és behasított karimájú
fehér báránybőr-sipka (kalpag), mely az utazó sipkához hasonlít, meg
magasszárú (cafarka) csizma (butus).
A ruhaneműek neve és változatai: 1. ing (ríza), 2. gatya (gaste),
3. kalpag, 4. sapka (sapka), 5. csizma, 6. papucs (cihal, cili), 7. kapcza
(gunísti), 8. bocskor (carule), 9. kalap (paralíja), 10. mellény (lajber)
van fehér (béla), fekete (carna jába = fekete posztó), zöld (zelena)
és selyem (svíla), 11. ködmön (peptar, piktar), 12. rövid gyapjas kabát
(jankala), 13. hosszabb birkabőr bekecs (kozok), 14. posztó nadrág
(binivréci), 15. köpönyeg (kabanca), 16. darócz (durócz), 17. bunda
(bunda), 18. szijj (jermic), 19. keztyü (rukovica), 20. kapocs (zakacálca).
A bolgár nők ruházata czifra, de nem rikító. Diskrét és csinos,
minő a bolgár lány és menyecske. Nyáron 27-féleképem hímzett ós
kicsipkézett inget (ríza) viselnek, melynek eleje, ujjaszéle és felső
karja, válla fekete, zöld vagy kék gyapjúfonallal ki van varrva. A kész
inget kimossák és a díszítés fehéren maradt közeit piros selyemmel
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kivarrják. Azontúl nem mossak ki az ingük díszítését, ha mindjárt
évekig van rajtuk. Leggyakoribb díszítések a koczkák, rozetták, rózsák,
csillagok. (Lásd XXI. tábla.)
A hímzések és varrottasok (klínséi) változatai és nevei: 1) 7 dupcita = hét likkal ellátott diszítmény; 2) 5 dupciti, ennél öt lik van
a hímzésben; 3) 3 dupciti = hármas átliggatású dessin; 4) rebarcesti, likak nélkül való borda vagy paszománt ékítmény; 5) 21 krace
21 lábnyomféle díszítésekkel; 6) ugyanilyen lehet 15 és 17 lábnyom
féle A czifrázattal; 7) nukaceta == az ujjakon felülről lefelé haladó
párvonalas fekete gyapjú- és piros selyemszállal kivarrott sávokkal;
8) 3-te prata, hasonlít az előbbire, de három sávval; 9) pastrica
galaba, az ingújj felseje négy ujjnyi szélességben kék és fekete var
rottas díszítés; 10) pastrica sljivjaca, olyan mint az előbbi, de szilva
alakú varrottassal; 11) pastrica vela, egymásba fogó karikákkal való
diszítmény; 12) pastrica zajglus = fekete szálú kivarrás; 13) redve
garvéne, fekete, kék, zöld fonallal kivarrott varjú-alakok; 14) poune =
ugyanily szinű fonallal kivarrt pávák ; 15) kacamasci, egyszerűen sávolt
dessin, díszítési formák nélkül; 16) krusceve, fekete színben körte
formájú díszítésekkel; 17) pastri, fekete, zöld, kék pettyes alakok,
közbül piros selyemmel kivarrva; 18) kanceve i pásti, keresztek és
pettyek vegyesen alkalmazva; 19) fluture i fluturceth = az ing ujjainak hosszában három sor sárga, csillogó kerek lemezkék (pikkelyek)
vannak rávarrva a feketén kivarrott diszítményekre ; 20) vlasci prasci =
hasonlít az előbbire, csakhogy a mosás után a fekete varrottas min
ták közeit piros selyemmel bélelik s körülötte varrják a sárga fém
vagy selyem lemezkéket; 21) zubid, fogas; 22) slivjscita, szilvás alakú
ékítményekkel; 23) vláséi prasci i vlasci praceleta, a 20. számúnak
változata.
Nevezetes ruhadarab az ujjatlan mellény vagy melledző (lajber),
bársonynyal, gombokkal és arany sújtassál földíszítve. Továbbá az alsó
szoknya (suhan) fölé kötött, gyapjúból (válna) szőtt kötények. A hátra
kötött, hosszú és sűrű ránczokba szedett viganó, jalenitj, fólszoknya,
az előre kötött prestiltja és a kariigatka kötő, melyek nagyobbára
balkán eredetűek és a rokolyát helyettesítik a bolgároknál. A valenitj
tulaj donkép hátul lógó félszoknya, mely elől nyilva marad, mert arra
jő a kariigatka. Rendes szine fekete vagy barna-sávos fekete, O-Bessenyőn néha kék.
A valenityek és kariigatkák változatai és nevei. I. Félszóknyák :
1. Valenic béli belei, fartakaró, melynek alsó széle 12 cm. fehér
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vászonnal van beszegve ; 2. valenic carven belei, hasonlít az előbbihez,
de szegése piros; 3. valenic pistimálj, finomabb kiállítású, finom szö
vésű patyolat félszoknya; 4. valenic zeveska = ez a Balkán-félsziget
ről hozott durva gyapjúból szőtt fartakaró. II. Elokötöh (prestilci),
fekete gyapjúból vagy piros pamutból, néha vegyesen szőtt, olykor
sávozott fekete vagy vörös szinű, elül lógó félszoknyák. Ilyenek : 1. prestilce guberca, fekete vagy piros alapszínben, ugyanily szinű sávok
kal ; 2. carna kariigatka = szélesebb fekete sávokkal ós varrásokkal;
3, blazvicna, fekete alapszínébe más szinek is vegyülnek; 4. zupcita,
még tarkább az előbbinél; 5. carnanasivana, feketén beszegett és
fekete fonallal kivarrott vörös kötény vagy elülkötő; 6. présna, arany
szálakkal áthúzott vagy kivarrott kötő; 7. skandarija, 10 cm. széles
sávokkal és arany kivarrásokkal; állítólag albán (skutari) eredetű;
8. drebni rassicini, piros és fekete sávjai csupán 2 cm. szélességüek.
III. Kötények (kariigatka), a mellső viganó fölé jönnek. Sarkaikba
néha ezüst szivek, szalagvirágok vannak bele varrva. Ilyenek: 1. karii
gatka gulema, hat széles piros sávból áll, közbe-közbe több vékonyka
fekete sávval; 2. kariigatka maneka, még több keskenyebb sávval
3. karlicita, szintén sávozott kötény, de közepére szines díszítések van
nak beleszőve; 4. pistumaltja, finom kiállítású, néha vörös atlaszból
való szalagcsokros vagy ezüstpaszománt szivekkel díszített finom drága
kötény.
A piskir (piscire) vagy fejrevaló kendőt csak asszonyok viselik,
idősebbek fehéret, fiatalabbak sárgát vagy fehér csíkokkal tarkított
karmazsin-veres, néha sárga kendőt. Azt turbánformán oly módon kötik
feltornyosított és hurkaféle tekercsre (kajuca) csavart hajukra, hogy
a pistyirnek kerek, hátul redőzött fejkötő formája van, a mely aa
idősebb bolgár asszonynak amúgy is széles arczát még inkább kiszélesíti.
Vájjon ősbolgár vagy szlovén viselet-e, nem tudom. A hunyadmegyei
Lunka (Nyiresfalva) tősgyökeres oláh asszonyain szintén láttam ily
csücskös, félhold alakú hajtekercset. Hogy frizurájuk össze ne kuszálódjék, alvásközben a japáni nők módjára nyakszirtjük alá kicsi
vánkost tesznek. Legfinomabb fajtája az eljegyzéseknél használt pistimalca svilena (selyem fejkendő). Változatai: tiparcu, svistilnici, bárjáéi,
suválci, karpa, dojcinplat, katinplat, negjuvplat, drébna, rásetcu, a szi
nek és sávok különfélesége szerint, babos, szilvás, pettyes, kender
magos, sávos, reczés stb. dessinekkel.
A vingai lányok hajukat hullámosan fodrított varkocsba fonjákr
melynek szélét külön keskeny szalagokkal beszegik, végébe pedig
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hosszú, majdnem a földig érő piros, zöld, kék pántlikákat fonnak.
Ugyanily (piros) szalagot tűznek föl vállukra, ha már férjhez mehetnek
s ezüst rózsákat dugnak fülük mögé eljegyzésük után. A menyecske
lebetegedéséig fátyolos koszorúját (brandsuk) hordja vasár- és ünnep
napokon. Az óbessenyei lányok 6—10 fekete zsineggel fonják be
hajukat oly módon, hogy a zsinegekre fűzött fehér s fekete gyön
gyök a varkocs szélén és végén láthatók legyenek. Ez a hajviselet
a sziavon nők széles, reczésen befont varkocsára és a mócz meg
hunyadmegyei oláh asszonyoknak a fülük alá kanyarított s apró,
vékony fonatokból álló hajviseletére emlékeztet. Vingán az asszonyok
fekete csizmában járnak, a lányok ezüstösen kihímezett piros czipőbe
bujtatják piczike lábukat, a bessenyei lányok s asszonyok pedig sárga
szárú és sarkú vörös csizmában járnak. Vingán az asszonyok akár
hányszor vállkendot kötnek mellükre — Bessenyőn nem. Télen a vingai
asszonyok kék vagy fekete posztóból készült és fekete asztrahánnal
prémezett mentét (zabun) viselnek vagy birkabőr kozsokot vetnek a
vállukra, mely szintén prémes a nyakon és az ujjak végén.
A bolgár toilettehez tartoznak még: az ezüstfüggő (ubici), gyűrűk
(buzmicita), gyöngyfüzér (gjardane), selyem zsinegre fűzött pénzdara
bok (talire, povrás), melldísze, selyemszalagok (pantlics), aranyos csip
kés nyakravaló (kuinas), ezüst láncz (lance), fátyol, koszorú, keztyű,
virágbokréta az imádságos könyv mellett, csipkés vagy slingelt zseb
kendő, karpa, vagyis oldalzsinóron lógó selyemkendő.
A gazdag bolgár nő ünnepi costumeje a következőkből áll: 1. ing
(ríza); 2. hátsó viganó vagy félszoknya (valenic); 3. szalagos és körös
körül diszítményekkel ellátott előkötény (kariigatka); 4. selyemkötény,
mely arany csipkékkel és aranyszálú varrottassal van földíszítve;
5. fekete melledző (lajber); 6. hosszú ujjatlan gyapjú kabát (zubbony,
dreja bela daglja); 7. rövidebb zöld gyapjúszálból szőtt ujjas kabát
(zabun od zelena jaba); 8. fehér és fekete szinű gyapjúból csinált
ujjas melledző (rukave), hátul lelógó pántlikák; 9. arany nyakláncz,
csipke stb.; 10. pénzekből álló melldísz (povráz) régi magyar húszasok
és Mária Terézia-féle tallérokból; 11. lánczszem gyanánt összekap
csolt kisebb pénzdarabokból álló füzér-láncz (lance); 12. gyöngyfüzér;
13. oldalt lelógó selyemkendő ; 14. fülbevaló, ez a fül mögött való dísz.
(ubici citci); 15. sárga csizma; 16. kurta bekecs, fiatal asszonynál;
17. kenderből vagy gyapjúból készült koszorúféle fejdísz, mely az
egész fejet körülveszi (régi ruhadarab, plitci); 18. fátyol (brandzuk) •
19. koszorú (vinec). A teljes felszerelés belekerül 400 koronába.
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A krassován férfiak ruházata áll zsinóros fehér halina gyapjú
nadrágból, magas szárú csizmából, övből (pratyka), melybe apróságokat
rejt, ujjatlan oláhos gyapjúzubbonyból, télen kozsokból. Fejükön kalap
vagy báránybőr-sipka. Asszonyaik ruházata szintén oláhos. Hosszú
ingüket zsákformára felgyűrik keblük alatt s az így keletkezett zseb
félébe kisebb-nagyobb holmit rejtenek. Csípőjüket durva barna darócz
posztóval kötik át oly formára, hogy baloldali csípőjükön az inget
látni lehessen, akár a balkáni rumén vagy sziavon nők, csakhogy ez
utóbbiak bal lábszárukon magasan gyűrik fel az ingüket. Ezt az
abaposztó félszoknyát ajánlom azok figyelmébe, kik dalmátoknak és
horvátoknak tartják a krassovánokat. A leányok rendesen hajadon
fővel és mezítláb járnak, újabban fehér harisnyában és czugos czipőben is látni őket. Az asszonyok pedig a bolgár két csücskű kajuczát
kötik fejükre. A fehér fejkendő félhold alakjára kimeredő csücskével
bizarr formát ad fejüknek és hamar ránczosodó és kiszélesülő arczuknak. , Munkaközben olaszosan kibontják a kajucza kendőjét, melynek
széle vállukat takarja.
Dr. Czirbusz Géza.

A DÉVAI CSÁNGÓ-SZÉKELY T E L E P E S E K LAKÁSA
ÉS LAKÁSBERENDEZÉSE.
A dévai csángó-telep lakói eredetükről a következőket beszélik.
„A történelemben mádéfalvi veszedelem néven ismert kegyetlen mészár
lás után menekült a mi csángóink első raja Csíkból Moldvába. Ki mint
tehette, úgy igyekezett elhagyni otthonát, a hol csak halál és pusz
tulás várt reá. Sok anya egyéb jármű hiányában kutyáktól vont kis
kocsiba ültette apró gyermekeit, hogy könnyebben vihesse magával.
1777-től 1780-ig Moldvában bujdostak, de már 1780-ban Laudon
generális kecsegtetésére a gyér lakosságú Bukovinában telepedtek
le, hol családonkint 12 fálcsa földet (kb. 20 kat. hold),1 ökröket,
teheneket s gazdasági eszközöket kaptak.
Az első falu: Istensegüs, második a jelenleg a csucsavai kerü
letben levő Baíkócz volt. Telepítőjükről ez utóbbit Laudonfalvának
nevezték el, mely község magyarjai 1785-ben kettéválva, egyik része
1

1 fálcsa = 80 prazsina vagy rúd. Egy prazsina 34 öl3.
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Andrásfalvának, másik része pedig HadiJcfalvánah vetette meg alapját.
Nevét mindkettő a telepítésnél nagy szerepet játszó Hadik András
tábornoktól vette.
Ugyanekkor keletkeztek: Fogadjisten és Józseffalva.
Egy másik raj kivándorlása szerintök a Mária Terézia uralko
dása alatti nagy éhinség alkalmával törtónt: „Megszüköldött a nép
kenyér felöl" s a nyomor arra kényszerítette az ősöket, hogy király
nőjüktől kenyeret kérjenek. Kérésükre a felség azt mondta, hogy ha
nincs kenyerük, hát egyenek zsemlyét. A jelen volt József főherczeg
és Hadi András vezér (Hadik András) az elszomorodott távozni készü
lőket megsajnálták s a következő szavakkal vigasztalták:
„Jertek magyarok utánunk, veszünk mi nektek zsemlyét".
Egyúttal felszólították, hogy ha hajlandók, úgy a szomszédos
Bukovinába telepítik őket. A tett ajánlat következtében sokan át is
keltek a határon. Szándékuk azonban megváltozott s Moldvába akar
tak jutni, de a németek nem bocsátották át s ezért a legközelebbi
unkán (lapályon) ütötték föl tanyájukat. Hadik András ezt látva,
örömében fölkiáltott, hogy ha így van, hát Isten segíts! így keletke
zett az első falu: Istensegíts. A letelepedettek egy része azonban nem
elégedett meg az egyes családra jutó 12 fálcsa (20 hold) földdel s a
kapott ökrökkel, szerszámokkal, hanem átment Moldvába s ezektől
származtak a moldvai csángók (?)."
A dévai telepesek, ha csángóknak nevezik Őket, bosszankodnak
érte s büszkén felelik, hogy ők nem csángók, hanem magyarok. A csángó
név úgy maradt rajtuk, hogy midőn elődeik egy alkalommal a király
elé mentek tisztességre, lovaikat felcsengetyűzték s úgy jelentek meg
a király előtt. Az ilyesmi szokatlan volt a királynak s csodálkozva
kérdezte, hogy miféle csingő-csengö nép ez? A csingőből, csengőből
később csángó lett s ez elnevezés rajtuk maradt mind a mai napig is.
Az 1880-as évek elején indult meg a csángók visszatelepítése.
Első csapatuk Hadikfalvából 1883 márczius 31-én és ápril 2-án indult
el szép hazánkba. A m. kir. pénzügyminisztérium rendelete folytán
1891-ben Déva és Szántóhalma határában is bukovinai székelytelep léte
síttetvén, e czélra a kincstár tulajdonát képező uradalom osztatott ki
a nagyobbrészt Andrásfalvából visszatelepített 65 család közt, miáltal
a Déván csángótelep néven ismert külváros keletkezett.
A telep Déva város déli részén, a Hunyadi-út mentén fekszik.
Két utczája közül egyik ettől nyugotra, a másik mintegy 3 / 4 Km.-rel
feljebb keletre ágazik el.
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Az egy családra eső, téglalap alakú 700 öl 2 terjedelmű belső
ségek rövidebb oldala az útra, illetőleg az utczára rug, mélységükkel
az utczától befelé vonulván.
Az egyes telken a lakóház és gazdasági épületek elhelyezését
az 1. ábra mutatja.
A házak legtöbbje az élet hosszában, homlokzattal az utczára,
háttal pedig vagy északnak, vagy északkeletnek van építve, minek
folytán az udvar a háztól délnek, illetve délnyugotnak esik ( 2 . - 3 . ábra).
A ház beosztása a következő : Középen van az eresz, ettől balra
az utcza felől a nagyház vagy vendégház; jobbra a Hcsiház van. Ezek
"DÉUv.lVyu^OT

1. ábra. Dévai csángó-székelyek telekberendezése.
L. lakóház: I. Eresz : 1. kuptor (sütő), 2. feljárat. II. Kicsi ház: 1. füttö, 2. gudu,.
3. ágy, fölötte rud, 4. szék (karos), 5. asztal, 6. szék, 7. pad, 8. stelázs, 9. kártya
szék, 10. málékeveröszék, 11. sut, 12. bölcső. III. Nagy vagy vendégház: 1. füttö,
2. gudu, 3. sut, 4. virágos láda, 5. ágy, fölötte rud, 6. karos szék, 7. pad, 8. asztak.
9. virágos láda vagy kanapé, 10. duplák (szekrény). IV. Gang (folyosó). V. Suplák.
VI. Kocsiszín. VII. Csűr: A. istálló, B. jászoly, C. istállógáng, D. cséplő, E. udor,
F. suplák. VIII. Trágyadomb. IX. Sertésók X Kukoriczakas. • • Kút.
Deszkafal.
-»-•- Deszkakerítés. • Oszlop, x — X Nagy kapu. -<•—> Kis kapu.

előtt ez épület teljes hosszában a gang (folyosó) húzódik végig, míg
a ház hátához csatolva, ugyancsak a ház egész hosszában, a supláhot
(kamraszerű helyiség) látjuk. Van egy-két ház olyan is (és ezek a
legeredetibbek), a melyeknek utczára eső vége mellett is végig húzódik
a gang. Ezt esős időben beszélgető és kártyázó helyül használják
(1. 4. ábrát).
A ház szélessége 6—8 m., mélysége 12—14 m., tetőmagassága
6—7 m. között váltakozik.
Építő-anyagul fát szeretnek használni, minthogy azonban a helyi
körülményekből kifolyólag az épület felemeléséhez alkalmas szálfákhoz
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nehezebben jutnak, mint a téglához, házépítéshez nagy részben az.
utóbbit használják.
Az épület falai kőalapon nyugszanak, mely alapra először a
talpfát rakják, mit — ha a ház fenyőfából épül — egymásra rakott
s végein farkasfogba vágott bornafák (tutajfa) követnek. A bornafák
legfelsőjén az alaptól kb. 2íf1 méternyire az agg fa nyúlik végig.
Ha azonban a házat nem fenyő-, hanem cserfából vagy bükk
fából építik (a tölgyfát sohasem használják), akkor a talpfára mero-

2. ábra. Dévai csángó-székely telepes háza.

legesen sasokat állítanak föl s erre helyezik az aggfát ós az így támadt
közöket az alappal párhuzamosan haladó, csapos hasított rakófákkal
töltik ki oly formán, hogy az utóbbiak csapjait a sasfa véseteibe
illesztik. A sasfa véseteibe helyezik egyúttal az ajtó-szemöldököt is
s az ablak-aljfát és afolak-felsöfát.
Az épület aggfáira világgerendákat raknak. Úgy az aggfa, mint
a világgerenda keresztbe vágott (keresztbe rótt). Az utóbbi 40—50
cm.-nyire nyúlik ki; bütüje (vége) vésetes, mibe a peterkélt (csapos)
szarufa illeszkedik. Szarufáit az épület felső részében .macskafák (kakas
ülők) fogják Össze.

212

SZABÓ

IMRE

A ház derekán felüli utczai s az ezzel párhuzamos hátsó deszka
fal a legszélső világgerenda és szarufák által képezett háromszögnek
megfelelően csúcsosodik s a felül csapott bütűt alkotja, melyen két
Ms négyszögű vagy kerek szelelő ablakocska látható.
A ház bütűjéből kinyúló léczek végeire a szarufákkal párhuza
mosan két hullámvonalas czifra deszkát szegeznek, melyeknek csú•csosodására drótszegekkel az építés idejét feltüntető czimert erősitik.
Ugyancsak a ház talpfájával egyidejűleg rakják le a gang és a

3. ábra. Dévai csángó-székely telepes háza.

suplák talpfáj át "is. A derek felrakást egyfelől a suplák-fal, másfelől
pedig a gángláb (folyosó-oszlop) felállítása követi, mely utóbbit a
gángaggfához hónyajkötés erősíti. A gánglábfába riglifa van keresztbe
vágva, mire függőlegesen deszkákat szegeznek.
Téglaházaknál kőrakás gánglábat (tégla-oszlop) alkalmaznak, miért
is a riglifa és deszkázás elmarad.
A gang körülbelül 1 m. szélességű s az utcza felőli végén egy
kis ablakkal nyílik (1. ábra IV.). Hol lépcsős, hol lépcső nélküli
feljárata az eresz ajtajával van szemben, Aggfája négy gánglábon
nyugszik, melyek közül kettő a feljáratot fogja közre. Az eresz alsó
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padlása (padozata) rendszerint föld, melynek hátsó részén helyenkint
csapóajtóval ellátott pinczelikat találunk (pinczelejárat); felső padlása(menyezet) félespontba van falczolva, de lehet borítékos is. Az előbbi
abban áll, hogy a hornyolt deszkák szélei teljesen egymáshoz illesz
kednek, míg a borítékos padlásnál a két egymás mellé helyezett deszka
közét egy harmadikkal fedik el.
Ugyanily két fajta felső padlás látható a ház többi részeiben is,
A gangról 12—14 m2 területű helyiségbe, az ereszbe nyitunk.

4. ábra. Dévai csángó-székely telepes háza.

Világosságot az eresz a gangra nyíló kis ablakon nyer. Hátsó
jobb sarkából körülbelül 2 m. hosszú és 1 m. szélességű kuptor (sütőkemencze) ötlik szemünkbe; anyaga tégla, melyet kívül agyagos sárral
tapasztanak be. Itt süti a gazdasszony a szép piros héjú pitánt (málé)
vagy a jó búzakenyeret.
Kéménye helyenkint a menyezet felét elfoglaló sátoros kémény,
mely a felső padlástól számítva bolthajtásszerűen elkeskenyedik s azon
túl, mint a közönséges kémény, egyenesen nyúlik fel. Alul teljesen
nyitott, úgy hogy a kuptor száján kiömlő füst minden akadály nélkül
jut a szabadba. Ezt felhasználandó, a kémény sátorába szintén macska-
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fának nevezett farudakat helyeznek, melyre a füstölni való húst madzagolják.
Az eresz hátsó bal sarkában, esetleg errébb, garádicsot vagy
lajtorját látunk, melynek segítségével a felső padlás-likon a hijjuba
(padlás) jutunk.
Az ajtó melletti bal sarokban van fölállítva a sütésnél használt
sütőlapát és kocsorba (szénvonó).
A falakon néhány szegre akasztott edényt találunk.
Az ereszből egy ajtó a kicsi hasba vezet (1. ábra II.). Ez az épület
hátsó részét foglalja el s a család mindennapi tartózkodó helyéül ez
szolgál. Ajtaja szintén lehet táblás vagy keresztes. Ablaka kettő van,
melyek közül egyik a folyosóra, a másik az ajtóval szemben az udvarra
nyílik. Alsó padlása deszkázott vagy csak agyágpadló, felső padlása
két gerendán nyugszik. Mestergerendája nincs.
Az ajtótól balra, közvetlenül a fal mellett, téglából készült füttőt
veszünk észre, melyen elől a hamutartó, hátul a gudu (sütő) s az
alatta levő sod (fatartó lyuk) nevű részeket különböztetik meg. Füstje
kürtön (cső) jut a padlásra vagy a sátoros kéménybe. Füttőjükkel kap
csolatosan megemlítem, hogy a mögötte levő sarkot sutunak nevezik.
Málékeverő székét gazdasszonyunk, hogy mielőbb kezeügyébe
essék, a hamutartó elé helyezi, nem sok helyet foglal el, hisz az
egész egy alacsony, háromlábú szék. Tűzhelyük fölött a kalántartó,
$, gyakor-szita. (sűrű szita) és a gyér-szita, függenek.
Napi fáradalmait gazd'uram élete párjával a kicsi ház felső bal
sarkában levő, gyalulatlan deszkából sajátkezűleg összetákolt ágyá
ban piheni ki. A szalmazsákot jó öl szalma pótolja; ezt lepedővel
lecsíptetik, aztán maga szőtte tokba tőtött tyuktollas derekaljat tesznek
rá, majd vékonyabb lepedővel s festékessel (ágytakaró) letakarják.
Erre vetik a lúdtollal töltött vett hijii donyhát, mit hosszabb, élére
keresztbe fektetett párnákkal tetéznek, melyeknek varrottas vagy
szettes fejű maga szőtte hijuk van. Ezek felett pedig egy sor németes
(bolti huzatú) párna van.
Az ágy felett zsineggel a gerendához kötött rúd (o. ábra) csüng,
hova először festékest, a festékesre pedig sorban lepedöaljakat és rudi
kendőket terítenek, ezek fölé pedig németes párnákat tesznek.
Az ágy lábánál a művészietlen kivitelű, a gazdától összetákolt,
alacsony kis bölcső áll. Alkalmasabb helyre hova is kerülne ? Ha éjjel
sír az áldás, gondos anyja egy-kettőre megrendítheti (ringatja).
A szoba hátsó jobb sarkában van a gyermekek ágya. Ebbe
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alul szintén szalmát hintenek, melyre csak lepedőt alsó derekaljat és
csergét (lombos pokrócz) tesznek. Jobban nem rakják meg, mert a
gyermekek úgy is mindig rajta parlagólnak (heverésznek).
A két ágy közé, az utczai fal mellé, festetlen asztalt helyeznek.
Fölötte, lehetőleg magasan, hogy sípját (lámpaüveg) el ne törjék,
petróleumlámpa csüng. Mellette balról karosszék (rendes szék), jobb
ról pedig szék (alacsony fapad) látható, míg az utóbbival egy sorban,
a gyermekágy előtt, padot (magasabb ülésű fapad) találunk.

5. ábra. Festókesek, lepedőaljak és rudi kendők dévai csángó-székely telepes
kicsi házában.
Folytatólagosan, háttal falnak állított, gyalult stelázs (tálas) tűnik
szemünkbe. Az ajtó sarkánál kártyaszéket pillantunk meg, melyre piros
pozsgás asszonyunk a vizes edényt szokta helyezni; fölébe vert szeg
ről kendőző (törülköző) csüng alá.
Az ereszből másik ajtón az utczafelőli nagy házba vagy vendég
házba jutunk (1. ábra III.). Tiszta és csinos berendezése jól esik a
szemnek. Ezt csak ünnepi alkalmakkor használják, vagy ha vendég
van a háznál.
Ablaka három van, melyek közül kettő az utczára, egy pedig a
folyosóra nyílik. Az ajtótól jobbra látjuk a füttőt, mely alkatrészeinek
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elnevezését illetőleg a kicsi hasban levővel teljesen megegyező. Tőle
nem messze, a nagy ház mélyében, a fal mellett virágos láda foglal
helyet, ide rakják be a fehérneműt. Fölötte, a sarokig benyulólag,
gazdagon megrakott rúd van. Alatta van egyúttal a vásáron vett,
czifrán felrakott ágy is. Szalmával töltött derekát vastag lepedővel
csíptetik le, mire festékes következik, mely alól a vastag lepedőre
helyezett csipkés lepedő és az ízlésesen kivarrt vagy szettes lepedöaljak
tűnnek elő. A festékesen egy sor, az ágyon keresztül élire rakott
magyaros párna, ezen vett hiju-donyh& látható, legfelül pedig szintén
egymás mellé élire helyezett németes párnák vannak, melyek néha a
menyezetig is felérnek.
A szoba uteza felőli falánál pad van, ez előtt maga szőtte ablakos
abroszszál leterített asztal látható. A vendégház felső bal sarkában
újra az előbb említett módon megrakott ágy foglal helyet. Folytató
lagosan az udvar felőli ablak előtt kanapé, esetleg egy második virá
gos láda, az ajtó sarkánál pedig mázolt fenyőfa duláp vagy nagy tálas
(üvegezett szekrény) és néhány szék egészítik ki a szoba berendezését.
A duláp vagy nagy tálas alsó részét két ajtó zárja s az alappal
párhuzamosan padlása van (polcz), melyre pitánt (málé), kenyeret és
tejjel telt fazekakat helyeznek. A duláp felső, üvegezett részébe tányé
rokat s tálakat, tetejére pálinkás vagy más üvegeket raknak.
A vendégház falai szent képekkel és tányérokkal vannak tele
aggatva, mikről kendőzök csüngnek alá. Ajtója fölé Bukovinában virá
gos kendőszeget helyeztek, de itt nincs szokásban.
A mi a kicsi házban és nagy házban legelőször költi fel figyel
münket, első sorban a festékesek, továbbá lepedöaljakkal és rudi
kendőkkel megrakott rúdjuk és a magyaros párnahijak fejei.
Megérdemlik, hogy bővebben foglalkozzunk velük, mert sehol
sem nyilatkozik meg jobban ügyességük, mint ezekben. Türelemmel
és kitartással dolgozik rajtuk a leányzó, mert kelengyéjének ezek a
gyöngyei; édes anyja is segédkezik a munkában, mert nem akarja,
hogy leánya e tekintetben a többiektől elmaradjon.
Az egyenkint két méter hosszú, 70—80 cm. szélességű, két végből
összevarrt festékessük anyaga gyapjú. Kegy ós (XXII. tábla, 1. á.), kicsi
virágos (XXII. tábla, 2. á.), nagy virágos (XXII. tábla, 3. á.) ós karikás
borzos változatának vagy mindje, vagy egyik-másika bármely háznál
föltalálható. Csinosan elosztott piros, fehér, zöld, kék, sárga szinei
kellemes benyomást gyakorolnak a szemlélőre.
Készítésükre vonatkozólag asszonyunk szívesen elmondja, hogy

XXII. tábla.

Dévai csángó-székely telepesek festékesei,
Agy takarók.
1. kégyós, 2. kicsi virágos, 3. nagy virágos.

XXIII. tábla.

Varrottas és szettes lepedöaljak.
Kégyós.

Csipkerózsás.

Likatos-tótós.

XXIV. tábla.

~1

Szettes lepedőalj és rudi kendők.
Másodeggyes.
1, dufla-mesterke, 2. borozda,
3. Macskaláb, 4. rnindenember-

Csipkés.
1. csipke, 2. borozda.

Diós.
1. dió, 2. borozda, ?>. mindenember-szedés.

Г
x.x У

J

frw*W»»w»»v»*V»»»»»v»

Szettes rudi kendő, szettes és varrottas.
Mindenember-szedés.

Kakastarós.

1. borozda, 2. mindenember szedés.

1. ökör húgy, 2. kakas
taré, 3. borított keresz
tes me sterke.

Suflás,
1. alma, 2. fenyőág, 3. ökör-húgy,
4. ágas mesterke.

XXVI. tábla.

Varrottas és szettes párna-fej. Egy lepedő-alj mesterkéi.
Bokrétás.

Pántlikás.

1. kégyó, 2 bokréta.

1. pántlika, 2. fenyőág-mesterke.

1. szüves-mesterke, 2. féltótós.
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a boltból vásárolt anilin gyapjú-festőporok (sic! a szerk.) közül a pirosat
és zöldet eczetben vagy spirituszban, a kék és sárgát vízben oldja föl s
forró káposztalébe önti. Az így elkészített keverékben mintegy negyed
óráig főzi a gyapjúfonal gombolyagokat, majd kivéve, hideg vízzel leönti.
Ha megszáradtak, a kéz széjjel nyitott ujjaira tekeri föl s az így
keletkezett mocsukát a bordahijra akasztja. Egymásmellé helyezett
különféle szinű fonalait innen szövi be az osztovátán (szövőszék) kife
szített sirített (sodort) kenderszálak közé.
A festékesnél több munkába és időbe a rúd és ágy díszítésére
szolgáló lepedőaljak elkészítése kerül. A 70—80 cm. széles, 120—140
cm. hosszú vászon alsó részén látható díszítések varrottasok vagy
széttesek (szedettesek), melyhez vásárolt festett gyapotfonalat használ
nak. A varrottason keresztszem varrást alkalmaznak, míg a széttest
osztovátán szedik, oly formán, hogy a fonalat mintáján látható alaku
lásainak megfelelően kézvelicskével (könnyű ár) hosszú szálakban öltik.
Elnevezésüket illetőleg megkülönböztetnek:
Almás, békás, csipkerózsás, kégyÓs, kölábas, kicsitótós, likatos, totós,
magyarországi totós, nagy-tótós és másodeggyes lepedőaljakat.
Valamennyinek jellemző alkatrésze a minta két szélén, esetleg
beljebb is, párhuzamosan végig futó mesterke. Aprólékos kicsi dolgok,
mesterség azt csinálni! Ezek különben nagyban emelik a minta szép
ségét s rendesen egy aljon legkevesebb két különféle fordul elő.
Lehet: ágas, borított keresztes, diós vagy galuskás, duplß és fenyöágmesterke, továbbá félcsipkerózsás, féltótós, keresztszemes, macskaláb, min
denember szedés, végre szüves mesterke.
Néhány typikus lepedöalj a XXIII—XXVI. táblákon látható,
A XXIII. táblán az 1. kegyós (varrottas). Közepén fut végig a
kégyó, mesterkéje kettős, belülről párkányszerüen húzódik a szüves, mit
kifelé az ágas követ.
A 2. csipkerózsás lepedöalj (szettes)\ nevét a benne feltalálható
hullámvonalas csipkerózsától kapja. Mesterkéje belül szüves, kívül diós.
Az utána következő 3- likatos totós (szettes) lepedöalj szélén
belől diós, kívül dupla mesterke látható.
Igen érdekes a XXIV. táblán az 1. sz., a másodeggyes lepedöalj
(széttes) Díszítése nem egyéb, mint több különféle mesterke kombiná
lása. Közepén húzódik végig a dupla mesterke, alulról, felülről 3—3
szőttes borozdával. Utána macskaláb következik, két-két borozda pedig
a mindenember szedést fogja közre. Majd ismét macskaláb, borozda, dió,
újra borozda macskaláb váltakoznak.
Néprajzi Értesítő VI.

lt>
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A törülköző-kendő nagyságú, rúdon látható, vagy falra szegezett
tányérokra aggatott rudi kendők díszítése nagyobbára szőttes bor ozdok
ból állanak. A mesterié némelynél már elmarad s így valóságos átme
netet képez a lepedőaljak és kendőzök között. Főbb alakjait a XXIV.
táblán 2., 3. és a XXV. táblán 1. a. látható csipkés, diós és mindenember szedéses rudi kendők képezik.
A falon levő néhány tányérról és képekről lecsüngő kendőzök
(törülközőféle) valamennyije szőttes. Alakjuk teljesen megegyezik a
rudi kendőkével. Szélei esetleg rojtosak, rnesterkéi nincsenek; díszítésük
piros, kék és fekete borozdákhól állanak.
A vendégház ágyára terített csipkés lepedő széle czérnahorgolás.
Semmi nevezetesebbet rajta nem találtam.
No de lássuk a magyaros párnahijfej díszítéseit, melyekhez szin
tén boltból vásárolt szines fonalakat használnak. Varrottasokra és
osztovátán szedett szettesekre oszlanak. A mesterkék különféle fajai ezek
nél is szemlélhetők. A párnahéj előrészét ékesítő mintái a következők:
Almás, békás, bokrétás, cserelapis, kakastarés, kölábas, lipohánpálkás, lúdlábas, pántlikás, suflás, urastarisnyás és vétkes.
A kakastarés (szettes) (XXV. tábla 2.) közepén ökörhúgy fut
végig. Két felől a piros szálak által határolt fehér kakastaréra —
melytől nevét is nyerte — szintén ökörhúgy, feljebb pedig borított
keresztes mesterke következik.
A varrottas suflás párnahij (XXV. tábla 3-) közepén alma van,
melyből négyfelé fenyőágak indulnak. Közöttük újra alma, fölöttük
csillag, ökörhúgy és ágas mesterke egészíti ki a mintát.
A bokrétás párnahijuk feje (XXVI. tábla 1.) szintén varrottas
Széltől látható bokrétái kégyót fognak közre.
A pántlikás párnahij (XXVI. tábla 2.) nevét a közepén végig
húzódó pántlikájától kapta; díszítésének többi része a minta három
negyedét kitevő fenyőág mesterke.
Az utolsó ábra (XXVI. tábla 3.) egy lepedöalj féltótós és szüves
mesterkéjét illusztrálja.
Ha körültekintettünk a vendégházban, térjünk vissza az ereszbe.
Lajtorjánk segítségével felső padláslikán (padlásfeljárat) innen jutunk
a hijjuba (padlás). Földje tapasztatlan, jobbra kéményt, szemben hom
bárokat látunk. Itt tartja gazd'uram a gabonáját, alkalmasabb helyet
életében (gazdaságában) nem is találna; húsneműjét a szarufákat össze
kötő macskafákra akasztja.
A ház supláknak nevezett része (1. ábra V.) az épület mélységé-
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nek felel meg, de szélessége alig haladja meg az egy és fél métert.
Bejárata a színből nyílik. Ide rakják az osztovátát, kaszáikat, a kapá
kat, egy szóval az esztendőnek csak bizonyos szakaszában használandó
eszközöket.
A pinczét illetőleg megjegyzem, hogy ha van, akkor csak a
Med ház alatt terül el. Falazata kő, menyezete két gerendán nyug
szik. Likát (bejárat) vagy a gangból nyílólag, vagy az épület hátsó
falán látjuk.
'JHHIÉ

6. ábra. Dévai csángó-székely telepes csűrje.

Két ajtója közül felső ajtója vízszintes, belső ajtója rendes állású.
Gazdasági épületüket szemlélve, a házzal egy irányban folytató
lagosan kocsiszínt találunk (1. ábra VI.). Oszlopai földbe ásottak.
Keresztbe vágott agyfáira gerendák s erre kapcsolatosan a csűrrel
zsindely-fedés helyezkedik el. Alatta szekereket és a nap folyamán
használandó gazdasági eszközöket tartanak.
De lássuk most a kapuval szemben levő s az udvaron keresztbe
épített csűrt (6. ábra). Fontos gazdasági épülete ez a csángónak.
Éppen azért akként osztja be, hogy lehetőleg mindene elférjen benne.
ügy takarmányát, valamint marha-állományát ebbe helyezi el.
15*
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Anyaga bornafa. Közepén van a cséplő, ettől jobbra az istálló,,
balra az udor. Istállója előtt gang (folyosó), mögötte toldalék-fedél
alatt a cséplő által megyszakított puplák (polyvatartó) látható (alap
rajza 1. ábra VII.).
Az épület hossza 14—16, szélessége és magassága körülbelül
6—7 méter. Kő alapjára keresztbe vágott talpfák helyezkednek el,
melyekre három méter magas peterlcélt sasfákat (vésett) állítanak.
A sasfákon végig nyúló agyfára a csűr három részét teljesen elkülö
nítő négy, szintén keresztbe vágott gerenda következik, elől mintegy
80 cm. kinyulással, hová a csűr hosszá
nak megfelelő szélkoszorút fektetik. Erre
a csűr felső részén macskafákkal össze
tartott, a szélkoszorúval fél farkasfogba
vágott szarufák következnek, oly képen,
hogy a szélkoszorúba derékszög alatt
egy éket be, a szarufából pedig kivág
nak, a két elsőt egybe illesztve, derék
szeggel erősítik meg.
A csűr bütüje deszka, zsindely fe
dele csapott s alól az eszterhéjat képezi.
7. ábra. Dévai csángó-székely tele
Az istálló derekát farkasfogba vá
pesek udor-jának keresztmetszete. gott (kapcsolt fogazatba illesztett) borna1. talpfa, 2. sárfa, 3. kötés, 4. aggfa, fákból állítják össze. Hosszabb fele hat,
5. gerenda, 6. szélkoszorú, 7. szarufa,
8. eresz, 9. macskafa, 10. az udor rövidebb oldala 4—5 méter. Gerendái
fája, B. suplák.
az ereszig nyúlnak ki s az istálló-gánglábba vésett agyfára helyezkedve azistálló"
ládájának nevezett kis zugotképezik. Maga az istálló két soros; hosszá
ban helyezkednek el a jászolyok, melyeknek földbe ásott sasfáira a víz
szintesen elhelyezett jászolygerendát erősítik. Ehhez kötik a marhákat...
A cséplő szélessége négy, hossza 6—7 méter; földje tapasztott.
Ide állítják be a szénával vagy egyéb takarmánynyal megrakott sze
keret, hogy a kóstot (takarmány) a szénahijba (istálló-padlás vagy az.
udorba télire elrakhassák. A mennyiben gabonájukat nagyobbrészt gépek
kel csépelik, a cséplöt cséplésre csak ritkán használják, de ha esetleg
a dolog úgy fordulna, itt vernék ki a búzát, paszulyt s több effélét.
A cséplőnek rendszerint két kapuja van. Elől egy nagyobb, hogy a
megterhelt szekér jól beférjen alatta, hátul a kisebb, a melyen keresz
tül a szérűs kertbe mehessenek.
Az udor (keresztmetszete 7. ábra) a csűr bal felében helyezke-
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<lik el s az istállónál valamivel kisebb alapja van. Falai közül a két
külső teljesen, cséplő felőli részén pedig csak a talpfától számított
«gy méter magasságban keresztbe fektetett gerendáig az ú. n. udorfáig
deszkázott. Suplák felőli része szabad.
Földjétől a macskafáig meglehetős sok takarmány fér el s ha
már nem fér több belé, akkor boglyát raknak a csűr mögé.
A csűr hátsó részén, mintegy odaragasztva, helyezkedik el a
suplak. Hossza csak az istálló, illetőleg udor szélességének felel
meg — közepén a cséplő által meg lévén szakítva — s két méter
szélességű. Külső két oldala deszkázott, bejárat a cséplőből van. Polyva,
búzatörek, esetleg sarjú tartásra használják.
Ezek után tekintsünk szét csángóink udvarán is.
A színnel szemben disznópajta (sertésól) helyezkedik el. Plopfából (Egerfa) összeállított — mert a tölgy repedezik — vázára körös
körül deszkát szegeznek.
Ezzel feljebb léczezett kukoricza kast, valamivel odébb Jcomponás
kutat (gémes kút) találunk. Ágasára helyezett Jcomponáján (gémjén)
van a vederrel ellátott gém (ostorfa) Hogy könnyebben járjon, ~komponáját jól megrakják súlylyal.
Ilyen egy dévai csángó-tdepi lakás és lakásberendezés. Mutatja
ez is, hogy igaz, a mit eredetükről beszélnek, mert a leírtak a csíki
székelyek lakásával és lakásberendezésével jórészt megegyeznek.
Szabó Imre.

ADATOK ERDÉLY ŐSHALÁSZATÁHOZ.
III. R é s z .

A Fekete-Ügy halászatához,
(Első közlemény.)
A Fekete-Ügy — vagy a hogy az oda való székelyek mondják:
Feteke-Ügy — Háromszék vármegyének az Olt után első nagyobb
folyóvize. A Bereczki-havasok felől jőve, a hegyi patakok természe
téhez képest igen hamar növekszik, vize mellékpatakokkal megbővül,
ágya kiszélesedik, úgy hogy legfelső folyásában is, Nyújtódon, Lemhényen, már halászható. Még aránylag kicsiny ugyan az Ügy, de már
folyik benne a rekesztés: itt használják a kisebb emelő- (vagy szé-
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kelyesen kereszt-) hálók mellett a csigolyából fonott lesdüt és csigo
lyából, valamint czérnából kötött kisebb-nagyobb varsákat.
Alább azután Oroszfalu, Hatolyka, Szörcse határában tekintélyes
nagyságúvá nő meg, megbírja a pendely- és turbukhálót is. Farszák
vagy pérczák persze mindenütt, az egész Fekete-Ügy mentén, kéz
alatt van. Még alább, a rétyi Nyírség tájékán, mélyen bevájja magát
a puha talajba, úgy hogy innentől kezdve egész az Oltba való szaka
dásáig folytonosan magas partszakadékok között hömpölyög, különösen
Laborfalva—Szentiván határában. Bár itten esése észrevehetően csök
ken, rendkívüli kanyargósságát ezután is megtartja. Kanyargósság
tekintetében talán a régi Tiszához lehetne hasonlítani. E kanyarula
tokat ré-nek nevezik: felső ré, középső ré, alsó ré, mosó ré stb.
(Uzonban). Szörcsétől kezdve ágya kiszélesedik, 10—20 méter között
váltakozik, mihez képest alakul aztán a rajta és benne folyó halá
szat is.
Az egész Ügy hossza eredetétől Kökös faluig, hol az Oltba sza
kad, 75 kilométer, ebből a Lemhény—Kökös között való rész, az egész
folyó hosszaságának tehát mintegy héttized része halászható. Néhány
évvel ennekelotte általános szabad halászat volt, ma azonban már itt
is bérlet van. 1900-ban megalakult ugyanis a Fekete-Ügyi Halászati
Társulat az érdekelt partbirtokos értelmiségből és közszékelyekből
vegyesen s az Ügyet Szent-Katolnától Kökösig nyolcz szakaszra osztva
bérbe adták. E szakaszok egyikébe esik Uzon és Szentiván községek
halászterülete; ezt az uzoni molnár bérli évi száztíz koronáért. Hogy
a kis halászok is halhoz juthassanak, jogot erre részjegyek váltá
sával szereznek. Ezeket a főbérlő adja nekik, csakhogy nem egyforma
árban; úgy látszik, méltányosságból, kinek-kinek vagyoni viszonyai és
halászati szerszámaihoz képest, mert az ily részjegyek ára évi kilencz
és két korona között váltakozik.
Jelen sorokban Uzon és Szentiván halászatáról szólunk egyetmást, kiegészítve e folyóirat 1902. évi 9. és 1903. évi 6. számában
megjelent adatokat, részben pedig új adatokat közlünk, részletesen
leírva a jeges halászatot is, melyre, valamint megfigyelhetésére az
1901/2. évi enyhe tél nem adott alkalmat. Ehhez képest is két cso
portra oszthatjuk a látottakat: híg vizén való és jeges halászatra,
hozzáadván még néhány egyebeket is.

ADATOK EEDÉLY ÖSHALÁSZATÁEOZ.

JEJLíg v i z é n

I.
-való

223

halászat.

1. Gyalogtápló vagy vonóháló.
Nem tartozik ugyan szorosan véve a főczím szerint való halá
szathoz, a mennyiben nem a Fekete-Ügyön élnek vele, de mégis itt
a helye, hogy megemlékezzünk róla.
Sepsi-Szentiván határában igen sok tós hely van, részint az Ügy
kiöntései következtében, részint pedig állandó vizű tavakban, melyek
bővelkednek halakban. Ezeknek fogására használják aztán a gyalog
táplót vagy vonóhálót. Nem egyéb ez tulajdonképen, mint a már ismert
rétyi tapló, csakhogy emennél kisebb és nem csolnakkal halásznak
vele, hanem amúgy gyalogosan, a vízben gázolva.
Mikor május felé meglengül a tavak vize, már vigik a halak
egyike-másika. E halak ugyanazok, a milyenek az Ügyben valók,
avagy válfajaik; csakhogy mindig szinükben mutatnak különbséget
folyóvízi testvéreikhez képest: emezeknél sokkal sötétebbek, barnásak,
piszkos színűek. Kiviszi h á t . a vonóhálót 2—4 ember, ahhoz képest,
a milyen nagy a szerszám.
Ha két ember vonja a hálót, nem tesznek egyebet, mint kétfelől
megmarkolják a gyalogtápló rúdjait, a hálót szétfeszítik, a mennyire
csak szélessége engedi, úgy azonban, hogy középütt mégis hajlása,
öblösödése legyen, s a víz tükréhez képest 30—40 foknyi szög alatt
tartva a két párhuzamos rudat, előre haladnak, kotorva szántják a tó
vizét. Az útba kapott halakat aztán elnyeli a háló hátrafelé elmaradó
kebele. Ez tehát megfelel az uzoni csónakos táplónak, mely szin
tén kebeles.
Nemcsak hátrafelé kiduzzadó kebele van azonban a nagyobbik
fajtájú gyalogtáplónak, hanem valóságos farka is. Ennek kezeléséhez
már négy ember szükséges. Ennél is két rudas halász csak úgy halad
előre, mint a másiknál. Azonban az 5—6 méter hosszú rudak aljához
a vastagabbik végükön még egy-egy hosszú kötél is van erősítve,
melyeknek túlsó végét egy-egy gyeplövonó halász tartja kezeiben s
annál fogva a táplót maguk felé húzzák, segítve a rudasoknak előhaladásukban, hogy a rudak alsó vége be ne nyomakodjék a puha
talajba s meg ne rekedjen. Azért is kell még ez a segítség, mert ez
a háló sokkal nagyobb, mint a kétköztápló: alul a két rúd közt a
száj szélessége 3 m., farkostul a háló hossza 4—5 m. De egyúttal
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nehezebb is, mert a két hálórúd közt való alsó in ólomkarikákkal van
fölszerelve; melyek az int lefelé a fenékre húzzák; ez a karikás in
fel van kötve két végén a rudak mellé egy felső inra, mely a karikás
in íelett a két hálórúd között keményen kifeszül. Ilyen formán a két
in egymással íves bejáratot, szájat alkot. Ezekhez aztán alul-felül
hozzá van kötve a hátrafelé mindinkább keskenyülő tömlöcz, mely
utóbb hegyes farokban végződik. A szájba tévedt hal látva a vesze
delmet, hátrafelé menekül a farokba — vesztére. Az egész tehát egy
jókora két rudas farszákhoz hasonlít, megfelel a farkos rétyi tápló
nak x Lásd ez évfolyam 6. füzete 169. lapján a 6. ábra 1. rajzát
2. Méresse
Ez a szó már ismerősünk Kétyről, hol is a másutt marázsának,
Uzonban pedig brázsának nevezett, karói segítségével leverhető vízár
kötő rekesztő szerszámot jelenti.2 Szentivánban azonban más halász
szerszámot fed ez a név.
Az öreg Szakács Mihály híres hálókötőmester tanúsága szerint
ősidők óta van meg Szentivánban, úgy is hívták, a mióta csak az
eszével él; de újabban szárnyas varsának is mondják, a mióta urak
is „beleegyültek" a halászat mesterségébe.
A szentiváni merezse nagyon hasonlít a szegedi szárnyas varsá
hoz (Herman, 245.). Van két 140 cm. hosszú szárnya, ugyanolyan
hosszúságú dereka ós farka, mindannyi czérnából öregszemekre kötve.
Szárnya elől két, a vízbe vert karóhoz kötődik, de nem közvetlenül,
mint a szegedi varsánál, hanem egy feszítőkaró segítségével, melyre
a szemek váltogatva, hol innen, hol túl felfüzetnek, mely aztán a
szárnyat egész magasságában kifeszíti s csak ez kötődik madzagokkal
és rovások segítségével a karóhoz. Ilyen feszítőkaró a szárnyon
egyenlően elosztva még kettő van: egy a szárny közepén, másik meg
az alsó karika mellett, a szárny túlsó végén, a derék felé.
A szárnyak végén kezdődik a merezse dereka. AH pediglen ez
három, hátrafelé mindinkább kisebb átmérőjű simára hántott mogyorófa
karikára felfűzött hálórészből, melyet ott, hol a szemek kettősen van
nak kötve, minden második szem kihagyásával fűznek föl a karikákra.
1

Bár szerkezetére nézve elütő, mégis analógiát mutat ezzel a franczia ehalut
meg a drague. Lásd Blanchére Diet, des Peches 167.1., fig. 142. éz 248.1., fig. 256.
2
M. N. M. Népr. Oszt. Értesítője. 1902. 161. 1
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Az első karika átmérője 60 cm., a másodiké 45, a harmadiké 34 cm.
Az első karikából a másikba nyílik a versek (birtokviszonyban: versöke), melynek hátsó keskeny nyílása fonalkarikára van felfűzve ; erről
négy kötözsinór szolgál ki a harmadik karikáig, melyre is egyenlő
körszeletek arányában hozzákötődnek, mi által a versek töltsóre ki
feszül. Leghátul van azután a farok, mely a fark(k)aróhoz kötődik.
A merezsét úgy a F.-Ügyön, mint a mellette levő tós helyeken
egyaránt használják, csakhogy mindkét helyt más-más felállításban.
Az Ügyben halászva, mindig a víznek sípjába, azaz egyik part felé
eső, mélyebb felébe állítják fel, szárnyaival természetesen a vízfolyás
irányában, terelő fal gyanánt két oldalt egy-egy marázsát (Uzonban
brázsát) verve le karói segítségével. (íme tehát sajátságos vándorlása
egy és ugyanazon szónak, hol ugyanazon, hol más tárgynak meg
jelölésére.) Folyóvízi halászatnál, tiszta vízben, mindig este rakják le
a merezsét, tehát éjjelre; ha zavaros az Ügy, nappal is. Ha a víz
fenékalakulása megengedi, két ilyen merezsét is tesznek, de soha
többet kettőnél, egymás mellé; a folyó hosszában azonban, egymás
után tetszés szerint akárhányat.
Már a tavi merezsészés máskép folyik. Mikor a Fekete-Ügy kiárad,
mi a tavaszi áradásokon kívül nyaratszaka is gyakran ismétlődik, a
két part egyike, váltakozva hol a jobb, hol a bal, tele van vízzel,
mely a távolabb eső tavakig is elér, úgy hogy ezek vize a folyó vizé
vel mintegy össze vannak kötve. Az áradás által kisodort, meg a
tavakban eredetileg is meglevő halak a víz apadásával a F.-Ügy felé
húzódnak vissza. Ilyenkor aztán a hány szárnyas varsa-merezse csak
van a halászoknál, mind leállogatják egymás mellé szorosan csatolva,
a hal járásának kedvező, a folyó felé vezető mélyedésekbe; a sok
merezse hosszú V V V czikk-czakkjával, melyben valmenuyinek farka
a folyó felé fordul, gazdag zsákmányt biztosít.
A merezse kötését húsz szemre kezdik, folyton szaporítva, az
első karikáig 30-ra, a másodikig 50-re, a harmadik 60 szemre. Versökét
pedig a harmadik karikától apasztják mindaddig, míg a versek hossza
egy singnyi leszen. Szárnya meg van kettőzve, minden szem közé jön
egy szem a karikára való felfűzés czéljából, hol is a szemek kettősfonalúak.
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3. Menyhalvarsa.
így nevez a szentiváni halász egy kisebb fajta hálóvarsát, melyet
menyhalakra szokott „bedugni". Alig 60 cm. hosszú kétkarikás háló
varsát két oldalt 1-—1 feszitőfa tart kipeczkelve. A karikák nem csöves
megerősítésűek, csak úgy megróva összekötődnek. Az első karikában
van a versek, melynek töltsérfeszítő madzagai a másik karikára van
nak felkötözve; ez utóbbiról függélyes átmérő irányban két madzagról
húsdarab lóg alá csaléteknek. A versek belső oldalán nyomtatókő
sülyeszti a varsát a fenékre ; farka 3—4 méter hosszú rúdhoz kötődik,
melynél fogva gazdája vízbe tudja tenni a magas martról. Mikor a
sáté (nád) hegye jön kifelé, márczius elején, t. i. a menyhal vigásakor,
hosszú rúdjánál fogva beereszti a martról a bokrok eleibe a halász s
türelmesen lesi, míg hal téved beléje. Szegény öregeknek való mulat
ság. L. ez évfolyam 6. füzete 169. lapján a 6. ábra 3. sz. rajzát.
Mikes Hiador.

A MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁRAK ORSZÁGOS FŐFELÜGYELŐ
SÉGE ELSŐ NÉPRAJZI ÉS ŐSTÖRTÉNETI TANFOLYAMA.
(1903. július 6—18-ig.)

A múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének áldásos
működése egyre nagyobb kulturális hullámokat vetvén, újabban az
életrevaló vidéki múzeumok legtöbbjében a már meglevő, többnyire
régészeti gyűjtemények mellé szervezendő néprajzi osztályok létesí
tését vették tervbe. Néhol már e tervek végrehajtásán is fáradoznak,
így, hogy csak néhány várost említsek: Kassán, Temesvárt, SepsiSzent-Györgyön, Sopronban, Szombathelyen, Veszprémben, Désen,
Nagybányán stb.
Ez üdvös mozgalmakról volt ugyan tudomásunk, hiszen azok
legtöbbjét még b. emlékű Jankó János dr. szította, de hiányoztak mindezideig azok a kapcsok, melyeknek híjával a vidéki fiókintézetek az
anyaintézettel, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályával, közös
czólra törekvő munkásságot nem vállalhattak. Ily kapcsoltul említem
a hazai néprajzi kutatásnál követendő közös vezérelveket, a legsietŐsebb teendők tervezetét, a közös konzerválási eljárásokat s végül a
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központi intézet tisztviselői és a vidéki vezető egyéniségek közti köl
csönös személyes ismeretséget, mind olyan tényezők, melyek a hazai
néptani tudományosság tervszerűen sikeres művelését és az új néprajzi
múzeumok fölvirágozását nagyban hátráltatták.
E hiányokat a fővárosi és a vidéki intézetek vezetőségei egy
aránt érezvén, mindkettőnk részéről igazán hálás köszönettel fogadtuk,
midőn a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője, főt. Fráknói
Vilmos püspök úr ő méltósága, e sorok referensének, mint a főfelügye
lőség megbízottjának előterjesztésére kegyesen hozzájárult, hogy a fő
felügyelőség részéről a vidéki múzeumok őrei számára évenként rendezni
szokott szünidei tanfolyamra ez évben a néprajzi osztályokkal bővülni
szándékozó múzeumok szakférfiai kapjanak meghívást. WosinszJcy Mór,
a régészeti múzeumok orsz. felügyelője közbenjárására ugyanakkor
ahhoz is hozzájárult, hogy a néprajz, mint főszak mellett a vidéki
viszonyokra való tekintettel napi egy órában az Őstörténet is előadassék. Az őstörténeti előadások megtartására a főfelügyelőség Bella
Lajos soproni főreáliskola! tanárt, az ismert nevű praehistorikust és
fényes előadót nyerte meg.
A tanfolyam f. é. július hó 6-án kezdődött és mindenkor d. e.
8 órától déli 12-ig tartott. A néprajzi előadások a Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztályának csillag-utczai bérhelyiségében, az ősrégészetiek Hampel József dr. udv. tan., régiségtári oszt. igazgató úr
előzékeny szívességéből a M. N. Múzeum főépületének oszlopcsarno
kában folytak. Fogadja e helyt is a kurzus vezetőségének, valamint
a hallgatóságnak őszinte köszönetét.
A hallgatóságot, melynél jobbat, a hazafias ügyért igazabban
lelkesülőt elképzelni sem tudunk, a hazai szakirodalom terén sem
ismeretlen következő urak tették:
1. Dr. Berkeszi István. Temesvári városi múzeum.
2. f Dömötör László. Aradi tourista-egyesület népr. múzeuma.
3. Kárpáti Kelemen- Szombathelyi városi múzeum.
4. Dr. Krammer Nándor. Békési városi múzeum.
5. Kugler Alajos. Soproni városi múzeum.
6. Laczhó Dezső. Veszprémi vármegyei múzeum.
7. Legányi Dezső, Megbízás nélkül.
8. Marosi Arnold. Pécsi városi múzeum.
9. Márton Endre. Kassai városi múzeum.
10. Myslcovszky Ernő. Nagybányai városi múzeum.
11. Naményi Lajos. Megbízás nélkül.

228

SEMAYER VILIBÁLD

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kápolnai Paur Ödön, Veszprémi vármegyei múzeum.
Rexa Dezső. Alsókubini Csaplovics-könyvtár és múzeum.
Sági János. Keszthelyi Balaton-múzeum.
Dr. Szabó Sándor. Megbízás nélkül.
Szász János. Szegedi Somogyi-könyvtár és múzeum.
Dr. Szilády Károly. Kecskeméti városi múzeum.
Dr. Tóth Zsigmond. Egyet, tanársegéd. Megbizás nélkül.
Tömörkényi István. Szegedi Somogyi-köyvtár és múzeum.

Az elméleti ethnographiai, valamint a múzeologiai előadások
megtartását a néprajzi osztály kisded tisztviselői kara vállalta
magára. Az előadások tervezetéi; a következőkben egész terjedelmé
ben ide iktatom:
I. Általános néprajz. (10 órában.)
Előadó: Semayer Vilibáld.
1—3. előadás: Az* emberről szóló tudományszakok fejlődésének
történeti vázlata, e tudományszakok főbb képviselőinek rövid életrajzi
vázlata kapcsán.
4. előadás: Az emberről szóló tudományszakok helyzete a tudo
mányok egyetemességében. Felosztásuk, mai törekvéseik.
5—9. előadás: A szorosabban vett néptani tudományszak eddigi
eredményei: A kulturális fejlődés kezdetei. Az oekumena és az idő
eddigelé észlelt behatásai. A kulturális fejlődésnek magukban az ember
fajtákban rejlő alapjai. A társadalom, a gazdaság, az anyagi művelődés
fejlődésének alapjai, tényezői és eredményei: a fegyver, a szerszám,
az ékszer, a ruha, az építmények kezdetleges alakjai és fejlődése.
A szellemi kultúra megjelenési alakjai: a nyelv, a művészet, a vallás
keletkezése és fejlődése.
10. előadás: A néprajzi múzeumok a néptan szolgálatában. Mo
dern feladatuk. A legfontosabb európai múzeumok áttekintése. A hazai
néprajzi múzeumok specziális feladatai.
II. Embertan. (6 órában.)
Előadó: Semayer Vilibáld.
1. előadás: Az ember helyzete az élőlények sorában. Föllépése,
az ontogenesis rövid vázlata.
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2—4. előadás: Az ember somatologiájának rövid áttekintése.
5—6. előadás: Az embertani kutatás módszerei, gyakorlati demonstrátiókkal.
III. Magyarország néprajza. (12 órában.
Előadó: Bátky Zsigmond.
1. előadás: Hazai néprajzi múzeumok (országos és vidéki) ren
deltetése és kulturális feladata. A néprajzi tárgyak gyűjtésének módjai,
elvei. A gyűjteménytárgyak. A múzeumok berendezése, főleg didaktikai
szempontból. Magyar néprajzi monographiák.
2. előadás: Anthropogeographiai megjegyzések e monographiákra..
Határfelosztások, telepek, községek, telkek vizsgálata ós felvétele.
3. előadás: A lakóház tanulmányozása. Néhány európai (német,
szláv, ugor) népi lakóház-typus.
4. előadás : Magyarországi lakóház-typusok.
5. előadás: A magyar ház kérdése. (Huszka József, Herman Ottóés Jankó János magyar ház-typusa.)
6. előadás: Ugyanaz, továbbá tüzelőhelyek és felszerelésük,,
gazdasági melléképületek.
7. előadás: Ősfoglalkozások (halászat, pásztorkodás) és szer
számai.
8. előadás: Ugyanaz, tekintettel az ornamentikára.
9. előadás: Szövés-fonás szerszámai; női kézimunkák.
10. előadás: Népviselet általában.
11. előadás: Paraszt agyagművesség termékei.
12. előadás: Válogatott munkaeszközök bemutatása.
IV. Őstörténet. (12 órában.)
Előadó: Bella Lajos.
1. előadás:
hazánkban.
2. előadás:
3. előadás:
4. előadás:
5. előadás:
6. előadás :
7. előadás:

Bevezetés. A palaeolithkor általában. Ennek kérdése
Átmeneti idők. A neolithkor.
Az aenolith- ós a rézkor.
A bronzkor.
A régibb vaskor. (Hallstadti idő.)
Az újabb vaskor. (La Téne idő.)
Keramika a történet előtti időben.
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8. előadás: Tűk és fibulák a történet előtti időkben.
9. előadás: Általános lítmutatások az ásatások és kutatások
keresztülvitele dolgában.
10. előadás: A mindenféle fajú sírok föltárásánál követett eljá
rások ismertetése.
11. előadás: Lakóhelyek föltárása. (Tűzpadok, putrik, várhelyek,
czölöplakások.)
12. előadás: Barlangkutatás.
2—8-ig mindig kiváló tekintettel a hazai telepekre és leletekre.

V. Muzeologia. (8 órában.)
Előadó: Beluleszkó Sándor.
1. előadás: A fényképező készülék. Az optikai kép keletkezé
sének elmélete. Fénytörés. Gyűjtőlencsék. Optikai tengely. Gyújtópont.
Gyújtótávolság. Szín- és gömbi eltérés. Distorsio. Astigmatismus. Az
objektív. Aplanát, anastigmát, teleobjektív. Az objektív kiválasztása.
A kamera-utazó, atelier- és kézi készülékek. Lemeztartó. Állvány.
2. előadás: A felvétel. Beállítás. Világítás. Künntartás ideje.
Pillanatzárak. Fényrekesztők. Arczképfelvétel (typusképek), csoport
képek, tájképek, reproductiók, interieur-felvétel. Felvétel magnesium
világítással.
3. előadás : A negativ-művelet. Üveglemezek, filmek. Sötét kamra
és felszerelése. A kémiai kép keletkezése. Előhívás, állandósítás, ki
mosás, szárítás, erősítés, gyengítés, retouche. Negatívok lakkozása,
eltartása. Szinérző lemezek. Fátyolos-kép, képváltódás, fényudvar.
4. előadás: A positiv-művelet. Albuminpapiros. Emulsiós papiro
sok. Másolás. Vignetta. Aranyozás és állandósítás. Fényezés. Előhívó
papirosok: brómezüst-, chlórezüst-, platin-papiros. Cyanotip-művelet.
Szén-, pigment-nyomás. Fénymérő. A kép körülvágása és ragasztása.
Eagasztószerek. Positiv-retouche.
5. előadás: Diapositiv. A nagyítás elmélete. Nagyító készülék.
Világítás. Expositio. Nagyításra használt lemezek és papirosok. A nagyí
tás határai. Vetítő készülékek. Kinematograph. Stereoskop. Irodalom.
6. előadás: Sokszorosító eljárások: Fénynyomás, autotypia, réz-,
aczél-, fametszet, litographia, heliographia, heliogravur. Maratás. Szines
nyomás.

AZ ELSŐ NÉPRAJZI ÉS ŐSTÖRTÉNETI TANFOLYAM.

231

7. előadás: Könyvtárkezelés. Szakkönyvtár. Könyvtáralapítás és
fejlesztés*. Járuléki napló. Pecsét. Katalógus. A könyvek felállítása és
számozása. A könj^vtár ellenségei Könyvkötés. A könyvtár használata.
Térképek és fényképek rendezése és elhelyezése.
8. előadás: Gyűjteménytárgyak leltározása és praeparálása.
A délutánokat a hallgató urak a Néprajzi Osztály és a Régiség
tárak tanulmányozására, továbbá praeparálási és fényképészeti gyakor
latokkal töltötték. Két közös kiránduláson is voltak: az aquincumi
romok meglátogatására, hol Dr. Kussinszhy Bálint múz. igazgató úr
személyesen kalauzolta a társaságot — köszönet érte — továbbá gyűjtő
kiránduláson Alberti-Irsán.
A kurzus beléletéből még a következőket óhajtom kiemelni.
A tanfolyamot szivélyes üdvözlő beszéddel Wosinszlcy Mór, múz.
felügyelő nyitotta meg.
A főfelügyelő úr ő méltósága, főt. Fráknói Vilmos püspök,
július hó 16-án teljes egy órán át az előadásokat meghallgatván,
látogatása bevégeztével a hallgatóságnak külön is megköszönte, hogy
a nyári jól megérdemelt szünidejét a haza javát czélzó újabb, terhes
munkával tölti.
A kurzus befejeztével a hallgatóság az előadóknak fáradtságát
megköszönvén, testületileg tisztelgett Szalay Imre min. tan., hely.
főfelügyelő úrnál is, kinek megköszönték, hogy a főfelügyelőség bölcs
intézkedéséből a kurzuson résztvehetttek.
Végső momentumul fölemlíteni, hogy a kurzus hallgatói külön
értekezleten, a vidéki múzeumok szövetségének eszméjét újólag föl
vetvén és megvitatván, az eszme megvalósítását az őszi munkaidényre
halasztották.
Utolsó nap kedélyes bucsúlakomára gyűltünk, melyen a már akkor
nagybeteg Dömötör László, legkedvesebb kollegánk, kivételével mind
ott voltunk.
Dr. Semayer Vilibáld,
főfelügyelőségi megbízott, a tanfolyam vezetője.
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f ÉNYI DÖMÖTÖR LÁSZLÓ.
1850—1903.

A megboldogultban a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya
igaz barátját és avatott gyűjtőjét, a vidéki néprajzi mozgalom erős
támaszát, a magyar közművelődés ifjúi lelkesedésit bajnokát vesztette.
Halálának híre annál inkább megdöbbentett, mert, noha halálos
sápadtsággal az arczán. de azért egyetlen előadást sem mulasztva, még
résztvett az imént lezajlott első néprajzi
tanfolyamon s velünk együtt szövögette
a terveket; miként gazdagíthatná máso
dik szülőföldjót, Arad városát, a kor
színvonalán álló újabb közművelődési
intézménynyel, néprajzi múzeummal. —
Aránylag fiatal ember volt. Született
Kún-Szent-Miklóson 1850 aug. 21-én.
Meghalt 1903 aug. 10-én. A középiskola
elvégeztével rajztanári pályára készült.
1880-ban az aradi főreáliskolához ke
rült, hol haláláig működött és a város
majd minden kulturális mozgalmában
tevékeny
részt vett. Egy ideig szerkesz
ÉNYI DÖMÖTÖR LÁSZLÓ.
tette a Kölcsey-egylet évkönyveit, ren
dezte az 1890. évi aradi kiállítás művészeti és régészeti csoportját.
О szervezte a Kölcsey-egyesület régészeti múzeumát, melyet köz
vetlenül elhunyta előtt néprajzi múzeummal akart megtoldani. Ebbeli
tervének az arad-hegyvidéki tourista-egyesületet is megnyerte.
Dolgozatai: A helyi múzeumok fontosságáról, aradmegyei hím
zések, felhívás az aradmegyei néprajzi múzeum tárgyában; azonkívül
sok ezikk az Archaeologiai Értesítőben. Az elhunytnak értékes magán
gyűjteménye is volt.
Korai halálát özvegye és négy gyermeke gyászolja.
V

XXVIL tábla.

Gyermekjátékok: Buda.

Az „ E t h n o g r a p h i a "

melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
Szerkeszti: Dr. SEMAYER VILIBALD.

IV. évf.

1903. október

8. szám.

GYERMEKJÁTÉKOK.
I.

Buda.

milyen soknyelvű ország ez a mi hazánk,
éppen olyan poliglott város ez a mi
székesfővárosunk. Budapest gyermek-ethnographiája már a szülők soknyelvűsége miatt
sem egységes egész, de a sok bevándorolt
magyar, német, tót, rácz l cseléd, még inkább
pedig a külföldi bonne-ok importja s a vidéki
tanulók felözönlóse s illetve teljes ellátásba
fogadása még a különben homogén elemeket
is széttagolja. Úgy értem ezt, hogy még az
egyazon nyelvű, pl. a magyar családok gyer
mekei is más és más szokásnak hódolnak,
más és más játékot ismernek, a szerint, a
mint más-más nyelvű cselédséggel vagy diák
sággal érintkeznek. Áll ez különösen a pesti
oldalról, a hol még ezenkivül jóravaló szaba
dabb játszóhelye sincsen a gyermeknek, mert
a városban bent csak kevés sétatéren van
1. á. 75. sz.
játszóhely s ott is csak pórázon vezetve játsz
Nyílvető leányka.
hat a szegény kisdedek serege. A város szélét
pedig a gyárak szennye és bűze koszorúzza, a melyen áthatolni már
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Oláh leány csak elvétve megy szolgálni.

Néprajzi Értesítő VI.
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csak a korosabb gyermekeknek sikerül s így a pesti oldal etknographiai tárgyalása rendkívül meg van nehezítve.
A budai oldal ellenben jobban látta el magát szabadabb játszó
terekkel. Ilyen a Vérmező, a Városmajor, a Kereszt-tér, a Bocskay-tér, a
Fehérsas-tér stb. De maguk a külső szélesebb utczák is elég kényelmes
területet nyújtanak a kicsikéknek, mert azokon aránytalanul cseké
lyebb a forgalom, mint a pesti oldalon. Azonfelül egyöntetűbb is a
népessége, jobbára mind németek, a kik azonban a szülők hazafisága
s az iskolák kitűnő volta mellett, már majdnem mind megmagyarosodfcak. így 1870—1875 között mi budai fiúk mind németül beszél
tünk az utczán s csak az iskolában és csak némelyikünk odahaza is
magyarul társalgott, úgy hogy ma is jól emlékezem, a mint az isko
lából hazajövet, az ott előadott Montgolfier-féle első léghajózási kísér
letet az utczán tovább tárgyalva, egyikünk így folytatta: „Wászt
(weist du) wen die levegő meleg is', thuat's kiterjedni". Nem csoda
tehát, ha az akkori gyermekjátékok egy része német nyelven folyt le.
A német kifejezéseket a megfelelő magyar elnevezés után fogom közölni.
Legkedvesebb tavaszi és őszi játékunk volt s ma is az: a csigahajtás, ezelőtt „Csikantreib'n". Ez a csiga (XXVII. t. 1. sz.) esztergályos
készítette 4 —6 cm. magas, 3—4 cm. átmérőjű kúp, 3—4 rovátkolt kör
rel, a melyekbe a házilag készült ostor (XXVII. t. 2. sz.) madzagának
a végét rátekerik, az egészet a földre fektetik s az ostornyél hir
telen felrántásával a csigát forgásba hozzák. A forgást a csiga
folytonos ostorozásával 1 / 2 —1 óráig is fenn lehet tartani. Szatócsok
árulják a csigát, a vásárló gyerek azután a hegyébe szöget ver bele,
hogy könnyebben forogjon s egyhamar el ne kopjék, végül a tetejét
czifra szeggel vagy tintás rajzzal tiszteli meg. Ezt tehát mindegyik
magának játsza ugyan, de a dicsőség azé, a kinek csigája a legtovább
forgásban marad. Némelyek a kezdő forgást a hüvelyk-, mutató- s középső
ujj közzé fogott csiga megpörgetésével adják meg s csak azután
tartják azt fenn ostorozással.
A pilinczka (XXVII. t. 3. sz.) németül vagyis régebben pinczka,
pinczger, más magyar vidéken bige, a temesvári s fehértemplomi néme
teknél kacska vagy kacsger. Ezt Budán lyukra és körre játszák, úgy a
mint azt dr. Kiss Áron x leírta, csakhogy a czímerezés helyett peczkelést mondanak s másképen számolnak, mint a hogyan ő leírta.
A bige fekvő helyétől a lyukig vagy körig ugyanis csak egyszerűen
1

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 1891. 465—467. 1.
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számítják a lépéseket, de jól aprózva, hogy sokra menjen az illető
vele. Ezeket pedig nem egygyel kezdi, hanem azzal a számmal, a
melyet a bige légbeli csapkodása eredményezett. Ennél az első ütés
tizet, minden további; csak ötöt számít. Ha például a fiú a három
szori peczkelésnél először simát üt a bottal a bigére a levegőben, az
10, másodszor triplát üt, az 20, harmadszor négyest üt, az 25, akkor
a bige fekvő helyétűi 10 -f- 20 -f- 25 — 55-tel kezdi a lépéseket szá
mítani. Maga a pilinczka házilag készül hengeres ágból, melynek
két végét meghegyezik vagy pedig puhafadarabot farigcsálnak meg.
Vastagsága 2—3 cm., eredeti hossza 15 cm., de a mint játék közben
kopik a hegye, azt úgy, mint az ironnál, újból meghegyezik s így
leszáll a hossza 8, sőt 7 cm.-nyire, azon alul azonban már el kell
azt dobni. A Kiss Áronnál bige-botnak nevezett kiütő úgy ennél a
játóknál, mint a labdajátékoknál is Budán levatta (XXVII. t. 4. sz.)
néven ismeretes most is és volt azelőtt is. Hossza 40—80 cm., széles
sége 4—8 cm. Leggyakrabban egyszerű deszkadarab valamely láda
fedeléről letépve s durván megnagyolva. Van azonban esztergályos és
asztalos készítette pilinczka és levatta is, de hát ezt csak kevesen
használják, mert a budai fiú krajczárjait inkább a kofának vagy a
trafikba viszi, mint az említett iparosoknak.
Luksit játszani (Luki scheib'n) csak 1 cm. átmérőjű kiégetett
agyag- esetleg üveggolyókkal lehet. Előbbenieket 3—4-ével árulja a
szatócs 2 fillérenként. Játszhatja több gyermek is; mintegy 10 cm.
átmérőjű s 5 cm. mély gödröt ásnak, attól 5—10 lépésnyire felállanak s mindenki sorban félig dobva golyóját, a lyukba igyekszik gurí
tani, a kié belekerül, az kiveheti s elteheti, a kívül maradiakra
azután abban a sorrendben játszanak, a mint dobtak, még pedig úgy,
hogy először az első szorítja össze a hüvelyk- és mutatóujját úgy,
hogy azok egyikének elcsettentésével a golyó a lyukba szaladjon s
ha ez sikerül neki, akkor a következő kint maradt golyót veszi elő
stb., a mint nem sikerül neki, következik a második s így tovább.
Minden golyó
kinek azt a lyukba hajtani sikerült.
Játszák úgy is, hogy ketten az utczán, az iskolából hazafelé
sétálva golyóikat elvetik. Ha a második-az első golyóját megüti (ticscsolja)
vagy pedig araszon belőli távolságra eléri, akkor a második mindkét
golyót megtarthatja s a játék újból kezdődik. Ha nem sikerül, akkor az
első a golyóját a második golyója felé csettenti s ha sikerül azokat
ticscselni vagy araszszal összemérni, akkor az övé a két golyó, ha nem,
megint a második csettent stb.
16*
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Az én időmben „anpasch'n" néven még úgyis játszották, hogy
egyik fiú 6—8 golyót páros rendben a tenyerére helyezett és partnere
kimondta hogy „pár" vagy „unpár", mire az első mind a 6 vagy
8 golyót úgy a lyukba vágta, hogy abból vagy páros vagy páratlan
számú golyó ismét kiugrott. Ha úgy ugrott ki, a mint a partner meg
kívánta, akkor a ledobó fiú nyert, ellenkező esetben a partner.
WoXhw veréséi (Ansehlag'n). Pénzt vagy gombot ver a falhoz egy
fiú, egy másik utána s ha egy arasznyi távolságon belül esik egyik
tárgy a másikhoz, akkor az illető, a kinek ez sikerült, nyert, ha nem,
addig veszi fel felváltva hol az egyik, hol a másik a gombját vagy a
pénzét, míg valaki nyer.
Tojásticscselés (Eiertitschen). A keményre főtt húsvéti színes tojást
összeverik, a kié behorpad, azt a nyertesnek (a horpasztónak) tartozik
odaadni. Persze, nagy csalafintasággal járnak el, minden jártasabb
gyermek tudja ugyanis, hogy a tojás hegye ellenállóbb a többi részeknél
s ezzel igyekszik a másét oldalba érni.
A húsvéti öntözés (Anschitten, anspritz'n) már koldulássá fajult.
A szegényebb gyerekek a patikában vásárolnak egy kis szagos vizet,
jól feleresztik, hogy kiadós legyen s azután felosztják maguk között
a házakat s oda is betolakodnak, a hol máskülönben soha meg nem
fordulnának. A hol beeresztik őket, kapnak is keményrefőtt tojást,
kalácsot, süteményt, pénzt stb.
Nagyobb gyermek gummi-pushát (XXVII. t. 5. sz.) készített magá
nak, a melyet akkor is, most is csúizlinak neveznek. Ez egy kétágú
villához hasonló faág, melynek minden darabja egy-egy decziméter
hosszú, a nyelet a kezébe veszi, a két ág mindegyikére gummizsinórt
erősít, a melyek egymással vászon vagy bőrdarabka által köttetnek
össze. Most ez utóbbiba kövecset, sőt a mi igen veszélyes is, göbecset,
ólomserétet tesz, megfeszíti s elpattantja madárra, gyümölcsre, ablakra,
emberre is.
A kisebb gyermekeket úgy ősz felé a papák a házilag készülő
bikával (XXVII. t. 9- sz.) mulattatják. A vasárnapi libapecsenyéről maradt
mellcsontot letisztítják, a tarajcsontot átfúrják s a húzócsontot szarv
gyanánt azon átdugják, sőt pecsétviaszszal oda is ragasztják. Azután
a két oldalnyulvány közzé többszörösen czérnát feszítenek ki, a melyet
egy kis fácskával megcsavarnak, a végét pedig közönséges viaszszal
a mellcsont legmélyebb részéhez ragasztják s ezután leteszik a bikát
a földre vagy az asztalra. A viasz persze nem bír soká a csavarás
erejének ellenállani, a pálcza 1—2 perez múlva leoldódik a viaszról
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s a földre vagy az asztalra csap, minek következtében a bika a kis
néző örömére, sokszor azonban ijedtségére egyet ugrik.
Berregetö (Schnapperl) (XXVII. t. 11. sz.) egy fél dióhéj 1/z része
le van faragva, a 2/3 részére többszörösen pamutszál tekerve, gyufaszál
keresztül dugva, megcsavarva s úgy téve, hogy az egyik vége a dió
héj szélét érje s akkor az egész dobszót veri ki rajta a gyermek.
A brugó (XXVIL t. 12. sz.) csak magyar nyelven ismeretes, még a
régi németeknél is. Ez nagyobb gomb két lyikján átfűzött két czérnaszál, olyanformán, hogy a gomb a középen marad. A szálak közös
végére egy-egy darabka vesszőt kötnek fogó gyanánt. Ezek egyikét
a jobb, másikát a balkézbe fogja a gyermek, a gombot lóbálja,
hogy a zsineg szálai egy kissé megcsavarodjanak s azután folyton
felváltva hol feszíti, hol engedi a szálakat, mitől a gomb brúgva
hol jobbra, hol balra forog, mert a feszítésnél a csavarodott szál
megforgatja a gombot még pedig olyan hirtelen, hogy a szál enge
dése után is még mindig abban az irányban tovább forog s a szálat
újból, de most már ellentett irányban csavarja össze. A gomb tehát
lendítő kerék.
Kocsit itt nem csinálnak olyant, mint a milyent használatban
látnak a nagyoknál, hanem annak, a kinek nem telik a játékkereskedósbeli kocsikra, a pótkávé- vagy pedig a gallérskatulya is megfelel,
még pedig tengelylyel s kerékkel (XXVII. t. 13. sz.) vagy a nélkül
(XXVIL t. 14. sz), megtöltik homokkal s rákötött madzagon húzzák.
A tengelyt egy darabka puhafa, a kerekeket rendszerint a czérnaguriga szélei adják.
Ennél sokkal szebb és nemesebb a sárkány (Drach) eresztése.
Ennek háromféle alakja van. A legegyszerűbb egy négyszögletes,
mondjuk egy félív papir, melyet két oldalt mintegy, tartó-léczként
összehajlítanak, a végére czérnából s papirszeletkékből farkat kötnek
s a közepe táján pamutszálra kötik s így szaladnak vele (2. á.
6. sz.). Persze a légáram felhajtó ereje nem engedi a földre sülyedni.
A nagyobb fiúk ilyen négyzet-alakú sárkányt nád vagy puhafaléczecskékbol készült kereszt segélyével rögzítenek egy síkba, farkkal
ellátják s mérleget készítenek neki, vagyis nem egy, hanem két
ponton függesztik azt fel (2. á. 7. sz.). A harmadik s legkedveltebb
alak a kerekfejű sárkány. Ennek váza egy hosszabb s egy rövidebb
egyenes botocska, melyek egymással keresztet alkotnak s egy vékony
vessző, mely a kereszt felső három pontját félkörben érinti. Innen
jobbra-balra le az alsó csúcsig madzagot feszítenek ki s ez képezi
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a váz élét. Itt is kell mérleg s fark s gyakran füleket is kötnek neki
oldaldiszül s egyensúlyozónak, sőt be is festik azt emberi, állati ábrák
kal (2. á. 8. az,). Igen nagy mesterek ebben a budai gyerekek. Mert jó
sárkányt készíteni nem könnyű dolog. A váz súlya, a sárkány nagysága,
a vázra ragasztott papir erőssége, a fark hossza és súlya, a mérlegszerkezete mind-mind bizonyos arányban kell hogy legyen egymáshoz

2. ábra. (6—8. sz.) Sárkányok.

is, meg a szél vagy légáramlat felhajtó erejéhez is. Sőt még a fel
eresztő zsineg hossza is fontos, mert attól függ a sárkány megállá
sának magassága. De a kinek azután sikerült a mestermü, az nem
is adja el még egy gyermek-ethnographusnak sem, hanem 100—200
méteres zsinegen ereszti a magasba s óraszámra elbámulja saját alko
tását, a mint ott fent a tiszta levegőben majdnem mozdulatlanul egy
pontban lebeg, a hős pajtásai pedig, hol az egyiket, hol a másikat,
hol a boldog fiút, hol annak szárnyas teremtményét nézik. A Vér
mező legkedveltebb helye ezeknek a kisérleteknek, de a Naphegy,
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a Szemlő-hegy, a Rózsadomb stb. közeli helyek is mind színterei
ezen, engem még most is megkapó mutatványnak, mert nemcsak ifjú
ságomat varázsolja elém, hanem tán az emberi röpülés problémájának
is a kulcsát képezi.
SséTkarikát (Windradl) (XXVII. t. 10. sz.) csak rajzolni tudó fiú
készíthet. Két kört rajzol papírra, a külső szerint kerekre vágja a papirt,
a belső szerint zeg-zúgokat vág, a melyeket felváltva jobbra-balra a
karika síkjára merőlegesen kihajt. Ez a karika gyenge szélben is
gyorsan szalad, a tulajdonosa meg utána, ostorral vagy seprővel a
kezében.

3. á. Papírjátékok.

Ugyancsak papírból készül a forgó (Dreher) (3. á. 71. sz.) is. Ezt
négyzet alakú papírból vágják úgy, mint a 4. ábra mutatja. A a, &, c, d
bevágások nem érnek az о középpontig, mert különben szétesik az
egész. A négy sarkon s a középponton át gombostűt tűznek, melynek
hegyét kis fenyőfa pálczába szúrják. Szélnek tartva, vagy ha szaladnak
vele, vagy ha ráfújnak: forog. Szegény gyermekek czifra papirból is
készítik s árulják a mikor is hogy sokat tarthassanak könnyű szerrel:
a pálczikák végeit burgonyába tűzdelik.
A mennyország és polcol (Hímmel und Hölle) (3. á.
72. sz., 5. és 6. á.) szintén négyzetes papirból készül.
Az a, 5, e, d sarkokat ef, fg, gh és he vonalakban meg
kell hajtani, úgy, hogy о középpontba érjenek. Ekkor 4. á. A forgó
meg kell az egészet fordítani s az e, /', g, h ( sarkokat ij,
készítése.
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jh, M és li vonalakban kell meghajtani, hogy a másik oldal о középpontjába érjenek. Azután az i3 j , Jc és l sarkokat egymáshoz kell hozni,
mi által az eredeti négy a, 6, с d sarkokat zacskószerűen el lehet
választani s oda a jobb s balkéz két-két, rendszerint egy-egy hüvelyk
s egy-egy mutatóujját dugni s az egészet hol hosszában, hol kereszt
ben megnyitni. Az egyik szakaszt feketével (tentával) bekenik: ez a
pokol, a másik a mennyország. Az egyik fiú csukva tartja в kérdi a

5. á. Mennyországgal és pokollal játszó
leányka.

6. á. A mennyország és pokol
készítésének bárom stádiuma.

másikat: „merre akarsz?" ez kijelöli az irányt s ha a szerint nyitva,
a fekete pokol kerül elő, nagy a nevetés. Nyitott állapotban meg
is fordítják s az % j , &, l sarkokra állítják s akkor a négy zacskószerű
rekesz, a melyben az ujjak voltak: paprika és sótartót ábrázol.
A suhintó, csapó vagy csattogó (Klesche, Kletsch'n v. Klatsch'n)
(3. á. 73. sz. és 7. á.) hosszúkás papírból készül, oldalainak hossz
aránya = 16: 10-hez. Az a, b, c, d sarkokat ef, gh, hi és je vonalak
ban be — s az egészet eh vonalban felébe kell hajtani, úgy, hogy a
sarkok befelé kerüljenek. Ekkor Jcfj és Jcgi vonalakat kell behajtani,
úgy, hogy az fj és gi pontok egymásra kerüljenek, mi által M hajlás
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áll elő. Nyugvóban bent van a két szár között, de ha a csattogat
e-ben megfogjuk s hírtelen suhintunk vele az l pont li-be szökik s
aránylag nagyot szól, néha a papir azonnal ki is szakad.
A fujtató (Blas'bälg) (3. á.
74. sz. és 8. á.). A négyzetes papirt
úgy kell az oa, об, oc, od, oe és of
vonalakban meghajtani, hogy az
a

7. á. A suhintó készítési módja.

8. á. A fujtató készítési módja.

9. á. A csóka (papirnyíl) készítési módja.

a pont o-vel összeérvén, az f pont pedig c-re, az e pont meg d-re
feküdjék. Most az f-t h-Ьш o-ra, az e-t i-ben o-ra hajlítjuk, az egészet megfordítjuk s c-t A-ban o-ra, d-t pedig j-hen o-ra hajlítjuk. Végre
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az egyik oldalon a g és i sarkokat m és n-hen háromszögű csücsökre
hajlítjuk fel, szintúgy az ellentett oldalon a h és j sarkokat m és w-ben
is háromélű csücsökre képezzük ki s akkor két-két csücsköt a jobb és
bal kézbe fogva széthúzhatjuk s összeszoríthatjuk az egészet, mi által
az ad nyilas fujtat. Ha ebbe belefújunk, mi közben az alsó két csücsköt
fogjuk, akkor a felső két csücsök a fujtató felfúvódása folytán szarvszerűen fel fog emelkedni s az
egész ördögfejhez lesz hasonlóvá.
(Teufel).
A csóka (papirnyíl, Csagl)
(1. 1. á. 75. sz. és 9. á.) vesze
delmes madár. Kis és nagy diák
is csinálja, nem is a szabad
ban repül, hanem a rajztermek
ben röpítik a szegény rajztanár
feje köré. Rendesen elrontott
rajzpapirosból kerül ki s ha
csak ennek a minősége nem
lesz árulóvá, akkor bizony hiába
dolgozik a szent inquisitió a
rendzavaró felkutatásán. A papir
oldalainak aránya = 10 : 16.
Először az m, n sarkokat ab és
ac vonalban, azután a b és c
sarkokat ad és ae vonalakban,
végre a d, e sarkokat af és ag
vonalakban befelé az az közép
10. á. 76. sz. Csákós fiúcska.
vonal felé hajtják be. Azután
az az középvonalat befelé behajtják, úgy hogy az /' és g pont össze
érjen, így tehát adfge egy vízszintes síkban, azfq pedig ez alatt merő
legesen, tehát függőleges síkban fekszik. Ez utóbbi léc-élt a jobb kéz
hüvelyk- és mutatóujja közzé kell fogni s kopja vagy dárda módjára
kezelni, miként azt az 1. ábrán kis leányom kezeli.
A csákó (3. á. 76. sz v 10- és. 11. á.) 1 0 : 1 4 arányú papírból készül.
Először cdí-ben felébe hajlítjuk össze, úgy, hogy a, e-ré s &, f-re érjen.
Azután a c sarkot gi vonalban a középig behajtjuk s a d sarkot a másik
oldalra i, h vonalban. Erre az ab szélét gh vonalban az egyik, az ef szélét
pedig ugyancsak a gh magasságban a másik oldalra felhajtjuk. Most
egymásután az % e, b és f sarkokat ráhajtjuk a csákó ferde élére
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s kész a csákó, melyet kis fiam daczczal vegyes büszkeséggel tesz
fejére, de ha ez előbbi az utóbbit legyőzi, akkor lekapja fejéről. Ha
a csákó sarkát egy kissé leragasztjuk vagy megférczeljük, annak
tartósságát emeljük. A csákó forgója pedig úgy készül, hogy 20—20
cm, nagyságú papirt párhuzamos szeletekre vágunk, de úgy, hogy
azok egyik végükön összefüggésben maradjanak. Erre összegöngyö
lítjük a papirt s az összefüggő rész lesz a forgó fogója. Kés vagy
olló hátával egy-egy szeletet óvatosan, hogy el ne szakadjon, úgy
végig húzhatunk, hogy felkunkorodik vagyis göndörré válik.
A hajó (3. á. 77. sz. és 12. á.) a csákóból készül. A csákó b
és c hegyeit egymásra kell fektetni s az egészet laposra lesimítani,
. _*
mi által a da és dat vonalak keletkeznek. Most
a o sarkot az egyik oldalon, a c sarkota másik
oldalon d csúcsig fel kell vinni s mindkét oldalt

11. á. A csákó készítési módja.

12. á. A hajó készítési módja.

aa, vonalban kisimítani. Azután ismét éppen úgy az a és at hegye
ket kell egymásra fektetni s az egészet; laposra simítani; mi által
a de és deí élek keletkeznek. Erre az a sarkot az egyik oldalon,
az a, sarkot a másik oldalon kell megint a d csúcsig felhúzni
s mindkét oldalt ee, vonalban kisimítani. Most az így összehajtoga
tott rétegzetből az eredeti b és c sarkokat ki kell keresni s azokat szét
húzni s kész a hajó, a melyen még egy kis simítás azért elkel. A hajó
közepében ott marad a csákó eredeti csúcsalakja az eredetinek fél
magasságában. Ezt árbócznak nézik. Ha azt az összehajtogatási elméletet
folytatjuk, háromárboczos kettős hajót kapunk, melynek szétbontása
azonban már bajosabb. Az egyszerű hajó szétszedéséből skatulyát is
tudnak csinálni, a melyben a diákság tiltott gyümölcsöt: dohányát
tartja el, sokan még akkor is, a mikor már kinőttek a tilalom boldog
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korából. De miután ez mégis csak nyitott skatulya, helyette inkább
még egy zárt skatulya készítésének módját akarom a papírjátékok
befejezéseképen bemutatni.
Ez a skatulya (3. á. 78. sz. és 13. á.) négyzetes papírból készül.
Négy saroknak a középpont felé való felezéses behajtás által 24 négy
zetet s 16 derékszögű háromszöget kapunk. Ez utóbbiakból a sraifozottakat kivágjuk s megkapjuk a II. idomot. Ennél e, f, g, Ä-ig bevágásokat
eszközlünk, továbbá i, k, l és m, % p-né\ is a rajz szerinti bevágásokat
teszszük. Ezután a d csúcs n és p lebbentyűit Összehajtjuk, m bevágáson
átviszszük s aztán ismét széthajlítjuk, úgy, hogy az efgh lebbentyük
már is zárt teret alkotnak. Végre a.& csúcs к és l lebbentyűit hajlítjuk
össze, i hasadékon átvezetjük s utána ismét áteresztjük, mi által kész

13. á. Skatulya készítési módja.

a csukott skatulya, melyet rovarászainál s más kirándulásoknál hasz
nálhatunk.
A kapókövezést (Stana (Steine) schnap'n) úgy játszák, a mint azt
Kiss Áron többször idézett munkájában a 472—476. lapon leírja.
Az iskolát úgy játszák; a mint azt Kiss Áron leírja,1 azzal a
különbséggel, hogy a nyolez osztály elvégzése után még a poklot s
a mennyországot is meg kell járni, még pedig úgy, hogy a felhúzott
lábra teszik a követ s a másikon ugrálva, vigyáznak, hogy azt el ne
ejtsék. Ezért az ábra is valamivel más:

1

Magyar gyermekjáték-gyűjtemény 471 1.
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Kómámasszony hol az olló (Bitt1 Frau Mam' (Mumme) leich'n
S'ma d'Scheer). Ismert játék. Mindenkinek van egy fája vagy más
fixpontja, kivéve azt, a kit ezen mondóka elmondására ide-oda kül
dözgetnek, hogy ott, meg amott, amannál van az olló, s míg az oda
jár, a háta megett helyet cserélgetnek egymással. De ha a kéregető
frissebb s Ő foglal el elébb ilyen csereberélt állást, akkor annak a
volt gazdájából lesz kéregető.
Rabló és pandúr (Rauber und Pándur), vagy pedig magyar és
török, magyar és német, illetőleg az aktuális események tekintetbe
vételével búr és angol. Két csapatra oszlottak a fiúk, persze mindenki
csak rabló, magyar vagy búr akar lenni, lévén a pandúr, a német
vagy angol az ifjúságnak csak olyan kedves és rokonszenves, mint
a rendőrség. A rablók bujdostak, a pandúrok meg elfogták Őket —
ha bírták. A háborús felek meg rendesen az új építkezések körüli
homokbuczkákat szemelték ki várnak, a melynek őrségét, modern
Dugovich Tituszokként, le-lerángatták magukkal a mélységbe. Több
nyire a két vezér választja táborát s ilyenkor pénz feldobás: fej és
írás vagy a levattával határozták meg, hogy ki választ először, éppen
úgy a mint azt Kiss Áron a bigejáték elején (465. 1.) leírja.
Kereskedő és ló. Ezt már az én diákkoromban is tisztán csak
magyarul játszották. Négy czédula készült ezekkel a felírásokkal:
Biró, Hajdú, Kereskedő, Ló. Ezeket összecsavartuk, egy kalapba vagy
egy asztalra tettük s mindenki húzott egyet. A ki a kereskedőt fogta,
annak ki kellett találnia, melyik a ló. Elkezdett tehát kiabálni:
„kereskedő, kereskedő, kereskedő, itt van a ló". Persze arra mutatott,
a ki leginkább szepegett s ha eltalálta, a biró diktálta, hogy a hajdú
mennyit üssön a zsebkendőből készült virgácscsal a lónak a mar
kába. Csakhogy gyakran a ló olyan bátran nézett a szegény keres
kedő szeme közzé, a biró meg a hajdú pedig hunczutságból olyan
félénken tekintettek szét, hogy a kereskedő azok egyikére fogta a lovas
ságot s akkor Ő kapott ki a ló helyett, többet vagy kevesebbet, erő
sebben vagy gyengébben, a szerint, a mint a biró vagy a hajdú
haragosa vagy jóakarója volt.
A kakasviadal is úgy járta, mint a hogy Kiss Áronnál le
van írva. 1
Jön a róka, ne néz hátra (Schau' di' net um, da Fuchs geh't
'rum). Ezzel a mondókával, virgácscsal a kezében, a körön kívül járt
1

M. gy. j . gy. 483. 1
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egy fiú. A kört arczczal befelé állva, kezeiket azonban hátra tartva, a
többi gyermekek képezik. A róka egyszerre csak egy tetszőleges
gyermek kezébe nyomja a virgácsot, hirtelen annak helyébe áll, a ki
most elkezdi menekülő szomszédjait püfölni, addig, mig azok újból
helyükre nem találnak s akkor ő marad rókának.
A hintázó nóták között régente ezt énekelték, valóságos dualiz
mussal :
Hinta, palinta
Um an graicza paprika.

Zálogos játéknál a következő nótát dalolták;

A társaság minden tagja ugyanis számot kapott s a kinek a
számát mondták a nóta elején, annak nem szabad a nótát egészben,
hanem annak csak csekélyke részét, a ripityom-ot kétszer dalolnia,
úgy hogy ha a dal bármely más szavába is belekap, vagy viszont,
ha a ripityomot nem. mondja: zálogot tartozik adni. Másrészt pedig
a többiek, a kiknek a számát nem mondták, zálogot kötelesek
letenni, ha a dalt hem éneklik, vagy ha a ripttyomot éneklik. Szóval
a „ripityom" a megnevezett egyén szólója, a dal többi része a kórusé!
A következő számot mindig az adj a, a kiét eldanolták.
Kint a bárány, bent a farkas, úgy, mint Kiss Áron a 77-ik
lapon leírta.
Gyertek haza, báránykáim (Meini lieben Lampel kommt's z'haus)
úgy, mint Kiss Áron a 96. lapon a libuskákról leírta.
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Budán is mindig

Engetem, pengetem, tergentáncz
Sógor-hajdú mit kívánsz
Nem kívánok egyebet,
Csak egy darab kenyeret.
Labdajátékok közül játszották s most is játszák a Porzsolt
Lajostól 1 leírt nagy métát exco néven, azután a kapóra-dobálást
kapós néven s a lyukba, illetve kalapba dobálási, melyet maga Por
zsolt is Király, miniszter, suszter másodnevezéssel illet, csakis ezen a
néven. Kevésbbó gyakori a kis sintér-méta és egy olyan, a mely nin
csen az idézett könyvben leírva. Egy fiú ugyanis először a jobbkézzel
dobja fel a labdát s míg az fent jár, a dobó-kézzel sorban' fésülködést, a második dobás alatt mozsdást, czipőtisztítást, végre öltöz
ködést jelez s ugyanazzal a kézzel mindig meg is fogja a visszaérkező
labdát. Azután ugyanazt balkézzel teszi. A többi fiú nézi s ha a
játszó elejti a labdát, más fiú következik, ha jól végzi, félreáll,
míg a végzettek pártja akkorára felszaporodik, hogy a siker remé
nyében támadhat a bukottakra s egy kis tréfás püfölést rendezhet,
melynek, a tréfa daczára is, rendszerint sírás a vége.
A ki a budai játékokat figyelemmel elolvasta, észrevehette, hogy
a Fröbel- s más iskolai játékokat kihagytam s a játékkereskedések
gyár- és műipari tárgyait mellőztem, a felsoroltak között azonban
ráismerhetett egyik-másik olyanra is, a mely más vidéknek is saját
sága, sőt talán még inkább azé, mint a székesfővárosé. De ez az
esetleges felfedezés a dolog lényegén mit sem változtat, hanem csak
azt bizonyítja, hogy azt valamely odavaló diák vagy cseléd hozta
magával, olyan sikerrel, hogy az most már Budán is meggyökeresedett,
hacsak nem fordítva: innen vitte magával haza?
Befejezésül pedig szívesen megnevezem munkatársaimat s köszö
netet mondok nekik e helyen is: dr. Szentgyörgyi Károly, Nonn
Teréz, Irma és Jani érdeklődtek leginkább gyűjtéseim iránt, melynek
minden egyes tárgyát a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya
részére szereztem meg. Nevezettek közül Jani csúizli-gyártás közben
bátyjának egy még egészen jó czipőjét vagdalta meg, csakhogy a
szükséges bőrt minél gyorsabban kézhez kaphassa. Lehet, hogy a
munka heve elragadta, valószínűbb azonban, hogy meghallotta, a mint
1

„A magyar labdajátékok könyve", az 57., 42., 4L, 60. lapon.

248

HATHALMI GABNAY FEEENCZ

Szentgyörgyi elmondta nekem, hogy diák korában, csúizli-gummira
való pénz hiányában, czúgosczipőiből húzta ki az arra való gummit.
A jó példa ragad. Csakhogy az a ravasz variatiója, hogy nem a
magáét, hanem a másét áldozta fel a tudománynak, mamája „beavat
kozásán" mit sem változtatott.
II. Ung- völgye.
Az Ung völgyének legérdekesebb mellékvölgye a Lyutyánka,
ennek legérdekesebb községe pedig Lyuta a galiczai határon. Van
4000 lakosa, tehát a megyének Ungvár után legnagyobb községe,
5 állami iskolája, 1 óvodája, 1 felekezeti iskolája, 680 tanköteles
gyermeke s mégis, ha a megyei úton végig hajtatunk rajta, alig látunk
házat, mert azokat majdnem mind a fő völgybe szakadó 26 mellék
patak mentén ópitették, hogy ne kelljen a házakhoz kutat ásni.
Ez a sok bujkáló mellókpatak azután egy eredeti gyermek
játékra vezetett, ugyanis bodzafából 40—70 cm. hosszú és 4—5 cm.
átmérőjű vízipuskákat (szikálká, XXVIII. t. 15. sz.) csinálnak, az egyik
csapat az egyik patakot megszállja, az ellenséges másik csapat a mási
kat s egymásra rohanva, puskáikat egymásra sütögetik, azután ismét
visszavonulnak „munitióért".
Közbevetőleg megemlítem, hogy a nők feltűnően fejlett keblűek,
úgy leány-, mint asszony-korukban, olyannyira, hogy a szomszéd'községbéliektől már ezen a réven is könnyen megkülönböztethetők. Erős,
jól táplált gyermekeket is szülnek. Ezek az ismert ruthén bölcsö-he
(kolyiszko) kerülnek, melyet gúzszsal (huzsóka) a mestergerendára kötnek
s a melyet az anya, az ágyában hanyattfekve, a lábával rugdalva ringat.1
A gyerekek 6 éves korukig otthon szőtt egyetlenegy nyers vászoning
ben (szorocska, 14. á. 16. sz.) szaladnak s ha ez mosásba kerül, akkor
addig puczéron, meztelen járnak még télen is. Ez az ing eleinte nagy
nekik, belebotlanak, később aztán belenőnek. Megesik, hogy 6—7
gyermeknek csak egy közös gubája (hunya) van, bocskoruk (vrbci
v. verbci gyermek-bocskor) is ritkán van s azért mulasztanak annyi
iskolát, mert a családi gubát egyszerre csak egy gyermek veheti fel.
Nevezetes még, hogy itt a leányok nem . csinálnak babát s ilye
nekkel nem játszanak, daczára, hogy testalkatuknál fogva, rátermettek,
hanem mindig a fiúkkal tartanak s fiús játékokat játszanak.
1
L. hathalmi Gabnay Ferenez „A bölcső". Term. Tud. Közlöny 1900. évi
62 s köv. 1.

XXVIII. tábla.

Gyermekjátékok: Ung völgye.
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Ilyen játékuk a szekér (tályicska, XXVIII. t. 17. sz.); persze az
ottani nagy szekerek mintájára vagy maguk vagy az apjuk csinálja
nekik. Természetes különben, hogy a legtöbb gyermekjáték érdekes
kis tükre a felnőttek ethnographiájának. Azután zsindelyből hegedűt
(huszli v. huslye, XXVIII. t. 18. sz.) készítenek, a négy húr madzagból

14. á. Gyermekruhácskák az Ung völgyéből.

való s zsindely-nyeregre kerül, a vonót lószőrrel összehúzott hajlékony
vessző alkotja. Azután vesszőre madzagot kötnek, a vállukra vetik s
kész a katona fegyver (puska, XXVIII. t. 19. sz.). A fütyülő (pistyálká,
XXVIII. t. 20. sz.) füzfakéregből készül, csinálnak még kalapácsot
(klyepács, XXVIII. t. 21. sz.) tisztán fából, azután szánkót (korcsiulya
budemeznim szánkáti), továbbá igen ügyesen vezetik el az egyes víz
ere cskóket duzzasztókkal s gátacskákkal, kis malmokat (mlini) raknak
össze s fából készült malomkerékkel (kolyeszko) látják el, melyet
Néprajzi Értesítő IV.
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a víz forgat. Homokban ók is virágoskerteket markíroznak, a melye
ket apró vesszőkkel teletűzdelnek. Fő csemegéjük a mogyoró, melyet
a kisebbek nem igen bírnak a fogukkal feltörni, hát készítenek nekik a
nagyobbak két darab fából mogyorótörőt (kuszálká, XXVIII. t. 22. sz.).
Ha az ember Lyutáról a víz folyását követve halad, 16 kilo
méterrel lejebb Csornoholova községre akad, a hol alig találni tár
gyat. Az út azonban szép, vadregényes,, olyan, mint a szomszédos
Máramarosmegye legtöbb útja, Ez is a hegycsúcstól a vadpatakig
szakadó meredek lejtőbe van vágva, úgy hogy ott csak vizet, eget s
meredeket látni. Útközben néhány olyan hídon kell áthajtani, a melyek
fölé tetőből s oldalakból álló valóságos ház (15. ábra) épült, mi által
nemcsak a híd tartói, hanem a padozata is tartósabbá válik, a hófúvás
ott ki van zárva, a szegény utas pedig eső és zivatar elől ménedék
helyet talál.
Még lejebb, már az Ung völgyében fekszik Dubrinics. Onnan
is gyűjtöttem egy gyermekinget (14. á. 24. sz.) és egy pár gyermekbocsJcort (14. á. 25. sz.), azután gyűjtöttem egy nyíl-puskát (puska,
XXVIII. t. 26. sz.). Az íjjá puhafatokkal van ellátva, ebben nyílt
vezeték van a nyíl részére, jobboldalt pedig két darabból álló feszítő,
illetve elpattantó závárzat van. Azután egy pörgőt (furdálká, kolyiha v.
káricska, XXVIII. t. 27. sz.), melyet négyszögletes deszkadarabkán
vagy orsóból lefűrészelt karikán átdugott tengelyből állítanak elő. Ezt
három ujj közzé véve pörgetik meg.
A pitykövezés, bikázás, friczkövezés v. peggyes játék 1 azzal az
öt kővel való kapkodó játék innen kezdve az egész völgyön végig
Budapestig s onnan a Quarnero partjáig, tehát tényleg a „Kárpá
toktól az Adriáig" ismeretes, itt „koczka tiszia v. klyoczka" néven.
Hoztam onnan még egy fából készült játékmozsarat (tócska,
XXVIII. t. 28. sz.) törővel (tócsok). Utóbbinak két ága van, mert az
eredeti nagy mozsarak is fából készültek s akkorák, hogy a bele való
törőt, melylyel sót, tengerit stb. zúznak, két kézre kell fogni. Innen
is került szekér (vúz, XXVIII. t. 29. sz.), mely a lyutaitól már eltér,
vízipuskát (szikálká, XXVIII. t. 30. sz.), mely itt már kisebb s csak
húsvétkor működik, rongybábút babaágyban (bábká ná posztyi vagy
posztál, XXIX. t. 31. sz.). Deszkába fúrt, négy lyukba dugott, botocs
kák közzé font fűzfavessző-oldalakból áll.
Az Ung völgyében Dubrinicstol felfelé fekszik Nagy-Berezna.
1

Kiss Áron: „Magyar gyermekjáték-gyűjtemény'1. 472—477. 1.

XXIX. tábla.

Gyermekjátékok: Ung völgye.

XXX. tábla.

Gyermekjátékok: Ung völgye, Szemes.

GYERMEKJÁTÉKOK.

251

Ott is malomkereket hajtatnak a vizzel, kertelnek s földből sütemé
nyeket, sárból vagy a hegyoldalból vájva pedig kemenczóket csinálnak, a
melyekbe gyakran valóságos tüzet gyújtanak. Láttam még orsót mad
zagon rángatni, úgy, mint a budai brúgót.
Dubrinicstől lefelé fekszik Potácsnya. Mindössze 18 ház, 10 római,
s 8 görög katholikus családdal, de legalább is ötször annyi gyerek
kel. Lakói ezelőtt hamúzsírt (Pottasche) főztek, innen származik a
község neve. Közel hozzá, Pereeseny felé van egy kaolinbánya,
melyet Fischer porczellángyáros bérel a kincstártól. A potácsnyai
agyag ennélfogva igen jó minőségű s itt a gyermekek főképen agyag
figurák gyúrásával mulatnak, melyeket azután a kályhán vagy a
napon szárítanak. Igen tartósak, csak az romlott el, a mit én a
fényképezésnél tettem tönkre. Hoztam a Magyar Nemzeti Múzeum
néprajzi osztályának (XXIX. t.): embert (chlop. 32. sz.), libát a tojáson
(huszka sedzina vagy szidila ná veiczia, 33. sz.), 2 kalapot (káláp,
34. sz.), asztalt (sztol, 35. sz.), 2 széket (sztolek v. sztulczi, 36. sz.),
tálat (miszká, 37. sz.), 2 kacsát (kácská, 38. sz,), 3 tányért (tányéri,
39. sz.), kenyeret (chlep v. chlyip, 40- sz.).
Beszereztem még Bosztoka-Pásztélyról (1. XXIX. a táblán) egy
szánkót (szánki, 41. sz.), Kosztyova-Pásztélyról egy kereplőt (prászkotká, 42. sz.) s egy igen szolid kardot (szablya, 43. sz ) fából. BegenyátPásstélyról egy perselyt (buksza, 44. sz.), illetve téglaalakú zárt faskatulyát, melynek szűk nyilasa van a pénz bedobására, intentiója
pedig ugyanaz, a mi az agyagperselyé, t. i. hogy a gyermekeket
takarékosságra szoktassa. Ujkemenczéről 10 darab rongybábút (bábká
vagy kuklá, 45. és 45 a: &, c, d sz.); ezek között legérdekesebb az,
a mely egy anyát, karján gyermekével ábrázol. Ezek minden keresztfa,
de egyszersmind minden hosszanti fácska nélküli rongybabákhoz tar
toznak, a melyeknek nem csak két karuk, de két lábszáruk is van,
még pedig sodort rongyból. Arczjelzésük nincsen, csak az által jelzik
az arczot, hogy ezzel ellentett irányban kontyot kötnek, mint azt a
matyóbabákról a játékbába czímű tanulmányomban leírtam.1 Továbbá
talyigát (telyibá, XXX. t 46. sz.), 2 darab bodzapuskát, (kuszálká,
XXX. t. 47. sz.) íjjas -puskát (puska XXX. t. 48. sz.), a melynek
tokja keményfa, vezetéke zárt vagyis léczczel fedett, tehát már a
csőhöz közeledik, de závárzata nincsen. Azután 3 malomkereket (mlince,
XXX. t. 49 sz), a melyek villás ágait az erecske két partjába szúr1

Term. Tud. Közlöny 1900. évi 377. s következő I.
17*
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nak, úgy, hogy az a ráfektetett kereket hajtsa. Végül három fakalapácsot, (klyepács vagy molatok, XXX. t. 50. sz.), 2 lapátot, (lapáta,
XXX. t. 51. sz.) s négy fakéregkereket (kolyistyá, XXX. t. 52. sz.),
melyeket kocsitengelyekre is húznak, de a nélkül is gurítanak. Ezen
beszerzések némelyikénél az eladó gyermek vagy szülő a kapott cse
kély összegből egy-egy kétfillérest vissza adott nekem „szerencsepénz"
gyanánt, bár ez ott rendesen csak lábasjószág adás-vétele körül dívik.
Ezt az érdekes vidéket nem hagyhatom el azonban a nélkül, hogy
azoknak a kik azt velem megismertetni szívesek voltak, egy kis emléket
ne állítsak. Első sorban méltó erre ungvári Rónay Antal m. kir. főerdőtanácsos, a kinek egész utamat, az azon tapasztalt jóindulatot és szives
vendégszeretetet és Pirkner Ernő magy. kir. erdőtanácsos, a kinek az
arra való szabadságot köszönhetem, továbbá Ladányi Frigyes dubrinicsi s Pásztor Sándor csornoholovai m. kir. erdészek, a kik közül az
első igen lelkes gyűjtőnek is bizonyult. Érdemben hozzájuk sorakozik
Ruttner Gyula lyutai jegyző. Csépés Tivadar állami tanító s neje
sz. Einer Etel óvónő, továbbá Petreczky János körjegyző s Kontratovics János gör. kath. esperes Dubrinicson, végül pedig egy tíz éves
kedves olasz leányka: Gajotto Santina Pottacsnyán, a ki engem Tégl
Jancsóval, az ottani alkotó művészszel ismertetett meg s velem egyedül
megmászta a neviczkei szép várromokat, a melyek regényes emléke
remekül zárják be ezen zordon vidék barátságos emberei között töltött
szép napokat.

15. á. Fedett híd, a Lyutyánka patakon. Pásztor István felv.

GYERMEKJÁTÉKOK.

253

III. Szemes.
Szemes somogymegyei kis falu a Balaton partján. Mindössze
csak egy utczája van, de virágzó nyaralótelepe s ebben is, abban is
sok-sok budapesti fürdővendége.
Papja nincs, csak kántortanítója: a derék Kétszery János úr,
a ki engem gyűjtésemben támogatott s a kinek ezért köszönetet mon
dok. Eleinte csak azért akartam ott a gyermekjátékok között bön
gészni, hogy ne maradjon ki az a hely sem, a honnan éppen az
én gyermekeim hozzák haza nyaranta azt a drága jó egészséget, de
utóbb is belemelegedtem; mert érdekes dolgokat művelnek azok a
vad vagyis tartózkodó gyerekek. így a rendelkezésre álló fűzfagalyból olyan egyszerű, minden tok és vezeték nélküli íjjat (nyílpuska,
XXX. t. 53. sz.) készítenek, a milyennel valószínűleg még eleink
oda cseppentek. A hozzávaló nyíl meg nádból készül, a hegyét súlyos
bítás és ezáltal biztosabb hordképesség adása végett, a bél kiszorításá
val egy darabka bodzafagalyba dugják. Játszanak azután még három
féle puskával is. A szokásos vízipuskávál (u. o. 54. sz.) kivált a Bala
tonban valój fürdés közben, azután a Mez-puskával (u. o. 55. sz.), mely
ehhez hasonló módon kifúrt bodzafaágból készül, csakhogy nincsen
annak a vége a vízsugár összeszoritása végett egy másik fadarabbal
összeszűkítve, haiiem egy kócz-dugót kap, melyet az összeszorított
levegő hangosan kilök. Mindkét puska tolókája kenderrel van körül
csavarva, hogy légmentesen zárjon. A harmadik a Icrumpli-pusJca
(u. o. 56. sz.). Ennek a csöve a liba szárnytollának a szára, mindkét
végén simára levágva, tolókája egy kis vesszőcske, a mely nincsen
semmivel körülcsavarva, mivel nem kell neki légmentesen járni, mert
a gyerek felszeletel egy krumplit s a szeletbe belevágja a tollszár
egyik végét is, meg a másik végét is s akkor a két darabka közé
szorult levegő jól el van zárva, most akármelyik darabkát tolja be a
tolókával, a másik darabka az összenyomott levegő által okozott aránylag
nagy Lpukkanással ki fog repülni. Ezentúl azután felváltva mindig
csak azt a végét kell a krumpliszeletbe vágni „tölteni", a melybe
éppen a tolóka nyomult. A krumpliszelet pedig a sok lövöldözés után
úgy ki van lyukasztva, mint valami szűrő.
Eredeti játék a csörgőjük (u. o. 57. sz.) is, mert nem annyira csö
rög, mint pörög, azért pörgőnek is fogom nevezni. Ez egy decziméteres
kerek vesszőcske, fejjel ellátva, hogy egy kifúrt dión át ne essék.
A kitakarított diónak van azonfelül még egy harmadik nyilasa, a

254

HATHALMI GABNAY FERENCZ

melyen át ki van dugva az a zsineg, a melyet a vesszőcskére kötöttek
s csavartak, még mielőtt azt a dión átdugták volna. Ennek megtörténte
után a vesszőcske végére alul egy közepes krumplit dugnak. A gyerek most
balkézbe fogja a diót, úgy, hogy a krumpli lefelé lóg s jobb kézzel
rángatja a zsineget, mely, ha utána eresztik, rögtön ismét felcsa
varodik, mert a vesszőcske a krumpli tehetetlenségi nyomatékától
elragadva, még jó sokáig hazátlanul is tovább forog s a zsineget ellen
tett irányban felcsavarja úgy, hogy azt szakadatlanul húzogatni s
eresztgetni lehet.
Babát (u. o. 58. sz.) is kaptam, azokhoz tartozik, a melyeket mint
merevkarúakat írtam le, arcza nincsen, csak az által van jelezve, hogy
az ellenkező oldalon gomb van oda kontynak kötve, úgy, mint a matyó
babáknál, 1 de attól is valamint az újkemenczeiek kivételével minden
eddigi más babától is abban különbözik, hogy egy helyett hét botocska
képviseli a lábszárakat. De a kétlábúság ezen luxusát alighanem
azért engedte meg magának ez a baba, mert hallotta, hogy itt van egy
úr, a M a „Minisztériumba" viszi. A rutén akczió óta ugyanis csak a
„Minisztérium" bír a nép. szemében súlylyal, többi intézményeinket az
istenadta nép egyhamar nem fogja megismerni, sem számbavenni.
Eke, ásó, kapa és hassa (XXXI. t. 59. sz., XXX t. 60., 61. sz.,
X X X I t. 62. sz.) mind bádog igénybevételével úgy van elkészítve, a
mint azt a nép használja. A bádogot az ottani grófi uradalom bérlő
jének német nyelven bádogra festett reklám-táblácskái adják.
Szekér járom rúddal, gereblye s fogasborona (XXXI. 63., 64., 65. sz.)
pedig szintén a felnőttek ebbeli tárgyainak mintájára, de csak fából
minden bádog nélkül készült.
Feltűnő, hogy ez utóbbi nyolcz tárgy aránylag kicsiny a többihez
képest.
,.
'
'
IV. Quarnero öböl.
A fiumei öböl következő községeit jártam b e : Czirlcvenicze,
Porto-Ré, Buccari, Fiume s ennek külvárosát: Susáhot, a fölötte
fekvő érdekes Tersatto várral és városrószszel, továbbá Volosca, Abbázia,
Iha, Lovrana, majd a tengerparttól távolabb fekvő Pobri, Mattuglie,
Castua és Veprinácz községeket. Igen érdekes ethnographiai, még
érdekesebb touristikai felfedezéseim voltak, de gyermekjátékok dol
gában vajmi keveset találtam. Bennem ez az út s egész ottlétem azt
a benyomást keltette, hogy ezen a kopár, szegény vidéken a gyermekek
1
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igen keveset játszanak s az a kevés is inkább a kenyérkeresethez,
mint az igazi gondtalan szórakozáshoz vezet. így minden gyermek
bizonyos mohósággal horgászik, prédáját pedig rögtön eladásra kinálja.
De ettől el is tekintve, a horgászás nem mulatság, legalább gyer
meknek nem az. Van azután a sziklákhoz szívókorongjával oda tapadt
egy kis kagyló, melynek héja ugyanolyan szhm, mint a közét, a
melyen előfordul és moszattal.is éppen úgy be van nőve, mint amaz,
annyira, hogy attól ezen önvédelmi mimikri folytán nehezen külön
böztethető meg. Ezt Pantálena-wak (Arca Noae L , de főleg a kis
Patella scutellaris Lm. XXXI. t. 66. sz) nevezik a gyermekek, késsel
leválasztják termőhelyéről s az olcsóbb oszteriákban néhány szoldiért
eladják a signorinának, a ki összevagdalva a polentába tölti. A kagylóhéjakat visszakapják s ezekkel egy ideig játszanak s ha megunták,
újra eladják 1—2 szoldiért a fürdővendégeknek, a kik ezt a pénzt
alamizsna számba adják nekik úgy, a mint a tihanyi gyerekeknek a
Tcecskékörmokért s ezelőtt a visszhangért is kijárt. Ezután megint újabba
kat kaparnak le a szikláról, mert az ár-apály itt éppen olyan szegény^
mint a nép maga, az sem hoz nekik sem kagylót, sem csigát s
huszonnégy óra alatt csak egyszer-egyszer észlelhető, a mint estefelé
fél méterrel árad s reggelre ugyanannyit apad a tenger vize, melyet
nemcsak fürdésre, hanem főzésre s uborka-savanyításra is használnak,
mert ez által a só árát megtakarítják. Elvétve mégis akad néhány
tengeri csiga a sziklák között, de az olyan apró, s piszokszerű, hogy
egy egész marékra valót kell, hogy egy szoldiért adjanak. A mi szebb
csigát árulnak, azt messziről hozzák.
Fiume mólóján gyümölcsöt raknak egyik hajóból a másikra vagy
a partra szállítják azt. Az ilyenkor a sós vízbe hullott körte vagy alma
sem a fenékre nem száll, sem a felületen nem úszik, hanem 2—3
méternyire ez alatt lebeg. Az élelmes ficzkók tehát ilyenkor mind
egy sajátságos eszközzel: a radilatával (u. o. 67. sz.) vannak felsze
relve s ezzel emelik ki az elmerült kincseket, A radilata vastagabb
vagy vékonyabb sodrony — már a milyenhez a kis fiúk rendszerint
„elemelés" útján juthatnak — ezt kónikus spirálissá hajlítják össze
s a végére ugyancsak olyan módon szerzett madzagot kötnek.
Van egy eredeti játékuk is: a pisa (ejtsd magya
rosan). 30—40 centiméteres oldalhoszszal négyzetet raj
zolnak az út porába vagy a fövénybe s ezt két kereszt
vonással négy részre osztják. Azután ezen ábra körül
felállanak s egy 8—10 lépésnyire fekvő fix pont, egy
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fa, egy karó vagy oszlop felé dobnak egy-egy szoldit. A kié a legköze
lebb esik hozzá, az az első, a kié a legtávolabbi, az az utolsó. Ebben
a sorrendben kezdik a játékot. Mindenki felszedi a pénzét s az első
odaáll a fix ponthoz s most viszont az ábrára dobja szoldiját, ha az
alakba sikerült azt dobnia, felveheti s elteheti, de ha az ábrán kívül
maradt vagy az ábra egy vonalára esett, akkor azt ott kell hagynia.
Következik azután ugyanazon módozatokkal a második, harmadik stb.
Már most a dobálás befejeztével az ott maradt szoldik birtokáért
folyik a küzdelem, még pedig az ugyancsak megállapított sorrendben,
először az első megy oda s a mutató- s hüvelykujjak összeszorítása
útján megfricskázza a szoldit, úgy hogy az az ábrába, de ne annak
egyik vonalára kerüljön. Ha ez sikerül, az is az övé, ha nem, üres
kézzel odébb áll s ugyancsak úgy következnek utána a többiek is.
Ez tehát megint csak inkább kenyérkereset, mint játék, úgy, mint
Budán a pénzzel játszott falhoz verősdi.
Valóságos gondtalan gyermekjátékok közül csak a kapókövezést1
s az iskolát2 játszák. Azután gyermek-kocsiban egymást húzzák, a ten
gerparton hajókkal játszanak, a melyeket bárkáknak mondanak. Ezeket
is éppen úgy, mint a legtöbb játékszert: csak részben ők maguk
készítik, részben az ebben már jártasabb hajósok, mint családapák
faragják. Ezekből három darabot szereztem be Lovránában Reiff
Mariska úrhölgy szives közreműködésével. A két nagyobb bárka (u. o.
68. és 69. sz.) gyermekkéz munkája, a legkisebbet (u. o. 70. sz.) hajós
készítette.
Kicsinyek és nagyok egyaránt a tekézésnek vagy kuglizásnak
is hódolnak ünnep és vasárnap délután. A fabábukat s golyókat asz
talos is, esztergályos is szállítja nekik, de tekepálya készítésével már
csak a talaj egyenetlenségénél és sziklás voltánál fogva sem vesződik
senki, hanem a golyóval egyszerűen megdobálják a bábukat.
A jobbmódú gyermekekről Fiume városa jobban gondoskodott,
mint Budapest a magáéiról. Van Fiúméban a színház előtt olyan
ideális kert, a milyen nálunk nincsen. Az egész területet fák árnyé
kolják, minden fa törzse léczekkel van védve, de bokor s pad
csakis a kerítés mentén van köröskörül, az egész kert belseje pedig
minden út és gyep és virágágy nélkül szűkölködő, de azért bájos
gyermekekben bővelkedő egyetlen nagy játszóhely, melynek vörös
1
2

L. Kiss Áron „Magyar gyermekjáték-gyűjtemény* 472—477 1.
L. ugyanott 471 1.
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karszt-homokját állandóan nedvesen tartják. Az iskolát úgy játszák
benne, mint Kiss Áron leírja.
A vidék kültelkein is sokkal jobban erezhetnék magukat a gyer
mekek, ha olyan korán munkába nem fognák őket. így Mattuglieben
egy tíz éves leány főzte meg a távol levő felnőttek, igaz, hogy
nagyon is frugális ebédjét. A füst csak úgy marta a szemeit.
Veprinázon éppen akkor voltam, mikor egy mátkapár két tanujával
a papnál járt az esküvőt bejelenteni. Mikor a vidék felett uralkodó szép
templom magas lépcsőzetén lejöttek, az egyik tanú az arra már leske
lődő néhány gyermek közé kenyeret dobott, a melyet azok el is kaptak
a levegőben. Ez szerencsés jel, mert ha csak a földről sikerül azt fel
szedni, nem sok jót jósolnak. A kenyér külön e czélra karika-formára
volt sütve s lehetett vagy két kilogramm súlyú.
Változatosság kedvéért befejezésül tehát a gyermekek ethnographiájáról a nagy okéra tértem át, még pedig nem minden szándé
kosság nélkül egy házasságra. Hiszen az emberek vonzalmának ilyképen való betetőzése egyszersmind kezdő alapja kitűzött tárgyamnak,
a melyet senki sem fog kicsinyleni. A gyermek a nemzet jövője s
nagyrészt rajtunk áll, ezen jövőt a jelennél jobbá, szebbé tenni. Ehhez
pedig a lelkes jó példa, a nevelés s tanítás egyéb tényezőin kívül a
gyermekek foglalkozásának jótékony befolyásolása s így játékaiknak
ismerete is szükséges.
Hathalmi GaUay Ferencz.

RÉGI SÁRKÖZI KEMENCZE.
A Néprajzi Osztály ez év folyamán a tolnamegyei Sárközből,
Decsről egy előttünk eddig ismeretlen formájú kemenczét vásárolt meg,
mely nézetünk szerint érdemes arra, hogy közzétegyük a végből, hogy a
gyűjtők figyelme reá irányuljon.
A kemencze — utolsó darab a faluban — egy öreg házban
állott. Régebben, mint mondják, több is volt belőle. Eldugva most is
lehetne talán valahol találni s a présházak padlásán szétszedve állí
tólag most is van a községben. Hogy mikor és kik csinálták nem
tudni biztosan. Állítólag 150 éves legyen. Az öreg háznak egyik sar
kában a maga megszokott helyén volt felállítva. A konyha felől fűtötték
a tűzpadról s az újabb keletű nagy, asztalalakú szabad tűzhelylyel semmi
nemű összeköttetésben nem volt. Régebben kenyérsütésre is használták.
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Alakját a mellékelt fénykép hűen visszaadja. Tagozása régi
formákra emlékeztet s eszembe juttatja a gráczi „Joanneum" egy
korai renaissance kályháját 1540-ből. A négyszegletes talapzaton, egy
szintén négyszegletű ^alépítmény, mondjuk a kályha dereka, van a
falnak támasztva s ezen egy kerek felépítmény, talán a kályha feje,
nyugszik csipkés gallériával beszegve, szintén a falnak dőlve.

1. á. Decsi kupás (köcsög-) kemencze.

A kemencze formája, mellett dereka az, mely különösebb figyel
mét érdemel. Ez sárból van felépítve olyanformán, hogy falába három
oldalról apró agyagbögrék vannak, fenekükkel a kemencze belső vilá
gossága felé tekintően, tehát szájukkal kifelé, beékelve, a mint a
kép mutatja. Dunántúlon a négyszegletes szólű; kerek fenekű, homorú
cserepekből összerakott kályhák (kupás kályhák), sokfelé el vannak
terjedve, de ezek tisztán cserepekből készülnek s csak e cserepek össze-
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illesztésre használnak agyagtapasztékot, míg ez inkább sárkemencze,
beigtatott bögrealakú cserepekkel; Ezek a bögrék nagyobb felületet
alkotván, mint a lapos vagy kissé homorú cserepek a meleget bőveb
ben sugározzák ki. A mi kemenczénknél, a mint mondják, a kívülről
bejövök ökleiket a bögrék szájába dugták, úgy melegítették.

2. á. A decsi kupás kemencze fiókjai.

3. á. Római kályhacserép. (?)
Egy ilyen bögrét a 2-ik ábra közepén láthatni l / a nagyságban.
Felülete egészen sírna, belseje vörös festékkel van bekenve, mint a
kályha többi cserepeié is. Ezek a bögrék a kemencze belseje felől
sárral voltak betapasztva, de nem tökéletesen, mert aljuk és fenekük
egy darabon korommal volt megfogva. A kemenáze másik két cserép-
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formáját szintén a 2. ábrán láthatni. A csipkés galleriáfiókon díszí
tés is van.
Tudtunkkal ilyen kemenczét hazánkból még eddig nem közöltek.
Bögrealakú cserepekből összeállított kályhát R. Meringer ír le Stájer
országból,1 de ennél az edények fenekükkel kifelé vannak fordítva
s a kemencze is más alakú, mint a mienk. Ugyancsak a fentebb
említett múzeum kályhacserép-gyüjteményében van egy teljesen olyan
alakú zöldre mázolt fenekű cserép, mint Meringeré, sőt két kemenczét
is láthatni ott a XIV. századból, hasonlókép kifelé tekintő bögrékből.
Osztályunk gyűjteményében van egy ismeretlen eredetű öblös
köcsögalakú edény, a mit Meringer értekezése alapján2 hajlandó vagyok
kályhacserépnek tartani, minthogy meglepően hasonlít az általa közölt
Bécsben talált, római kályhacseréphez (234. 1.), csak azzal a különb
séggel, hogy sima és nem rovátkos. Alakját a 2. ábra mutatja */j nagy
ságban.
Hazai gyűjtőink figyelmét legyen szabad felhívnunk e művelődés
történeti szempontból érdekeskemenczékre.3
B. Zs.

GÖCSEJI HÁZVÉGEK, KOSZORÚFÁK
ÉS SZÁRFÁK.
Göcsejben a házvégek, mint az itt bemutatott ábrákból látható,
változatosak.
A legősibb alakzatokat az 1. ábrán az 1. és 2. számú alakok
jelzik. Ezeknél, mint általában a sátoros tetőknél, a vég a gerincztől ferdén futó síkban ereszkedik a ház falára. Az ily házvégeket
farazatnak nevezik.
A farazaton a szalmazsuppozat elrendezése vagy sima, vagy
részben avagy egészben farkötéses (csipkézett). Némely farazat csak
fölső részének közepén csipkézett; e csipkék tehát a sarkokig nem
1

Mitth. d. antrop. Ges. in Wien XXIII. K. 139. és 142. 1.
U. o. XXVII. K. Zur Geschichte d. Kachelofens.
3
Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk még Bunker értekezését U. o. XXXIII.
k. 329. 1. „Hafneröfen in Stoob". (A sopronmegyei Csáva.) Lehet az is, hogy ez a
cserép az ö „Steak'l"-i9fnek testvére.
2
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nyúlnak. A farazatos házvégeken itt-ott még füsteresztő lyukak is
vannak. A farazat sarkai többnyire végig csipkézettek.
A farazat továbbfejlődését a 3—6. alakok jelzik. A 3. sz. alaknál
a farazat keskeny, a 4., 5. sz. alaknál nagyobb-nagyobb űrt hagy
s a 6- számúnál a farazat már teljesen hiányzik. A 3. sz. alakon
látható farazatnak a lefutó s egészen a ház alapzatáig érő két ollóláb
ad különös érdekességet. Ilyen szerkezetű házvég régebben gyakori
volt, ma már azonban igen ritka. Ezt Bánok-Szt.-Györgyön találtam.

1. ábra. Göcseji házvégek.

Rajz. Gönczi F.

A hol a farazat nem teljes, illetőleg megszakad, ott a farazat
helyén vagy űrt hagynak, a melyet időnkint zsuppkévével, kukoriczaszárral, szénával zárnak el, vagy sövénynyel, léczczel, deszkával falaz
zák el.
A szalma, széna stb. persze legtöbbnyire csak télen képezi a
védőfalat. A mikor ezeket a háziállatok feleszik, ismét szabadon tátong
az űr s jól be lehet látni a „héba".
A farazat által hagyott homlokzati részt oldalt a csonka- vagy
Hsollólábak, alul a Icoszorúfálc, fölül pedig, hol a farazat megszakad,
a föfa vagy kötőgerenda határolja.
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A homlokzat állandó falazata az említetteken kívül a téglafal,
melyet általában tűzfalnak neveznek.
A fonásos homlokzaton valamiféle nyílás mindig van. Vagy fölül
van üres hely hagyva (8. alak), vagy ablak-, ajtónyilás van vágva.
Az ajtó rendesen az ú. n. cserényajtó (2. ábra 10. alak), mely nem
csak a füst kieresztésére, hanem a „héba" való bejárásra is szolgál.
A homlokzat léczei függőleges irányban sorakoznak, ritkábban

2. ábra. Göcseji házvégek.

Bajz. Gönczi F.

vagy sűrűn (11. és 12. alak). A deszkafalazat kiállítása czifrázat,
díszítés tekintetében nagyon gazdag.
A deszkák, a zsuppfalazat leereszkedéséhez képest, némely homlok
zatnál egészen alacsonyak, szélesek s vastagok, másutt, főleg az új
házaknál, hosszúak s rendes deszkaszélességűek. Régebben a desz
kákat a nép maga fűrészelte, nagyobbára tölgyfából s minden gyalulás,
simítás nélkül használták fel. E „pallók" nem igen illeszkedtek egymás
mellé, köztük nagy rés volt, de jó volt. Most már sok háznál a
deszka fenyőfából való s sok esetben nem is ä nép maga, hanem
asztalos, ács készíti. A régi deszkás homlokzatoknál nem ritkán csak
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a deszkák közt levő rések szolgáltatják a „hél" világosságát s azokon
száll ki a füst; általában azonban legtöbbször ajtó vagy különböző
kivágások szolgálnak e czélra. A kivágás néhol csak egy kereszt,
két gömbölyű vagy szívalakú lyuk, másutt azonban a legkülönbözőbb
czifrázatú metszetek. E kivágásokat a 2—5. ábrán a 16—43. számú
alakok mutatják.
A legkezdetlegesebb ily kivágások a 19-, 22., és 25- számú ala
kok láthatók, több-kevesebb kerek, hosszúkás lyuk, három vagy négy-

3. ábra. Göcseji házvégek.

Rajz. Gönczi F,

szögletű nyílás alakjáfian. Ezekkel azonban a czifrát, a változatost
kedvelő nép nem elégedhetvén meg, melléjük más, rendesen egyenes
határvonalú alakzatokat is kombinált. A czifrázatok tovább fejlődé
sével, az említett kivágások mellett, már virágalakokat is vágtak a
deszkákra. A 28., 35., 41. és 42. számú alakokon megtaláljuk a néptől
annyira kedvelt tulipán, liliom elég jól felismerhető alakját, részint
kimetszve, részint festve.
A díszítéses kivágások közepére előszeretettel alkalmazzák a
keresztet, mely néhol egészen egyszerű, másutt azonban czifrázott,
különösen, ha festve van. Mert a házak homlokzatára újabban festenek
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is, mint azt a 40-, 41. és 43. számú alakokon láthatjuk. Ezeket már
rendesen asztalos-mester készíti. Ráfest nemcsak virágot, hanem mada
rakat, gyertyaalakokat, templomot stb.
A festett homlokzat legfejlettebb alakját a 6. sz ábrán látjuk.
Itt középen Mária alakját láthatjuk a kis Jézussal; alattuk több tornyú
templom, balra a szentség, jobbra a kehely-alak. A kivágások között
es er ép virágok vannak pingálva.
Igen érdekes a 36. alakon a homlokzatot körítő koszorús szalma-

4. ábra. Göcseji házvégek.

Rajz. Gönczi r.

fonás, mely Göcsejnek csak délnyugati részén, Bánok-Szt.-György,
Szentadorján környékén szokásos. A 42. alakon látható kereszt, gyer
tyák s tulipánok deszkából vágattak s rá vannak szegezve a homlokzat
deszkáira.
Alakjára nézve különös a 43. alakon látható homlokzat. Egy
kerített hajléknak a homlokzata Szilvágyról. Ez persze nemcsak a
szobának, hanem a vele egyvonalba eső ú. n. „kiskamurának" is
homlokzata.
A homlokzat kiegészítő részéül tekinthetjük, legalább díszítés
tekintetében a hoszorúfákat is, melyek a homlokzat alján futnak viz-
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szintesen s rendesen párosával, nem ritkán azonban hármasával is.
A melyeket homlokzatokkal nem matattunk be, azok külön az 1—8.
ábrákon láthatók.
A koszorúfák simák, nagy apró kivésésekkel vannak czifrázva.
(L. 7. ábra.) Néhol egyedül ezek képezik nemcsak a koszorúfák, hanem
— főleg Milej vidékén — a négyszögletű ollólábak s kötőgerendák
díszét is (lásd a 26. alakot). A kivájt vagy kivésett mintájú díszítések
érdekes példányát ábrázolja a 4-ik számú alak, hol a vájás közepén
kereszt alakot hagynak.

5. ábra. Göcseji házvógek.

Rajz. Gönczi F.

A többi alakon látható másnemű czifrázatok nagyobbrészt fes
tések. Még a kivágások is színezve vannak; pl. a 2-ik alakon a kivájt
díszítések fele vörös, fele kék; a közepén lévő három minta árnyékolt
részei vörösek. A többieknél is, mind a koczkáknál, mind a háromszögalakoknál piros, fehér s kék szín váltakozik. Több helyen a felső
koszoráfára deszkát szegeznek s alsó szélét rendesen czifrázzák. Ez
már asztalosmunka.
A homlokzaton — rendesen a koszorúfalakon vagy a deszkákra
illesztett külön táblán — a házak építésének évét is megörökítik.
Több helyen a tulajdonos és ópitő neve is rajta van. A 41-ik számú
Néprajzi Értesítő IV.

,

18
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alakon bemutatott házhomlokzat baloldali szélső rajzolatából pl. ezt
a felírást jegyeztem le:
„Isten éltesse Bocskor Istfán 1871 Pál Kati Fügyott Meny
hárt tisler."
A homlokzat legújabb alakja a tűzfal, mely téglából van rakva.
Ez újabban nálunk mindenütt általánossá vált. Különös, az általános
tól eltérő formát Göcsejben sem mutat, azért azt itt nem is találtam
szükségesnek bemutatni.

6. ábra. Göcseji parasztház.
Ha a göcseji ház elején és udvar felől eső oldalán folyosó húzó
dik, a fölötte | — 1 méternyi szélességben kiszökellő gerendák alá
rendesen szárfákat (fa-oszlopokat) helyeznek. E szárfák a folyosó
szélen húzódó talpfákba ereszkednek.
A szárfák a háznak csak e két, oldalt futó folyosói körül vannak.
Ha a ház „hajlított", vagyis derékszögalakban elhajlik, avagy „kukorított", „kerített", (négyszögben körülfutó), az első elhajláson túl
szárfák már nincsenek.
A szárfák inkább díszei, semmint szükséges avagy nélkülözhétlen
részei a háznak. A házat elég erősen építik ahhoz, hogy a fedél ki-
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Rzökellő része biztosan álljon, a mit különben tapasztalunk azon házaknál;
melyeknél a kiugró gerendák nincsenek alátámasztva.
к szárfák száma a homlokzatnál s udvar felől is változó.

7. ábra. Göcseji faragott koszorúfák.

Rajz. Gönczi P.

8. á b r a . G ö c s e j i Szárfák.

Rajz. Gönczi F.

A homlokzatnál néhol három, néhol négy van. Az udvar felől meg a
ház hosszától függ szárnak. 3—6 közt váltakoznak.
A szárfák hengeralakúak vagy négyszögletüek. Az előbbiek
egész hosszukban megtartják alakjukat, díszítés nincs rajtuk; ellenben
18*
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az négysögletű szárfák különböző alakú kifaragásokkal gazdag változalosságúak.
A szárfák tölgy- és fenyőfából valók. A göcseji emberek maguk

faragják ki. Nagyságra nézve a hajlék magassága szerint l l / 2 —3 m.
között váltakoznak.
A szárfák díszítő faragásai rendszerint középre esnek. Némelyek-
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nél, mint a 8—10. ábra 5—10. alakjain látható, nagyon hosszúra,
másutt, mint az ábrák túlnyomó része mutatja, rövidre szabva. Kevés
szárfánál találjuk csak a felső vagy alsó részt czifrázva (20., 25.,
38. alak).
Némely szárfa végig czifrázott faragás (35. alak). A fölső és
alsó négyszögletes részét apró bevésésekkel díszítik. (16, 18. alak).
Egyes szárfáknál pedig a középső diszítéses kivágásokat csipkézett
vésésekkel díszítik (25., 27., 28., 29., 30., 34., 37. alak).
Egyik legszebben kifaragott szárfát a 40. alak mutatja.

31

32

33

34

35

85

87

10. ábra. Göcseji szárfák.

38

33

40

Rajz. Gönczi p.

A szárfák főleg a csertamelléki községek házainál találhatók.
Az itt bemutatott szárfák túlnyomó része onnan való. E községek
közül is kiválik Zebeczke, a mely más téren is tárháza a népiesen
díszített tárgyaknak.
A szárfák egyúttal oszlopai is a folyosó („pifcar") kerítésének;
a kerítés vízszintesen futó gerendáit ezekbe vágják, vésik be. Nem
ritkán a sajtártartó polczok szárait is ezek képezik
Kötéseik a 11. ábra 41—52. alakján láthatók. Néhol, a szárfa
közepén hagyott négyszögletű keskeny véget alul is, fölül is beeresztik
a gerendának megfelelő kivájt részébe, (fölül: 41—42. alak, alul:
46. alak), másutt derékszögben kivágják a szárfa végét s arra egy
szerűen ráhelyezik a gerendát, illetőleg a gerenda alá illesztik (44,

270

KÖNYVISMERTETÉS.

45, 50. alak). Néhol a szárfának egyik sarkából csak vékony darabot
hagynak meg (43, 47. alak).
Az alsó kötések is ilyen alakúak, ezeknél azonban itt-ott rá is
szegezik a szárfa meghagyott, kívülről eső részét. Érdekes kötésű a
49. ábrán látható szárfa, a melynek felső részébe deszka van illesztve
s ezt eresztik a koszorúfa megfelelő kivágásába.

11. ábra. Göcseji parasztház és gerendakötések.

Rajz. Gönczi F.

A szárfák az újmódi házak térfoglalásával kezdenek ritkulni.
Szebb faragásúakat már csak a régiek között találunk.
Gönczi Ferencz.
KÖNYVISMERTETÉS.
Magyarország vármegyéi és városai. Barsvármegye, 568 1.
385 képpel. Szerkeszti: dr. Borovszlcy Samu.
E nagy vállalatnak legutóbb megjelent kötetét, helyesebben
annak néprajzi részét (Biharmegye és Nagy-Várad) az „Értesítő"
1901-ik évfolyamában mutattuk be s ott azt Ígértük, hogy a jövendő
kötetet majd részletesen ismertetjük. Erről a szándékunkról azonban
most lemondunk, mivel várakozásunkban csalódtunk. Ugyanis őszintén
megvallva azt hittük, hogy az új kötet néprajzi fejezete érdemesebb
is és talán bővebb is lesz, mint elődjéé s már csak ezért is kény-
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telének leszünk hosszasabban foglalkozni vele, a mit szivesörömest
meg is tettünk volna. De sajnálatunkra nem így történt. Ez a kötet
is olyan, sőt gyarlóbb, mint az elődje. Ismétlésekbe esni nem akarván,
egyszerűen konstatáljuk, hogy ugyanazokat a kifogásokat, a melyeket
az előbbi kötet ellenében felhoztunk, most is fenn kell tartanunk,
egyetlen egy kivételével, de újabbakat is sorolhatunk melléjök. Töké
letesen az előbbi kaptafájára készült. Amannak szerzőjéül Vendé
Aladár volt megjelölve, erről azt olvassuk, hogy „irták többen".
A téma felfogása, kidolgozása és a szakkifejezések használata
azonban arra vall, hogy nemcsak a fejezetek beosztása s a munka váza
készült az előbbi mintájára, hanem a tartalom is ugyanazon szerző
munkája. De akárkik írták is, annyit minden hozzáértő ember bátran
állíthat, hogy az illetőknek hézagos és gyatra fogalmaik'vannak egy vidék
néprajzi ismertetésének kellékeiről és az ideülő kis néprajzi monográfiák
mibenlétéről. Ismétlem nekünk csak az fáj, hogy, ez a kínálkozó
alkalom ilyen silány munkát termel. Nem akarjuk elmondani ismét
és bővebben fejtegetni, mit vártunk volna, úgy látszik hiába is ten
nénk, csak arra hívjuk fel még egyszer a figyelmet, miképpen fogták
fel e „többek" feladatukat akkor, a mikor hál' Istennek elég tisztes
séges munkák vannak már néprajzi irodalmunkban, a melyeket min
tául lehetett volna venníök. De ők sem ezeket nem tanulmányozták
át, sem a megyére vonatkozó idevágó bibliográfiát nem használták fel.
Az egyes fejezetekkel itt sem akarunk részletesebben foglalkozni,
csak mutatónak közlünk egyetmást.
A magyarok építkezéséről pl. ezt olvassuk: „A mai (\) magyar
községek építkezése teljesen elüt a nagy magyar alföldi építkezéstől.
Nagyon is észrevehető ezen is a tót vidékek befolyása épp úgy,
mint a hogy a tótok is egyetmást átvettek a magyarok építkezési mód
jából".
Az itt elmondottak után már most, úgy gondolom, minden logi
kusan gondolkozó ember azt várja, hogy ezeket a tételeket szerző
röviden ki fogja fejteni, azaz megmondja, hogy miben különbözik a
barsmegyei magyar épíkezés a nagy alfölditől, miben a tóttól ós a
többi, a mi mindenesetre tanulságos lenne. De bizony nem teszi meg.
Azt kell hinnünk, hogy nem is tudja. Az is feltűnő, minden hozzá
értő ember előtt, hogy szerző a nagy alföldi építkezéshez hasonlítja
a barsit, holott inkább a nyitramegyeivel kellene összevetnie, a
melyik szomszédos is vele s hozzá még a melyiknek monográfiáját
már ki is adta a vállalat. De azt hiszem, a bihari kötet hatása látszik
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itt is,amelyben az építkezésről szóló fejezet így kezdődik: „A magyar
lakta vidékeken az építkezés magyaros, olyan mint az alföldi közsé
gekben rendesen lenni szokott". (Jegyezzük itt meg, hogy Nyitramegye néprajzát még nem Vendé Aladár, hanem Sziklay János írta).
De a tótok építkezésmódja leírásánál is hiába várjuk az előbbiekre
a feleletet, mert erről ezt olvassuk: „a barsmegyei tótok építkezése
alig különbözik a magyarokótól'. No de egy-két ámbár nem lényeges
különbséget mégis csak találunk felemlítve.
A következő mondatok jellemzik a szakírót és magyaros stílusát:
„tornáczot is alkalmaznak", „előkertek díszítik a ház elejét", „a
fonóka mulatságot gyakorolják", „a csúesfalak is szokásosak", „min
den ház kapuval van ellátva", „a kapuk bő oszlopokkal bírnak" stb.
Kapu és kis ajtó különben szerzőnek, úgy látszik, mindegy.
A 161-ik lapon ugyanis egy utczaajtót mutat be s az van alája írva,
hogy kapu. Hogy pedig ez nem tollhiba, azt a 158-ik lapon közölt
leírás igazolja.
Jellemző a magyarság anthropológiai ismertetése, a mely így
szól: „A bars vármegyei magyarságban külön tipust meghatároznunk
nem lehet. (Ezt szívesen elhisszük! Hogyan is próbálták „meghatá
rozni" ?). A legtöbb közöttük középtermetű és szürkeszemű. Meglátszik
rajta a vérkeverődés. A tótok közé ékelt magyar helyeken sok ettől
az eltérés".
Az se utolsó, a mit a tótok nyelvjárásáról olvashatunk: „A tót
vidékek nyelvjárása e vármegyében nem lehet fejtegetésünk tárgya,
de annyit mondhatunk, hogy a verebélyi, szent-kereszti ós körmöczbányai tótok nyelve több tekintetben különböző". Igazán nem értjük
ezt az okoskodást, mikor a tótság túlnyomó a vármegyében s hozzá
még a magyarok és németek nyelvjárásáról mégis esett néhány szó
a könyvben. De hát melyik vármegyében lehet ez a kérdés fejtege
tésük tárgya, ha ebben se, a hol azt olvassuk, (146. lapon) hogy
az őslakosság is szlovén fajta (!) volt. Kérdem ismét, nem vagyunk-e
kénytelenek ismét azt hinni, hogy a „többek" közül senki se tud
erről semmit?
De nem foglalkozunk tovább a munkával, hanem ismételten
kijelentjük, hogy még az elődjénél is gyarlóbbnak tartjuk. De utó
végre a mit itt közölnek, az is néprajz és a semminél mégis több.
A kiadó és a szerkesztő, úgy látszik így okoskodik.
B. Zs.

Az „ E t h n o g r a p h i a " melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
Néprajzi Osztályának Értesítője.
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A HETÉSI MAGYARSÁG VISELETE.
A hetési1 népviselet2 is csatát vesztett minden népiesnek nagy
ellenségével, a haladással szemben. Anyaga meghódolt a gyáripar
olcsó és megvesztegető csinosságú termékének, formája a változott
ízlésnek, s a megalkotásra szükséges idő pontosabb értékelésének.
A pusztulás különösen a legutóbb eltelt tíz esztendő alatt végzett el
szomorító munkát, kiirtván majdnem gyökeresen az e területen divatozó
viselet legjellemzőbb darabjait.
Még húsz évvel ezelőtt joggal mondhatta a tájék egyik ismertetője,
Szántó Károly dr., hogy a magyar nőt fehérnépnek nevezni Magyar
országon sehol sem lehet okadatoltabb mint a Hetesben, éppen Öltö
zete miatt, melynek alig akadt szines darabja. Ennek a sok fehér
ruhának a készítése, tisztántartása azonban annyi idejüket kívánta,
a mennyivel azóta -megterhesült életkörülményeik miatt továbbra nem
rendelkeznek. A cserét megkönnyítette, hogy az olcsóbb gyári anyagot
szinte a konyhájában vehette meg a hetési gazdasszony. — Azért
termel továbbra is lent is, kendert is, maga áztatja, tilolja, gerebenezi,
sodorja, szövi. Készít törülközőt, asztalkendőt, ágylepedőt, köczölét,
1
A Hetes területének határát A hetési faház czímű dolgozatomban (Ethn.
VIII.: 88) jelöltem ki. Egybeesik a Balassától megállapított hetési nyelvjárási
határral. (A magy. nyelvj. osztályozása és jellemzése, 26. 1.)
3
A hetési viseletről tudtommal eddig a következő dolgozatok emlékeztek
meg: 1 Szántó Károly dr.: Alsó-Lendva és vidéke, a Földrajzi Közlemények XI.
évf. 144. 1. 2. Bellosics Bálint: Alsó-Lendva és vidéke, a Turisták Lapja IV. évf.
3. Szenté Arnold az Ethnographia IX. évf. 62. 1.

Néprajzi Értesítő IV.
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vászontarisznyát, kötényt, női és férfiinget, gatyát, de a felső öltő már
mind szines, bolti szövetű.
A női viselet ruhadarabjai közül az ing csípőig érő, nyakban
erősen kivágott, gallérnélküli; hasítékát a mellen úgy kötik össze.

1. ábra. A hetési asszony elekötíijének (köténye) sarokdiszitése.

Az*mgváll finomabb bolti vászonból készül, úgyszintén a buggyos, hólya
gos kar is, melynek ránczai a könyök fölött három ujjnyi széles,
piros czifrájú szalagba szedettek. Piros, vagy gyakrabban kékmezejű

2. ábra. A hetési asszony köczöléjének szalagos díszítései.

és fehérrel, sárgával virágozott szövetű szoknyát, közönséges kék
kötényt ölt rajta kivül a hetési nő s így j ár-kel a nyári nagy meleg
ben, sőt a ház táján késő őszig. Legfeljebb melegebb kendőt vesz a
nyaka köré, a mellen keresztbe veti s hátul összeköti, vagy a szoknya
korczába dugdossa két végét.

X X X I I . tábla.

A hetési asszony régi ünneplője.
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Ha azonban ünnepel (lásd XXXII. tábla), akkor háromszögalakú,
hófehér, gyengén keményített s fehérrel, pirossal csipkézett nagy
yászonkendőt köt a derekára. Ünneplő viseletének járuléka még a
széles fekete kartonkötény, az elekötü. Hosszabb a szoknyánál és olyan
széles, hogy a csípőket is betakarja. Széles,
színesen szövött szalaggal kötik a derékra.
Két széle, az alja, valamint a közepe szines
virágmintákkal kivarrott (lásd az 1. ábrán).
E széles kötény alatt a szoknya szövetének
egy részét megtakarítják.
Hűvös, esős időben régebben a höczölét
terítették magukra. Ez asztalterítőhöz hasonló
durvább vászonszőttesük, melynek fehér meze
jén vagy több párhuzamosan futó, vagy a
középen végig húzódó egyetlen, veres szala
gos czifrázat van (lásd a 2. ábrán). Ezt fel
tétlenül a vendektől vették át, kik máig hasz
nálják oly módon, hogy a hátukra terítik s
bét csücskét a mell felett összekötik. Ujabban
• alig-alig láthatni.
Asszonya, leánya legnagyobb részt meztél
láb jár, s ha a fára templomába indulnak,
akkor is karon viszik csizmájukat a város
szóléig. A czipőt, papucsot nem ismerik.
Az eddig leírt ruhadarabok máig divat
ban vannak, azok azonban, a melyekről a
következőkben leszen szó, egytől-egyig olya
nok, melyeket a haladó idő áldozatul köve
telt ; pedig ezek voltak a sajátos hetési viselet
legjellemzőbb részei. Ilyenek a pacsa neve
zetű női fejék, a hápli névvel nevezett konty,
3. ábra.
a Jcitlin és a díszes női bödmen.
A
hetési
nő hajviselete.
A nők hajukat a fejtető hátsó részéig
A. a kápli, B. a pacsa,
jobbra-balra kétoldalt fésülik (lásd a 3. áb
О. a hajba fonott ék.
rán Ä), onnan pedig a hát felé. A jobbra, balra
elfésült hajat a homloktól a halántékon át a fültőig vékonyan, zsinórszerüen megpödrik, a fül fölött karikába vetik s aztán együvé fésülik
a koponya hátsó részén levő hajjal egyetlen fonatba. Ebbe egy
kemény papirosból készített s vászonnal bevont éket tesznek (lásd a
19*
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3. ábrán С) olyformán, hogy az ék nyílása a koponyára támaszkodjék.
Ilymódon a hátrafelé fésült haj maga is ékalakúvá formálódik s erre
húznak rá egy piros, rózsás szövetű kontyot, a Jcáplit (lásd a 3. ábrán A)f
melynek végéről két ágban fehér pántlika lóg alá. Az éket csak
szombatonként bontja ki hajából a hetési nő, a mikor alaposabban
kivan megfésülködni, különben vele alszik egész héten át. A kápli
a házas asszonynak viselete, vele kontyozzák fel lakodalmi alkalom
mal éjféli időn a fiatal menyecskét. A fiatalabb soron levő asszonyok
már elhagyogatják s helyét egy kis piros szinú s fejtetőn gyöngyözött
párta foglalja él. (L. a 4. ábrán B, a másikon A kápli van.)
Vele együtt veszendőbe megy a pacsa is, a hetési nők fehér
kámzsaszerű fejboritója, Egy hetvenhat éves értelmes szombatfai asszony

4. ábra. A hetési nő hajviselete. A. kapuban, B. gyöngyös pártában.

azt állítja, hogy gyerekkorában az édes anyja teljesen olyan fehér fej
díszt viselt, a minőt ma a varasdmegyei Ludbreg horvát asszonyain lát, 1
ha Várasd- Teplitzre jár aratás előtt köpölözés czéljából, s hogy a
hetési asszonyok ezt a fejeket alakítgatták, míg a mai formája megálla
podott. Ebben az alakjában is egyre pusztul s ma csak itt-ott akadni
egy-egy nőre, a ki meg tudja csinálni. Szombatfán, a mely község a
Hetesnek a Göcsej felé eső határán fekszik, már senki sem ért hozzá.
Régebben nagyobb területen viselték. így Lentiben és Rédiesen, a hol
ma nyoma sincs, 1859-ben még széltében viselték; délnyugaton Pincze
és Újfalu lakói között is már régen tért veszített. Idősebb nők s a
fiatalabbak egyre gyérebben viselik a következő helységekben: Csente,
Völgyifalu, Hármasmalom, Petesháza, Kót, Gertyános, Alsó-, Felső-Lakos,
Hosszúfalu, Hidvég, Bánuta, Radamos, Gröntérháza, Szíjártóháza, Bödeháza, Zsitkócz, Jósecz, Kámaháza, Dobronak, Szom^atfa.
1

Sajnálom, hogy mindezideig nem tudtam képét megszerezni.
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A pacsa készítési módjának elég jó leírását adta Szenté A- az
Eíhnographia IX. évfolyamában. „Összehajtatlan állapotban téglalap
alakú s ebből aztán úgy alkotják össze, hogy az alsó (t. i, a készítő
felé eső) szűk, csipkés oldalát jobbról és balról egy-egy harmadrész
nyire keskeny ránczokba összerakosgatják, de úgy, hogy a redők a
megmaradt sima rész alá jussanak. Ily összerakás után, mely nem
«sekély veszodséggel jár, a pacsa egy kifeszített legyezőhöz hasonlít.
A legyező nyeléhez hasonló részt most hátrahajtják, a legyező-formájú
Teszt pedig jobbról és balról lesimítják, mire megkapja a kívánt sátor
alakot." Csak azt adom még e leíráshoz, hogy a hosszában a fejtetőre
kerülő részbe összehajtogatott papirost tesznek (a 3. ábra B vázlatán
cc), hogy keményen álljon, a legyezőnyélhez hasonló részt pedig,
mely a homloktól nyakszirtig ér (3. ábra B a), hátul (&-nél) gombostűvel
tűzik le a káplira, melynek két fehér szalagja a pacsa vászna alól
kilátszik. Elül a pacsát piros, tarka-rózsás kendővel kötik le álluk
alá. Nyári melegben leoldják a kendőt s járás közben a fejék két
szárnya állandóan legyezi arczukat. Akik nem viselik, a káplira közön
séges fejkendőt kötnek, télen nagykendőt, melynek két csücskét hátul
bogozzák össze.
Másik jellemző ruhadarabjuk, a mely a pacsánál is korábban kez
dett pusztulni, s a melyből aligha lehetne az egész területről 5 — 6
darabot előteremteni: a IcitUn. Fehér durvább házi szőttesükből varrott
•és sok száz szabályos ránczba szedett szoknya, melyet a hetvenes,
nyolczvanas években még elég gyakran lehetett látni. Más szinű szok
nyát ez idők előtt a bennszülött hetósi nő nem ismert s ha színeset
akart, ezt a kitlint festette meg a gubacs levével.
Télen csipoig érő sárga báránybőr-ködment hordanak. Bélése
fehér, prémje fekete bárány. A mellen, onnan a vállon át a hónaljig,
a hónaljtól a fartájig, s alul a prém fölött vörös szattyánbőrrel fedett,
melynek bőr-applikácziója sárga és kékszínű. A fartájon hasonló színű
bőr-applikácziós pillangók vannak. Vörös szattyán a virágok alapja is.
A hát közepén szívalakból hajt ki a lapoczkák tája és a nyakszirt
felé egy-egy zöld á g ; végükre rózsabimbókat, őszirózsákat hímzett
kék, vörös, sárga és fehér pamukkal vízfolyásos varrással a ködmen
készítője. Több helyütt levarrott zöld és sárga sodrott bőrzsinór szol
gál díszül, s ugyanígy készített és hasonló színű szabad zsinór köti
össze a mellet az alsó hátközéppel. Ily módon készült végül a három
bőrgomb hurokja is.
Ez a leírás a XXXIII. táblán közölt színes rajzra vonatkozik,
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de majd minden ködmen más-más módon van kimesterkélve. Gyérül
újabb időben ez a ködmen is s egy hasonló szabású vörös szövetből
készült s pamuttal bélelt kabát kerül a helyébe.
A leányok viselete lényegében megegyezik az asszonyokéval,
azzal a különbséggel, hogy ők káplit, pacsát nem hordhatnak. Haju
kat ők is mindenben úgy fésülikr
mint az asszonyok, hátul aztán
egy ágba fonják, a fejen pedig
zsírral simára kenik. Télen-nyáron
fedetlen fővel járnak.
A férfiak nyáron elül rövid
hasítású, a nyaknál és csuklónál,
fehér fűzővel összekötött inget r
térden kevéssel alább érő, bő
(5—6 szél), rojtozott szélű gatyát
hordanak. Ez egy vetet ruha. Lábbeliök a ritkuló, nagyobbára csak
munka közben használt könnyű
bocskor, melyet kapczával bebur
kolt lábukra egész az ikráig ke
resztben járó szíjjal erősítenek
meg. Egyébként csizmát viselnek r
a legények szabályos ránczba sze
dett szárút. Pitykés vagy zsinóros
gombos mellény (lajbi), kis vékony
sötét színű kabátka (dómány) s a
kalap egészíti ki nyári öltözékü
ket (lásd az 5. ábrát). Télen, régeb
ben, 15—20 évvel ezelőtt, egy
kurta
dolmányszabású vörös posz
5. ábra.
tóval
szegett fehérszínű daróczA hetési férfi nyári viselete.
ujjast viseltek. Ma legfeljebb a
kemencze zugában akadhatni reája. A czombközépig érő fekete pré
mes sárga báránybőr-buda l szintén kiveszőfélben van, helyét feketés
színű, hasonló hosszúságú télikabát tölti be. A nadrágot újabban
általánosságban hordják, sáros időben kifordítva, régebben azonban,
1

Kérik a szűrömet budájer',
Szölke széretűmet a bamájér'. . .

XXXIII. tábla.

A hetési asszony régi ünneplő ködmen-je
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majdnem kivétel nélkül, s ma is sokan az egész
ban, pőregatyában élik át.1 A fehér szűr tudásom
években kipusztult. Elképzelh étlen a hetési
magyar bőrtarisznyája, tükörbaltája és paroklija (esernyője) nélkül. Katonaviselt legények
szeretnek otthon egy-egy katonakabátban, sap
kával parádézni.
A hosszú, nyakszirt táján egyenesre nyí
rott s erősen zsírozott hajat a fiatalabb soron
levők nem viselik (lásd a 6. ábrát). A pat
riarchális élet züllése előtt állításuk szerint
egy-egy népesebb családban a haj és kalap
kenésére egy disznó zsírja fogyott el. Az el
múlt század 80-as éveiből még emlékszem
egy nagyon öreg hosszúfalusi vagy hídvégi
polgárra, a ki a fül előtt befont csimbókot
viselt. Úgy látszik régebben ez az érdekes
hajviselet általános lehetett a Hetesben is.
Ritka, hosszúszálú bajuszukat keményre pödrik,
nak egy kis szabadszálú pamatocskát.
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telet egy gatyaszárszerint még a 70-es

6. ábra.
A hetési féríl haj- és
kalapviselete.

csak a végén hagy
Bellosics Bálint.
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III. Rész.

A Fekete-Ügy halászatához.
Második

közlemény.

4. Pendelyháló.
Az uzoni pendelyhálónak két része van: darélca vagyis borító
része, és versöJce, azaz fogótáskák sorozata. Kötését a szerint, a milyen
nagy hálóra van szükség, elkezdik. 25—40 szemig. Negyven szemnél
többre kötve igen nagy lenne a háló, kezelésre alkalmatlan. Kezde
ténél nincsenek ráklábak, mint az olt-vidéki hálóknál, — hol nem is
pendely, hanem rokolyahálónak mondják, — hanem egyszerűen meg1

Simon Júdás, jaj tenéked pőregatyás!
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indítja a halász a fejet. Mikor köt benne vagy 25 cm. hosszúságnyit, meg
indítja a szarvazatot, vagyis szaporít, s ezt piros rongydarab odakötésével
megjegyzi magának. Szarvazatot teszen vagy tizenkettőt. Húsz cm.-rel
alább ismét szarvazatja van, azaz kettősen köti össze a fonalat és
pedig teszen vagy negyvenig valót. Egyenlő arányban aláfelé 60—70,
majd 80—90-ig való szarvazatot tesz.
Fejétől a versökig való rósz, vagyis a háló dereka éppen egy
öl hosszú: azaz annyi, a mily hosszú az embernek vízszintesen kiter
jesztett két keze. A szarvazat a versöknél végződik el, hol is a Jcétrétüvel kerülik meg, a hová a rákláb megyén (a táskákat függélyes
irányban tartó olt-vidóki őrnek itteni neve rákláb). A derék megköté
sénél nagy ügyelettel kell hogy legyen a halász, mert ha csak egyetlen
szemet is elvétene, mindjárt nem mutatna a többihez; s még ha meg
is kapná az elvesztett szemet ; úgy is „kárré vallotta" az egész hálót,
kezdheti újra elől. A versök alsó részét fejhajtásnak mondják, ezt
ráklábak tartják a szarvazathoz. A körülfutó jártató int itt egyszerűen
spárgának nevezik.
A vízbe vetett hálót nagy ügyelettel kell húzni, darabonként
magához szedni, olyan formán, hogy a tányér alakra szétlapult háló
széle-kerülete még felhúzás közben is a fenéken megfekszik egy darabig,
illetőleg az egész háló azon mód vízszintes helyzetben csúszik a halász
felé. Mert ha hirtelen nagyot rántana a gyeplőn, a háló körszéle vala
hol bizonyosan fölemelődnék s kimenekülnének a halak, a melyek
ekkor még csak beborítódtak, de még nincsenek a versek táskáiban.
Ide csak a háló lassú csúsztatása folytán kerülnek belé.
5. Éjjeli

farszákolás,

Éjjel némely halra még jobb, eredményesebb halászni mint nap
pal, különösen a harcsákra, melyekből temérdek volt a Fekete-Ügyben
addig, míg el nem szaporodtak a vidrák. A Fekete-Ügy medre egész
Uzon határában olyan a sok kanyargás miatt, hogy egyik part felé
mindig mélyebb a víz, ezt a víz sípjának nevezik, — mi megfelel a
szegedi halászok sebjének a Tiszánál, — míg a másik part felé a
meder mindinkább emelkedő, porondos, tehát sekélyebb. Beállítják
tehát a farszákot a víz sípjába, a porondos részt pedig a farszákig
benyúló brázsával elkötik. A háló farka a halász csóré lábai között
aláfelé elnyúlik s a betévedő halat megérzi a láb.
A farszák kötésénél érdekes jelenség, hogy szélességben való
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növelését, úgy mint az Oltvidéken, szaporításnak nevezik, míg a pendelyhálónál ugyanennél a műveletnél ezt a szót nem ismerik, helyette
szarvazatot mondanak. Kötését a farkánál kezdik, mint a csigolya
varsánál.
• 6. Éjjeli szigony ászás.
Szeptember felé éjjelenkint megvilágosodik a Fekete-Ügy: világ
gal halásznak. Bal kezében jó maroknyi — vagy a hogy mondják:
tincs — égő zsúpot tartva begázol az uzoni halász a vízbe, mely ilyenkor
majdnem térdig érőre apad le, s rázogatva a zsúpot, a fény magához
csal néhány halat. Különösen a menyhal és márna válik oly jámborrá
a világosságra, hogy veszteg megáll, míg az óvatos paducz elillan.
Ilyenkor, míg a zsúpban tart, egész kényelmesen ki lehet Őket szedni
a jobb kézben tartott szigonynyal.
II.
Jegeshalászat.
1. Csikaszát.
Ha kemény már a tó jege, likat vág belé a halász, akkorát,
hogy a csigolyából való varsát bele tudja állítani. A likra rátesz kereszt
ben két nagyobbacska karót, erre sátét, nádat szór jó vastagon, vagy
hazulról hozott szalmát, s mikor már oly sűrűn rakta meg, hogy nagyobb
rések nem látszanak, az egészet beborítja hóval, jégdarabokkal s közbe
vegyített náddal avagy szalmával. Ez az alkotmány éjjelen át keményre
megfagy, úgy hogy másnap le lehet emelni az egészet egy darabban,
akár fazékról a födőt. A csík kiemelésénél fölemeli a födőt, kiszedi
farkán a dugót s kirázza a csíkokat.
2. Hajtőhalászat.
A maga nemében páratlan és egyúttal nagyon érdekes halászat
folyik Uzonban, a mikor vagy 3—4 dm. vastagságú jég borítja a
Fekete-Ügyet. Ötven-hatvan ember kalákában valóságos tervszerű had
járatot visel a halak ellen, raj vonalakkal, oldal- és utóvédekkel, hajtva
és megszorítva a halak ezreit, melyekből mind, a hány csak van,
eleven megfogatik vagy megsebesül, kegyelem adatván mégis a kisde
deknek, melyek visszahányatnak elemükbe. A hadjárat így indul meg:
Osszeállanak az uzoni székelyek a szomszéd bácsteleki oláhokkal,
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— mert Uzonból magából nem telnék ki a hadsereg, daczára, hogy
sok a halásza, — s kiszemelnek a falun alul jó messze valamely
folyó-területet. Legelőbb is a pionier katonák fognak munkához: ki
vágják a jeget. Legtöbbször a fejsze magában is megteszi, de a hol
vastagabb a jég, már csak a jegelővel boldogulnak.
Jegelőjük kétféle van: a gübűliknak való gübúlik-jegelő és a
halászhelynek való vékjegelő. Az első 50 cm. hosszú háromélű küpűs
vasdarab, melynek hegyes vége árszerűen felhajlik ; küpűjébe 3—4 m.
hosszú rudat erősítenek vagy egyszerűen szegekkel, vagy pedig úgy,
hogy a küpű nyelvszerű nyúlványát a rúdhoz karikával szorítják le.
Kópét ezen Értesítő 6. füzetében a 6. ábra (a hol tévesen mezőségi
halász-szerszámok alatt szerepelnek) 6. sz. rajza mutatja. Ezzel a jégbe
döfnek, akkora likat szúrva vele, hogy aztán a munkát fejszével lehes
sen folytatni. E gübűlikakat 2—4 dm. oldalhosszúsággal, mindig három
szög alakban vágják ki.
A vékjegelő más alakú. Alul széles, éles, 35 cm. hosszú véső
alakja van, mely ott, hol a küpűjébe dugott rúd vége kilátszik, fel
hajlik, illetve megvastagszik s a küpűbe megyén át, melyhez a beléje
dugott egy méter hosszú vastag nyelet hozzáforrasztott vendégkarika
tartja össze, mint az előbb idézett ábra 7. sz. rajza mutatja. A nyél
felső végéről vastag zsineg lóg alá, melynél fogva a szerszám kényel
mesebben vihető a hátról-vállról lelógatva
Ez utóbbi jegelővel és fejszékkel a halászatot vezető által még
jelölt helyen kivágnak 2 méter széles 10-—12 ni. hosszú területen
vízre keresztben a hálóvéket,1 a hol a halak kifogása történni fog.
Néha hosszabb is ez a vék. A halászati törvény ugyan csak a folyó
szélesség felét engedi elrekeszteni, de hát hogy ne károsodjanak,
átvágják úgyszólván az egész folyó jegét keresztben, parttól partig,
mert különben oldalt megugrik a hal, Ezt azonban csak szükségből
teszik. Mert a hol a mederalakulat megengedi — s ez a legtöbbszöri
eset — csak mintegy fél folyószélességnyi ez a vék. Hogy azután a
hal oldalogva ki ne menekülhessen, ezt azzal érik el, hogy a hálóvék
belső (nem part felé eső) végén az utolsó hálós mellett a vekkel pár
huzamosan oly magas jégtábla-négyszögeket bocsátanak függőlegesen
alá a vízbe, a mekkora a víz mélysége, illetve a jégkéregnek a fenéktől
1

Azaz léket. Olyan szópár, mint váp-láp, vápa-lápa, vépik-lépik. V. ö. Nyelvt.
Szótár II. 524. és 578. Ugyanígy mondták hajdanában a mezőségi magyarok is,
T. ö. Czegei Vas József naplóját, 263.:!.
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való távolsága. Ezt ők retesznek mondják. Ezekkel a vék partjához
támaszkodó jégtáblákkal tökéletesen elzárják a hal útját lefelé való
irányban, mert a vék egész üregét annyi emelőháló tölti ki, a mennyi
csak belefér.
De még mindig baj van, ha a vék belső oldala és a mellette
levő part között alacsony lóvén a víz, nem fagyott be egész partig,
vagyis szabad jégmentes hely van, a minek halászneve lélegző. Ezen

21. ábra. Uzoni hajtóhalászat.

aztán úgy segítenek, hogy a vék szélére (lásd a 21. ábrán (B-al jelölve)
egy halászt, a lélegzőőrt állítanak, a ki hajtás alatt hosszú rúdjával
folyton paskolja a lélegzőt, visszariasztva a netalán oldalt menekülést
kisérlő halat. Á hálóvék felső, a vízfolyással szemben levő peremén
feláll azután kereszthálójával annyi halász, a mennyi csak elfér egy
más mellett, néha tizenkettő is, jó szorosan, hogy elrekeszthessék az
egész szabad vizet, de mégis annyira, hogy egymástól szabadon emel
gethessék ki-be hálóikat.
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Mialatt a hálóvéket vágják, 10—15 ember fölmegy víznek, illetve
jégnek fölfelé vagy 200 méternyire s itt egy második hasonló veket
vágnak a jégbe, ugyanolyan reteszszel és lélegzőőrrel s ugyancsak
6—12 halász áll fel kereszthálójával a vék mellé, de már ennek, víz
folyás szerint mérve, alsó partjára. Ez a második állás nagyon fon
tos ; mint látni fogjuk, arra való, hogy két tűz közé szorítsa az
ellenséget.
Ha a veknek part felé eső részében igen mély a víz sípja, úgy
hogy kereszthálóval nem boldogulnának, öreg ágyút: farszákot állíta
nak oda. Csakhogy nagy úr ez az emberháborúban i s : külön helyet
követel magának. A hálóvék külső, part felé eső részében raellékvéket,
farszákvéket hasítanak számára, a tódéval meghosszabbított nyelű farszák
nak kötőmadzagát nyeléről lebogozzák, leoldják s bedugják a vízbe.
Gazdáját első hálósnak mondják. Ha a kötőmadzagot le nem oldanák,
nem volna fogós a farszák, mert ennek kávájával egész szélességében
meg kell feküdnie a fenéken vízszintesen. (A rajzban Y jelezve.)
Míg a két hálóvék kivágódik, azalatt a kettő közt elterülő két
száz méternyi területen elkészülnek a gübűsök is a maguk dolgával:
egymás után folyó hosszában és egymás mellett folyó szélességében
3—4 lépésre A alakú gübülikakat vágnak a jégbe fejszével, illetve
a szükség szerint előbb a gübűlik-jegelővel. Csak éppen akkorák e
likak, hogy menetközben belé lehessen döfni a 4—5 méternyi gübűrudat; nagyobbnak nem szabad lennie, mert veszedelmes volna. így
is olyan a jég, mint a rosta.
A meddig ez a néhány száz gübűlik elkészül, ráérhetünk meg
nézni a gübürudakat is. Ilyen kétféle is van az uzoniak kezében:
butyikós gübű és tokos gübű. Az első jókora vastag egyenes faág,
simára lehántva; alsó vízben járó vége butyikóba végződik, azaz bun
kóba, saját természetes megvastagodása folytán. A tákos gübű az alján
levő ták után kapta nevét: alul, a rúd hosszvonalára merőlegesen
odaszegezett keresztben álló két bőrdarab ez a ták, mely mint valami
leffentyű mozog, hajlik; jókat lehet vele buifogatni a vízben. Lásd
0. sz. rajzot.
A lélegzőőrök helyeiken állanak, az összes gübűsök felvonulnak
a felső vekhez, a kereszthálósok ott állnak már a vékek partján, meg
merített hálóikkal, figyelve. Szólnunk kell azonban még a kereszt
hálóról is valamit. Nem egyéb ez tulajdonképen, mint az általános
ághegy- vagy emelőháló; mind a négy oldala egyenlő hosszú. (Borosnyón azonban parallelogramma alakú.) Rúdjához azonban nem közvet-
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lenül kötődik a háló, hanem előbb a rúd végibe merőlegesen álló
perpenczét dugnak s ennek két végéhez kötik a háló káváját. A halász
felé eső két kávaívről egy-egy őrnek nevezett madzag nyúlik ki, melyek
Összeérve, a rúdhoz felkötődnek. Mithogy a halnak útját kell hogy állja
e háló a vekben, nem fektethetik le vízszintesen a víz fenekére, hanem
— víz szerint mérve — alsó, a halászszal szemben levő részét kissé
rézsút fel kell emelni. Ez emelésre szolgál aztán az őr, melynek a
halász felé való feles úsztatásával, illetve megfeszítésével a szemben
levő hálóoldal fölemelkedik s elrekeszti a hal útját. Az őrt csak akkor
eresztik meg, csúsztatják aláfelé vissza, ha magas martról mély vízben
halászik az egyes halász, mikor is a hálónak vízszintesen kell a víz
ben állnia.
De immár kész á hadállás: a vezető „hajts!" kurjantására meg
indul a hajtás. A 30—40 gübűrudas megindul a.felső vektől aláfelé,
bele-bele döfölve a likakba, egy likba sokszor hárman is a nagy
buzgóságban, mi nagy lármával jár s zaja messze a faluba is elhal
latszik s néző közönséget csal ki az Ügy partjára, A halak megértve
a támadást, ész nélkül rohannak aláfelé az alsó vék irányában, mert
íme alig indult meg a hajtás, már megjelent előcsajfatjuk néhány
paducz és balint képében a hálóvékben levő tiszta vízben. Kereszt
hálóikat gazdáik sietve emelik ki s dobják hátuk mögé a halat, ki
rázogatva a jégre' és szorgosan visszadugva újra a vekbe. S erre
egyik a másik után emelgeti hálóját, egyikben-másikban 20—25 darab
ellenség is riadozik. A hálósok möge hamar be van borítva kivetett
halakkal, melyek egyike-másika a gübűrúdtól sebet is kapott: a jégen
ficzánkolókat azután egy erre a czélra ott áldogáló halász tarisznyába
meg zsákokba hajigál össze. Úgy ám, zsákokba; mert nem egyszer
történik meg, hogy három-négy hajtás alatt 4—5 ezer darab halat is
fognak. Pedig ez csak a szegény Fekete-Ügy s nem a Maros I
A gübűsök mindinkább közelednek az alsó vék felé. Ezt nem
csak a növekvő zaj árulja el, hanem a víz színe is : megzavarodik a
víz a sok bufíbgástól, sárgás-barna lesz a Fekete-Ügy. Úszik a sok
felzavart hinyár, muha, a mitől zöld lesz minden háló; nem látni már
a piszkos vizű vekbe jutott halat, hanem azért érzi azt a halász most
is, mikor kell emelni hálóját. Megmondja ezt idején neki az Őr: meg
rezzen a kettős madzag, melynek összeérő felső csomója a halász keze
alatt van s elárulja a halat. Rászolgál nevére ez az őr.
Mikor aztán a gübűsök annyira közel vannak a vekhez, hogy
alig 25 lépés választja el Őket, elkiáltja magát valamelyik:
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— Zobot neki!
Mire minden erejüket összeszedve dolgoznak gübűsök, lélegzőőr,
kereszthálósok, szedegető, mert utolján szokott jönni a legtöbb cso
móba összeverődött hal, mely már egyszer megtette a menekülő utat
vissza, felfelé is, — mi aztán kemény munkát ad nekik.
Persze a halnak is van annyi esze, hogy mikor a felső vektől
lezavarták már vagy száz méternyire, itt a gyorsan haladó gübűsök
buzgalmát fölhasználva, néhány száz hal valami öreg csuka parancs
noksága alatt visszafordul, „megtér" és rohan vissza fölfelé, szabadulás
reményében — egyenest a felső vék hálóiba. Ezért szükséges ez a
második vék.
Az alsó vekhez érve, pihennek a gübűsök egy szusszanásnyit
•s aztán újra megindul a hajtás, most már fölfelé. S ez így megy, hol
fel-, hol aláfelé, mindaddig, míg gyérülni nem kezd a zsákmány.
A harmadik hajtás már csak félerővel megyén : a gübűsök fele leteszi
rúdját, fejszét ragad meg jegelőt s fölmennek a második veken túl
ismét 1 0 0 ^ 150 méternyire s míg alul az I. és II. sz. vék között tovább
folyik a hajtás, azalatt amazok kivágják a III. sz. veket. Mire elkészül
nek vele, kifagyott a hajtás is alant, az I. sz. vék hálósai fölszede
lőzködnek s indulnak a III. számú vekhez, az újhoz, melynek vízfolyás
szerint alsó partján felállanak, míg a II. számú vék hálósai egy
szerűen vékjük túlsó, víz szerint felső oldalára átlépkednek. Úgy
hogy két vék hálósai munka közben egymásnak mindig hátat fordí
tanak. Elkészülvén a III. és II. sz. között a gübűlikak is, ismét zobot
vetnek s megint hajtanak. így megy ez víznek fölfelé a IV. és III.,
majd V. és IV., meg VI. és V. számú vékek között. Öt hajtásnál töb
bet nem tudnak csinálni, már akkorára elszentülőben van a nap is,
mikor az ötödiket hajtják.
Melegük van ugyan munka közben a halászoknak, mindazonáltal
mégis fázhatnak, mert minden hajtás után az alsók, a kiknek föl kell
menniök az új vekhez, szorgalmasan ürítgetik a „piritusos" üveget,
kinálgatva egymást, meg az őket figyelő úrfélét is. Nem is csoda!
Reggeltől estig folyton a jégen lenni, vízben gázolni, hálóemelésnél,
gübűlés közben felfrecscsenő víztől megvizesülni nem tréfa dolog!
Átázik a legvastagabb székely csizma is, hát még a szegény oláhok
bocskora. Mindegyiken van ugyan durva kötény — szerintük ruha —
meg ott lóg nyakukból két felől alá egy-egy két ujjú „kestyű", meg
& zeke vagy ujjas se rossz gúnya : mégis víz a víz. Kivált a januáriusi.
Úgy tizenegy óra tájt aztán szünetet adnak a halriadásnak: előkerül
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a mindegyiknek oldalán ott lógó tarisznyából kinyer, hagyma, szalonna,
kolbász s újabb ágyat vetnek a piritusnak.
Este felé aztán megkezdődik az osztozkodás. A zsákmányt összeöntögetik méternyi magas fonott kasokba s innen osztják el annyi
részre, a hány részjegyes halász van jelen. Kivételt képez a csuka,
mert ez a bérlőnek jár ki
3. Szigonyos halászat.
Szigonyászás az Ügyön kétféle van: éjjeli és nappali. Előbbinél
rendesen a nappali hajtóhalászat fentebb leírt hosszú vékjeit használ
ják fel, vagy pedig ha ilyen nem volt, ugyanolyan vékeket vágnak
a jégbe. Ennek partján feláll 5—6 szigonyos egy sorban, középen a
világot tartó halászszal, a ki kezében egy tincs égő zsúpot tart.
Sokkal érdekesebb azonban a nappali szigonyászás úgy fogásra,
mint szerszámra nézve. Rendesen a márnára történik ez a támadás,
egészen ennek természetére alapítva. A márnának ugyanis megvan az
a szokása, hogy bokrok tövében, a fenéken, napszámra is mozdulat
lanul el szokott heverészni s nem is egy magában, hanem 10—20-ad
magával társaságban. Valamennyinek feje össze van dugva egy köz
pont irányában, úgy hogy oly formán vannak, mint a kerék fentői
(küllői). Ismerve ezt a tulajdonságukat az uzoni Pecza czigánykovács
kimesterkedett nekik való szigonyokat is.
Ennek a márnaszigonynak kétféle formája is van, de mindkettő
elüt a közönséges szigonytypustól (lásd ez Értesítő 6. füzetének
6. ábráján a 10. és 11. sz. rajzokat). Az egyiknek ágai ugyanis nem
egy síkban állanak, hanem félkörívben, olyan formán, mint a leány
gyermekek hajában hordott fésű. Hét ága szakás, megerősítés módja
küpűs. A szigony a kisebb fajtájúak közé tartozik, mint általában az
erdélyi szigonyok: küpűje 10 cm.; ágainak hossza szintén annyi. Ágai
a félkör alakú vas ívre egyenkint rá vannak szegezve; szakái páro
sával szembenézők. Hogy a gyermeknek neve is legyen, mondjuk íves
szigonynak.
Nevezetesebb azonban a másik márnaszigony. Ennek ágai min
den eddig ismert szigonyformától elütően nem függélyes, hanem víz
szintes ívben mozognak működés közben. A 15 cm. magas makkos
megerősítésű nyak ugyanis alul vízszintesen szétmered négy felé,
ugyanannyi ágban, melyek egymáshoz 90° szög alatt állanak. Az ág
végére rá van szegezve a szakában végződő szúróág. A vízszintes ág
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hossza 13, a szúróágé 8 cm. Nyele 2 méter. Használatban ma már
egyik sincsen; vagy kipusztultak, vagy pedig titkolóznak velük készí
tőik és gazdáik.1
•A velük való bánás ily formán történik. Bokrok tövében, vagy
attól kissé befelé víz közepének, hol a márnák megfeküdni szeretnek,
előbb megsöprik a jeget, hogy minél átlátszóbb legyen; azután likat
vágnak benne akkorát, hogy a szigonyt akadály nélkül ki-be lehessen
tenni. Letérdel a halász a lik mellé s jobb kezében szigonyát készen
tartva, úgy húzza zekéjét fejére, hogy az oldalt jövő világosság ne
érje szemét s így a tiszta víznek egész fenekére leláthat. Megpillant
ván a fentősen összefekvő márnákat, belebök óvatosan szigonyával s
kihúz egyszerre 2—3 darabot is. Ennek a halnak szörnyen flegmatikus
a természete: a piszkálás daczára is nyugodtan tovább hever ottr
egykedvűen nézve, mint viszik el társait mellőle mindaddig, míg aztán
ő is föl nem kerül.
III.
A dinamit mellett maszlaggal is halásznak. Maszlagot kétféle
képen készítenek a Fekete-Ügy mentén: a boltban vett vagy maguk
gyűjtötte maszlagot megtörik, éjszakára erős spirituszba teszik s kevés
kovászszal összegyúrják.
Másik módja az, hogy összevagdalt májat spirituszba tesznek és
sok kovászszal egybegyúrják. Ennek az az előnye, hogy a hal nem
döglik meg tőle, hanem „kibolondul", megjózanul néhány óra múlva.
IV.
Az uzoni halász a hal testrészeinek némelyikét máskép mondja,
mint azt közönségesen tudjuk. Szerinte van a halnak feje, dereka és
farka. Fején van az orr, száj a fogakkal, bajusz, két fül (a kopoltyú).
A fül azonkívül még kettős: külső és belső. A szájban a fülén hátul
1
E szigonyok egyikét sem láthattam magam, szigorúan el lévén itt tiltva
a szigonyászás; a mit itt közlök róluk, dr. Csiky János uzoni orvos leírása és
rajza szerint való. Dánföldi analógiáját lásd Jankó, M. halászat eredete, 482. lap,
434. ábra.
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evöhárty van. Itt van végül a szem is. A szem középső fekete része
szemfény, az ezt köröskörül vevő sárga karika: szemfénytartó. A fül
alatt 1—1 úszóhárty, a hátgilincsen hasonlóképen. Ez utóbbival szem
ben a hason két úszóhárty, hátrább alul még egy. Azután jön a segge,
a hol vígik s úgy a farka. Van aztán még szálkája, vére, hólyagja,
a nősténynek ikrája és a bakhalnak teje, meg pénze.
A Fekete-Ügyben ilyen halakat ismernek Buzsi András uzoni
halász bemondása szerint:
1. Szélhal, lapos, 8—10 cm. hosszú, vigih áprilisban.
2. Kövi hal, 10—15 cm. a legnagyobb hossza, gömbölyű, mint
a kifli, meg se takarítják, fejestül meg lehet enni.
3. Pántlikás hal, szintén a kicsinyek közé való, legfölebb egy
sánta arasznyira nő meg. Nevét onnan kapta, hogy hasán egész hoszszában alul, valamint a hátgerincz két oldalán párhuzamosan futó
egy-egy fekete szalagja van.
4. A negyedik hal a p . csavágó. Tizenöt cm.-nyire nol meg, a
két füle (kopoltyúja) tövén 1—1 tűalakú és nagyságú szálka van,
úgy hogy ennél tartva a két ujj között el lehet vinni. Bele csak egy
mákszemecske hurka. Barna pettyes, pénztelen.
5. Paducz. Háromféle fajtája van: a) fehér vagy Szentgyörgy
paducz, b) barna paducz, c) serke paducz. A legzsírosabb halak közül
való, mert mukát eszik. Vigih áprilisban.
6. Balint. Nagyon szapora, egy esztendőben háromszor is vigik:
április, június és október hónapokban. A legjobb halnak tartják, de
egyúttal a legdisznóbb is: a víziférget (egeret) is megeszi. 50—60
cm-re is megnő. Martról a vízbe aláhajló fűzfalapiját nagyon szereti,
fel-felugrik utána, Örökké azt szopogatja. Azért is zöld a bele tavasz
tól őszig.
7. Márna. Vigik májusban és októberben. Mint a balint, a porongon (homokos helyen) szeret tanyázni, zöld füvet eszik, jó húsú. Apró
a pénze, igen bajos levakarni.
8. Csuka, vigik márczius és októberben. Belseje mindig tiszta,
mert csupán hallal él. Szája a réczééhez hasonlít.
9. Harcsa. Vigik mikor virágját hányja a búza (májusban). Ma
már egy sincs, a vidra mind kipusztította.
10. Possár. Lapos, széles, 40 cm.-re is megnő. Van kétféle :
barna és fehér pozsár; előbbi tavakban él. Aratáskor vigik (augusztus).
Néprajzi Értesítő IV.
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11. Menyhal. Kétféle van: barna és fehér. Deczemberben és
márcziusban vigik.
12. Orsóhal. Farka mint az orsóé, hegyes végű, szája széles,
lapos, mint a békáé, feje szintén. Gerinczén szúrós szálkája: sertéje
van. Szentgyörgy napján vigik.
13. Sügér. Arasznyi, lapos mint a tenyér, több a lapossága, mint
a hosszúsága. Minden 3—4 cm.-re egymással párhuzamos, a test hoszszára merőlegesen álló fekete karikák övezik. Mindig tele van ikrával,
e miatt sohsem tudják, mikor vigik.
14 Csiszárhál. Hívják császár-! vagy fuszárhalnak is. Olyan,
mint az orsóhal: lapos a szája, megnő 30 cm.-re is. Májusban vigik.
Itt a Fekete-Ügyben azonban ez új módi hal, eddig nem volt, az
1901-iki árvíz nyomta fel az Oltból, alulról.
15. Platihahal. Romániában is ugyanígy hívják, aligha nem
román név. Igen szálkás, lapos, a legrosszabb hal. Olyan formája van,
mintha egy diót meglapítanánk: az egész hal egy karika, feje aKg van.
16. Tökmaghal Csak a Fekete-Ügyben van meg; 6—8 cm.-nyi
apróka hal, de széles, lapos; szemei vörösek, bele nagy, mindig tele
van ikrával.
17. Zsemlemárna. Kissé barnább, mint a közöséges márna, fehér
pettyes; pénze még apróbb, mint a közönségesé. Nagy bajusza van.
18. Gecsege. Nem Ügybeli hal, az Oltból szorult fel; vigását
nem látták.
19. Fogas. Újabban van meg csak a Fekete-Ügyben, az uzoni
orvos, dr. Csiky János szaporította el őket.
20. Czompó. 30—40 cm.-nyi aprópénzes hal.
21. Csik a vízmelléki tavakban, mocsarakban.
22. Budrihal, hasonlít a pozsárhoz, ennél feketébb, csakis
tavakban él.
A csuka és harcsa kivételével valamennyinek közös, általános
neve: fejérhal.
Mikes Hiador.
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NÉGYZETÖLTESSEL VARROTT OLÁH N01 ING
CSÍK MEGYÉBŐL.
A néprajzi osztály gyűjteményébe már régebben be van kebelezve
egy Gyergyó-Hollóról (Csík m.) származó oláh női ing (lásd 1. ábra),
mely gyűjteményünk e nemű többi darabja közül azzal válik ki, hogy
két ujja, továbbá vállfejónek felső mezeje és mellén két függőleges sáv
u. n. négyzetöltéssel van kivarrva (lásd 2. ábra). Hogy bizonyos legyek

1. ábra. Gyergyóhollói négyzetöltcsű oíáh ing.

az ing származása felől, tudakozódtam Csató Sándor borszéki kör
jegyző úrtól, s ő szíves volt értesíteni, hogy az ing csakugyan Hollóról
származik, ilyen inget most is hordanak az oláh nők s hogy csakis az
inget varrják ki ezzel az öltósmóddal.
Hogy pedig ezt az inget itt szóba hozom, annak a következő oka
van: dr. Jankó János 1901-ben, a nemzeti múzeum egyik ismeret
terjesztő estélyen előadást tartott „a magyar és ázsiai hímzésekről"
s ott azt mondotta, hogy a finneknél egy olyan hímzésmód használatos,
mely e népnek specialitása, t. i. a négyzetöltés s hogy ez a technika
az „obi ugorságnál", osztyákoknál és voguloknál is megvan, s hogy
továbbá ez az egyezés e két nép között rokonsági kapcsolat felállítására
20*
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jogosít. A felolvasásról tartott rövid múzeumi referátumban1 az ide
vonatkozó passus a következőképen szól: „A finnek már összegyűjtötték
a régi hímzés emlékeit s ezek a négyzetöltéssel ismertetnek meg".
(Itt mindjárt jegyezzük meg, hogy ebből azt is ki lehet olvasni, hogy
a négyzetöltéses technikát tehát a finnek publikálták legelőször, a mi
annál is valószinübb, mert a közzétett hímzéseknek csak egy része
készült így, más része más és sokféle hímzéssel.) „Az osztyák hímzé
sekből |Reguly hozott két darabot, Pápai K. három darabot, Jankó

2. ábra. Gyergyóhollói oláh ing négyzetöltésű diszitése.

huszonöt darabot. Az osztyákoknál is előfordul a négyzetöltés, a mely
ilyképen egy a finnekkel való körülbelől kétezer évvel ezelőtt meg
szakadt kulturális kapcsolat vitathatatlan emléke."
így ír Jankó, de állítása kissé korainak tetszik.
Ugyanezt az előadását megismételte Békés-Csabán 1901-ben, az
ottani múzeum-egye sülét alakuló gyűlésén s erről a témáról következőleg
ír a múzeum jelentésében:2 „Az ugorságnak azonban ránk nézve leg1
2

Jelentés a M. N. Múzeum 1901. évi állapotáról; 174. 1.
A békéscsabai múzeum-egyesület I-sö évkönyve, 1901. 152. 1.
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érdekesebb csoportja az obi ugorság, vagyis a vogulok és osztyákok
népe. Az osztyák hímzésekből 1882-ben Ahlquist közölt egyetlen kis
mutatványt s ez az első lépés már magában is igen érdekes. Ahlquist
nem vette észre, hogy ez a mutatvány teljesen ugyanolyan négyzet
öltéssel készült, mint a finn népies hímzések túlnyomó x része. Utána
Schwindt, a ki a négyzetöltéses finn hímzéseket oly remekül dolgozta
fel, úgy látszik, szintén nem vette észre az osztyák és finn hímzéseknek
nemcsak technikai, de alaki egyezését is. Ez az egyezés pedig annál
érdekesebb, mert a négyzetöltés technikája a finn-ugor nyelvcsaládhoz
tartozó magyarban egyáltalán nincs meg".
Jankó okoskodása és következtetése így kifejtve — bővebb indo
kolás nélkül — még gyenge lábon áll. Igaz, hogy míg első fölolvasásában
azt mondotta, hogy e hímzésmód meglétele a finneknél és osztyákoknál
e két nép kétezer év előtti kulturális kapcsolatát bizonyítja, a második
ban pedig csak azt, hogy ez a találkozás érdekes. Bizonyos azonban,
hogy az érdekesség alatt mélyebb néprajzi érdekességet gondolt. Hogy
pedig miért érdekesebb még a dolog azáltal, hogy ez a hímzésmód
a család harmadik tagjánál, a magyarnál hiányzik, arról nem kapunk
felvilágosítást. De kérdem, nem volna-e még érdekesebb, ha ez a himzésmód a magyarban is megkerülne ? Ki meri egész határozottan állítani,
hogy nincs meg, vagy még inkább hogy nem volt meg? De ki meri
azt is állítani, hogy csak a finnben és osztyákban van meg, tehát e
népeknek ősi vagyonleltárából való? Jankó ugyan ezt nyiltan nem állítja,
de a finn-osztyák kétezer éves atyafiság kiemelése arra indít bennünket,
hogy azt feltegyük róla. Az is támogatja ezt, hogy még a volgamelléki
finnektől sem említi fel a hímzésmódot, a kikről pedig bőségesen meg
emlékezett előadásában s egy csomó hímzést be is mutatott tőlük.
Nem tudta-e, véletlenül hallgatta-e el, nem keressük, elég az hozzá,
hogy Heikel könyvéből2 láthatjuk és olvashatjuk (XXIII. 1.), hogy a
mordvinoknál megvan, meg a cseremiszeknél is. (Kuznjeczov gyüjte1

A túlnyomó szó itt nem állhat meg, még olyan terjedelemben sem, mintha
azt mondanám, hogy a magyar paraszthímzések túlnyomó része kereszt v. dupla
kereszt öltéses technikával készült. Schwindt, a kit Jankó idéz (Suomalaisia koristeita I. Helsingissä, 1895; finnül és németül), sehol sem mondja, hogy a négyzetÖltés túlnyomó a finn népies hímzéseken. Aztán meg azt sem szabad felednünk,
hogy e munka, melyre Jankó kijelentését alapítja, Finnországnak csak egy részére
terjed ki.
a
A. Heikel: Mordvalaisten pukuja ja kuoseja, Helsinki, 1899; finnül és
németül.
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menye a népr. oszt.-ban.) De úgy gondoljuk, hogy a technika Ősi finn
ugor voltának kimondását egyelőre fel kell függesztenünk. A bemutatott
ing legalább óvatosságra int bennünket. De még inkább figyelembe
veendő az, hogy e technika máshol is megvan. A bécsi „Museum für
österr. Volkskunde" gyűjteményében láttam szemlélődés közben ilyen
módon hímzett morvaországi és galicziai fejkendőket, a prágai Napfstek
múzeumban oroszokat1 és magyarországi tótokat. Igaz, hogy nem vizsgál
hattam meg, vájjon e technika teljesen egyező-e a finn-osztyákkal,
t. i. úgy van-e dolgozva a hímzés, hogy 2 mustrának szine-visszája
egyforma, (ú. n. Holbein-öltés) vagy pedig különböző, mint a bemuta
tott oláh ingé is, de öltésük négyzetes typusú.
Annyi bizonyos e néhány adatból, hogy szláv népeknél még él
e hímző eljárás, ha talán szórványosan is.2 Hogy létezése mily régi
s hogy gyökerei finn-ugor v. szláv földben vannak-e, vagy esetleg
másutt, nem tudni. Maga Jankó is mondja, hogy „a hímzési technikák
nyugotról jutottak-e keletre (t. i. a magyarországiak), vagy keletről
nyugotra, ezt egyelőre meg nem mondhatjuk".3
A mustrák vándolására nézve felhívja a figyelmet arra, hogy
„némely osztyák hímzés tökéletesen egyezik azokkal a bolgár hímzé
sekkel, melyek nagy fekete koczkákból vannak összetéve."
Mi pedig hozzátehetjük, ugyancsak a Jankó által szerzett hímzésgyűjtemény alapján, hogy a híres és régi cseremisz hímzéseink leg
alább is egyeznek annyira magyarországi oláh és galicziai kis-orosz
hímzésekkel, mint a votjákoké a balkáni bolgárokéval. E mindenesetre
ősrégi technikák és díszítőelemek eredetének kutatásához még nem
rendelkezünk elég anyaggal s elég előmunkálattal. Sejdítések és kellően
meg nem okolt kijelentések v. teóriák nem viszik előbbre ezt a tudo
mányt. A kutatások alapját a gyűjtés fogja mindenkoron képezni s
elsősorban a földrajzi előfordulással kell tisztába jönnünk.
E sorok czélja az, hogy a csakugyan érdekes térre reá irányítsa
a hazai érdeklődők figyelmét is.
Báthy Zs.
1

L. Jelentés a M. N. Múzeum 1902. évi állapotáról, 162. és 169. 1.).
L. W. Stassoff: L'ornement national russe. I-ére livraison. St. Peterbourg, 1872.
3
Békéscsabai felolvasása, 152. 1.
2
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A világ minden zugának meg van a maga nevezetessége. Nincs
talán egy falu sem a föld kerekségén, a mely valami olyassal nem
dicsekedhetne az arra vetődött idegennek, a milyent máshol sehol
sem látott. Az ilyes mutogatni való dolgában nem utolsó helyet foglalja
el Gyála község, ott a Tisza-Maros
sarkában, Torontál vármegyében.
Egy becsületes szerb gazda
él az említett helyen, a ki most
(1903.) aratáskor (augusztus) volt
éppen ötven esztendős, de centi
méter dolgában is éppen hogy két
annyira tudta vinni, a mennyiben
teljesen ép testének magassága
egy méter.
A gyermekmesék rég lettint
világának kedves törpe alakjai
újultak fel előttem, a mikor meg
láttam az öreg ATYÓ BÁCSIT, meg
PERSZIDA nővérét, a ki 60 eszten
dős kisasszony, s magasságában
alig haladja meg három ujjnyival
méteres öcscsét.
Az ilyen törpe alakú embe
rek nagy ritkaság számba mennek
minálunk. Nemrégiben mutogattak
egyet Budapesten, meg Szegeden:
a híres Kolibri herczeget, a ki
1. ábra. BUNGIN JOAKIM (ATYÓ bácsi)
most 58 cm. magas és 22 éves,
gyálai törpe.
de úgy testileg, mint szellemileg
korcs. A magyar HOZDOVICS Kálmán 1 87 cm. magas volt 15 éves korában
(1896.), de szellemileg szintén abnormis.
Minálunk, a hol a törpeség nem faji jellem, mindig betegségre
vezethető vissza, tehát rendellenes tünemény. DR HORVÁTH KÁROLY az
angolkórt okozza e törpeség előidézésével, a mi az esetek legtöbbjé
ben úgy is van.
1

A törpeségröl, Dr. Horváth Károly. Term. Tud. Közi. XXVIII. 319. sz. 156.
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A mi törpénk neve BUNQIN JOAKIM (vulgo Atyó bácsi). Ötven éves,
egy méter magas, fejének kerülete 490 mm. Ezekhez a méretekhez
arányítva többi testrészei teljesen rendes kifejlődésűek. Semmiféle
korcsosulás, púp, görbülés, fej-deformáczió külsőleg észrevehetően
nincs jelen. Az angolkór külső jeleit, mint a nagyra nőtt fej, tyúkmell,
gerinczferdülés, butaság, nem tapasztalhattuk rajta, a mi azonban nem
zárja ki ezek jelenlétét, mivel pontosabb szakértővizsgálat megejtése
lehetetlen volt az akaratos és felette Önérzetes médiumon. Arczképét
lásd az 1. ábrán.
Apja, BUNGIN, SZÁVA, tisztességes földmíves ember volt Gyálán,
ki feleségével,"lAnnával, békés egyetértésben élt, de nagy szegénység
ben nyomorgott. Hat gyermekük volt. Az első három öt évi időközben jött
a világra. Elsőszülött volt a leány, Perszida (1843.), ki ma 60 éves
egészséges, épeszű gazdasszony és varrónő, 110 cm. magas. Ügyesen
forog a tűz körül s rendben tartja a házat. Együtt élnek Atyó bácsival
ketten, mert férjhez nem ment, valószínűleg fejletlen ivarú. A középső
gyermek Lukács (1848) volt, ki 1885-ben kutyaharapás következtében
sebében meghalt. Legfiatalabb a három első közül Atyó. Ő a ház ura.
Atyjának Ő utánuk vagy 10—12 évig nem volt gyermeke, de azután
még három ép, rendes fejlődésü leánygyermekük született, kik közül
csak egy halt meg még leánykorában. A másik kettő férjhezment.1
Azon körülmény folytán, hogy a 10—12 évi szünet előtti három
gyermek egyformán tökéletlen fejlettségű, míg az utána születettek
rendesek, inkább az anya hibájáról beszélhetünk, mint a gyermekéről.
Újszülöttnél, bár ritka az angolkór, de, — KASSOVITZ szerint —
ha az anya terhességének utolsó hónapjaiban rosszul táplálkozik,
kimerül, s méhének gyümölcsét nem látja el azon anyagok kellő
mennyiségével, melyek a csontok kifejlődésére szükségesek, növeke
désre alkalmatlan egyén származik. Az első három gyermek születé
sénél az anya kimerült, gyenge szervezetű volt, biztosan teje sem
tartalmazott elegendő táplálékot; úgy hogy a gyermek csontjai ele
gendő mészsót, mint phosphorsavas mész, phosphorsavas magnesium,
szénsavas mész, kevés chlórcalcium és fluorcalcium, nem nyertek. A
harmadik korcsgyermek születése után tíz évig pihent az anya. Meg
erősödött, jobb módba jutott, biztosan jobban is táplálkozott úgy, hogy
következő gyermekei életerősek lettek.
A három, úgy lehet angolkóros, korcsszülött, mert lágy, kellő
1

Az adatokat Popovics Simou gyálai írnok urnak köszönhetem.

TÖRPE EMBEREK.

.

297

szilárd elem nélküli csontjai 6—8 éves korában szilárdulhattak meg,
mikor is minden további növekedés megszűnt, s a károm testvér alig
haladta meg az egy métert.
Az életben lévő férfi és nő arcza Öreg, ránczos, fogai rendesképződésűek, hangja vékony kappanyhang, a mely az ivarszervek
elmaradásának következménye. A beszéd • arfcikulácziója tökéletes,
kiejtése tiszta, érthető. A nevetés csengő, gyermekies. A nő csak
szerbül beszél, Atyó bácsi szerbül és magyarul, meg valamit németül
is ért.
Bőrük rendes rusztikus színűj életpirosság már az öreg kor miatt
is hiányozhatik. Finom, de már fonnyadt, talán ránczosabb, mint
az évek száma megkivánná, különösen az arczon. A nyak mindkettő
jüknél rövid. Szemük még élénk, s belső jó kedélyt, értelmességet
árul el. A mi kellemetlen külsőt ad az arcznak, az a szőrök pehelyszerű színtelensége. Mintha szemöldök és szempilla nem is volna
rajtuk. Bajusza nincs Atyó bácsinak, Perszidának meg őszülnek fürtjei.
Szellemi képességük mindkettőjüknek fejlett, sőt a rendes paraszti
mértéket meghaladó. Atyó bácsi tizenötéves koráig járta a falubeli négy
elemit. Tökéletesen olvas, ír szerbül és magyarul, jól számol, hozzájárnak
a parasztok számoltatni, olvastatni. Feltétlenül megbízható, szilárd jellemű
értelmes férfiú, 0 a Magarasevits birtok ispánja, s mint ilyen nagy tekin
télynek és széleskörű népszerűségnek örvend. A napszámosok mintegy
misztikus tisztelettel viseltetnek kis gondozójuk iránt, mindenütt ott van,
minden hibát, botlást észrevesz és erélyesen megtorol, sőt házsártoskodik.
Libapásztorságon kezdte karrierjét s most már a falu bölcse hírében
áll. Minden reggel napkeltekor kisétál a távoli tanyára, ott van estéig,
akkor a kulcsokkal hazajön, jelentést tesz urának, megbeszéli a tenni
valókat. Gazdájának családja is nagyrabecsüli megbízhatósága miatt.
Büszke is ő erre, sőt elbizakodott. Nem egyszer többet beszél, mint
kellene, vagy illenék, de Ő neki a szabad beszéd kizárólagos] joga,
mert tetjesen bírja gazdája bizalmát.
A hiúság főjellemvonása. Senki őt ne kicsinyelje, még ha más
ember övéig sem ér, mert szellemileg ö fölényben érzi magát minden
kinél. Éles nyelve visszavág minden gúnyt. Közmondásosak már az
ő vágásai, melyeket gúnyolom ejtett. Városba nem jönne a világért,
nehogy újjal mutassanak rá. „Nem vagyok én — nini" — szokta
mondani. Józan, mértékletest „A kapu a rácshoz van szabva" — így
menekül a kínálgatás ellen.
Egész kis anekdota-gyűjteményt lehetne Össze írni tetteiből.
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mondásaiból. Még a birói tekintély sem nagy ő előtte. Volt egyszer
SY gyümölcsfája. A biró, a ki nála járt, kivágatta ostornyélnek. Atyó
bácsi, a mint haza jött, meglepetve látta a sudár fa eltűnését, s
elment a községházára panaszra. A biró azzal vigasztalta, hogy úgy
is kihajt a fa, nem érdemes búsulni miatta. Atyó bácsi visszavágott:
— „Majd leütöm én a te fejedet, ne búsulj, kihajt újra!"
Egyszer egy „kereskedelmi utazó" szegődött mellé, s bizalmasan
kérdezte:
— Mikor nősül meg Atyó bácsi?
— „Várom, míg apád meghal, hogy elvegyem anyádat I" —- volt
a felvilágosítás.
Jellemző észjárásra mutat, a mit szintén egy arra járó embernek
mondott, a ki felkérte, hogy beszélgessen vele egy kissé :
— „A te feleségedet nem ismerem, nekem nincs feleségem, —
így hát nincs miről beszélgetni."
Engem egyáltalában semmibe sem vett. Jó barátságot akartam
vele kötni, hogy bizalmába férkőzvén, pontos méréseket eszközöl
jek rajta.
Úgy látszik, megneszelte a dolgot, mert még a kalapját sem
akarta levenni, ha én is ott voltam. Fejkerületének megmérését is
csak ügyes hölgykezek szívességének köszönhetem.
Jó ideig kellett udvarolnom neki, míg le engedte magát fény
képezni, akkor is csak teljes vasárnapi díszben. Meg kellett fogadnom,
hogy fényképet csak neki és gazdájának juttatok, mert különben
rettenetes levelet fog nekem írni. Várom is a postát.
Egyszer egy este a községháza körül ólálkodván, láttam, hogy
Atyó bácsi nagyon keres valamit a pad alatt lámpával. Odaszóltam:
— Mit keres, Atyó bácsi?
— „Az eszedet!" — volt a rövid válasz.
Perszida nővérnek sem tudtam a bizodalmába férkőzni, a ki
még a fényképezést is letiltotta, pedig egy igen érdekes, tipikus,
mondai alakot véltem benne megörökíteni.
Ketten élnek ők együtt házacskájukban. Csak a kilincs alacsony
voltán, meg a parányi székeken látszik meg, hogy törpék országában
járunk. Az ágyak rendes magasságúak, a melyek egyikében azelőtt
úgy keresztbefekve aludtak mind a hárman. Most már, hogy egyikök
elhalt, s ketten maradtak, meg jobb módba is jutottak, külön ágyban
alszik Perszida nővér meg Atyó bácsi. Úgy másznak az ágyra egy
szók segítségével.
e
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Igen kedves a konyhájuk. Egy vasárnap délfelé voltam náluk
látogatóba. A rendes, typikus szerb falusi konyhában forgolódott a
kis öreg Perszida. A konyha két részre oszlik egy boltív által. A
külső az előtér, a belsőben van a tűzhely, melynek nagysága 40—45
cm. A nyilt tűzhely felett szép, tiszta edények függnek, a tűzhelyen
meg két pirosra sült fiatal apró galamb várta a törpe pár jó étvágyát.
Perszida burgonyát hámozott, s komor hangon zsörtölődött, hogy
minek is akarom én Őt lefényképezni, hisz ő rá nem kiváncsi senki,
semmi köze hozzá senkinek. Félt, hogy felcsábítom a fivérét Pestre,
mutogatni, aztán rossz dolga lesz. Egyszer már úgy is rosszul járt
egy állatseregletben Szegeden.
Alig tudtam megvigasztalni őket, hogy nem vagyok én kókler,
s nem is szólok senkinek; hogy Ők a világon vannak, dehogy is szólok.
A falujokban nagy hírük van. Minden ember tud róluk valami
mesét, történetet. Általános a tisztelet, félénk érdeklődés irántuk. —
íme egy keletkező népmonda. A törpe pár kimúlik, csak az emberek
fognak róluk emlékezni. Dicsekedve mesélik majd az unokáknak,
hogy élt egyszer a faluban egy ember, a ki alig ért más ember
derekáig, de esze, az sok volt. Tele volt a szobája fala ákom-bákom
betűkkel, a mikből kiolvasta, kinek mennyi pénz jut, tudott beszélni
némettel is, pestivel is, mindenre tudott orvossságot, mindenkinek
adott tanácsot, okosat, hogy fel is lehetett írni a mestergerendára.
Egyik öreg kidicséri bölcsességét, másik megteszi méregkeverőnek,
pedig csak a patkányok elleni szerekkel törődik, a harmadik meg
már csudákat is kezd emlegetni, s nem kell sok évtized, mire az
emlékből kivedlik a monda a törpe Atyóról meg Perszidáról, a
kikről téli estén azt meséli az öreg dada, hogy alig értek más ember
övéig, de eszük az sok volt.
Szabó Zoltán.

KOPJAFÁK A KOVÁSZNAI TEMETŐBEN.
Az „Ethnographia" 1901. évi 7. füzetében, Szinte Gábor azt
sejteti „Kopjafák a székelyföldön" czímű czikkében, hogy nemcsak az
évről tüzetesen átvizsgált temetőkben nem fordul elő az utóbbi 30—40
általa újabb kopjafa, de talán megszűnt a kopjafa használata az
összes székelyföldi ev. református temetőkben.
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A mult nyáron Kovásznán (a vajnafalvi részen) időzvén, szemembe
ötlött az új temetőben a sok merőben új kopjafa, úgy hogy azonnal
észrevehettem, miszerint Szinte Gábor megfigyelése nem terjedt ki e
tájra is.
A kovásznai három temetőt, az ú. n. vajnafalvi új temetőt, a vajna
falvi régi temetőt s a kovásznait bejárván, abban azt tapasztaltam,
hogy:
1. a kopjafák használata nem szűnt meg,

i. ábra. Kopjafák a kovászna-vajnai belső régi temetőből.
2. az itteni kopjafák alapformáinak száma csekély ugyan, de a
kivitelben igen nagy változatosságot mutatnak.
Ezek felől úgy nyertem bizonyosságot, hogy a fejfák közül leraj
zoltam annyit, mennyit idom engedett és pedig a vajnafalvi új temetőből
tizenötöt, a régiből ötöt, a kovásznaiból tizennyolczat, a mint az a
rajzból kitűnik.
A kopjafák anyaga majdnem kivétel nélkül cserfa, de két drb
fenyőből készítettre is találtam. Kópjafarovó mestert nem ismernek a
faluban. Bármelyik ács, asztalos, sőt földmíves ember kifaragja ezeket
az egyszerű kopjafákat. A fölírás ácsok, asztalosok munkája.
Az egyes díszítési elemeknek úgy látszik nincs külön nevük —
s ha volnának, akkor azért nem sikerült kinyomoznom, mert ottlétem
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éppen a legnagyobb munkaidőre esett és alig néhány embert tudtam
kikérdezni ezek felől.
A Kovászna felső részébe — Vajnafalvába — eső új temetőben a
kopjafák átmetszete majdnem kizárólag kör vagy legalább körszelet,
a belső vagyis a régi temetőben négyzet és derékszögű négyszög, éppen
így a kovásznaiban is (lásd 1. és 2 ábrát); nem hiányzik azonban
egyikből sem az egyszerű négyzet átmetszetű sima oszlop, és a majd
nem vastag deszkává lapuló derékszögű négyszögű átmetszetű sima

2. ábra. Kopjafák a kovasznai alsó temetőből.

rövid oszlop sem. Nyolczszög átmetszetúre csak kettőre találtam, hatszögűre egyre sem.
A kopjafák alapidoma a 6. sz. alatti hengeres oszlop. Ennek
hosszoldalán két bemélyitett rész van. Az alsó — a henger élével
párhuzamos sík lap — a „felírás" számára; a felső — a henger
oldalába bemélyedő gömbölyű bevágás — a diszítmény. Erre az alap
alakra vihetők vissza a 4, 5, 10, 15 és a 18, 22, 24, 29, 30, 34, 36
sz. alattiak; hiszen egyszerű beródalások által vannak a 6 sz. alattiból
alakítva. Ezekből fejlődtek ródalások által a 8, 23, továbbá az 1, 2,
3, 13, 20, 26, 28, 32, végül a 13 és 33 sz. alatti is.
Külön alapidomoknak tekintem a 16, 35 sz. alattiakat, melyeket
a deszkalapból, a 17 és 38 sz. alattiakat, mint a nyolczszögű oszlopból,

"\
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a 7, 14, 21, 27 sz. alattiakat mint a négyzetoldalú oszlopból, a 12,
27 sz. alattiakat mint a négyoldalú gúlákból és a 11, 31 sz. alattiakat,
mint felül áthajló végű (bütüjű) oszlopból, ródalás által származott
alakokat.
Ezekben a temetőkben a diszítmény alakja nem függ össze sem az
életkorral, sem a nemmel; mint azt pld. a 32 és 36 sz. alatti, továbbá
a 29 és 34 sz. alatti kopjafák egybevetése igazolja.
De nemcsak Kovásznán dívik még a kopjafa, hanem úgy a
Kovásznával szomszédos Páván, Zabolán, Papolczon, mint a felső Három
szék többi ev. ref. vallású községeiben is.
Kivánatos volna minél szélesebb körből megőrizni lerajzolással
a kopjafák alakjait és a feliratok feljegyzése útján adatokat szerezni
arról is, vájjon változott-e a diszítmények alakja az idő folytán és
van-e csakugyan összefüggés a kopjafa alakja és a sirban nyugvó
tetem életkora és neme között?
Roediger Lajos.

KÖNYVISMERTETÉS.
Erdély fajnépei s a székely kérdés. írta Balogh Pál. Kolozs
vár, az E. M. K. E. kiadása. 1903. 44 1. 8°. "
Jelen munkának első részét szerző a múlt (1902.) év augusztus
hónapjában Tusnádon tartott székely kongresszus „közművelődési szak
osztálya" részére írta, második felét pedig ebből az alkalomból az
Emke igazgatóságának felszólítására dolgozta ki.
Az első rósz a Székelyföld fajnépességi viszonyait tárgyalja,
kiterjeszkedve a négy székely vármegyén kívül öt szomszédos poly
glott vármegyére is, közismert nagy munkája alapján, a második pedig
ama községek névsorát adja egész Erdélyből és Szilágyból, melyek
fekvésüknél vagy fajnépességi viszonyaiknál fogva a székely mentőakczió gondozására érdemesek.
Ez a rész a következő 5 fejezetre oszlik: 1. polyglott helysé
gek a székely talajon, 2. román nyelvterület polyglott községei,
3. magyar szigetek román nyelvterületen, 4. magyar nyelvmedenczék,
5. román nyelvszigetek magyar talajban. Különösen becsessé teszi
e részt az a körülmény, hogy a számítás alapjául szolgáló 1890-ik
évi népszámlálási adatai, melyeket nagy munkájából vett át, az
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1900-ik év adataival vannak összevetve s így e tíz év népmozgalmi
viszonyairól tiszta képet kaphatunk s ennek alapján a társadalmi
akczió is biztosabb talajon mozoghat. A kis munka olyan tömören
van írva, hogy ismertetése helyett jóformán az egészet kellene közöl
nünk. Megérdemli, hogy minél szélesebb körben elterjedjen s hogy
nemes törekvése a melegen óhajtott eredményt, elsősorban minden
illetékes tényező figyelmének felkeltését elérje.
B. Zs.
*
Die Volkskunde ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode
et cet. Eine Leitfaden zur Einführung- in die Volksforsehungy
Dr. R. Fr. Kainál, Leipzig u. Wien, 1903. 149. lap. (Ára 6 kor.).
Ez a rövid, néhány sorban bemutatandó munka (valamint az
utána következő is) egy nagyobb vállalatban jelent meg. Bemutatá
sukkal az a czélunk, hogy felhívjuk rájuk a néprajz iránt mindinkább
örvendetesen érdeklődő vidéki kollégáink figyelmét. Kaindl tulajdon
képen történész, de 15 év óta néprajzi búvárlatokkal is foglalkozik
s a huczulokról írt alapos értekezései a szakkörök előtt jól isme
retesek.
Könyvének czélját és intenczióit így adja elő : „Ennek a mun
kának kettős czélja van; először az, hogy a néprajz iránt való érdek
lődést tágabb körben terjeszsze, másodsorban, hogy egy vezérfonal
keretében s a mennyire mai ismereteink mellett lehetséges, a néprajz
methodusát adja. Tárgyalásomban közelebbről: a tanítókat tartottam
szem előtt, mint olvasókat, de reménylem, hogy más műveltek is
kézbe veszik e könyvet és nem érdeklődés nélkül fogják olvasni.
Iskolázott népbúvárok alig fognak benne újat találni."
E czélt, a mennyire lehet, nem is téveszti szem elől s iparkodik
mindvégig könnyen érthető modorban tanítani. A német „Volkskunde''
szó itt annyi, mint „ Folklore". Magyarul erre nincs kifejezésünk, sőt
e tudománynak fogalomkörét se tudjuk pontosan meghatározni. Elég
az hozzá, hogy a közmegegyezéssel használni szokott „folklore"
mibenlétével, feladatával és módszertanával foglalkozik ez a munka.
Azok, a kik nálunk eddig főkép mások buzdítása folytán jóakaratú
igyekezetből vagy dicséretreméltó dilettantismusból működtek e téren,
de a kik alaposabb előképzettség nélkül szűkebb látókörből nézték e
tudományt s annak igazi czélját, jelentőségét, törekvését és szerepét
a néptan rendkívül tágas mezején, továbbá a rokon tudományokhoz
való viszonyát eddig talán nem látták tisztán s nem volt alkalmuk azt
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módszeres tárgyalásban megvilágítva megismerhetni: azok nagy haszon
nal fogják e művet forgatni.
Nagy előnye a munkának, a mit a szerző ki is emel, hogy nem
teoretikus ember írta, hanem olyan, a ki maga is beható búvára a
népéletnek, tehát tud szolgálni praktikus tanácscsal kezdő folkloristának. Az egyes fejezetek előtt az idevágó legszükségesebb irodalom
is fel van sorolva — igaz, hogy első sorban a németek részére — s
jól esik látnunk, hogy Herrmann Antal, Katona Lajos és Wlislocki
Henrik neveivel is többször találkozunk itt Herrmann „Mittheilungen"-jei
révén. A 39-ik lapon azt olvassuk, hogy Magyarországon két társa
ság is ápolja a néprajzot, ú. m. „Ethnographische Gesellschaft" és
„Gesellschaft für Völkerkunde". Bár így lenne!
B. Zs.
*
Völkerkunde. Dr. Heinrich Schwrtz. 178 1, (Ára 8 kor. 40 f.)
Magyar tudományos életünk egyik nagy fogyatékossága az, hogy
sem tudományos kézikönyveink, sem nagyobb elsőrangú munkákból
készített kompendiumaink jóformán nincsenek. Néprajznak, a mint
tudjuk, hírét is alig hallani azokon a tájakon, a hol a magasabb tudo
mányokat hirdetik. Igaz, hogy a néprajz új tudomány s a külföldön
is nehezen fogadják be az egyetemekre, de az érdeklődők legalább
jó kompendiumokból megismerkedhetnek vele. Schurtznak ez már a
második ilyen munkája. Az első „Katechismus der Völkerkunde"
czímmel jelent meg.
Amabban túlnyomó a leíró rész, a tnlajdonképeni ethnographia,
emebben a vizsgálódó, összehasonlító rész, a szorosabb (Ratzel-féle)
értelemben vett ethnologia. Amazon erősen észrevehető a mester
(Ratzel) nagy leíró néprajzi munkájának hatása (Völkerkunde), emezen
szerző saját kutatásainak felhasználása, melyeket az ethnologia segéd
tudományainak terén tett. E munkájának első részében jóformán
rövidre fogva és közérthetően azt adja, a mi „Urgeschichte d. Kultur"
czímű nagy munkájában van.
Bővebb ismertetését nem tartjuk szükségesnek, csak a fejezetek
czímeit adjuk:
I. A néptan alapvonalai: a fizikai embertan, embertani földrajz,
nyelvtudomány.
II. Összehasonlító néptan: társadalomtudomány, gazdaságtudo
mány, kultura-tan.
III. Ä föld népei: Ázsia-Európa népei, Afrika népei, Amerika
népei, Ausztrália népei.
A könyv világos, érthető nyelvezettel van írva s minden érdek
lődő jó haszonnal forgathatja.
B. Zs.

Az „Ethnographia" melléklete.

A Magyar Nemzeti Múzeum
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CSALLÓKÖZI ARANYMOSAS.

K

ÖZISMERETES, hogy
„Csallóköz" szigetét a
magyar előidőkben „Arany
kertnek" hívták. A monda
szerint e gabonában és gyü
mölcsben bővelkedő szige
tet körülvevő Kis- és NagyDunában aranyhajú nymphák laktak s őrködtek az
Aranykert felett, melynek
jótékony tündérei voltak.
A sziget ma már nem szol
gál úgy reá a régi „Arany
kert" elnevezésre. Megcsap
pant annak dús termékeny
sége, a mint örökre eltűntek
a Duna hullámaiból tün
dérei s aranyhajukból csu
pán némi nyomok maradtak
meg, abban az aranyporban,
a melyet a körülövező két
Duna még ma is rejteget
Az arany „nézése'
zátonyos homokjában s a
melyet a dunamelléki elszegényedett lakosság kezdetleges készüléké
vel igyekezett kiválasztani, a míg az jövedelmezőbb keresetforrása volt
Néprajzi Értesítő IV.
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1, ábra. Az aranymosó-pad felszerelése.

2. ábra. Az aranyhordó föveny mosása.
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3. ábra. Az aranypor locsolása.

4. ábra. Az aranypor kiszedése,
21*
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a régi időben. Tudtunkkal ma már a Nagy-Duna mellett fekvő győr
megyei Ásvány község az egyetlen; a melynek néhány lakosa még az
aranymosással foglalkozik. Maholnap azonban már csak a híre marad
meg ez ősfoglalkozásnak, mert a Duna szabályozása folytán mind
inkább eltűnnek a zátonyok és öntések, a melyek az aranypornak
lelőhelyei voltak.

5. ábra. Az aranypor kimosása.

E községről írja Tompa Mihály „Ásvány" czímú népregéjében:
„Ásványnak hívják most, a mint hívták hajdan,
De akkor gazdag volt ezüstben, aranyban . . .
Hazudok! mert mégis volt egy kincsbányája,
Volt egy szántófölde, kit a szélvész szánta.
Tudnillik a Duna, melynek fövényében
Találta és mosta az aranyport bőven."

Itt van még néhány ember, ki ez ősapáitól reámaradt foglalko
zással igyekszik tavaszi és őszi élelmét megkeresni, csónakjába rakván
aranymosó-padját, aranyászik fel egész Linzig s le Esztergomig. Azt
állítják ők, hogy Mária-Teréziától van privilégiumuk, hogy szabadon
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aranyászhassanak a Dunán s ez tán az egyedüli iparág, a mely még
a mai napig szerencsésen elkerülte a megadóztatást. Az aranymosás
a legegyszerűbb mesterségek egyike. Midőn a Duna vize tavaszszal
és őszszel megapad s itt-ott előtűnnek a homokzátonyok, az aranyászó
ócska csónakjára rakja készülékét s valamely zátonynál kiköt. (Lásd
a záróképet.) Mindenekelőtt próbát csinál, érdemes-e az illető helyen

6. ábra. Az aranypor kiválasztása a választó-vályúval.

aranyászni, az ú. n. aranynézés. (Lásd a kezdő vignettát.) E czélra
megszenesített lapátjára homokot szed s azt addig rázogatja, míg az
aranyszemek kiválnak. Ezek számából azután megítéli, érdemes-e azon
a helyen dolgozni vagy sem ? Erre felállítja lejtősen a körülbelül egy
négyzetméternyi, téglányalakú mosópadját, melynek felső egyharma
dán az úgynevezett „srágla" van odaerősítve (lásd az 1. ábrát), az
alsó kétharmadára pedig durva, szálas, régi posztó van feszítve.
A saraglát meghányja kavicsos fövenynyel s az e czélra szolgáló
hosszú nyéllel ellátott fa- vagy cserépedónynyel (meringülővel) addig
locsolja azt, míg a föveny a kavics közül kimosva, a lejtősen kifeszí-
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tett posztón fenn nem akad (1. a 2. ábrán), a bennelevŐ aranyszemcsék
kel együtt; a mikor félredobván a saraglából a kavicsot, az előbbi műve
letet folytatja egész estig. (L. a 3. ábrán.) Ekkor a posztón levő finom
porzót, a mely között az aranyszemcsók szabad szemmel is láthatók,
többszörös locsolás után, a posztót gondosan egybehajtva (1. a 4.
ábrát), belemossa egy sajtárba (1. az 5. ábrát) ós abból fölszedegeti
az úgynevezett „választó-vályúba", illetve teknőbe (1. a 6. ábrát). Midőn
pár napi mosás után annyi aranyat tartalmazó porzója gyűlt össze, hogy
érdemesnek látja azt pénzzé tenni, hazafelé csolnakázik s hozzálát
az arany kiválasztásához. Pár fillérnyi higanyt vásárol s addig gyúrja,
keveri ezt az összegyűjtött porzóval, míg az minden közte lévő arany
szemcsét össze nem szed.' Ekkor az aranyszemcsés higanyt egy e
czélra szolgáló vaskanálban tűz fölé tartja s addig melegíti, míg a
higany el nem párolog s kanalában együtt marad egy tömör lencse,
vagy borsónagyságú göbecsben a kimosott arany.
Munkájuk napi eredménye 1/ÍJ—1, legjobb esetben 1% gramm
arany, a melynek grammját 2 kor. 20 fillértől egész 2 kor. 40 fillérig
vált be a győri aranybeváltó-hivatal.
Végül ideiktatjuk még az aranyászók jelszavát, mely szerint:
„Sokat fárad a vadász,
Ritkán száraz a halász.
Mindig vizes az aranyász.«

Nagy

Erzsébet

Aranyászók sátra és az aran}-por tartalmú kavicsos föveny Összehordása.
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BOGLYAKEMENCZEALAKÚ GABONÁSOK É S EGYÉB
ÉPÍTMÉNYEK A NAGYALFÖLDRŐL.
Osváth Pál „Biharvármegye Sárréti Járása leírása" czímíí mun
kájának (Nagyvárad, 1875.) 313-ik lapján Csökmő község ismertetésénéla következő passus olvasható: „Sajátságos szokás Csökmón az
is, hogy mindenik gazda udvarán egy sárból készített kimeszelt boglyakemenczeíorma épület áll s abban tartják gabonáikat''.
Ez a kis közlemény megragadta figyelmemet s mivel osztályunk
ban efféle építményről eleddig még fényképünk sem volt, felkértem
Kajesa Lajos csökmei ev. ref. tanító urat, szíveskednék tudatni velem,
vannak-e még ilyen gabonások most is a községben, írná le alakjukat,
készítésmódjukat, szerepüket, ha lehet rajzok mellékelésével. Kajesa
úr felszólításomra a következőket válaszolta:
„Csökmő biharmegyei községben 30—50 évvel ezelőtt minden
gazda udvarán volt 1—2, tábori kemenczéhez hasonló építmény. Vályog
ból rakták, falvastagsága a vályog szélességével egyezett. A helyet,
hova építeni akarták, előbb feltöltötték. Mikor fel volt rakva, belől
szépen kitapasztották s kiszárították, mit, ha őszszel épült, még tüze
léssel is elősegítettek. Kívül szintén megsimították s száradás után
bemeszelték.
Bejáratul, a kúp hegyéhez közel, egy akkora • nyílás szolgált,
melyen egy felnőtt ember bebújhatott. E nyíláson töltöttnek meg az
építményt gabonával, miután sárból készült hozzáillő élőiével fedték
el nyílását s hogy a körültapasztásnál semmi nedvesség ne jusson a
bent levő gabonához, az előtét szösz
szel vagy rongygyal körüldugdosták,
aztán szépen körülsimították s megszáradás után bemeszelték. Módosabb gaz
dánál földbe ásott négy faoszlopra
nádtető is volt készítve az építmény
védelmére.
Ez építmények 15—20—25 köb
lösek voltak s az azon időben termelt
mennyiségeknek megfeleltek, mert bár
a 14,678 kat. holdat tevő határból 10
ezer hold a nagyváradi lat. szert, káp 1. ábra. Csökmei régi gabonás
talan és a gr. Csáky-család birtoka: a
metszete.
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káptalan összes termése elhelyezhető volt a reform, templom szom
szédságában levő telek épületeinek padlásain. Abban az időben a
határ, különösen a káptalani birtok legnagyobb része, nádtermő rét
volt. Igen jó védelmet nyújtottak azok az építmények a gaboná
nak, mert akkor még gyakoriak voltak községünkben a gyújtoga
tások. És mégis kimentek a divatból. Az utolsó 8—10 évvel ezelőtt
pusztult el.8

2. ábra. Gabonások Szegvárról.

A szives tudósításhoz rajzot is mellékelt, mely a már kiveszett
gabonásokat metszetben mutatja (1. az 1. ábrát).
Továbbá Magyar Sándor akkoriban szegvári lakosnak osztá
lyunkba juttatott egy régebbi tudósításából tudtam, hogy hasonló for
májú és rendeltetésű építmények Szegváron is vannak. Megkértem
tehát Farkas Sándor urat, osztályunk lelkes gyűjtőjét és buzgó párt
fogóját, járjon utána a dolognak s készíttessen róluk leírás kíséretében
néhány fényképfelvételt, mit ő a tőle megszokott szívességgel nyomban
meg is tett. Az itt bemutatott képek (2—7. ábra), a Szentesről való 6. ki
vételével ezeket a szegvári' gabonásokat és szabad sütőket ábrázolják.
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Épülnek pedig vert földből, négyzetalapú, csonkagúla-alakú vályogból és
csömpölyegből. Falvastagságuk 30—40 cm. A megtöltés előtt, úgy mint
a vermeket szokás, jól kifüstölik, hogy a gabona penészes és zsúzsokos
ne legyen bennük. A bővebb leírást és méretek megadását az ábrákon
látható emberi alakok feleslegessé teszik. Alaki tekintetben három

3. ábra. Gabonás Szegvárról,

csoportra válnak. Az elsőt képviseli a 2. ábrán egymás mellett lát
ható három gabonás. Alakjuk kúpos méhkas formájú. A gabonát a
tetejükön lévő szájon vagy kürtőn öntik be és merik ki. A kürtőt
lapos tálforma agyagfedő zárja. Alján van a füstnyilás. Ez az alak
ősibb formájú, mint a következők, biztosabb is amazoknál, mert a
gabona kiméréséhez itt legalább három ember — esetleg négy —
szükséges, egy a ki kiadogatja a kosarat, másik a ki kiemeli és
leadja s harmadik a ki leveszi és zsákba tölti.
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A másik csoportba tartoznak a 3—5. ábrán bemutatott gaboná
sok, Ezek hengeralakúak, hegyesebb vagy tompább kúpfedéllel, víz
vetővel, melynek csúcsán emberderék nagyságú nyílása van, a hol
a gabonát ki- és bemerik. E nyílást — vagy kürtőt — szalmakévével
dugják be, vagy használatból kiment nagy cseréptállal fedik le (4. ábra).

4. ábra. Gabonás Szegvárról.

Ezeknek a formáknak oldalukon is van ajtajuk, abból a czélból, hogy
a gabonát könynyebben lehessen ki- és bemerni. Az ilyen gabonásokat
színültig megtöltik gabonával. Addig, a míg a töltés ajtómagasságig
nem ér, az ajtón át töltögetik, ha azt elérte, bezárják az ajtót s
a kürtőn át merik tele. A gabona kiszedése visszafordított sorrend
ben megyén.
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A harmadik csoportot azok a mindenesetre ősi formájú kupola
vagy méhkasalakú sárépitmények teszik (1. 6—7. ábra), melyek mint
ólak, de különösen mint kenyérsütő kemenczék általánosak az Alföldön,
de az ország más vidékein is 1 s mint afféle primitiv melléképületek.
szegényes viszonyok között sok mindenféle czélt szolgálnak.

5, ábra. Gabonás Szegvárról.

A második csoportból az 5. számúnak feltűnő nagy ajtaja van,
a mi odú természetével nem akar összeférni. Ennek az a magyará
zata, hogy időnként kamarának is használják. A keresztrúdon itt lóg
1

Herman Ottó : Ősfoglalkozások. 1. Halászat. 2. Pásztorélet. (Az ezredéves
kiállítás Főjelentésében 698. 1.). stb.
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a szalonna, hús, zacskóban a tarhonya, lebbencs, itt a bab, lencse, új
csizma stb.
A 4. számú emeletes. A földtől 70 cm. magasságban kereszt
gerendára fektetett fahasítványnyal le van hidlásolva, 20 cm. vastagon
csömpölyeggel L befedve s rostált polyvás sárral lesimítva. Az alsó odú

6. ábra. Baromfi- és sertésól Szentesről.
disznóól, a felső gabonás. A 6-ik ábra, a mint felírása is mutatja,
baromfi- és sertésól egyben.
Alak szerint ide tartozik végül a 7. ábrán látható (ma már tég1
A csömpölyeg (gömölyeg) készítéséhez legjobb a „fecskeganéjos" föld,
mely ha megszárad, olyan mint az aezél s nem porzik. Annak mondják az Alföl
dön a szikek alatti fehér foltos agyagú földréteget. A fecskék is azt keresik meg
a fészekrakáshoz
Farkas S.
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Iából és cserépből rakott) szabad sütő is, előtével és kürtődugóval,
előtte a szabad tűzhelylyel, mellette a'katlanlábbal. Ezt csak az alak
sorozat teljessége okáért közöljük.
Nagyon örvendenénk, ha innen az íróasztal mellől szerzett e
néhány adatot vidéki tagtársaink minél bővebben kiegészítenék,
Báiky Zs.

7. ábra. Sütő és katlanláb Szegvárról.

A MAGYAR H A L Á S Z A T

TÖRTÉNETÉHEZ.1

Clausurae illae passim ex sepibus per transversum fluviorum
strui solitae, vulgo jazi (utóbb jaszi) dictae, pro capiendis piscibus
signanter autem in fluvio Thurocz a possessionibus Sbrutky, ubi scilicet
fluvius idem in fluvium Wag labitur . . .
Turócz megyei statútum 1559., 1560. és 1795. évekből.
Kiadva Kolosvári és Óvári Corpus Statutorumjában, IV. köt. I. r.
193. és 889. 1.
1
Kérjük tisztelt tagtársainkat, hogy a mennyiben a kövéren nyomtatott
műszók magyarázatához némi adattal rendelkeznek, szíveskedjenek azokat a szer
kesztővel közölni!
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2.
Az kik csíkot fognak vészszel, mind nagy- és kis-szeresiek,
minden ember egy-egy veder csíkkal tartozik az várhoz, avagy egy
veder csíkért den. 40.
Ecsed vára tartományának I. Rákóczi György fejedelem
számára készült úrbéri összeírása 1648-ból. Kiadva a gr. Károlyi
család oklevéltárában, IV. köt. 291. 1.
3.
Az Olt vizében is senki szikanynyal és kappagatóval vagy
maszlaggal halászni ne merészeilyen maga jószágán kívül; egyéb
formán garküvel, habval halászhasson.
Csikszenttamás „falutörvénye" 1667-böl. Kiadva Székely
Oklevéltár VI. köt. 315. 1.
Közli: Sztripszky Hiaclor.

MÚZEUMI ÜGYEK.
A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának gyarapodása az 1903. év
III. (júl.—szept.) évnegyedében.
Az évnegyed legjelentősebb eseménye a Múzeumok és Könyv
tárak Orsz. Főfelügyelősége által rendezett szünidei első néprajzi és
őstörténeti tanfolyam megtartása volt júl. hó 6—18-ig. A tanfolyamon
az osztály három tisztviselője: dr. Semayer Vilibáld m. n. múz. őr, a
tanfolyam vezetője, általános néprajz és embertan, dr. Bátky Zsigmond
m. n. múz. s.-őr: Magyarország néprajza és Beluleszkó Sándor m. n.
múz. s.-őr: múzeologia czímen tartottak előadásokat, melyeket 19-en
hallgattak, legnagyobb részt vidéki múzeumok őrei.
A folyóügyek vezetése mellett ez évnegyedben az osztály tiszt
viselőinek főmunkásságát a beérkezett gyűjteménytárgyak leltározása,
azoknak a gyűjteménybe való beillesztése és a könyvtárnak újból való
rendezése képezte.
Az osztály gyűjteményei a következő örvendetes szaporodást
mutatják:
I. Oyüjteménytárgy: 2990 drb. Ebből vétel: 1817 drb, ajándék :
1144 drb és csere: 27 drb.
-á) A v é t e l e k r é s z l e t e z é s e : Ruházat, női kézimunka és
ékszer: 452 drb. Szövés-fonási szerszám: 1 drb. Bútorzat: 21 darab.
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Konyhaeszköz: 195 drb. Gazdasági eszköz: 34 drb. Kismesterségek
szerszáma: 48 drb. Használati tárgy (utensilium): 237 drb. Zenetárgy:
16 drb. Kultusztárgy: 50 drb. Gyerekjáték: 212 drb. Fegyver: 186 drb.
Fénykép és rajz: 365 drb.
B) Az a j á n d é k o z ó k n e v e és az a j á n d é k o k r é s z l e 
t e z é s e : A M. 3SÉ. Múz. Néprajzi Osztályának Értesítőjétől fénykép
és rajz: 107 darab. Hodinka Antal cs. és királyi hitbiz. könyvtárőrtől
Bécsből alkalmi tárgy: 2 drb. A vall. és közokt minisztériumtól tér
kép : 22 drb. Delhaes István hagyatékából ruhanemű: 98 drb. Tafler
Imre magánzótól Budapestről gyerekjáték: 1 drb. Bács-Bodrogh múzeumá
tól Zomborból alkalmi tárgy: 56 drb. Kende Dániel m. kir. főerdésztől
Láposbányáról használati tárgy: 2 drb. Petriscsák István áll. tanítótói
Terebesfejérpatakról alkalmi tárgy: 9 drb. Matyaczkó László gör. kat.
lelkésztől u. o. alkalmi tárgy: 4 drb. Székely József m. kir. főerdésztől
u o. alkalmi tárgy : 8 drb. Festetics Rudolf gróftól Bécsből fénykép
lemez : 371 drb. Kún S. antiquariustól Budapestről alkalmi tárgy: 3 drb.
Szabó György juhásztól Mamocspusztáról használati tárgy: 2 darab.
Wersényi Róza állami tanítónőtől Selmeczbányáról alkalmi tárgy:
1 darab., használati tárgy 1 darab. Száva Kristóftól Csíkszép vízről
alkalmi tárgy: 4 darab. Zichy Jenő gróftól Budapestről fénykép és
rajz : 116 drb. Roediger Lajostól Páváról fénykép : 1 drb. Beutl Engel
bert kohóigazgató Nógrádról fénykép: 34 drb. Vasváry Béla gyógy
szerésztől Budapestről] fénykép : 2 darab, ruhanemű : 1 darab. Matulay
Károly áll. tanítótól Magasfokról gyerekjáték: 17 darab. Samu János
gymn. tanártól Budapestről kép: 9 drb. Dr. Zechmeister Hugó sorhajó
orvostól D.-Afrikából konyhaeszköz: 4 darab, fegyver: 1 drb., kultusz
tárgy: 1 drb., ruhanemű, ékszer: 3 drb, halászati eszköz: 1 darab.
Gönczi Ferencz tanfelügyelőtől Budapestről használati tárgy: 5 drb.
Popovits Simon segédjegyzőtől Gyáláról alkalmi tárgy : 9 drb. Dr. Réthy
László múz. ig. őrtől Budapestről fénykép : 1 drb. Farkas Sándor gyógy
szerésztől Szentesről szövés-fonási szerszám: 15 drb, konyhaeszköz:
13 drb, gazdasági eszköz: 129 drb, halászati eszköz: 10 drb, kismes
terségek szerszáma: 7 drb, használati tárgy: 37 drb, parasztfaragás:
3 drb, zenetárgy: 4 drb, gyerekjáték: 2 darab. Dr. Tetzner Ferencz
egyet, tanártól Lipcséből térkép: 1 drb. Szabó András gimn. tanártól
Tordafalváról használati tárgy: 1 drb. Wartha Yincze műegyet. tanártól
Budapestről ékszer: 24 darab. Szenté Imrénétől Budapestről paraszt
faragás : 1 drb.
A Réthy László dr. ajándékozta, a szaporulatba még föl nem
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vett, körülbelül 10,000 darabból álló képgyűjtemény most van előzetes
rendezés alatt.
II. Könyvek: 139 drb, a melyből vétel: 53 drb, ajándék: 75 drb
és csere: 11 drb.
A j á n d é k o z t a k : dr. Semayer Vilibáld m. n. múz. őr: 12,
Kovács Antal gimn. tanár: (Budapest) 1, Hiersemann K. W. könyv
kereskedő : (Lipcse) 1, a M. N. Múz. Néprajzi Osztályának Értesítője :
1, Bowditch Ch. (Cambridge): 1, Tolnavármegyó múzeuma (Szegzárd) :
1, a Néprajzi Társaság: 1, Dömötör László gimn. tanár (Arad).: 1,
Naményi Lajos hivatalnok (Budapest): 1, a nagybányai Múzeum-Egye
sület: 1, dr. Réthy László múz. ig. őr (Budapest): 42, dr, Tetzner
Ferencz egyet, tanár: (Lipcse) 3, A. C. Haddon utazó (Cambrige): 7
és Ernyey József (Budapest): 1 munkát.
C s e r é b e k ü l d t e k : a Deutsche Gesellschaft: 1, az American
Museum of Natural History: 1, a Smithsonian Institution: 1, a Bureau
of American Ethnology: 1, a berlini Museum für Völkerkunde: 1, a
The Anthropological Institute of Great Britain and Ireland: 1, a Buko
winaer Landes-Museum : 1 és a Republica de Cuba, Biblioteca Nacional:
4 munkát.
III. Félszerelési tárgyak: (Korábbi vételekből beleltároztatott:
19 tétel, köztük a fényképnagyitó készülék.)
Az osztály tisztviselői közül dr. Semayer Vilibáld m. n. múz. Őr
6 heti szabadságidejét Oroszországban töltötte, a hol a néprajzi múze
umokat tanulmányozta s meglátogatta a híres nizsnij-novgorodi világ
vásárt. Hazaérkezte után 17 napot Nagybányán töltött, a hol a városi
múzeumot rendezte. Dr. Bátky Zsigmond m. n. múz. s.-őr szabadság
idejét az ausztriai és németországi néprajzi múzeumok tanulmányozására
fordította.
IV. Látogatók: 2005 egyén, köztük 15 egykoronás belépődíjjal.
Tömegesen a polgáriskolai tanárok és tanárnők szünidei természet
tudományi tanfolyamának hallgatói; a polgáriskolai tanárok szünidei
történettudományi tanfolyamának hallgatói. Nevesebb külföldi látoga
tók voltak: dr. Tetzner Ferencz egyetemi tanár Lipcséből, Alfréd
C Haddon Cambridgeből és dr. Katsuji Fujioka Tokyóból.
Budapest, 1903 okt. 10.
Dr. Semayer Vilibáld.
a m. n. múz. népr. oszt. vezető őre.

A M. Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának
kézi szakkönyvtára.
in. Pótlék: Az 1903. évi szaporulat (2501—4000.).
A b a f i L . ; Két magyar népballadáról. (A Kisfaludy Társaság Évlapjai) Budapest,
1876. 8°. 3 7 8 1 .
— —; A halhatatlanság eszméje a népköltészetben. (A Kisfaludy Társ. Évi.)
1876. Budapest, 89. 8 7 2 8 .
A b a u j - T o r n a vmegye térképe. 1:380,000. Kogutowitz M. Bpest, s. a. 8 8 0 6 .
A b o ; Abo Stads Historiska Museum i Abo Slott. Abo 1897. 8°. 8 1 I S .
A b r é g é du Bulletin de la Société Hongroise de Geographie. XX. Année, Bpest,
1893. 10. 8°. 3 0 5 9 .
A b r u d b á n y a . Specialkarte 1 : 75,000. Z. 20. C. XXVIII. Wien. Milit. Geogr.
Inst. s. a. 2 6 8 7 .
A c t a e t s c r i p t a Scti Methodi Eppi. et Martyr. S. K e. a. 8°. 8 4 0 7 .
A d a m c s e k Gry.; Jász-Alsó-Szent-György nagyközség ezredéves ünnepén
mondott beszéd. 1896. Szolnok. 8°. 3 0 8 9 .
A d a t t á r Délmagyarország XVIII. sz. történetéhez. (1. Barőti L.) Temesvár 1893—
1902. 7 k. 8°. 3 1 6 6 .
A d e m e i t W . ; Beiträge zur Siedelungsgeographie des unteren Moselgebietes.
(Forsch z. deutsch. Land-u. Volkskunde, XIV. 4) Stuttgart, 1903. 8°. 3 1 7 6 .
A c t a S c t o r u m H u n g á r i á é ex Jon. Bollandi S. I, Theologi, ejusque continuatorum operibus excerpta. Tyrnaviae, 1743/4. 2. k. 8°. 3 8 5 7 .
A c h l e i t n e r A.; Aus Dem Hochland. Berggeschichten aus der bayerischen
und österr. Alpenwelt. München, 1892. 8°. 3 5 6 1 .
A h l q u i s t A.; Wogul. Sprachtexte. Herausgegeben von Yrjö Wichmann.
Mémoires de la Soc. Finno-Ougr. VII. L. Wichmann. Helsingfors, 1894.
8°. 8 8 1 6 .
— —; Wogulisches Wörterverzeichniss, Mémoires de la Soc. Finno-Ougr. IL
Helsingissä, 1891. 8°. 3 8 1 5 .
A . A i g n e r L.; Nécsey István. Emlékbeszéd. Klny. a „Rovartani Lapok" X-b61
Bpest, 1903. 8°. 3 2 0 7 .
A l b r e c h t O.; Geschichte der schönen Magelona, Tochter des Königs von
Neapel etc. Leipzig (Minde) s. a. 8°. 8 3 9 5 .
A l b r i c h C. sen.; Geschichte des ev. Gymnasiums A. B. in Hermannstadt.
Hermannstadt 1896. 8°. 8 8 5 9 .
Néprajzi Értesítő IV.
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A l b u m des B a l a t o n ; Erinnerung an Füred und seine Umgebung. Pest, 1855.
8°. 3 0 0 7 .
A l e x i ? Grammatica daco-romana, sive valachica (csonka). 8 7 3 5 .
A l e x i G-y.; Román nyelvtan. Budapest, 1892, 8°. 3883.
Alexi G-y.; Lexicon linguae hungaricae aevi antiquioris (csonka). 3569.
Ali-Coher M. E. • Catalogue de la Collection de l'éthnographie de Java,
Japon, Chine, Congo etc. Amsterdam, 1901. 8D. 3940.
A l l e m a g n e (<T) H. R.; Histoire du luminaire. Paris, 1891. &°. 3517.
A l m á s y G-y.; Kara-kirgiz nyelvészeti jegyzetek. {Klny. a „Keleti Szemle"
II. k.-böl.) Budapest, s. a. 3030.
— — Gr. von.: Reise nach West-Turkestan und in Centralen Tién-Shan.
Klny. a „Mitth. der k. k. Geogr. Ges. in Wien" 1901. évf. Wien, 1901.
8°. 2926.
— — : Utazásom Orosz-Turkesztánba. (Klny. a Termtud. 'Közi. 385. f.) Bpest,
1901. 8°. 2920.
A i s b e r g M.: Die Abstammung des Menschen und die Bedingung seiner
Entwickelung. Cassel, 1902. 8°. 2 5 7 1 .
AIsó-Lendya und Lenti. Specialkarte 1:75,000. Z. 19. C. XV. Milit. Geogr.
Inst. Wien. 2 7 3 4 .
Alt-Lublau und Szczawnicza. Specialk. 1:75,000. Z. 8. C. XXIII. Milit. Geógr.
Inst> Wien. 2678. Alt-Moldova. Specialk. 1:75,000. Z. 27. C. XXV. Milit. Geogr. Inst. Wien,
2829.
Alt-Ofen. Specialk. 1:75,000. Z. 15. C. XX. Milit. Geogr. Instit. Wien. 3707.
A l t e r B ; A gyulafehérvári F. Nibelungcode x töredék. Rózsahegy, 1898, 8°.
3405.
András IL; Magyarország királya. Csonka. 8°. 3370.
A n d r á s s y M.. gr.: Utazás Kelet-Indiákon, Ceylon, Java, Khina. Pest, 1853.
n. fol. 2567.
A n d r é e ; Allgemeiner Handatlas, in 91 Haupt- und 86 Nebenkarten. IH. Aufl.
Bielefeld-Leipzig, 1893. n. fol. 3 9 4 1 .
Andrej L.; Hogy fakadtak a herkulesfürdó'i „hőt forrás" vizei? Czigánymonda.
(Klny. a „Brassó" 1899. évf.-ból.) 16°. 3715.
Andruszov N.; Karabugazszkij Zaliv. (Klny. a Szel. Chaz. i Ljesz. T. CLXXXIH.
X.) 1896. 8°. 2948.
— —; Krjucski dija lova szoldi, upotrebljajenyja turkmenami na vasztocsn.
b. Kaszpija. (Klny. a Vjesztn. ryboprom. XII. k.-böl.) St. Peterburg, 1896.
. •'••'• 8°. 2919.
Antalfalva. Specialkarte 1 : 75,000. Z. 25. C. XXIII. Milit. Geogr. Inst. Wien.
2836.
A n u c s i n D. K.; O kulturje kosztromszkich kurganov i aszobenno o nachodim.
> --"'.' religiozn, szimbolach. Moszkva, 1899. 4°. 3 1 3 6 .
A n z e i g e r der Ethnographischen Abtheilung des Ungar. National-Museums.
w
Redig. von Dr. Semayer Vilibald. I. Jahrg. 1902. Ergänzungsheft zum I.
Beiblatte. Budapest, 1903. 8°. 3232.
A p a t e l e k und Simánd. Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XXV. Milit. Geogr. Inst.
Wien. 2690.
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A p a t i n und Erdut. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XX. Milit. Geogr. Inst. Wien.
3672.
Appel E.; Dansk-tysk Vejleder til i kort Tid át opnaa- Foerdighed i at udtrykke
sig paa Tysk og Dansk. Kjebenhaven, 1887. 8°. 8 8 6 1 .
Arany L.; Eredeti népmesék. Pest, 1862. 8° 3 8 3 4 .
— —: Magyar népmeséinkről. (Kisfaludy Társaság Évi. 1867.) Bpest, 1867.
8°. 3 7 3 3 .
A r c h i v für die Naturkunde Liv-, Ehst-'und Kurlands. Herausgegeben von der
Naturforscher Ges. bei der Universität Jurjew (Dorpat). Crania livonica
etc. Jurjew, 1802. 8°. 3 2 1 1 .
Arló—Kis-Terenne. Specialk. 1:73,000. Z. 13. C. XXII. Milit. Georg. Inst. Wien.
A r n i m Achim v. und Cl. B r e n t a n o : Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche
Lieder. Leipzig, s. a. Reclam, 16°. 3984.
Arpasul de Sus. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXXI. Milit. Geogr. Inst. Wien.
2847.
Artaria, Generalkarten der österr. und ungar.. Länder Nr. 12. Galizien und
Lodomerien 1:864,000. Wien. Artaria s. a. 3 1 4 1 .
Arzenovics M. j Délszláv diszítmények. s. 1. e. a. 2°. 2546.
Asbóth Iv.; Das Lied von Gusinje. (L. Thallóczy) Publication der Ethnol. Mitth.
aus Ungarn. Bpest, 1888. 8°. 8926.
A s i e n ; Organ der Deutsch-Asiat. Gesellschaft und der Münchener Oriental.
Gesellsch. Herausgegeben von Dr. Vosberg-Rekow. Berlin, 1902. 4°. 2549.
A s p e l i n I. R.; Suomalais Ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita. Helsingissä,
1875. 8°. 3639.
A s p e l i n E.; Elias Brenner. Helsingissä, 1896. 8°. 2647.
A s s o c i a t i o n Internationale Africaine. Comité National Beige. Bruxelles, 1880.
2 k. 4°. 3023.
A s z c h a b á d Herat, A s z t r a c h a n Mesehed. Orosz katonai térkép az ázsiai
határszélről. XVIII. Peterburg, 1892. 2.891.
Asztrachan. Orosz távols. térk. 16. Peterburg, s. a. 2 8 9 0 .
Asztrachanszk Kraja; Usztav Petrovszk. obscsesztva izszljedovatelej. Asztra
chan, 1896. 8°. 2 9 9 3 .
Asztrachan; Atcsot Petrovszk. obscsesztva izszljedov. A. kraja. Asztrachan,
189í. 8Q. 3 1 0 3 .
Asztrachanszkava Petrovszk. Muzeja usztav. Asztrachan, 1897. 8°. 3 1 3 3 .
A t h a n a s i a d e ; La Bessarabie. Bucarest, 1878. 8°. 8372.
A t h e n a e u m nagy képes naptára, 48. évf. Bpest, 1903. 8°. 2 5 8 1 .
Auerbach B.; Schrift und Volk, B. Auerbachs Gesammelte Schriften, XX. B.
Stuttgart-Augsburg, 1858. 8°. 3 4 2 3 .
A z e v e d o I.; Portugiesisch-englisch-deutsches Wörterbuch. Grimm's Verl. s.
1. e. a. 8°. 3632.
Ács K.; Virágok a román (oláh) népköltészet mezejéről. Pest, 1858. 8°. 3396.
— —; Még három román (oláh) népballada. Függelékül a (fenti czím) füzet
hez. Pest, 1871. 8°. 3636.
Babrius des Fabeldichters Fabeln. (L. Berger.) München, 1816. 8°. 3 8 0 8 .
B a c h e r W.; Die- Agada der Babylon Amoräer. Bpest, 1878. 8°. 3656.
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B a e h m a n n A . ; Die Völker an der Donau nach Attilas Tode. Wien, 1880.8°.
8173.
B a e d e k e r TL; Russland. Handbuch für Reisende. V. Aufl. Leipzig, 1901. 8°.
2637.
— —; Grossbritannien. England (ausser London), Wales, Schottland und
Irland. III. Aufl. Leipzig, 1899. 8°. 8988.
— —; London und Umgebungen. XTV. Aufl. Leipzig, 1901. 8°. 8 9 8 3 .
_ _ ; Österreich-Ungarn. XXVI. Aufl. Leipzig, 1903. 8°. 8 9 5 1 .
— —; Berlin und Umgebungen. VUI, Aufl. Leipzig, 189é. 8°. 8 8 4 3 .
B a j a . Specialkarte 1 :75,000. Z. 21. C. XX. Milit. Geogr. Inst. Wien, 2 8 3 8 .
Bajmok und Topolya. Specialk. 1:75,000.' Z. 22. C. XXI. Milit. Geogr. Inst.
Wien, 2 8 0 2 .
B ä l a n J.; Numiri de localitati. (Biblioteca Noastra N. 15—17.) Caransebes s.
a. 8°. 3408.
Balassa-Gyarmat u n d Ipolyság. Specialk. 1:75,000. Z. 13. C. XX. Milit.
Geogr. Inst. Wien, 2808.
B a l á s y D . ; Nyelv, nemzetiség, nemzet. Bpest, 1893. 8°. 3 4 4 0 .
Balogh. P.; A népfajok Magyarországon. Bpest, 1902. 4°. 3 7 4 4 .
— —; Erdély fajnépei s a székely kérdés. Kolozsvár, 1903. 8". 3 9 0 3 .
BallÓ I.; Altorjai báró Apor Péter élete és működése 1676—1752. Csíkszereda,
1897. 8°. 3 5 8 4 .
Banoalari Gr.; Gegensätze des „oberdeutschen" Typus und der ländlichen
Häuser Frankreichs. (Klny. a „Mittheil, der Anthropol. Gesellsch. in Wien"
XXVII. k.-böl.) Wien, 1897. 4?. 3057.
B a r e s u n d V i r o v i t i c a . Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XVII. Milit. Geogr.
Inst. Wien, 2 7 3 9 .
B a r l a J e n ő ; Szegedi Gergely és énekeskönyve 1569-ből. (Klny. a „Protest.
Szemle" 1899. évf.-ból.) Bpest, 1899. 8°. 8 5 6 2 .
B a r n a P.; A finnek nemzeti eposza. Pest, 1871. 8°. 2510.
Bárót. Specialk. 1:75,000. Z. 2L C. XXIII. Milit. Geogr. Inst. Wien, 2 8 6 3 .
B a r ó t i L . ; Adattár Délmagyarország XVIII. sz. történetéhez. Szerkeszti: —
L. Adattár. Temesvár, 1893/1902. 7 k. 8°. 8 1 6 6 .
— —; A németek első betelepítése a Bánságba gr. Mercy alatt. (Klny. az
Ethnograph.-ból. 1890. évf.) Budapest, 1890. 8°. 2532.
Bars v á r m e g y e . Magyarország vármegyéi és városai VII. kötete. é°. 3 2 1 9 .
Bartalus J . ; A magyar egyházak zenéje. A Kisfaludy Társaság Évk. 1867.
Bpest, 1867. 8°. 3 7 3 3 .
— —; A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI—XVII. sz.-ban. Akad.
Ért. Bpest, 1869. 8°. 3 4 8 1 .
Bartels A . ; Der Bauer in der deutschen Vergangenheit. (Monograph, zur
deutsch. Kulturgesch. VI. B.) Leipzig, 1900. 8°. 3 3 8 6 .
B a r t f e l d und Muszyna. Specialk. 1:75,000. Z. 8. C. XXIV. Milit. Geogr. Inst.
Wien, 3 7 9 4 .
B a s e l . Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Bd. XV—
XVI. Basely 1903. 8°. 3 3 0 6 .
B a s t i a n A . ; Die Vorstellungen von der Seele. Berlin, 1875. 8°. 8 9 3 2 .
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B a s t i a n A . : Ethnische Elementargedanken in der Lehre] von Menschen.
Abth. IL Berlin, 1895. 8°. 8 0 1 9 .
B a t i z f a l v y L . ; A magyar orvosok és természetvizsg. 1867. auguszt. 12—17.
Rimaszombatban tartott XII. nagygyűlésének munkálatai. Pest, 1868.
4°. 3 0 3 8 .
B a t t h y a n i V. gr.; Reise durch einen Theil Ungarns, Siebenbürgens, der
Moldau und Buccovina. Pest, 1811. 8°. 3 8 1 1 "Ra.nma.-n-n O. d r . ; A német Masszái földön keresztül a Kagera-Nil forrásaihoz.
Bpest, 1903. 8°. 8 0 6 1 .
B á c s - B o d r o g h vmegyei történ, társulat évkönyvei, szerk. Trencsény Károly.
XIX. évf. Zombor, 1903. 8°. 8 5 0 6 .
B á l i n t G.; A honfoglalás revíziója, vagyis a hun, magyar, besenye, kun kérdés
tisztázása. Kolozsvár, 1901. 8°. 3744.
— — ; Az éjszaki burját-mongol nyelvjárás rövid ismertetése.
8°. 8 4 5 5 .
— —; Kazáni tatár nyelvtanulmányok. I. Kazáni tatár szövegek. Bpest. 1875.
8°. 8 4 3 2 .
Bánffy-Hunyad. Specialk. 1:76,000. Z. 18. C. XXVIII. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2698.
B á t k y Zs.; Matyó lakodalom. (Vasárn. Ujs. 1902. 49. sz.) Budapest, 1902. 2 5 8 6 .
B e c k e r C.; La Finlande. Paris, 1886. 8°. 3251B e d d o e J . ; On the Stature of the Inhabitants of Hungary (Journal of the
Anthrop. Instit. May. 1882.) London, 1862. 8°. 3 2 4 4 .
B e h r e n s I. dr.; Nutzpflanzen. (Sammig. Göschen.) Leipzig, 1900. 8°. 3 1 9 8 .
Belényes-Sulest. Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXVII. Milit. Geogr. Inst.
Wien. 2 8 1 4 .
B e l i c z a y J. d r . ; A magyar stylröl. Klny. a „Kecskeméti L.-ból Kecskeméti
1887. 8°. 8 8 4 1 .
B e l l o s i c s B.; Alsó-Lendva és vidéke. (Klny. a „Turisták L". IV. évf.-ból.)
- 8°. 2 9 2 4 .
BenkŐ K.; Csík-Gyergyó és Kászon leírások, általános és részletes osztályok
ban. Kolozsvár, 1853. 8°. 2. k. 8 6 8 4 .
B e n y o v s z k y M. gr. útja. Egy térkép —— ? 2 8 7 4 .
B e o b a c h t u n g e n , neue über die Eibe, besonders in der deutschen Volkskunde.
(Sonderabdr. aus der Danz. Ztg.) Danzig, 1899. 8°. 2 9 4 1 .
B e r e g i S. ; Karácsonyi pásztorjáték 3 képben. III. kiadás. Szathmär, 1899. 8°.
2580.
B e r e c z A . ; Kréta. (Klny, a Földr. közi.) Budapest, 1897. 8°. 3 0 0 2 .
B e r g e n F . ; Animal and plant lore. (The popul. Science Monthly. Jul.)
Washington, 1886. 8°. 3538.
Bergk J. A . ; Der Wampyrglaube. (Allgem. M. Ztg.) Leipzig, 1828. 4°. 3 8 7 0 .
B e r g e r L. B.; Libanon. Wien, 1829. 8°. 4. k. 8 4 2 4 .
B e r g e r X. F . ; Babrius des Fabeldichters wieder gefundene Fabeln. München,
1816. 8°. 3 3 0 8 .
B e r g m a n n E . von; Eine Sarcophaginschrift aus der Ptolemäerzeit. Wien,
1876. 8°. 3564.
B e r i c h t der Arbeiten der Alliance Israelite Universelle I.—II. Semester. Paris,
1888. 8°. 3 4 1 3 .
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B e r i c h t der Central-Komniission für wissenschaftl. Landeskunde von Deutsch
land. Berlin, 1887. 8°. ő k . 3 3 5 2 .
B e r n á t J.; Változások küszöbén. Budapest, Í893. 8°. 8535.
Berneck-Laurencic. Heidelberg und Umgebung. (Städtebilder u. Landschaf
ten.) Zürich, — 8°. 3837.
B e r t i l l o n A . : Les Signalements anthropometriques. Methode nouvelle de deter
mination de l'identité individuelle. Paris, 1886. 8°. 3651.
Berzencze u. St. Georgen. Specialk. 1 :75,000. Z. 21. C. XVI. Milit, Geogr.
Inst. Wien. 2809.
Bes V. K.; KurinszkorKaspiszkoje poberezsje. (KIny, a Vjesztn. Ryboprom. 9H
XII.)
2946.
B e s s e J. (ó-gyallai). Tudósítás Kaukasus mellékéről. Pest, 1830. 2 k. 8°. 3 5 4 6 .
Besenyő—Tiszafüred Specialk. 1:75.000. Z. 15. C. XXIII.
B e t h l e n 0 . g r . ; Kirándulás Rangunba. Jelentés a trieszti keresk. és ipar
kamarához. Olaszból ford. dr. Ch. F. Fiume, 1875. 4°. 2954.
B e y e r C.; Kulturgesch. Bilder aus Mecklenburg. Zauberei u. Hexenprocesse
im evang. Mecklenburg. Unter den Elenden und Ehrlosen. Berlin, 1903.
8°. 2 5 5 1 .
Bezzenberger A.; Die kurische Nehrung u. ihre Bewohner (Forsch, zur deutsch.
Land- u. Volkskunde, III. B.) Stuttgart, 1889. 8°. 2520.
Békás. Specialk. 1:75.000.- Z. 18. C. XXXIV. Mi). Geogr. Inst. Wien. 2 6 8 3 .
Békés-Csaba. Specialk. 1:75,000. Z. 19. 0. XXIV. Milit. Geogr. Instit. Wien. 2 7 2 0 .
B é k é s m e g y e térk. 1:14í,000, szerk. Mihálfi I. Budapest, lf-81. 2717.
B e r l i n ; Ethnogr. Sammlungkarten, um die Wohnsitze der im Katalog aufgefürten Stämme zu erläutern. Berlin, 1887. 8°. 3633.
— —; Führer durch die ethnologische Sammlung, mit Einschluss der nord.
Alterthümer. Berlin, 1881. 8°. 3 6 3 2 .
B é r c z y K.: Világkrónika. Pest, 1856. 8°. 3 6 0 1 .
B i d e r m a n n H.; Die Nationalitäten in Tirol und die wechselnden Schicksale
ihrer Verbreitung. (Forsch, zur deutschen Landes- u. Volksk. I. Bd.) Stutt
gart, 1886. 8°. 2517.
B i e n e (die) Statist, topogr. naturhistor, Schilderungen, zur Erhellung der
Staaten^ u. Völkerkunde. Wien, 18a5. 4°. 2 k. 3724.
— —; (die) Wochenblatt zur Unterhaltung und Belehrung. Neutitschein, 1858.
VEJ. 79. 4°. 3725. L. Enders.
Binder J.; Egy magyar Lázár-dráma és rokonai. (Klny. az „Egyet. Philol.
Közi., bői.) Budapest, 1898. 8°. 3 3 7 8 ,
Blagovescsenszk, Cziczinkar. Orosz katonai térképek az ázsiai határszélről.
VII. Peterburg, 1888. 2838.
Blasendorf. Specialk. 1: 75,000. Z. 21. C XXX. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2 7 9 6 .
B l i n k H.; Der Rhein in der Niederlanden. (Forsch, zur deutsch. Land- und
Volksk. IV.) Stuttgart, 1889. 8°. 2518.
Blomstedt T.; Karelische Gebäude und Ornaments-Motive. I—II. Helsingfors,
1902. 4°. 3 9 5 8 .
B o a s F . ; Kathlamet texts. (L. Bulletin.) Washington, s. a. 8°. 3 1 8 3 .
Bobnla I.; Pasigrafiai szótár a magyar nyelvhez, Bachmeyer A, rendszere
szerint. Budapest, 188H. 8°. 3 9 2 1 .
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Bodb.abhiksh,u B r a m a c h a r i i i ; Die Geheimphilosophie der Indier. Leipzig^
s. a. 8°. 3 1 8 5 .
B o d z a f a l u ; Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXXIV. Milit. Geogr. last. 2724.
B o e c k K.; Durch Indien ins verschlossene Land Nepal. Leipzig, 1Ő03. 8°.
3148.
B o g d a n o v A.; Protokolii zaszjed. imper. obscsesztva-antropol. i ethögrafii.
Moszkva, 1886. 8°. 3 1 2 7 .
. .
B o b a b d i l J.; Die Metoscopie, oder die Kunst, die Zukunft der Menschen aus
den Runzeln der Stirn hervorzusagen. Frankfurt a/M. 8°. 3944'.
B o j a d s c h i M.; Grammatika romaniké makedono-vlachiké. Wien, 1813. 8^.
3643.
Boissier Gr.; La fin du paganisme, Paris, 1891. 8°. 3 4 2 1 .
B o l l a n o (de) G-,; Ugro-russzkija narodnija pjeszni sz prilozseniem ethnogr,
karti Vengrii. S. Peterburg 1885. 8°. 3 6 8 9 .
. .
B o n m a r i a g e A.; La Russie d'Europe. Essai d'hygiéne generale. Paris, 1903.
8°. 3174.
B o n t z J.; Keszthely város monográfiája. Keszthely, 1896. 8°. 2 6 4 5 .
B o o c h - Á r k o s s y F . ; Neuestes und vollständigstes Spanisch-Deutsches Haritfwörterbuch. Leipzig, 1860. 8°. 2626.
B o r b á s V . ; A Tátrahegység nemzeti és növényzeti alapon: Budapest 1898.
•.,.«
:,:•:,
:• , .....
- ••- ;- ; ^ X I o í ^ H
!V.,: 8°. 2 9 5 2 ,
B o r b á s V.; A vénhedő tiszafa. (KJnyt. a Termt: Közi. 306. f.) Budapest? 8°.
3 5 3 2 . .) . v
B o r b é l y Gy.; Tordai „Emke" Emlékkönyv. X. közgyüT. alkalmával. Tofdá,
1894. 8°. 3 4 0 3 .
B o r b é l y S.; Szilágy megye földrajzához, Szilágy megye térképe 1 : 150,0QÓJ'
Rajzolta Péchy L. Bpest. 1883. 2 8 7 3 .
B o r l o v a - K l o p o t i v a ; Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XXVII. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2684.
B o r o s j e n ő - B u t t y i n ; Specialk. 1 :75,000. Z. 26.. C. XXVII. Milit; GeogrJ ItíéU
Wien. 2768.
' ': &Ü&
B o r o v s z k y S.; A dákok. Ethnogr. tanúim. Budapest, 1883. 8?; 2 5 0 3 .
— —; Csanád vármegye története 1715-ig. (A M. Tud. Akad. tört. biz. megbí
!
zásából) Budapest, 1897. 4°. 2 k. 3646.
Q
B o r n e m i s s z a J . ; A czigány nyelv elemei. Akad. Ért. Pest, 1853. 8 . 3 8 2 9
B o r s o d vármegye térképe, 1 : H75,O0O. (Kogutowitz M.) Bpest, —; 8 8 0 1 .
B o s c b k o w i t s c b . S.; Theor.-prakt. Lehrbuch zur Erlernung der serbisch. Sprache.
Pest, 1864. 8°. 3 7 5 8 ;
.
-:"'
B o r y de St. Vincent. II. Reise nach den Kánárien-Inseln. L. Rochon. 2 5 0 7 .
B o t t i G.; L'Acropole d'Alexandrie et le Seräpeum. Memoire présenté á la
Soc. Archeolog. dAlexandria Alexandrie, 1885. 8°. 3 5 3 1 .
B o t k a T.; Kisfaludi Lipthay Imre Bars- és Hontmegyék alispánjának —
emlékezete. Pest, 1867. 4°. 3 6 6 6 .
B o z o v i c s ; Specialk, 1:;75,000; Z. 26. G. XXVI. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2 7 2 6 .
B r a u n n A . ; Das Volksschauspiel in Kraiburg am Inn. (Ueber Land u. Meer,
1893.) Stuttgart, 1893. 3 8 0 9 .
Brassó. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXXIII. Mil. Geogr. Inst. 2 7 2 2 .
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Brämer K.; Nationalität und Sprache im Königreiche Belgien. (Forsch, z.
deutsch. Land- u. Volkskunde II. Bd.) Stuttgart, 1887. 8°. 2 5 1 9 .
B r e d e t z k y S.; Beyträge zur Topographie des Königreichs Ungern. Wien,
1805. 8°. 8S06.
— —; Reisebemerkungen über Ungern und Galizien. Wien, 1809. 8°. 3740.
B r e i t e n s t e i n H.; Sumatra. 21 Jahre in Indien. III. Leipzig, 1902. 8°. 2 5 7 2 .
Brentano Cl.; Des Knaben Wunderhorn. Berlin, s. a. L. Arnim. 3984.
B r e s l a u ; Jahrbuch d. schlesisch. Museums für Kunstgewerbe und Alterthümer.
I. Breslau, fol. 1900. 3 8 4 6 .
Brestovácz ; Specialk. 1; 75,000. Z. 27. C. XXIII. Milit. Geogr. Instit, Wien.
2667.
Breton; Miniaturgemälde aus der Länder- u. Völkerkunde. Von den Sitten,
Gebräuchen, Kostümen der verschiedenen Völkerschaften. (L. Ehrenstein)
Pest, 1817. 8°. 2. 3737.
Breznóbánya; Specialk. 1:75,000. Z. 10. C. XXI. Milit. Geogr. Instit. Wien,
2740.
Brauns M.; Das Weib am Kongo. L. Castellani. 2539.
Brustura-Királymező; Specialk. 1: 75,000. Z. 12. C. XXX. Milit. Geogr. I n s t
Wien. 3777.
B r ü g g e n B ; Das heutige Russland. Kulturstudien. Leipzig, 1902. 8°. 2552.
B r u x e l l e s ; Annales du Musée du Congo. Serie III. Ethnographie et Anthro
pologie. — Les Collections Ethnographiques du Musée du Congo. (L.
Stainer X. alatt is 456. sz.) Bruxelles, 1899/903. 4°. 2600.
Bücher Br,; Die alten Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt Krakau.
Wien, 1889. 4°. 3 5 1 3 .
Buezinskij P.; Krescsenije osztjakov i vogulov pri Pjotrje Velikom. Charkov,
1893. 8°. 3109.
— —; K isztorii Szibiri : Szurgut i Ketszk do 1645. g. Charkov, 1893. 8*.
3104.
Bucsa. Specialk. 1:75,000. Z. 18. C. XXVII. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2766.
B u d a p e s t ; Magyarország az ezredik évben — folyóir. mutatványszáma. Buda
pest, 1894 4°. 3 0 8 9 .
— — ; A budapesti orsz. kiállítás alkalmával a „fegyencz- és rabmunka"csarnokban közszemlére kitett tárgyak sorjegyzéke. Budapest, 1885. 8°.
8427.
— —; Az 1896. ezredéves országos kiállítás által, katalógusa. I—XIX. csoport.
19. füzet. Budapest, 1896. 8°. 3 5 4 5 .
— —; Kalauz a néprajzi missiő-kiállításban. Bpest, 1896. 8°. 3 6 2 9 .
— —; Pótfüzet a néprajzi missió-kiállitás kalauzához. Bpest, 1896. 8°. 3 0 7 8 .
— —; A nemzeti múzeum népismei osztálya —K. (Az „Ellenőr" 1871. évi
246. sz.) Budapest, 1871. f. 3216.
— —; A Nagy. Nemz. Múzeum Néprajzi Gyűjteményei. Bpest, 1899. I—III.
4°. 3280.
— — ; A Magy. Nemz. Múzeum Néprajzi Osztálya. A Múzeum alapításának
százados évfordulója alkalmából ismertetik az osztály tisztviselői. (Klny.
A M. N. Műz. múltja és jelene ez. emlékkönyvből.) Budapest, 1902. 4°.
2599.
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B u d a p e s t ; Tájékoztató a régiségtárban. N. G. Budapest, 1902. 8°. 2 5 9 4 .
— — ; Kalauz a M. N. Múz. érem- és régiségtárában. XII. kiadás. Budapest,
1902. 8°. 2 5 9 3 .
— — ; A M. N. Múzeum Növénytára. A múzeum 100 éves évfordulója alkal
mából ismertetik — tisztviselői. (Klny. A M. N. Múz. múltja és jelene
ez. emlékkönyvből.) Budapest, 1902. 4°. 2597.
— —; A M, N, Múzeum Széchenyi Országos Könyvtára. Ismertetik a könyvtár
tisztviselői. Bpest, 1902. 4°. 8 1 5 1 .
— —; A M. N. Múzeum múltja és jelene. Alapításának századik évfordulója
alkalmából írták a M. N. Múz. tisztviselői. Budapest, 1902. 4°. 3152.
— —; Orsz. magy. képzőműv. társulat. Téli kiállítás, 1902/3.- Budapest, 1902.
8°. 2 6 1 1 .
— —; Umgebungskarte von Bpest, 1 : 75,000. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2665.
B u d a p e s t — T é t é n y . Specialk. 1:75,000. Z. 16. C. XX. Milit. Geogr. Inst.
Wien, 2674.
B u d e n z J. dr.; A magyar és Gnn-ugor nyelvekbeli szóegyezések. (Klny. a
Nyelvt. Közl.-ből.) Pest, 1868. 8°. 2 5 0 2 .
B u d i n P . ; La pratique des accouchements. A l'usage des sages femmes.
Paris, 1891. 8°. 2 6 3 6 .
B u l i é F.; Hrvatski spomenici u kninskoj okolici. I. Zagreb. 8°. 3672.
B u l l e t i n of the American Museum of natural history. New-York — 8°. 3180— —; Bureau of American; Ethnology. Bullet. 26. Kathlamet Texts. (L. Boas
F.) Washington — 8°. 3183.
B u n y i t a y V.; A mai Nagyvárad megalapítása. (Akad. Ért.) Budapest, 1885.
8°. 3 0 1 1 .
Burscliikoses; Wörterbuch oder Studenten — Sprache. Bonn, 1865 8U. 3429.
B u s c h M.; Die Krim. Aus dem englischen. (Weber. Illustr. Reisebild. 3.)
Leipzig, 1855. 8°. 3 3 0 0 .
Buziás. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXV. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2708.
Bunker J.; Die Hafneröfen in Stoob. (Klny. a Mitth. d. Anthrop. Gesellsch.
in Wien, XXXIII. k.) Wien, 1903. 4°. 3498.
— —; Das ethnograph. Dorf der ungar. Milleniums-Landesausstellung in
Budapest. (Klny. a Mitth. der Anthrop. Gesellsch. XXVII. k.) Wien,
1897. 4°. 8056.
— — ; Das Bauernhaus in der Hianzerei. (Westungarn.) (Klny. a Mitth. der
Anthrop. Gesellsch. XXVI.) Wien, 1895. 4°. 3082.
— —; Typen vom Bauernhaus aus der Gegend von Oedenburg in Ungarn.
(Klny. a Mitth. d. Anthrop. Gesellsch. XXIV. k.) Wien, 1894. 4°. 3090.
— —; Typen von Dorffluren an der dreifachen Grenze von Niederösterreich,
Ungarn und Steiermark. (Klny. a Mitth. d. Anthrop. Gesellsch. XXX. k.)
Wien, 1900. 4°. 3092B ü s c h i n g J.; Erzählungen, Dichtungen, Fastnachtsspiele und Schwanke des
Mittelalters. Breslau, 1814. 8°. 3 9 0 9 .
Calinesti. Specialk. Z. 24. C. XXX. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2754.
Cantwell G.; Histoire des femmes depuis la plus haute antiquité jusqu'a
nos jours. Traduit l'anglois. Paris, 1794. 8°. 3 3 1 9 .
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Capitan L . ; L'Anthropologie préhistorique ä l'exposition de 1900. (Klny. a
Revue de l'école d'antbrop. de Paris, VIII. k.) Paris, 1900. 8°. 3015.
Cardillucius J. H.; Neue Stadt und Land-Apotheke. Frankfurt-Nürnberg,
.'.1670. 8°. 2533. (Egybekötve:)
*n —; Kraeuter und Arzney Buch. S. 1. 1670. 2 5 3 3 .
— —; Von Heilung d. Zauberischen Schäden. Frankfurt. 1670. 2 5 3 3 .
*t* —; Cunei ad duros morborum nodos s. 1. 1670. 8°. 2 5 3 3 .
Carli M.; II Ce-Kiang. Roma, 1899. 8°. 3 3 5 4 .
G a m o y H.; Les Contes d'animaux. (La Tradition.) Paris, 1690. 8°. 3297.
Castellan A.; Sitten Gebräuche, und Trachten der Osmanen. (L. Langlé.)
• Leipzig, 1815. 8°. 5 k. 3 5 1 5 .
C a s t e l l a n i C h . ; Das Weib am Kongo. Minden i. W. 8°. — 2 5 3 9 .
Oastelli J.; Gedichte in niederösterr. Mundart. Wien, 1828, 8°. 3 5 5 3 .
Gauer E . ; Über die Urform einiger Rhapsodien der Hias. Berlin, 1850. 8°. 3588.
Cechetti B . ; Delle origini e dello svolgimento dell'arte vetraria Muranese
(Klny. az Atti doli' Inst, stess. b.) Venezia, 1872. 8°. 8384.
Ch. F.; Kirándulás Rangunba. Fiume, 1875. (1. Bethlen.) 8°. 2954.
C h a m b e r l a i n H . S.; Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. III. Aufl. München.
1901. 8°. 2 k. 2 5 4 3 .
Chantre E . ; Les Barabra. (Klny. a Societ. d'anthr. de Lyon-b.) Lyon, 1901.
OS, 8ft. 2978. •'.
C
Charakterbild — ein juridiscb-politisches — getreu nach dem siebenbürgischen Leben gezeichnet von einem Unbefangenen. Hermannstadt, 1868.
8°. 3584.
Charuzin; N . Trudy etnografics. atdjela IX. Moszkva,''1889. 4». 3 1 3 8 .
Chatellier P.; Un äge du cuivre ayant precede Tage du bronze. Paris, 1903.
:'
.8°. 3500.
Chatellier M.; La pointe du Kermorvan en Ploumoguer, ses monuments, pierres
a cupules. (Klny. a Bullet, de la Soc. Archeol. du Finistére) b. Quimper,
1903. 8°. 3 4 9 9 .
Chavannes E.; La beauté feminine. Amsterdam-Paris, 1903. 8°. 3 5 2 4 .
C h e r v e n P . dr.; Atlasz harminczkét lapon stb. 1. Lange. 2587.
Chicago ; Internationale folklore assoc. Papers read at Memphis. Chicago, 1896.
8Ó. 3856.
Chodzko A.; Die Abenteuer und Gesänge Körroglus. Ein persischer Volksro< man. Deutsch von O. L. Wolff. (L: ott.) Jena, 1843. 16°. 3 9 0 6 .
Chrismar P. L.; Skizzen einer Reise durch Ungarn in die Türkei. Pest,
'
1857. 8°. 3 5 9 8 .
Chvolszon. I.; Materialy po archaeologii Russii: Peterburg, 1899. fol. 3679.
C i h á k . V:; §kolske oddélení na národopisní vystave ceskoslovanske v Praze.
Praha, 1895. 8°. 3886.
Cipariu T.; Gramateca limbei romane. IL Sintetica, Societ. Acad. Rom.
Bucuresci, 1877. 8°. 3999.
Claudinus A e . ; De animalium natura libri XVII. Interpretibus« P. Gillio-Gallo
et C Gessnero. Genevae, 1616. 16°: 3 7 5 1 .
Collection internationale de „La Tradition". Paris, 1890: 8q. 5 k. 3297Contes; Flamands de Belgique. Heilbronn, 1888. 8°. 3320.
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Convetz dr.; Neue Beobachtungen über die Eibe, besonders in der Deutschen
Volkskunde, I. Danzig. 2 9 4 1 .
C o o k s ; Programm von C. Internationalen Reisebillets nach Aegypten mit
Einschluss des Nils etc. Wien, 1890. 8°. 2977.
Copenhagen. Das königl. ethnogr. Museum zu Copenhagen. Handkatalog.
Copenhagen, 1886. 8°. 3 2 9 0 . (L. Steinhauer.)
C o r d i e r H.; Deux voyageurs dans l'extréme orient au XV. et au XVI. siécles.
Leide, 1899. 8. 3 6 4 4 .
. .
C o r e s i l . ; Resunatul timpunilor cercetari asupra obirslei limbiT romine. Buda
pest, 1895. 8°. 3054.
Costa J.; Dr, Lad. Réthy. Deslegarea cestiunei originei romanilor. Tradue.
din limba ungara. Budapest, 1896. 8n. 3 6 3 1 .
Courtenay d e B . ; Melodie ludowe litewske. Krakow, 19i 0, 4°. 3704. (L.
Noskowski.)
Craciunescu Gr.; Copii de gäsit. Caransebes, 1898 8°. 3 3 4 2 .
Crouzat E . ; La pratique des accouchements. Paris, 1891. 8°. 2 6 3 6 . (L. Budin.)
Császár F . ; Vág völgyi hét tájkép. Természet után rajzolva 1845-ben. Pest,
1855. 8°. 3757.
Csege. Specialk. 1:75,000. Z. 15. C. XXIV. Mii, Geogr. Inst. Wien. 2 7 8 3 .
C e p l i n E . ; Bugarski tipovi z Krivodola (Nada 1896.) Sarajevo, 1896. fol.
3769.
r<;.;
Csernavszki N . ; Orenburgszkoja eparchija, Orenburg, 1900. 8°. 3 9 3 8 .
C s í k - M é n a s á g . Specialk. 1:75,000. Z 20. C, XXXIV. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2694.
Csiky K ; Egynémely, emlékezéseim, (Magy. Szó, 1903. 27. sz.) Bpest. fol.
3619.
Csinczinfu-Csancsafu. Orosz kat. térk. az ázsiai határszélről. XXXI, Peterburg.
1895. 2 9 0 0 .
Csugunov Sz.; Antropolog. ocserk. osztjakov Szurgutszkava kraja. Tomszk,
1890. 8°. 3116.
— —; O kurganach v kaiszkom okruge Tomszkoj gubernii. (íz ateseta Imper.
Archeolog. komisszii.) Tomszk, 1895. 4°. 2930.
;.*'
— — ; Ekszkurzija na rjeku Jaju. Tomszk, 1891. 8°. 3115.
— —; Materialy dija antropol. Szibiri. Tomszk, 1893—1898. 8°. 4 k. 2 9 8 3 .
Czáfolata a brassai városi közönség által „A hajdani törcsvári uradalom jogi
állapotjához" ez. alatt 1871-ben kiadott magyarázatoknak, Kolozsvár,
, 1873. 8°. 3443.
Czegléd. Specialk. 1:75,000. Z. 17. C. XXI. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2732.
C z í m j e g y z é k e a M, Tud, Akad. kiadásában megjelent munkák és folyóiratok
nak, Bpest, 1896.-8°. 2 k. 3593,
Czímjegyzéke a M. Földr. Társulat könyv- és térképtárának 1873—1889. Szer
kesztették : dr. Jankó J, és dr. Thirring G. Bpest, 1890. 8<>. 3077.
Czirbnsz Gr.; Magyarország a XX. évszáz elején. Föld- és néprajzi, nemzet
gazdasági és társadalomtudományi szempontból. Temesvár, 1902. 8°.
2541.
Czuczor G-.; C. Corn. Tacitus könyve Germania helyzete és népeiről. Fordította
Czuczor G. Pest, 1851. 8°. 2561.
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Csík-G-yergyó és Kászon leírások. Kolozsvár, 1853. 8°. 3 6 5 4 . L. Benkő.
D a d a y J.; Mag-y. Nemz. Műz. Vezető az állattárban. Bpest, 1895. 8°. 3574.
Daffner P.; Das Wachstum des Menschen. Anthropolog. Studie. II. vermehrte
Auflage. Leipzig, 1902. 8°. 8 2 4 1 .
D a h l k e P.; Aufsätze zum Verständniss des Buddhismus. Berlin, 1893. 8°.
3208.
D a n k e l m a n n , Freiherr v.; Mittheilungen von Forschungsreisenden und Gelehr
ten aus den deutechen Schutzgebieten. IX. 2. Berlin, 1896. 8°. 3 4 9 1 .
D a r n a y K.; Néhány szó Sümegh vidékének őskoráról, („Pécs" I. évf. melléki.)
Pécs, 1889. 4°. 3 4 6 7 .
— —; Az őskorról. („Pécs" II. évf. melléki.) Pécs, 1889. 4°. 3470.
D e b a t t e vom 27. Januar 1882 im ungar. Abgeordnetenhaus über die deutsche
Bewegung. Hermannstadt, 1882. 8°. 3 5 6 7 .
Debreczen. Specialk. 1:75,000. Z. 15. C. XXV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 3 7 7 3 .
D e c s y L . ; Ozmanographia, azaz: A török birodalom. II. kiad. Béts, 1789. 8°.
2619.
D e l u n s M.; Politique Européenne. Publication du Oomité d'Égypte. Paris,
1897. 8°. 2 6 4 9 .
D e m k ó K,; A szepesi szászok ősi jogélete. (Kluy. Lőcse tört.-ből.) Lőcse,.
1896. 8°. 2 5 3 1 .
— —; Szepesi Emlékköny. Szepes-Váralj a, 1888. 8°. 2 5 0 9 . (L. Roth S.)
Demooritus ridens, sive campus recreationum honestarum, cum exorcismo
melancholiae. Augusta Vindelicorum, 1874. 8°. 3 7 0 8 .
Denkschrift des Vereins für die deutsche Nordpolarfahrt. — Forschungsreise
nach Sibirien. Bremen, 1876. 8°. 3566Densusianu N . ; Revolutiunea lui Horia in Transsilvania. Bucuresci, 1884. 8°.
3863.
D e t t a . Specialk. 1: 75,000. Z. 24. C. XXIV. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2701.
D e t t v a - L i b e t h e n . Specialk. Z. 11. C. XXI. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2771.
D e u t s c h e E r d e ; Beiträge zur Kenntniss deutsch. Volksthum allerorten und
allerzeiten. Herausgegeben von Prof. Langhans. Gotha, 1902. 4°. 2 5 3 6 .
D e u t s c h e s L e b e n da und dort. (Oesterr.-Ungar. Volksbücher.) Wien, — 8°.
8332.
Deés. Szolnok-Doboka megyei Gazd. Egyl. által 1887-ben rendezett terménykiállítás emlékkönyve. Szerk. Kádár J. és Szemmáry S. Deés, 1887. 8°.
3845.
Déva—Szászváros. Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXVIII. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 3 7 7 2 .
D i e f e n b a c h L. Völkerkunde Osteuropas* insbesondere der Haemoshalbinsel,
und der unteren Donaugebiete. Darmstadt, 1880. 8°. 2 k. 3908.
Ditfurth F., Freiherr von.; Die historischen Volkslieder von Ende des dreissigjährigen Krieges, bis zum Beginn des siebenjährigen. Heilbronn, 1877. 8°.
3257.
— — ; Fünfzig ungedruckte Balladen und Liebeslieder des XVI. Jahrhunderts
mit den alten Singweisen. Heilbronn, 1877. 8°. 3 2 7 7 .
D i x o n R . ; Basketry designs of the Indians of Northern California. — The
Huntington California Expedition. New-York, 1902. 8°. 3 1 7 8 .
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D i v a l d A.; A természettudományok és az erdészet. (Akad. székfogl. ért.) Pozsony,
1865. 8°. 3 5 5 3 .
Dmitrijew-Mamonow A . ; Wegweiser auf der grossen Sibirischen Eisenbahn.
Herausgegeben vom Minist, der Wegekommunikat. unter Redact. Berlin,
1901. 8°. 2 5 7 9 .
Dobozi J.; Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti múz. egyl. I. jelentése.
Budapest, 1877. 8°. 3579. (L. Gödöllő.)
D o b s a L.; Észrevételek a magyar arcz kérdéséhez. (Budapesti Szemle 317. sz.)
Bpest, 1903. 3552.
Dorpati múzeum képes katalógusának rajzai, I—XX. tábl. —— 3 1 4 2 .
D o r s e y J. O w e n ; Indians of Siletz reservation Oregon. (Americ. Anthrop.)
Washington, 1889. 8°. 8 3 8 5 .
— —; Teton Folk-lore. (Americ. Anthropolog.) Washington, 1889. 8°. 8 3 8 9 .
— —; Abstracts of Omaha and Ponka Myths. — Omaha song». —• Omaha
Folklore notes. (Klny. a Journ. of Americ. Folkl.) — 8°. 8390.
— — ; Ponka and Omaha songs. (Journ. of Americ. Folkl.) — 8°. 3 3 8 6 .
— — ; Migrations of Siouan tribes. (The Amer. Natur.) Washington, 1886. 3 3 8 8 .
— —; Books on myths and mythology. (Amer. Antiquar.) Washington, 1887.
8°. 3 3 9 2 .
— —; The places of gentes in Siouan camping circles. (Klny. az Americ.
Anthr.) Washington, 1889. 8°. 3915.
— — ; Teton Folklore — notes. (Klny. a Journ. of Amer. Folkl II.) — 8°. 3387.
— —; Dhegiha language and myths. (Klny. az Americ. Anti i.) Washington,
1886. 8°. 3 3 9 1 .
Dortsák Gy.; A nemzetiségek és nemzetegység hazánkban. Nyitra, 1885. 8°.
2511.
Do w e A. 5 Aus dem Leben der Siebenbürger Sachsen. „Im. Neuen Reich"
foly. 17. sz. Leipzig, 1873. 8°. 3707.
Dömötör L . ; Felhívás az aradmegyei néprajzi múzeum tárgyában. Arad,
1903. 16°. 3 6 1 6 .
Drechsler P. í Sitte, Brauch und Volksglaube in Schlesien. (Volkstüml. Über
lieferungen II. 1.) Leipzig. —. 8°. 3 1 5 6 . (L. Vogt.)
D r i e s c h i u s Gr. C ; História magnae legationis caesareae — quam suscepit
Comes Damian. H. Virmontius, magnus ad portám orator. Viennae,
1721. 8°. 3 7 5 4 .
D u l f P . ; Alexandriai Vazul működése a román irodalom terén. Kolozsvár,
1881. 8°. 3 5 6 8 .
D u k l a Pass. Specialk. 1:75,000. Z. 8. G. XXV. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2787.
Duna-Földvár— Szabadszállás. Specialk. 1: 75,000. Z. 18. C. XX. Milit.
Geogr. Inst, 2 6 8 8 .
Dürnkrut—Bösing. Specialk. 1: 75,000. Z. 12. C. XVI. Milit. Geogr. Instit. 2 6 5 3 .
Dvorak R. dr.; Chinas Religionen. II. Lao-tsi und seine Lehre. Münster i/W.
1903. 8°. 3197.
D z i e d u s z y c k i VI.; Gräfl. Dzieduszyckisches Museum in Lemberg. I—II. Abth.
Leinberg, 1880. 8°. 3640.
— —; Huczulszczyzna. Museum imienia Dziedusz. we Lwowie VII. (L. Szuehiewic.)
Lwow, 1899. 8°. 8966.
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E g e r - G y ö n g y ö s . Specialk. 1:144,000. H. 6. Milit. Geogr. Inst. Wien, 1880.
8920.
E h r e n b e r g H . ; Über die rothen Erden, als Speise der Guinea-Neger. Gelesen
in d. Akademie d. Wissenschaften. 1868. — 2 9 7 5 .
E h r e n s t e i n ; Miniaturgemälde aus der Länder- und Völkerkunde etc. Lásd
Breton. 3 7 3 7 .
E h r m a n n T h . ; Reise nach d. Kanarien-Inseln. L. Roehon. 2507.
E c k s t e i n K.; Fischerei und Fischzucht. Samml. Göschen. Leipzig, 1902. 8°.
2602.
E l e n c h n s nomina civitatum, pagorum — in magno principatu Transsilvaniae
existentium — exhibens. Cibinii, 1824. 8°. 3 2 9 1 .
E l i s a b e t h s t a d t . Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXXI. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2789.
E l i s z j e v A . ; Ocserki iz isztorii kulturi. Peterburg, 1895. 8°. 3 1 2 3 .
E i s s h o l z T. S. ; Gartenbaw, oder Unterricht an der Gärtnerey etc. Oöln an
der Spree, 4°. 1666. 2 6 1 3 .
E m k e ; Útikalauz Magyarország erdélyi részeiben. II. ezer. Kolozsvár, 1891.
8°. 2 6 3 3 .
E m l é k i r a t a magyar és erdélyországi románok (em)okirata) I. Ferencz József
6 császári és apostoli királyi Felségéhez. Bécs, 1892. 4°. 8 2 8 0 .
E n d e r s J. N . ; Volkssagen aus dem Kuhländchen und der mähr. Wallachey.
Neutitschein, 1861. 16°. 3 9 0 7 .
— —; Volkssagen und Märchen aus Nah und Fern. Neutitschein, 1862. 16°.
3314.
— —; Die Biene. Wochenbl. zur Unterhaltung und Belehrung für jedermann.
VIII. Jahrg. Neutitschein, 1868. 4°. 8 7 2 5 .
E n g e l S.; Das Leben Macaulays (Grenzbote III.) Berlin, 1876. 8°- 3 4 1 8 .
E p e r j e s — G ö l l n i t z . Specialk. 1:75,000. Z. 10. C. XXIV. Milit. Geogr. Inst.
Wien, 2 8 6 4
E r d é l y i M ú z e u m ; Az erdélyi múz, egyl. bölcsei., nyelv- és történettudom.
szakosztályának kiadv. Kolozsvár, — 8 k. 8°. 2 9 3 4 .
E r d é l y ; Honismertető lap. Kolozsvár, 1892-1900. 4°, 8°. 3614.
E r d é l y i részének, Magyarország — — turistatérképe. 1:900,000. (Részlet az
Eggenberger-Homolka-féle „Magyarorsz. térk."-ből.) Kolozsvár. — 2 8 7 1 .
E r d é l y i Fejedelemségbéli (nagy) nevezetesebb törvényes dolgok, nemkülönben
a nemes székely nemzetnek nevezetesebb különös törvényei. Kolozsvár,
1818. 8°. 3 9 1 2 .
E r d é l y r é s z i Kárpát-Egyesület, az EKE. szervezete. Kolozsvár. 1898. 8U. 3 6 0 6 .
— — ; Alapszabályok. Központi ügyrend. Kolozsvár, 189d. 8°. 3 6 0 5 .
E r l a n g e r K.; Utazás Tuniszon át. Fordította és jegyzetekkel ellátta Kormos
T. Budapest, 1901. 8°. 3 0 5 1 .
E r l a u — M e z ő k e r e s z t e s . Specialk. 1:75,000. Z. 14. C. XXIII. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 2 8 4 1 .
E r ő d i B . dr.; Gyakorlati török nyelvtan dr. Ahn F. módszere szerint. II. kiad.
Budapest, 1878. 8°. 3 8 2 6 .
E s c h n e r M . ; Deutschlands Kolonien. I. Die deutschen Schutzgebiete in Afrika.
II. Die deutschen Schutzgebiete in der Südsee. Leipzig, 1902. 8°. 3 1 6 4 .

A M. N. MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK KÉZI SZAKKÖNYVTÁRA.

335

Ethnógrafia, ethnologia, folklore. A „Pécs" melléki. 1890. 4°. 3464.
Europaeus dr.; Die Stammverwandtschaft der meisten Sprachen dér alten
und Australischen Welt. Petersburg, 1877. fol. 8 8 5 3 . (Neue Aufl.)
— — ; Die Stammverwandschaft der alten und Austral. Welt. Petersburg,
1870. 4°. 8 8 5 4 .
— - • — ; Vorläufiger Entwurf über d. Urstamm der Indo-Europaeisch. Sprach
familie, namentlich d. Pinn-Ungarische. Helsingfors, 1863. 8°. 3 8 5 5 .
Ezsevodnik tobolszkova gubern. muzeja. Tobolszk, 1897. 8°. 2 9 1 5 + 4 1 2 8 .
L'Égypte et l'Europe; Publication du Comité d'Égypte. No. 2. Paris, 1896.
8°. 3026.
Die Ermellék, ihre Weinkultur und ihr Wein. Eine Denkschrift zur Wiener
Weitausteilung. Budapest, 1873. 8°. 8575.
É r t e s í t ő ; A M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának értesítője. Budapest, 1901/2.
8°. 3154.
F á b i á n J.; Finn nyelvtan. A magyar akad. kiadása. Pest, 1859. 8°. 2ÖÖ4.
P a c s e t . Specialk, 1:75,000. Z. 22. C. XXVI. Miiit. Geogr. Inst. Wien. 2806.
Fadrasz J.; Autodafé. (Bp. Hirlap 1903. 23. sz.) Bpest, 1903. fol. 2612.
F a l k e n s t e i n J. dr.; Afrikas Westküste. Vom Orgowe bis zum Damara-Land.
(Das Wissen d. Gegenwart, XXIX. B) Leipzig, 1885. 8°. 2640.
Faltisi emberek patikája ; Czíml, n. — 3890.
F á y A . ; Friss bokréta, melylyel hazájának kedveskedik. Pest, 1818. 8°. 8449.
Fejér G y . ; Bevezetés a magyarországi históriába. Buda, 1849. 3581.
Fejér G. ; Franciscus I. Imperator Rex Híingariae Princeps Pacis. Jaurini,
1822. 8°. 3 5 4 6
Felső-Árpás. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXXI. Milit. Geogr. Instit. Wien.
3778.
F e r e n c z i Z.; A könyvtártan alapvonalai. (Múz. és könyvt. kézikönyvek.)
Budapest, 1903. 8°. 3 1 9 2 .
Festetich. R. gr.; Chez les Canuibales. Hűit ans de croisiére dans l'Ocean
Pacifique ä bord du yacht „Le Tolna". Paris, 1903. 4°. 8 1 7 5 .
F e w k e s J. W.; The kinship of a tanoan-peaking community in Tusayan.
(Americ. Anthrop. VII.) Washington, 1894. 8°. 3 3 9 3 .
— — ; A suggestion as to the meaning of the Moki Snake dance. (A Journal
of Amer. Folklore, IV.) Washington — 8°. 3 8 9 4 .
— — ; A study of certain figures ind a Maya Codex. (Klny. az Amer. Anthr.)
Washington, 1894. 8°. 3395.
Félegyháza—Szegvár. Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXII. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2746.
F é n y e s E.; A magyar elem ellenesei. Pest, 18fi0. 8°. 3 7 2 3 .
F i c k e r A.; Gutachten über die Constatirung der Nationalitäts- und SprachVerhältnisse einer Bevölkerung. Wien, 1874. 8°. 2955.
FÜek H. v. Wittinghausen; Das Fürstenthum Romainen. Wien, 1862. 8°. 3 2 5 3 .
F i n á l y H . ; Adalékok a magyar rokonrételmű szók értelmezéséhez. (Akad.
ért.) Budapest, 1870. 8°. 3 4 3 3 .
Fink C ; Der ferne Osten. I. B. 2. H, Sanghai, 1903. 8°. 2 5 7 3 .
F i n l a y C.; Informe mensual sanitario y demografico de la Republica de Cuba.
Habana, 1903. 8°. 3 9 6 3 .
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F i n s k t Museum. Finska fornminnes föreningens Mänadsblad. Helsingfors,
1899. 8°. 3 0 9 5 .
Fistaine G-.; Danstysk-Tolk. Kjoebenhaven, 1888. 8°. 3 8 6 3 .
F i s c h e r K. A . ; Hunok és magyarok fekete, illetve fehér elnevezésének meg
fejtése. Bpest, 1888. 8°. 3 8 0 8 .
— — ; A hun-magyar,írás és annak fenmaradt emlékei. Bpest, 1889. 8°. 3932.
Fiume. Specialk. 1:75,000. Z 24. C. XI. Milit. Geogr. Inst. Wien. 2 6 9 9 .
Fligier J.; Neuere ethnolog. Entdeckungen auf der Balkan-Halbinsel. (Klny.
a Mitth. d. Anthrop. Gesellsch. in Wien, X.) Wien, 1880. 8°. 3 9 1 4 .
Fogaras. Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXXH. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 8 5 0 .
Fóris-Otrokócsy F.; Antiqua hungarorum religio. Tyrnaviae, 1706. 8°. 3 9 9 5 .
Forschungreise nach Westsibirien. 1876. Bremen, 1876. 8°. 3 4 5 2 .
Forster G-y.; III. Béla király és hitvese antiochiat Anna emlékezete. Budapest,
1898. 8°. 3 5 6 5 .
Földeák—Mezőhegyes. Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XXHI. Milit. Geogr.
Instit. Wien. 2 8 1 2 .
Földkép. Magyar-, Erdély-, Galitzia és a hozzájuk kapcsolt országok földképe.
2591.
Földrajzi k ö z l e m é n y e k . M. Földr. Társaság folyóirata. Bpest, 1873—1903.
8°. 2937. (Szerk. Berecz A.)
Földvár—N.-Ajta. Specialk. 1: 75,000. Z. 22. C. XXXVII. Milit. Geogr. Inst.
Wien. 3780.
F r a g e b o g e n zur Sammlung der yolksthümlichen Überlieferungen in DeutschBöhmen. Prag, 1895. 8°. 3 4 4 2 .
Franke H . ; Der Frühlingsmythus der Kesarsage. Ein Beitrag zur Kenntniss
der vorbuddhist. Religion Tibets. (Mémoires de la Soc. Finno-Ougr.)
Helsingfors, 1900. 8°. 3 8 2 8 .
Friedrich Gr.; Ueber die Furcht des Menschen vor dem Tode, und seine
geistige Fortdauer nach ihm. Frankfurt a/M., 1832. 8°. 3 4 7 9 .
Friedrichsen L . ; Journal des Museum Godeffroy. Heft X. Australier, 20.
ethnogr.-anthrop. Tafeln. Hamburg, 1902. fol. 3627.
Friedlaender L . ; Ueber die Entstehung und Entwicklung des Gefühls für
das Romantische in der Natur. Leipzig, 1863. 3 2 6 3 .
Frischbier H . ; Hexenspruch und Zauberbann. Berlin, 1870. 8°. 3 7 4 2 .
Frischbier H.; Preussische Sprichwörter und volksthümliche Redensarten.
Zweite Sammlung. Berlin, 1876. 8°. 8278.
Fritsch Gr.; Südafrika bis zum Zambesi. (Das Wissen der Gegenwart, XXXIV. B.)
Leipzig, 8°. 2 6 4 1 .
Frobenius L . ; Der Kameruner Schiffsschnabel und seine Motive. (Nova Acta
der K. Leop. Carol. Deutsch. Akad. B. LXX. N. 1.) Halle, 1897. 4°. 8 8 6 9 .
— — ; Weltgeschichte des Krieges. Hannover, 1903. 4°. 3 9 5 6 .
— —; The origin of Africain civilisations. (From the Smiths. Rep. for 1898.)
Washington, 1900. 8°. 8 0 4 0 .
— —; Die Schilde der Oceanier. (Sonderabdr. a. d. Naturwiss. Wochenschrift.)
Berlin, 1900. 8°. 2 9 6 3 .
— —; Die reifere Menschheit. Bilder des Lebens, Treibens und Denkens der
Halbkulturvölker, Hannover, 1902. 8°. 2577.
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F r o b e n i u s L.; Die Masken und Geheimbünde Afrikas. (Nova Acta der. K.
Leop. Carol. Deutsch. Akad. B. LXXIV. N. 1.) Halle, 1898. fol. 3 7 6 1 .
F r ö h l i c h . E . ; Handwörterbuch der illirischen und deutschen Sprache. Wien,
1853. 8°. 2 k. 3 6 0 3 .
F r o r i e p A.; Katalog der Anthropologischen Sammlung — der Universität
Tübingen. Braunschweig, 1902. 4°. 3 5 1 2 . (L. Hächer.)
F u c h s F . ; Die Oentralkarpatben mit den nächsten Voralpen. Pest, 1863. 8°.
3528.
F u r n e s s W . ; Notes of a trip to the Weddahs of Ceylon. — 8°. 8 1 6 0 . (Lásd
Hiller H.)
F ü l e k — F é t e r v á s á r . Specialk. 1:144,000. H. 5. Mil. Geogr. Inst. Wien, 1880.
8919.
F ü r s t C . ; Anthropologia Süecica. Beiträge zur Anthrop. der Schweden. Stock
holm, 1902. 4°. 3 1 9 5 .
F ü r s t C. M . ; Index-Tabellen zum anthropometrisch. Gebrauche. Jena, 1902.
4". 2 6 0 1 .
F ü r s t e n f e l d . Specialk. 1 :75,000. Z. 17. C. XIV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2657.
G a á l G-y.; Magyar népmesegyűjtemény. Kiadták: Kazinczy G. és Toldy P.
Pest, I860. 8°. 3 k. 3 3 2 3 .
G a b n a y F . ; A játékbaba, (Klny. a Termttd. Közi. 371. füz.) Budapest, — 8°.
3027.
G-alizien und Lodomerien. Generalk. 1:864,000. Artaria. Wien, — 3 1 4 1 .
G a l l J.; Kurzgefasste Grammatik d. kroatischen Sprache. Agram, 1880. 16°,
3718.
G a u l K.; Hazánk házi faipara. Bpest, 1902. 8°. 3 2 4 3 .
G a r k a v y A . S.; Kazania evreiskich piszatelej o kazarach. St. Peterburg
1874. 8°. 3 9 2 5 .
G a t t a j a — D o g n á c s k a . Specialk. 1 :75,000. Z. 24. C. XXV. Mii. Geogr. Inst
Wien. 2 7 2 7 .
G a t s c h e t A . ; Popular rimes from Mexiko. (Journ. of Amer. Folkl. Vol. II. 4.)
3998.
— — ; Der Tseskan-Vogel s. 1. e. a. fol. 3 6 2 5 ,
G e i s s l e r J. ; Spiele und Belustigungen der Russen aus den niedern Volks
klassen. Leipzig, 4°. 3 5 2 1 .
G e l l é r i M.; Az országos kisdednevelési kiállítás tárgymutatója. Szerkesz
tette —. Bpest, 1889. 8°. 3 6 9 7 .
— —; Az ezredéves országos kiállítás kalauza. Szerk. —. Bpest, 1896. 8°.
3313.
G e o r g e H . : Fortschritt und Armuth. Berlin, 1881. 8°. 3 4 5 8 . (L. Gütschow C.)
G e r h a r d W.,- Gesänge der Serben, II. Aufl. Leipzig, 1877. 8°. 8 2 9 8 .
Geszler C o l l e c t i o n ; A XIX. század divatjai. 1800—97.
2565.
G e s s n e r C.; Claudii Aeliani. De animalium natura libri. XVII. Genevae, 1616.
16». 3 7 5 1 . (L. Claudius.)
G i l c s e n k o N. V. ; Materialy dlja antropologii Kavkaza HI. Kubanszkije
Kazaki (Izvj. Imper. obscs. ljubit. antropol. i etnogr.) Moszkva, 1895. 4°.
3134.
Néprajzi Értesítő IV.

23
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Grilüus G a l l ; De animalium natura. Interpr. G G. et C. Gessner. Genevae.
1616. 16°. 3 7 5 1 .
Ginevia, Die verfolgte Unschuld. Bpest, 1874. 8°. 3 6 0 9 .
Girált. Specialk. 1:75,000. Z. 9. C. XXV. Mii. Geogr. Inst. Wien. 3865.
Giesebrecbt W . ; Die fränkischen Königsannalen und ihr Ursprung. (Jahrb.
d. hist. Classe der K. Akad. d. Wiss.)
3419.
G i e s s w e i n S.; Az összehasonlító nyelvészet főproblemái. Győr, 1890. 8°. 3 5 9 1 .
Gittée M. A.; Sur les moyens de recueillir le folklore. (Bullet, de la Soc,
d'Anthrop.) Bruxelles, 1887. 8°. 3349.
Glatter E . ; Ueber die Lebens-Chancen der Israeliten gegenüber den christL
Confessionen. Wetzlar, 1856. 8°. 3278.
Gockler L.; Népoktatási reformtörekvések. (Klny. a M. Faedag. Sz. 11. k.-böl.)
Budapest, 1890. 8°. 3 3 5 7 .
Goldziher I.; AM N. Múzeumi Könyvtár keleti kéziratai. (Klny. a M. Könyvszeml.) Budapest, 1880. 8 e . 2933.
— —; A nyelvtudomány történetéről az araboknál. (Klny. a „Nyelvt. Közi.")
Budapest, 1878. 8°. 2 5 1 5 .
Gorove L. ; Közgazdasági tanulmányok. Bpest, 1898. 8° 2630.
Gorócz I.; A magyar köznép köréből. (A „Pécs" tárczája.) Pécs, 1890. — 3 4 5 9 .
Gödöllő és vidékének tört. és régészegy 1. Bpest, 1877. 8°. (L. Dobozi.)
G ö n c z - C s ob ád. Specialk. Z. 12. C. XXIV. Mii. Geogr. Inst. Wien. 3 8 4 3 .
Görgény-Szt-Imré. Specialk. 1:75,000. Z. 18. C. XXXII. Milit, Geogr. Instit.
Wien, 3 7 3 0 .
Götz R . ; Frihlengs Knespel aus'n Zepser Blumgorten. Késmárk — 8°. 3734.
Grammatika debreczeni magyar. Készítette egy magyar társaság. Béts, 1795.
8°. 3621.
Gran; Quellengebiet der —. Specialk. Z. 10. C. XXII. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2757.
Graeven H.; Adamo ed Eva sui cofanetti d'avorio Bizantini. (L'Arte VIII—X.)
Roma, 1899. á°. 3886.
Grieben'S; Reisebücher, B. 9. London und Umgebungen. IX. Aufl. Berlin,
1899. 8°. 3 8 2 8 .
Grimm O.; Protokol saszjedanij Tifliszkava atdjela rosszijszk. obscsesztva
rybolovsztva? 1896. 8°. 2 9 4 7 .
G r i e s b a c h A . ; A budetini monda. Irodalomtört. tanulmány. Budapest, 1891.
85. 2526.
Gross-Becskerek. Specialk. 1:75,000. Z. 2é. C. XXIII. Milit. Geogr. Instit.
Wien. 2676.
Gross-Kikinda. Specialk. 1 :75,000. Z. 22, C. XXIII. Mii. Geogr. last. Wien.
2811.
Gross I. ; Geschichte des evangel. Gymnasiums in Kronstadt. Festschrift zur
Honterusfeier. Kronstadt, 1898. 4°. 3 6 5 2 .
Gröber K.; Mehmeds Brautfahrt. Ein Volksepos der südslav. Mohammedanen.
Aufgezeichnet von P. S. Krauss, deutsch —. Wien, 1890. 3722.
Grünhut A . ; Hogyan fejlődik valaki médiummá? Budapest, 1899. 8°. 3335.
Guimet M. E . ; Rapport au ministre de l'instruction publique et des beaux
arts sur la mission scie ntifique. Lyon, 1877. 2°. 2974.
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G ü n s . Specialk. 1:75,000. Z. 16. C. XV. Mii. Geogr. Inst. Wien. 3 7 6 1 .
G ü t s c h o w C ; Portschritt und Armuth. Berlin, 1881. 8°. 8 4 5 3 .
G y a r m a t h y Zs.-nó; Tarka képek a kalotaszegi varrottas világából. Bpest,
1896. 8°. 3 0 5 5 .
— — ; A kalotaszegi varrottas. (Klv. a „Nemz. Nőnev.") Bpest, 1899. 8°. 3 5 8 8 .
G y e r g y ó . Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXXIII. Milit. Geogr. Instit. Wien.
3818.
G y e r g y ő - S z e n t - D o m o k o s . Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXXIII. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 3786.
G y i m e s - P a s s . Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXXIV. Mii. Geogr. Inst. Wien.
3800.
Gyógysz. k é z i k ö n y v . (Kézirat) a XVIII. sz.-ból. — 3630.
G y ö n g y ö s — B a k t a . Specialk. Z, 14 0. XXII. Mii. Geogr. Inst. Wien. 3 8 4 4 .
H a a c k H.;, Geographen-Kalender. I, Jahrg. Gotha, 1903. 8°. 8 3 3 9 .
H a c k e r R,; Katalog der Anthropolog. Sammlung — der Universität Tübingen.
Braunschweig, 1902. 4°. 3 5 1 3 . (L. Froriep.)
H a d d o n A. C.; Torres strait. String figures. (Man, 1902.) London, 1902. 8°.
3 8 9 9 . (L. Rivers.)
— —; Adress to the anthropolog. section. British Associol. for the adv. of
science. Belfort, 1902. 8°. 3 8 9 3 .
— — ; The saving of Vanishing Data. (Klny. a Popul. Science Monthly" 1893.)
— 8°. 3 8 9 4 .
— — ; A sketch of the ethnography of Sarawak. (Klny. az Arch, par l'Antropol. 1901. XXXI. f.)
8°. 3 8 9 5 .
— —; A classification of the stone dubs of British New-Guinea. (Klny. a
Journ. of the Anthrop. Inst. 1900. XXX. f.) London, 1900. 8°. 3 8 9 8 .
H a g e r G.; Die Weihnachtskrippe. München, 1902. 4°. 3 4 8 6 .
H a e c k e l E . ; Indische Reisebriefe. IV. Aufl. Berlin, 1903. 3578.
H a h n F . G.; Die Städte der Norddeutschen Tiefebene in ihrer Beziehung
zur Bodengestaltuttg. (Forsch, z. deutsch. Land- u. Volksk. I. 3.) Stuttgart,
1885. 8''. 3 4 8 8 .
H a j ó s . Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XX. Mil. Geogr. Inst. Wien. 3 7 3 3 .
H a l a s . Specialk. 1:75,000. Z. 20. 0. XXL Mil. Geogr. Inst. Wien. 3 7 3 6 .
H a l á s z I.; A borsóföldön lakó leány. Finn népmese. (A, Bp. Napló, 1902.)
Bpest, 1902. fol. 8 3 1 3 .
H a m b u r g . Museum Umlauff. Maori Raths- und Versammlungshaus. Cat. No.
130. Hamburg, 1902. 4°. 3 6 0 9 .
— —; Die Ceylon-Sammlung des Museum Umlauff. Cat, No. 113. Hamburg,
19U0. 4°. 3 6 0 8 .
— —; Australien. Museum Umlauff. Cat. No. 106. Hamhurg, 1898. 4°. 3 6 0 7 .
— — ; Die Koreanische SammluDg des Museum Umlauff. Hamburg, 1897. 4P.
3606.
— —; Museutn Umlauff. Ethnograph. Abtheilung, III. Afrika. P. No. 58.
Hamburg, — 8°. 3 6 0 5 .
— —; Die Neu-Caledonische Sammlung des Museum Umlauff. Cat. No. 107.
Hamburg, 1898. 8°. 3 6 0 4 .
H a n á c k y e h . vysivek (názvy jednotliv^ch eásti.) S. 1. e. a. 2-'. 3 0 1 3 .
23*
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H a n d l o v a - O s z l á n y . Specialk. 1:75,000. Z. 11. C. XIX. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 3737.
H a n k a V.; Rukopis králodvorsky a jiné vyteeüejsie narodnie spevoprávné
básfie. Praha, 18*3. 16°. 3713.
— —; A királyudvari kéziratgyűjtemények a csehek őskorából. Magyarí
totta Riedl Szende. Prága, 1856. 8°. 2618.
— —; Grammatika, cili mluvnice ceskeho jazika podle Dobrowskeho, Rozmnozena od —. Praha, 1831. 8°. 3 7 4 9 .
H a n s e n Gr.; Die Sammlungen Isländischer Alterthümer, und anderer auf die
Baltischen Provinzen bezüglichen Gegenstände, des Estländischen Provinzial-Museums. Reval, 1875. 8°. 2 9 8 8 .
Harkány—Doljni Miholjac, Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XVIII. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2 7 0 5 .
Hartberg—Pinkafeld. Specialk. 1:75,000. Z. 16. C. XIV. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2 6 7 5 .
H a r t m a n n R.; Abyssinien und die übrigen Gebiete der Ostküste Afrikas
(Das Wissen der Gegenw. XIV.) Leipzig, 1883. 8°. 2 6 8 9 .
H a r t m a n n A . ; Alte Gerichts-und Freistätten in Bayern. (Klny. a Monatsschrift
d. Hist. Ver. VI.) München, 1897. 8°. 8444.
Hartmann M.; Arabischer Sprachführer für Reisende. (Bibliogr. Inst.) Leipzig,
— 1631.
H a r v e y M.; Türkische Harems und Oircassische Heimath. Leipzig, 1872. 8°.
8310.
Hasper F.; Cirkvenica. Budapest, 1895. 8°. 3838.
Hatvan—Gödöllő. Specialk. 1 ; 75,000. Z. 15. C. XXI. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2808.
Havass R.; Dalmáczia és a magyar kereskedelem. (Klny. a Budapesti Szemle
1903.) Budapest, 1903. 8°. 3 9 5 9 .
— — ; Az 1900. év földrajzi eseményei. (Klny. a Földrajz. KÖzl.) Bpest, 1901.
8°. 2 9 9 8 .
H á t s z e g . Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXVIII. Milit. Geogr. Instit. Wien. 2770.
H e g e r Fr. ; Festschrift zur Begrüssung der Theilnehmer der gem. Versamm
lung der Deutsch, und Wiener Anthrop. Gesellsch. Wien, 1889. 4°. 8767.
— — ; Alte Elfenbeinarbeiten aus Afrika in den Wiener Sammlungen. (Klny.
a Mitth. der Anthropol. Ges. in Wien, XXLX.) Wien, 1889. 4°. 3 0 9 1 .
— — ; Aderlassgeräthe bei Indianern und Papuas. (Klny. a Mitth. der Anthr.
Ges. in Wien, XXIII.) Wien, 1893. 4°. 3 0 0 3 .
Hegyes—Kis-Somlyó. Specialk. 1:75,000. Z. 17. C. XVI. Milit. Geogr. Inst.
Wien. 2777.
H e i k e l A . ; Trachten und Muster der Mordvinen. (Ethnograph. Forsch, auf d.
Gebiete d. Finn. Völkersch. II.) Helsingfors, 1899. 4°. 2 6 4 3 .
H e i n W . ; Die geograph. Verbreitung der Todtenbretter. (Klny. a Mitth. d.
Anthropol. Ges. in Wien, XXIV.) Wien, 1894. 4°. 3008.
— —; Zur Entwickelungsgeschichte des Ornamentes bei den Dajaks. (Annalen
des k. k. Naturhist. Hofmuseums, X. 2.) Wien, 1895. 8°. 3084.
— — ; Indonesische Schwertgriffe. (Annalen des k. k. Naturhist. Hofmus. XIV.)
Wien, 1889. 8°. 2 9 5 6 .
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Heinrich G.; Etzelburg és a magyar-hun monda. Bpest, 1882. 8°. 3 8 1 1 .
Heinze's Anklageschrift „Hungarica" im Lichte der Wahrheit. Pressburg,
1882. 8°. 3 4 0 2 .
H e l a n d e r A.; Luinen sotisopa (numerot 3427—3428. viipurin Museossa). Suomen
Museo 1899. Helsinki, 1899. 8°. 8 0 3 0 .
H e l m o l t H. F.; Weltgeschichte. Leipzig—Wien, I—IV + VII. k. 8°. 3 1 5 5 .
H e l l w a l d F.; Kulturbilder von. Herausgegeben von G. H. Möller. Werden
und Vergehen des Buddhismus. Ulm, — 8°. 3024.
H e l m s S. H.; Neues vollständiges schwedisch-deutsches und deutsch-schwed,
Wörterbuch. IV. Aufl. Leipzig, 1893. 8°. 2687.
Helsingfors. Katalog öfver Finska Student afdelningarnas Etnograf. Samlingar. Helsingfors, 1883. I - I V . 89. 2 9 6 4 + 4254. (L. Schwindt Th.)
H e l y s é g n é v t á r . A magyar korona országainak Helységn. 1902. A keresk.
miniszt. megbízásából szerk. a M. Kir. Közp. Statiszt. Hivatal. Budapest,
i903. 4°. 3149.
Herbert H.; Das Zunftwesen in Hermannstadt zur Zeit Karls VI. (Klny. az
Archiv für Siebenb. Landeskunde, XXVII.) Hermannstadt, — 8°. 3 6 6 1 .
— —; Die Rechtspflege in Hermannstadt. (Klny. az Archiv für Siebenb.
Landesk. XXVE. k.) Hermannstadt, — 8°. 3660.
— —; Öffentliches Leben in Hermannstadt zur Zeit Karls IV. (Klny. az
Archiv für Siebenbürg. Landeskunde, XXVIII. k.) Hermannstadt, — 8°.
3659.
Herder J. G-.; Stimmen der Völker (Volkslieder). Berlin, — 8°. 8 9 9 1 .
H e r m a n O.; A magyar arcz ügyéhez. (Budap. Szemle 318. sz.) Budapest, 1903.
8°. 3 5 2 3 .
— — ; A magyar nép arcza és jelleme. (Termttd. könyvk. V. LXX. K.) Buda
pest, 1902. 8°. 3150.
— —; Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai utazása. (Budapesti Szemle 287. sz.)
Budapest, 1900. 8°. 2 9 1 3 .
H e r r m a n n A. ; Újabb adatok a Szilágyi- és Hajmásy-féle themához. (Kis
faludy Társ. Évi.) Budapest, 1890. 8°. 3 7 3 3 .
— — ; Die Flutsagen der flnn-ugrischen Völker. (Klny. a „Globus" LXIII. 21.)
Braunschweig, — 4°. 3 8 7 8 .
— —; Erdélyi néprajzi múzeum. (A Brassói Hirlap 129. sz.) Brassó, l'-'<»3. 4°.
3525.
— — ; A czigányok nyelvismerete és nemzetiségi viszonyai. (A Közgazdasági
Szemle XIX. évf.) 8°. 8 0 0 9 .
Hermannstadt. Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXX. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2788.
H e v e s m e g y e tkpe, 1:222,000. Tervezte Gönczy Pál. Bpest, 1887. 3804.
H e y c k E . ; Frauenschönheit im Wandel von Kunst und Geschmack. (Samml.
Illustr. Monogr.) Bielefeld—Leipzig, 1902. 8°. 2550.
H e y n e M . ; Fünf Bücher deutscher Alterthümer von den ältesten geschichtl.
Zeiten, bis zum 16. Jahrhundert. Leipzig, 1899. 8°. I - III. 3 2 2 8 .
H i g g i n s o n E . ; Mappe der Republik Peru. 1:50,000. Sammt einer kurzen
Beschreibung des Landes etc. London, 1903. 3930.
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H i l l e r H . ; Notes of a trip to the Veddahs of Ceylon.
8°. 3160. (L.
Furness W.)
Hírlapok, bel- és külföldi folyóiratok árjegyzéke az 1889. évre. Bpest, 1888. 8°.
3256.
H í r l a p i r o d a l o m (a hazai) 1901-ben. A „Magyar Könyvsz." melléki. Bpest,
1901. 8°. 3 1 8 1 .
H i r s c h M.; Geschichte des Hussitenkriegs und des Konziliums zu Basel.
Pressburg, 1783. 8°. 3412. (L. Lenfant J.)
H o d o s E.; Poezii poporale din Banat. Caransebes, 1892. 8°. 3343.
— —; Cäotece Banäljene. Caransebes, 1898. 8°. 3 3 3 1 .
— — ; Convorbiri pedagogiee. Caransebes, 1898. 8°. 3 3 4 1 .
H o e r n l e A . ; A note on the British Collection of Central Asian Antiquities,
exhibited at the twelfth Internat. Congress of Orientalists in Rome.
Oxford, 1899. 8° 3476.
H o e r n e s M.; Der diluviale Mensch in Europa. Die Kulturstufen der älter.
Steinzeit. Braunschweig, 1903. 8°. 3848.
H o e r m a n n M. C.; Achat et enlevement de fiancees en Bosnie-Herzégovirie.
Paris, 1900. 8°. 2 9 5 1 .
H o f m a n E . ; Der nördliche Ural und das Küstengebirge Pae-Choi. St. Peter
burg, 1856. 4°. II. 3929.
H o h e T a t r a . Specialk. 1:75,000. Z. 9. C. XXII. Milit. Geogr. Inst. Wien,
2700.
H o l o s o v s z k y F . ; Mulatságos könyvtár a1 pallérozott olvasóknak. Pest, 1808.
8°. 3448.
Holub E . ; Die Engländer in Süd-Afrika. Die Colonisation Afrikas. Wien,
1882. 8°. 2 9 6 8 .
H o l u b y I.; 2aby v reci a v poverách ludu. (Slovenské Pohlady VIII. évf. 12.
sz.) T. S. Martin, 1888. 8°. 3 7 7 1 .
H o m o l k a I . ; Magyarország, Erdély, Horvát-, Tótország és katonai őrvidék
tkpe 7:20. Budapest, — 2869.
H o n t m e g y e tkpe. 1:225,000. Terv. Gönczy Pál. Budapest, 1886. 2868.
Horvát- és Szlavonország a Magyarország ezeréves fennállásának megünnep
lésére 1896-ban rendezett kiállításon. Zágráb, 1896. 8°, 3 0 4 9 .
H o r v á t h Gr.; A honfoglaló magyarok természetrajzi ismeretei. (Klny. Termttud.
Közi. 326. 1.) Budapest, 1896. 8°. 3 0 0 1 .
H o r v á t h G-y.; Particularismus. Budapest, 1886. 8°. 2512.
H o r v á t h S.; Kalászok Tót-Komlós múltjából és jelenéből. B.-Csaba, 1880. 8°.
' 3111.
H o v e l a q u e A.; Les Négres de l'Afrique Sus-Équatoriale. (Biblioth. Anthrop.
IX.) Paris, 1889. 3220.
H ö h n e l L.; A Rudolf- és Stefánia-tavakhoz. Teleki Sámuel gróf felfedező
útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887—1888-ban. Budapest, 1893.
8°. 2 k. 2 5 3 3 .
H ö r m a n n K.; Narodne pjesne Muhamedovaca u Bosni i Hercegovim. Sara
jevo, 1888/9. 8°. 2 k. 3686.
H r u s c h k a A.; Deutsche Volkslieder aus Böhmen. Redig. von — und Toischer.
Prag, 1888—91. 8°. 3 4 7 3 .
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H u b e n y I . ; Forstdienstinstruction für die Erzherzogl. Herrschaft Kis-Jenő.
Temesvár, 1836. 8°. 3 4 7 8 .
H u b e r "V.; Die üeuromantische Poesie in Frankreich, und ihr Verhältniss zu
der geistigen Entwicklung des französischen Volkes. Leipzig, 183B. 8°.
3372.
H u n f a l v y I . ; Egyetemes földrajz. Budapest, 1890. 8°. 2 k. 3 4 3 4 .
H u s z k a J . ; Magyar diszítmények. Kézrajzok. Sepsi-Szt-György, 1881. 2545.
I h e r i n g H . ; Revista do Museu Paulista Publicada por — Sao. Paulo, 1895—
1902. I—V. 8°. 3 2 0 5 . (L. Revista)
I. I. I . "W.; Anleitung zur primitiven gabalistischen Wissenschaft, und für
symbolischen Zahlenkenntniss. Den Söhnen des Lichtes gewidmet.
Heliopolis, — 8°. 3 7 4 1 .
I g l ó — W a g e n d r ü s s e l . Specialk. 1:75,000. Z. 10. C. XXill. Milit. Geogr. Instit
Wien. 2859.
I l i c - L u k a ; Historische Skizze der Kaiserl. König]. Militär-Communität Pancsova. Pancsova, 1855. 8". 3756.
I n c z e H . ; Die Geschichte des 15. März 1848 in Buda-Pesth. Budapest, 1900.
8». 3 5 8 0 .
I r k u t s z k . Orosz katon. térk. VI. Peterburg, 1888. 2 8 8 4 .
Istvanffy G y . ; A diósgyőr-hámori völgy. (Klny. a Turist. L. III.) ~ — 8°.
3570.
I z v j e s z t a j szrpszka kraljevszka trgov. akadémia. Beograd, 1903. 8°. 3617.
I z v j e s z t i j a vasztocsno-szibirszk. atdjela Imper. Russzk, Geograficseszk obscsesztva. Irkutszk, 1880—84. 4°. 8 k. 3100I v a n o v s z k i j A . ; Russzkij antropolog. zsurnal. Moszkva, 1903. 8°. 3 8 0 7 + 1 4 0 1 .
J a d r i n c z e v N . ; Szibirszkije inorodczi, ich byt, i szovremennoje palozsenie.
Peterburg, 18-41. 8°. 2 9 9 6 .
J a c o b T. E . ; The life and times of bishop Morgan. London, 1890. 8°. 3 0 4 1 .
J a n i s e v s z k i E. ; Pojezdka na rjeku Csuszovuju. (Kalendar Permszkoj Gubernii
na 1887. g.) Perm, 1886. 8°. 2 9 5 7 .
J a n k ó J . i f j . ; Br. Tóth Ferencz utazása Egyptomban 1771 -ben. (Különleny.
a Földr. Közl. VIII. k.-böl.) Budapest, 1889. 8°. 3 7 0 2 .
— —; Baron Franz Tóth's Reisen in Aegypten im Jahre 1771. Budapest,
188.». 8°. 3071.
— —; A Szahel partjain. (Klny. a Földr. Közl. IX. k.-böl.) Budapest, 1889. 8°.
3066.
— —; Sur le Sahel. (Extráit du Bulletin de la Société Hongr. d'Géogr.) Buda
pest, 1890. 8°. 3 0 6 7 .
— —; A bambusz. (Klny. a Termttud. Közi. 242.) Budapest, 8°. 3 0 6 4 .
— —; Közép-Oroszország legősibb emberfajtájáról. (Klny. az Ethnogr. 1893.
1—3. sz.-ból.) Budapest, 8°. 3 0 6 3 .
— —; Az Alpine Club kiállítása. (Klny. a Tur. L. III.) Bpest, — 3 0 5 8 .
!> L,
— — ; Der XI. russische archäolog. Kongress zu Kiew 13— 31. Aug. 1899.
(Klny. a Centralbl. für Anthropol. 1900. 6. f.-böl)
. 8609.
— — ; Az oroszok XL archaeolog kongresszusa Kievben. (Klny. az Archaeol.
Értés. 1900., 1—3. f.-böl) Bpest, 1900. 8°. 2 9 5 3 .
L,
— — ; A magyarok eredetéről. (Az „Urania" II. évf.) Bpest. 1901. 4°. 2 9 3 3 .
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J a n k ó J. i f j . ; Tót-Kotnlós. Magánrajz A M. Földr. Társ. által jutalmazott
pályamű. Békés-Gyula, 1887. 8°. 2 9 1 1 .
— —; Stanley legújabb utazása. (Klny. a Földr. közi. 1890. 3. f.-ból. Bpest,
— 8°. 3 0 7 3 .
— —; Arad vármegye földje és népe a középkorban. (Klny, a Földr. Közi.
1891. IX—X. f.-böü Bpest, — 8°. 3 0 7 6 .
— —; A néprajz Finnországban. (Klny. a M. N. Múz. Népr. Ért. 1900. 1, sz.bői.) Bpest, 1900. 8°. 3080.
— —; A balatonmelléki lakosság néprajza. (Klny. a Balaton tudom, tanúim.
eredményei III. k. II. r.-ből. Bpest, 1902. 4°. 8 8 8 1 .
— —; A Kongo név eredete. (Klny. a Földr. Közi. XV. k.-böl.) Bpest, —. 8 # .
3070.
— —; Erklärung des Names Kongo (Klny. a Petermanns. Mitth. 1888. 1. f.-ből.)
3074.
— —; A dömösi Karácsonyfa-ünnepély. (Klny. a Tur. L. IV. sz.-ből.) BpestT
— 8\ 3070.
— —; Graf Moriz Benyovszky als geographischer Forscher. (Klny. az Ungar.
Eevue. XI. évf.) Bpest, 1891. 8°. 3018.
— —; Gróf Benyovszky Móricz mint földrajzi kutató. Kritikai megjegyzések
Kamcsatkátóí Makaóig tett útjára. Bpest, 1890. 8°. 3 9 1 0 .
— —; A gróf Benyovszky-irodalom anyagáról. A British Museumből (Klny. a
Századok 1891. nov.-decz. f.-ből.) Bpest, —. 8°. 8 0 6 8 .
— — ; Egyptom északi partjain. (Klny. a Földr. Közl.-ből.) Bpest, 1888. 8°. 3044>
— —; Közlemények a M. N. Múz. Népr. Osztályából. (Klny. az Ethnogr.
1892. 7 - 1 0 . sz.-ból.) Bpest, .—.8°. 3 0 7 5 .
— —; A Magyar Földrajzi Társaság könyv- és térképtárának czímjegyzéke
1873—1889. Budapest, 1890. 8°. 3 6 4 2 . (L. Thirring.)
— — ; A német masszái földön keresztül a Kagera-Nil forrásaihoz. Irta :
Baumann, fordította : —. Budapest, 1898. 8°. 3 0 6 1 .
— —; Zárszó „A magyar halászat eredete" vitájához. Budapest, 1901. 8°.
3 9 3 6 . (L. Nécsey I.)
J a n s e n A.; Poleographie der Cimbrischen Halbinsel. (Forsch, zur deutsch.
Land- und Volksk. I.) Stuttgart, 1886. 8°. 3 5 2 2 .
Japanische Farbenholzschnitte. (K. W. Hiersemann's Katalog 288.) Leipzig,
1903. 8°. 3 5 1 1 .
J a s k i A . ; Magnorum quorundam virorum epistolae ad Martinum Opitzium.
Dantisci, 1670. 16°. 3807.
Jaszenova-Bavaniste. Specialk. 1:75,000. Z. 26. C. XXIV. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 3703.
J ä c k J. H. ; Durch Siebenbürgen, Moldau und Walachey. (Tasehen-Biblioth.
der wichtigst. Reisen.) Grätz, 1831/5. 16°. I—IV. 3 7 4 8 .
J ä s c n k e M . ; Das Meissnerland. (Forsch, zur deutsch. Land- u. Volksk. in.)
Stuttgart, 1888. 8°. 3 5 2 1 .
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye úthálózati térképe. A J.-N.-K.-Szolnokmegyei
! L. kiadása. — — 3 1 4 5 .
Jász Or.; A fejlődés törvényei. Különös tekintettel a társadalmi és gazdasági
életre. Budapest, 1893. 8°. 2 6 3 8 .
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Javorovszkij A . ; Nizsegorodszk. gorodszk. chudozsesztv. Muzej. Moszkva,
1896. 8°. 8 9 7 1 . (L. Nizsnij-Novgorod.)
Jekaterinodar-Sztavropol. Orosz távolsági térképek. X. Peterburg, —. 2096.
J e l e n t é s e I. a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsának 1901/2. Budapest,
1902. 8°. 2557.
J e l e n t é s Nagym. Darányi I. m. kir. földm. miniszter úrhoz Pest-Pilis-Solt-Kis?
kun, Csanád és Csongrád vármegyék selyemtenyésztésének állapotáról
az 1902. évben. Szeged, 1903. 8°. 3 9 0 4 ,
J e l e n t é s e a M. Földr. Társaság Balaton bizottságának 1891. évi működéséről.
(Klny. a Földr. Közl.-böl.) Budapest, 1891. 8°. 3 5 8 7 .
J e n t s e h H . ; Die prähistor. Alterthümer aus dem Stadt- u. Landkreise Guben.
Guben, 1886/9. 4°. 2 k. 3 9 9 7 .
J e s u ; Wichtige, historische Enthüllungen über die wirkliche Todesart Jesu.
VI. Aufl. Leipzig, 1849. 8°. 3 5 5 4 .
Jersov P . ; Konek-gorbunok. Russzkaja szkazka. Peterburg, 1896. 8°. 3 1 1 4 .
Jirecek K.; Die Romanen in den Städten Dalmatiens, während des Mittel
alters. I. Hh. I. Hälfte. Wien, 1902. 4°. (Klny. a Dankschr. der k. k. Akad.
der Wissensch. XLVf. k.-ből.)
Jonas B . ; Das Grossfürstenthum Finnland. Praktischer Wegweiser. (Griebens
Reisebiblioth. XIII.) Berlin, 1886. 16°. 3 7 1 6 .
J u n g J.; Roemer und Romanen in den Donauländern. Histor. ethnogr. Studien.
• Innsbruck, 1877. 8°. 3 1 7 3 .
K. E . ; Nevezetes férfiaknak rövid életleírásuk. Pozsony, 1834. 8°. 3 5 4 9 .
K L.; Ungarns Wünsche. Leipzig, 1843. 8°. 3 3 7 1 .
Kabola—Polyána. Specialk. 1:75.000. Z. 13. C. XXX. Milit. Geogr. Instit.
Wien. 3 7 8 4 .
Kabul-Pesauer. Orosz kat. térk. az ázsiai határszélről. XXVII. Peterburg,
1896. 2908.
Kaifun. Orosz kat. térk. XXIII. Peterburg, 1892. 2877.
Kaindl F. ; Die Volkskunde, ihre Bedeutung, Ziele und Methode. (Die Erd
kunde, XVII.) Leipzig—Wien, 1903. 8D. 3 1 4 4 - | - 3 2 0 l . (dupl.)
— — ; Bericht über die Arbeiten zur Landeskunde der Bukowina. Czernowitz,
1896. 8°. 3 8 8 1 .
— —; Die Erwerbung der Bukowina durch Oesterreicher. Czernowitz, 1894.
8°. 3 8 8 0 .
— — ; Viehzucht und Graswirthschaft bei den Huzulen. (Wiener Landwirthsch.
Ztg. XLVni. évf.) Wien, 1898. 8°. 3 4 5 7 .
- —; Hirtensitten und Hirtenglaube bei den Huzulen. (Wiener Landwirthsch.
Ztg. XLVm. évf.) Wien, 1898. 8°. 8 4 5 6 .
Kalcsok L . ; A Garam völgye. Tata, 1892. 8°. 2959.
Kalendariom magyar alföldi. Arad. 1£02. 8°. 2555.
Kalendariom-töredékek (erdélyi) 4 drb. 8°. ?? 3889.
Kalendar; Matice Szrpszke. Újvidék, 1901. 8°. 3669.
Kalender; Benigni's Volks-, für das Jahr 1857. VI. Jahrg. Hermaunstadt,
1856. 8°. 3316.
— — illustr. Familien-, „Der Gevatter" für Stadt- und Landleute. Temesvár,
1881. 8°. 3 4 8 0 .
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K a l e n d e r ; Wie man sonst Kalender schrieb?
. 8°. 3334— —; Neuer verbesserter auf das Jahr Christi 1757. Kronstadt, 1756. 16°.
3637.
— —; Bistritzer für d. Jahr 1899. 16°. — 1898. 3 6 2 8 .
— — ; Sehässburger für Stadt und Land auf d. Jahr Christi 1879. I. Jahrg. 8°.
3304.
— . — ; fürjeden Haus- und Landwirth in dem Grossfürstenthume Siebenbürgen
auf d. Jahr. 1842. Kronstadt, 1842. 8°. 3 3 0 3 .
— - ; des Siebenbürg. Volksfreundes für 1878, 1882. Hermannstadt. 8°. 2 k,
3302.
— — ; Allgemeiner Haus-, Volks- und Geschäfts — „Der Herold" für das Grossfürstenthum Siebenbürgen. Kronstadt, 18S9. 4°. 3 8 5 9 .
— — ; Hermannstädter neuer u. alter Haus- für d. Jahr Christi 188'.*. Hermann
stadt, 1879. 8°. 3305.
— —; Kronstädter für das Jahr 1833, 1881, 1883. Kronstadt, - 8°. 3 3 0 1 .
Kandahar. Orosz katon. térk. XXVI. Peterbg. 1894. 2886.
K a p o s v á r - B ö n ö n y e . Speciaik. 1:75,000. Z 20. CXVH. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2 8 5 7 .
Kapuvár. Speciaik. 1:75.000. Z. 15. 0. XVI. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2795.
K a r á c s o n y i versei (pásztorfiúk) (A „Pécs" mell. II. évf.). Pécs, 1890. 4°. 3458.
Kardos Á . ; Csergheő E. (neines-tacskándi) m. kir. honvéd főhadnagy fegyver
gyűjteményének részletes leírása. Bpest, 1899. 8°. 2595.
Karkarali, Szemipalatinszk, Zajzan. Orosz katon. térkép. XII. Peterburg, 1896.
2903.
Karavajev VI.; Dopolnenija k predvariteljnomu atcsetu — na osztrov Javu.
(Zapiszki Kijevszk. obscs. XVII. 1.) Kiev, 1901. 8°. 3163.
Karánsebes—Resiczabánya. Speciaik. 1:75,000. Z. 24. C. XXVII. Mii:
Geogr. Inst. Wien. 2728.
Karlsburg. Speciaik 7:75,0(0. Z. 21. C. XXIX. Mii. Geogr. Inst, Wien.
2817.
Karutz A . ; Engano-popolo. Malaische Einflüsse im Bismarck-Archipel. (Klny.
a Globus LXXXIII. k.-ből.) Braunschweig, 1903. 4°. 2610.
Kasch.au. Speciaik. 1: 75,000. Z. 11, C. XXIV. Mii. Geogr. Inst. Wien, 2853.
Kassai múzeum gyűjteményeiben vezető. Kassa, 1903. 8°. 3507.
Kassai múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma. Kassa, 1903. 8°. 3508.
Kassai múzeum megnyitása. (A Felső-Magyarország, Abauj-Kassai Közlöny,
Felsö-magyarorsz. Napló és a Kaschauer Ztg. 1903. évi jűn. 23. számai.)
Kassa, - 4 közi. 3 5 0 9 ,
Kasgar. Orosz katon. térk. XX. Peterburg. 1889. 2876.
Katastral-Verrnessungs-Tnstruktion XVIII. századbeli nyomtatvány.
2°.
3322.
Katona L . ; Az ünneprontók. (Klny. az Ethnogr. 1900. évf.) Budapest, 1900.
8°. 3 3 9 6 .
—• —; Hrotsuitha Dulcitiusának régi magyar fordítása. (Klny. az Irodalomtört.
Közi. X. évf.) Budapest, 1901. 8°. 3 4 0 0 .
vr —; A remete és az angyal. (Klny. az Ethnogr, 1900. évf.) Budapest, 1900.
3399.
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Katona I*.; Ipolyi Magyar Mythologiája. Budapest, 1897. 8°. 3321.
— —; Az összehasonlító irodalomtörténet feladatai. (A Budapesti Szemle
CIV. k.-böl.) Budapest, 1900. 8°. 3397.
— —; Az Akastyánhegyrol, (Klny. az Ethnogr. 1899. évf.) Bpest, — 8° 3 3 9 8 .
•— —; Zur Litteratur und Charakteristik des magyar. Folklore. (Különleny. a
Zeitschr. für vergleichende Literaturgeschichte. Neue F. IL) Berlin, 1887/8.
8°. 3 5 7 1 .
— — ; Ein altdeutscher Schwank in Ungarn. (Klny. a Zeitschr. für vergleich.
Litteraturgesch. Neue F. IL) Berlin, 1889. 8°. 3 5 7 2 .
Kaufmann D. ; Al-Batlajűsi nyomai a zsidó vallásphilosophiában. Budapest,
1880. 8°. 3 5 8 5 .
Kazalinszk—Turkesztán. Orosz katon. térk. XL Peterburg, 1894. 2 8 9 4 .
Kazán—Szimtorszk. Orosz távols. térkép. XIV. Peterburg, — 2887.
Kazancsiev !N\ ; Rybolovsztvo po vasztocsnomu poberezsi Kaspijszkava mórja.
(Klny. a Vjesztn. Ryboprom. 1896. VII/LX.
3107.
Kazinczy G.; Magyar népmesegyűjtemény. Pest, 18H0. 8°. 3 k. 3 3 2 3 . (L.
Gaál.)
K á l m á n y L . ; Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya. Bpest, 1885. 8°. 3 3 6 4 .
Kármán I . ; A babonáról. Kardos tanító és Mihály gazda. Zombor, 1877. 8°.
3404.
Kecskemét. Specialk. 1:75,000. Z. 18. C. XXL Mii. Geogr. Inst. Wien, 2886.
Keibel ÍV; Antropomorphae. Studien über Entwickelung u. Schädelbau. V.
Zur vergleichenden Keimesgeschichte der Primaten, von Dr. L. Selenka.
Als Fragment herausgegeben von —. Wiesbaden, 1903. 4°. 3 2 1 8 . (L.
Selenka.)
Keleti K.; Die Ernährungs-Statistik der Bevölkerung Ungarns. Bpest, 1887.
8°. 3 2 8 3 .
K e l e t i Szemle; A M. Népr. Társ. keleti szakosztályának és a keleti keresk.
Akad. értesítője. Megj. évenk. 4-szer. Szerk. dr. Kunos I. és Munkácsi.
Bpest, I—IV. évf. 8°. 3602.
Kemény J. gr.; Történelmi és irodalmi kalászatok. Pest, 1861. 8°. 3 8 6 8 .
Ketrzynski W . ; Zaklad narodowy imien. Ossolinskich. Sbreslil — dyrektor
tego2 zakladu. Lwow, 1894. 8°. 3887.
Képes Családi Lap.; Pest, 1860. 4°. 3 2 9 9 .
Késmárk—Leutschau. Specialk. 1:75,000. Z. 9. C. XXIII. Mii. Geogr. -Inst.
Wien. 2822.
Kharuzin L.; Russzkije lopari. (Izvjesztija Imper. obscs. ljubit. jesztv. antropol.
i etnogr. Tom. LXVI.) Moszkva, 1890. 4°. 3 1 6 2 .
K h a y n a c h F . ; Neuer Kosmos. Südslav. Heft. I. 5. Berlin, 1889. 4°. 3 6 2 3 .
Kiepert H.; Zur ethnograph. Karte des europäischen Orients. Berlin, — 8°.
3482.
K i e v ; Onziéme Congrés Archeologique Russe ä Kiew. Moszkva, t898. 4°. 3097.
— —; Archeologicseszkij szjezd v Kievje. Moszka, 1899. 4°. 3128.
Kind T h . ; Handwörterbuch d. neugriechisch, und deutschen Sprache. Leipzig,
1841. 16°. 2 k. 3 7 5 2 .
Király de Dada P . ; Researches Hunno-Scythic. (Klny. a The Babylon, et Orient.
Record 1893. jún. f,-böl.) London, 1893. 8°. 3 9 2 8 .
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Király de Dada P . ; Adalékok Mithra cultusához. (Klny. a Hunyadm. tört. társ.
VI. évk.) Kolozsvár, 1891. 8°. 3017.
K i r á l y h e g y i J.; Cisio
astronomiai tudománynak rövid értelemmel
való leírása. — 1825. 8°. 2 6 1 7 .
Kirándulók zsebkönyve.! Kiadja a K. M. Természettud. Társ. Bpest, 1888.
8°. 3368.
Kis S.; A kurucz világ költészete. (A kolozsvári kegyesr. fögymn. 1886/7.
tanévi Értesítőjéből) Kolozsvár, 1887. 8°. 3667.
Kisfaludy K.; Aurora. Hazai almanach. Pest, 1830. 8°. 3556,
Kiss Gr.; A rumán nyelv általános igeragozása, egybevetve a latin és az olasz
igeragozással. Bpest, 1888. 8°. 3539.
Kiss J . ; Egészséget tárgyaző katechismus. Sopron. 1796.
Kisnev, Cherson.; Orosz távolsági térk. V. Péterburg, 1896. 2888.
Kis-SzeTben. Specialk. 1:75,000. Z. 9. O. XXIV. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2767.
Kistelek—Szegedin. Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XXII. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2 7 1 4 .
Kisújszállás—Mezőtúr. Specialk. 1:75,000. Z. 17. C. XXIII. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 2778.
Kis-Várda—Vásáros-Namény. Specialk. 1:75,000. Z. 13. C. XXVI. Mii.
Geogr. Inst. Wien. 2784,
Kitaj v. grazsdonszkom i mravsztvennom szosztajany. Peterburg, 1848. I—III.
8°. 3106. (Czíml. hiányz.)
K l e i n S.; Das Stracenaer Thal und die Dobschauer Eishöhle. Aus dem Unga
rischen von —. Budapest, 1884. 8°. (L. Pelech J.)
K l e i n S. de S z á d ; Elementa linguae daco-romanae. Vindobona, 1780. 8°.
3692. (L. Sinkai G.)
K i n g N . ; Az emberélettan tankönyve. I—IL sz. Bpest. 1888. 8°. 2 6 4 4 .
Knorr Fr.; Klappstühle aus Gräbern der Bronzezeit. (Klny. a Mitth. d. Anthrop.
Gesellsch. f. Schleswig-Holst.) Kiel, 1901. 8°. 3 8 5 5 .
K n o r t z K.; Streifzüge auf d. Gebiete amerikanischer Volkskunde. Leipzig,
1902. 8°. 2 5 7 6 .
K o g u t o w i t z M.; Teljes földrajzi atlasz. Bpest, 1902. 4°. 2538.
K o h n W.; Serbien. Semlin, ISdi. 8°. 3 5 1 8 .
Kolberg O.; Piesni ludu polskiego. Warszawa, 1857. 8°. 3435.
— —; Przemyskie. Zarys etnograflczny. Widal Kopernicki. Krakow, 1891. 8°.
3658.
.Kolosvári S. és Óvári K. Magyarország jogtörténeti emlékei. A Magyar törvény
hatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I. Az erdélyi törvényhatóságok.
Bpest, 1885. 8°. 3655.
Kolozsvár. Specialk. 1: 75,000. Z. 1«. C. XXIX. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2738.
Komárom. A komáromvármegyei és városi múzeum-egyes. 1901/2. évi érte
sítője. Komárom, 1803. 8°. 3 2 3 4 .
Kopera F. ; Sprawozdanie dyrekeyi Múzeum Narodowego w Krakowie. Krakow,
1903. 8°. 3 6 9 7 .
Kopernicki J.; Oskar Kolberg. Krakow, 1889. 3607.
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Kopernicki J.; O goralach ruskich w Galicyi. Krakow, 1889. 8°. 3247.
— —; Przemiskie. (L. Kolberg.) Krakow, 1891. 8°. 3 6 5 8 .
— —; Przyczynek do ethnografii ludu ruskiego na Wolyniu. Krakow, 1887.
8°. 8248. (L. Rokossowska.)
Korabinszky I. M.; Atlas Regni Hungáriáé Portatilis etc. Wien, 1804. 8°.
3140.
Koreja; Orosz ka.t. térk. Peterburg, 1887. 2898.
Kormos T . ; Erlanger K. Utazása Tuniszon át. Fordította, bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátta: —. Budapest, 1901. 8°. 3 0 5 1 .
Kornyareva. Specialk. 1: 75,000. Z. 25,000. C. XXVII, Mii. Geogr. Inst. Wien.
2810.
K o s o v o ; Szrpszké národne pjeszme o boju na Koszovu. Beograd, 1871. 16°.
3877.
Kozmás—Poly an. Specialk. 1: 75,000. Z. 21. C. XXXIV. Milit. Geogr. Instit,
Wien. 2762.
Kovács A . ; „Farsang utója" Baján. (Klny. a M. N. Múz. Népr. Osztályának
Értesítőjéből.) Bpest, 1903. 3 5 1 0 .
Kovács G-y.; Latin elemek a magyar nyelvben. Bpest, 1892. 8°. 2 9 6 0 .
Kovács M.; Falusi tisztújítás. Győr, 1847. 8°. 3 2 7 4 .
Kovács P.; Hornyik-album. Kecskemét, 1894. 8°. 3 6 1 3 .
Kováts S.; Példákba foglalt erköltsi tanítások. Ford. — (L. Snell.) Pozsony,
1806. I—II. 8°. 3 9 4 9 .
Kovászna—Zágon. Specialk. 1:75,000. Z. 22. 0. XXXIV. Milit. Geogr. Instit.
Wien. 3 7 8 8 .
Königsberg; Katalog des Prussia Museums im Nordflügel d, königl. Schlos
ses. Teil. II. Die Funde aus d, Zeit d. heidn. ,Gräberfelder. Königsberg,
1897. 8°. 3 9 7 9 .
— —; Katalog des Prussia Museums im Nordflügel d. königl. Schlosses. Teil
HI. Die Sammlung d. geschichtl. Zeit. Königsberg. 1900. 8°. 3 9 8 0 .
Körner K.; Einleitung in das Studium d. Angelsächsischen. I. Heilbronn,
1878. 8°. 3 5 8 2 .
Körner M.; Historische Volkslieder aus dem XVI—XVII. Jahrhundert. Stutt
gart, 1840. 8°. 3 2 8 9 .
Kőrösbánya. Specialk. 1: 75,000. Z. 21. C. XXVII. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2823.
Kőrösladány—Békés. Specialk. Z. 18. C. XXIV. Milit. Geogr. Instit Wien.
2792.
Kőrösy J . ; Budapest székesfőváros halandósága az 1886—1890. években és
annak okai. (Bpest székesfőv. statiszt. hiv. XXVI.) Bpest, 1898. 8°. 3 2 8 4 .
— — ; Die Natalitäts- und Mortalitäts-Verhältnisse ungar. Städte in d. Jahren
1878—1893. Budapest, 1894. 8°. 3624. (L. Thirring.)
Körösi H.; A magyar népmesék anyagáról. (A bpesti EL ker. kir. kath. főgyinn. évi értesítője.) Bpest, 1889. 8°. 3649.
Krainz I.; Eisenerz in der oberen Steiermark. (Europ. Wanderbilder No. 25.)
Zürich, 8°. 2 9 6 5 .
K r a k o w ; Katalog tymczasowy zabitkow sztuki retrospekt. Wiek XVIII,
Krakow, 1903. 8°. 3 9 6 9 .
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Krakow; Sprawozdanie Muz. Narodowiego. Krakow, 1903. 8°. 3 6 9 7 . (L. Kopera.)
— —; Katalog tymczasowy zabytkow sztuki retrospekt. Wiek XIX. Krakow,
1903. 8°. 3 9 6 8 .
Krassova—Teregova. Specialk. Z. 25. C. XXVI. Milit. Geogr. Instit. Wien.
3832.
Krasznojarszk. Orosz katon. térk. V. Peterburg, 2 8 8 1 .
Krasznovovszk— Chiva. Orosz katon. térk. X. Peterburg. 2879.
Krauss F. S.; Das Fräulein von Kanizsa. Guslarenlied. (Klny. az Ethnol. Mitth.
aus Ungarn IV.) Bpest, 1895. 6°. 3 2 6 1 .
— —; Streifzüge im Reiche der Frauenschönheit. Leipzig, 19(13. 8°. 3222— —; Die Gemälde im Kronostempel von Kebes. Aus d. griech. übersetzt.
Wien 189». 8°. II. Aufl. 3 5 3 7 .
— —; Smalajcié Meho. Pjesan nasih Muhamedovaca. Dubrovnik, 1886. 8°.
3698.
— — ; Nowak der Heldengreis. Ein Guslarenlied aus Bosnien. (Klny. a Neth.
f. Festbündel van Taal Letter) s. 1. c. a. fol. 3 5 5 1 .
Krauss S.; Talmudi életszabályok és erkölcsi tanítások. Bpest, 1896. 8°.
3596.
K r a u s h a a r K.; Südungar. Volks-Bildungs-Blätter. Nagy-kikinda, 1889. 4°.
3763.
Kreitner Gr.; Japán a nemzetközi kereskedelemben. (Klny. a Földr. Közi,
1890. VI.) Bpest, 8°. 3060Kretz F . ; Maehrisch-Slovakische Hauben. Wien, 1902. 4°. 2540.
Kroeber A . ; The Arapaho. New-York, 1902. (L. Bulletin.) 3180.
Krohn K.; Mann und Fuchs. Drei vergleichende Märchonstddien. Helsingfors,
1891. 4°. 3665.
— —; La Folk-Lore Finnois (Extráit de la Tradition Tome IV.) Paris, 1890.
8°. 2990.
Krones F.; Die deutsche Besiedlung der österr. Alpenländer — nach ihren
geschichtlichen und örtlichen Verhältnissen. (Forsch, zur deutsch. Landu. Volksk. III. B. 5.) Stuttgart, 1889. 8°. 2 5 2 3 .
Kryptadia; Le gai chansonnier francais. (Extr. des Kryptadia Recueil de
documensts pour servir l'étude des traditions populaires.) Heilbronn,
1886. 8°. 3 9 4 2 .
4
Kubin. Specialk. 1 :75,000. Z. 27. C. XXIV. Mil. Geogr. Inst. Wien; 2813.
Kubinyi M. \ Thurzó Imre. (Magy. tört. életr. TV.) Bpest, 1888. 8°. 8674.
Kukac F . ; Dvie rasprave: Zadaca melografa i Vriednost puckih popievaka.
Zagreb, 1892. 8°. 3 2 8 8 . (Prest. iz Vienea 1892.)
K u p c s a n k o Gr.; Usucsajmo nas narod. Wien, 1891. 8°. 3702.
— —; Ruszkij narod. Sz mnogimi obraszkamy izdal —. Wien, 1889. 8°.
3641.
Kurtz A.; De latinitate Chronici Dubnicensis. Bpest, 1892. 8°. 8 5 4 0 .
Kuun G. g r . ; A kunok nyelvéről és nemzetiségéről. (Akad. ért.) Bpest, 1885
8Ü. 3812.
Kusnezow N . J.; Sitzungsberichte der Naturforsch. Gesellsch. Jurjev (Dorpat)
1901. 8°. 3 2 1 0 . (L. Sitzungsberichte.)
K u z s i n s z k y V . ; Aquincum Guide. Bpest, 1894. 8°. 3 4 1 5 .
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Kuzsinszky Y.; Führer durch die Ausgrabungen und d. Museum im Aquincum.
II. Aufl. Bpest, 19C3. 8°. 8493.
Kuzsinszky B.; A legújabb aquincumi ásatások 1887—88. (Bpest régiségei I.)
Bpest, 1889. 4°. 3 3 6 5 .
Kühner C.; Gefahren moderner Jugendlektüre. Prankfurt a/M., 1859. 8°. 3 3 3 7 .
L a g o d i n N . ; Do csogo vedet pijansztvo? Wien, 1891. 8°. 3676. (A „Russzka
Pravda* kiad.)
L a j s t r o m a az orsz. képtár műtárgyainak, hivatkozással a korábbi katalogu
sokra. Bpest, 1897. 8°. 3 1 8 2 .
L a n g K.; Die Haushaltung, oder die Gallerie der merkwürdigsten menschl.
Wohnplätze, Gebräuche — von Finnen, Ungarn etc. Leipzig, s. a. 8°.
3739.
L a n g A . ; Etudes traditionistes (Collection Intern, de Tradition). Paris, 1890.
8°. 3297.
Lange—Cherven F . ; Atlasz harminczkét lapon. Bpest, 189:). 8°. 2587. (L.
• Gherven.)
L a n g f e l d t M.; Nansen Fridtjof: Eskimoleben. Aus dem Norwegischen über
setzt von — Leipzig—Berlin, 1903. 8°. 3223.
Langlé H.; Sitten, Gebräuche der Osmanen. Leipzig, 1815. 8°. 5 k. 3515. (L.
Castellan.)
Lanjcszson. Orosz katon. térk. XXII. Peterburg, 1892. 2897.
L a n t o s E . ; A női ruházatról. (Klny. az Ifjúság, Egészség II. évf.) Bpest, 1899.
8°. 3012.
Läufer B . ; Klu-bum-bsdus. Ein Beitr. zur Kenntn. der übet. Volksreligion.
(Memoir de le Soc. Finno-Ougr. XI.) Helsingfors, 1898. 8°. 3818.
L a v i l l e A. ; Fosse, (sepulture ä incineration ?) préhistorique de Bagneux. Paris,
1901. 8°. 3 0 9 6 .
L á n g M . ; A munkaszeretetre való nevelés módja. Bpest, 1900. 8°. 2997.
L á s z l ó F.; A kolozsvári népr. múzeum. (A „Székely Nemzet" 1902. 194. sz.)
Sepsi-Sz.-György, 1902. 2°. 2592.
L á t z a i J . ; Oskolai oktatókönyv. Irta német nyelven Luntz Gy. J. Szabadon
fordítva kiadta —. Győr, 1793. 8° 2 6 1 5 . (L. Luntz.)
L á z á r B . ; A Fortunatus mese az irodalomban. (Klny. a Pótk. az Egyet. Phil.
Közi.) Bpest, 1890. 8°. 3530.
L e f é v r e A . ; Germains et Slaves. Origines et croyances, (Biblioth. d'histor. et
de Géogr. universelles VIII.) Paris, 1903. 8°. 3 1 6 8 .
Lebrecht M.; Versuch einer Erdbeschreibung des Grossfürstenthums Sieben
bürgen. Hermanstadt, 1804. 8°. 3 3 7 3 .
L e g e n d e n und S a g e n . Wien, 1819. 8°. I." 3612.
L e h o c z k y T.; Magyar-orosz közmondások. (A „Kisf. Társ. Évi.") Budapest,
1876. 8°. 3730.
Leipzig — Austeilung der auf d. Aru-Inseln, und auf West-Neu-Guinea von
der Herren C. Ribbe und H. Kühn gesammelten ethnogr. Gegenstände.
Leipzig, — 8°. 3 4 8 3 . (L. Verzeichnisse
L e i s t A . ; Das georgische Volk. Dresden, 1903. 8°. 3 9 5 5 .
Lemberg; Führer durch das gräfl. Dzieduszycki-sche Museum. Lemberg,
1896. 8°. 3976. (L. Podwiszynski.)
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Leniberg; Gräfl. Dzieduszycki-sches Museum in Lemberg. I—II. Abth. —gesam
melt, bestimmt und verzeichnet von Vlad, Graf Dzieduszycki. Lemberg,
1880. 8°. 3640. (L. Dzieduszycki.)
Lorck C.; Die drei ungar. Zwerge. („Europa" Chronik der gebildeten Welt
42. sz.) Leipzig, 1859. 4°. 3662.
Lendner E.; Fartblinhdijer Zepserscher Liederposchen en verflitzen Jong —
vor die Brust gestochen. IL Aufl. Bpest, 1879. 8°. 3717.
L e n f a n t I.; Geschichte des Hussitenkriegs und des Konziliums zu Basel. I.
Pressburg, 1783. 8°. 3 4 1 2 . (L. Hirch M.)
L e n g y e l G-y.; Papirostükör, avagy eredeti mesék, mellyeket nemzeti hasznos
mulatságra alkotott és ajánl —. Pest, 1830. 8°. 3550.
Lenhdssék I.; Az emberi koponyaisme. (Akad. Ért. XIV. 7.) Budapest, 1875.
4°. 3 2 6 4 .
— —; Deák Ferencz koponyáján tett mérések és ezekből vont következte
tések. (Akad. Ért. XIV. 8.) Budapest, 1875. 4°. 3 3 6 5 .
L e n k e M.; A fenicziai nyelv és emlékei. Budapest, 1892. 8°. 3 4 7 4 .
L e o p o l d o v A . ; Isztoricseszkij ocserk Szaratova i Pugacsevscsiny. Szaratov,
1874. 8°. 2 9 2 9 .
Liederbuch-, Taschen, für das deutsche Volk. XXI. verb. Aufl. Plauen, s. a.
16°. 3 9 9 2 .
Lipp "V.; A keszthelyi sírmezők. (Akad. Ért.) Bpest, 1884 4°. 3362.
Lippa. Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXV. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2828.
Liptó-Sz.-Miklós. Specialk. 1:75,000. Z. 9. C.XXI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2826.
Lisa—Zernesti. Specialk í : 75,000. Z. 23. O. XXXII. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2753.
L o m n i c k i A . ; Pleistoeenskie owady z Borislavia. (A Dzieduszycki-műzeuiu
kiadv.) Lwow, 1894. 8°. 3657.
L o n l a y E . ; Legendes merveilleuses. Paris, 1872. 8°. 3610.
L o p a r e v X.; Szamorovo. St. Peterburg, 1896. 8°. 3000.
Losardy Zsuzsána; Epizód a Rákóczi-korból. (Kisfaludy Társ. kiadványa.)
Pest, 1867. 8°. 3 3 7 4 .
Losoncz. Specialk. 1:75,000. Z. 12. C. XXI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2750.
L o v a s s y S.; A Murányvölgy murány-nagyröczei szakaszának földrajza. Buda
pest, 1884. 8°. 2986.
L o v c s á n y i Gy.; Adatok az örmények jellemzéséhez. Az ethnogr. fogalma.
(Magyar Gea földrajzi és statisztikai havi folyóirat III—IV. f.) Budapest,
1880. 8°. 3 7 0 5 .
L ó c z y L . ; Das chines. Grenzgebiet der Provinz Sz'tshwan (Klny. a Globus
LH. k. 9. sz.) —, 4°. 3098.
— —; Esquisses de Péthnographie des Ohinois. (Extráit du suppl. du Bulletin
de la Sociéte Hongr. de Geogr. XII. 4.) Budapest, 1884. 8°. 3 0 8 5 .
— —; A mennyei birodalom története. (A Magy. Pöldr. Társ. Könyvt. n.)
Budapest, 1901. 8°. 2569.
L ö h e r F . ; Das Erwürgen der deutschen Nationalität in Ungarn. München,
1874. 8°. 3268.
L ő w l F . Siedlungsarten in den Hochalpen. (Forsch, zur deutsch. Land- und
Volksk. II.) Stuttgart, 1888. 8°. 2 5 2 4 .
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Lúgos. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXVI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2830. •
Lumholtz C.; Symbolism of the Huichol Indians. (L. Memoirs.) 3179.
Luntz Gy.; Oskolai tanítókönyv. Győr, 1793. 8°. 2 6 1 5 . (L. Látzai.) .
Lupulescu I . ; Raportul general despre activitatea comitetului central al ligei
pentru comitetea culturala a Románilor. Bucuresc, 1892. 8°. 8 8 9 2 .
L u s c h a n F.; Über alte Begräbnisstätte in Bosnien und Dalmatien, (Sitzungsber.
d. k. Akad.) Wien, 1880. 8°. 3 9 Í 3 .
L u s c h a n F.; Die Karl Knoer'sche Sammlung von Benin Alterthümern in —.
Stuttgart. (Klny. a Würt. Verein für Handelsgeogr. XVII--XVIIL évk.)
Stuttgart, 1901. 8°. 2 9 3 1 .
— — ; Vorschläge zur geograph. Nomenklatur der Südsee (Kiny. a VII. Inter
nat. Kongr. Verhandl.) Berlin, 1900 8°. 2556.
L ü t s c h g A . ; Wegweiser auf der grossen sibirisch. Eisenbahn etc. Berlin,
1901. 8°. 2579, (L. Dmitrijev.)
L w o w . Múzeum imienia Lubomirskich. Lwow, 1889. 8°. 3888.
— — ; Providnik po visztavi u Lwowu z osoblivim ogljadom na viddil etnograflcsnij. I. Galiczina, zemlja i ljudi. I—II. Lwow, 1894. 16°. 36*83.
Magura. Specialk. 1:75,000. Z 19. C. XXVIII. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2751.
M a g y a r Gea, földr. és statiszt. havi folyóirat. Szerk. Lovcsányi Gy. Bpest,
1880. 8°. 3 7 0 5 . (L. Lovcsányi.)
M a g y a r K ö n y v é s z e t 1886—1900. — Könyvek, birlapok és folyóiratok, atla
szok és térképek összeállítása. Tudományos tárgy- és szakmutatóval
szerk. Petrik G. Bpest, 1903. 8°. 3 2 0 9 .
Mahler E.; Babilon és Biblia (Urania Népszerű tudom, felolv. 5. f.) Bpest,
1903. 8". 3 4 9 4 .
M a i l a n d O.; A hunyadmegyei történ, és régészeti társ. VI. évkönyve. Kolozs
vár, íbdl. 8°. 3 8 3 4 .
— —; Az oláh népköltészet főj ellem vonásai. Bpest. 1889. (A Kisfaludy Társ.
Évk.) 8°. 3729.
Mainov VI.; Ocserki juridicseszk. byta Mordvii. Peterburg, 1885. 8°. 3 6 8 8 .
Makó—Nagy-Szent-Miklós. Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXIII. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 2786.
M a l a c h o v M.; Zapiszki Uralszk. obscsesztva ljubit. esztesztvoznanija. Tom. XI.
1. Ekaterinburg, 1887. 4°. 3135.
M a m o n o v A . ; Wegweiser auf der grossen sibir. Eisenbahn. Berlin, 1901. 8°.
2579. (L. Dmitrijev.)
M á r a m a r o s m e g y e térképe 1:875,000. Terv. Gönczy P. Bpest, 1888. 3 7 9 9 .
Margitai I.; Medjimurski Kolendar za prosto ljeto 1898. Csakovár, 1897. 8°.
2596.
Margitai V . ; A magyar népmesék színhelye és szereplői. (A „Pécs" mell. II.)
Pécs, 1890. 4°. 3464.
Maria-Theresiopel. Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXI. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2693.
Marienburg. Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXIII. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2639.
Néprajzi Értesítő IV.
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M a r i e n e s c u A . ; Topográfia satului, si holarului Majdan/de Sofr. Liuba, sie
Aur. Jana urmata de studii despre celti se numele de localitati. Karansebes, 1895. 8°. 3 8 3 9 .
— — ; Cultulu paganű si crestinu. Tom I. Serbatorile si datinele romane
vechie. Bucuresc, 1884. 8°. 3 9 9 3 .
M a r l e t M.; Südslawische Frauen. Bpest, 1888. 4°. 3 3 5 8 .
M a r o s - V á s á r h e l y . Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXXI. Milit, Geogr. Instit.
Wien. 3 7 9 9 .
M a r o s - H l y e . Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXVII. Milit. Geogr. Instit. Wien.
3862.
M a r v e i I.; Träumereien. Hannover, 1856. 8°. 3 3 0 9 .
M á n d o k — C s a p . Specialk. 1:75,000. Z. 12. C. XXVI. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2741.
M á r k i S.; Európa a magyarok honfoglalása s a Frankbirodalom bomlása
idején. Budapest, 1893. 8°. 2 9 5 0 .
— —; Arad vármegye és Arad sz. kir. város története. Arad, 1895. I—II. 8°.
3649.
— —; Arad és Zaráud vármegye 1558—1565. Bpest, 1895. 8°. 3 4 7 5 .
M a s n e r K.; Die Oostiim-Ausstellung im k. k. österreichischen Museum. Wien,
1894. 2°. 3 2 1 5 .
M a s n e r - S e g e r ; Jahrbuch d. schlesisch. Museums für Kunstgewerbe etc. Breslau,
19,0. 3 8 4 6 . (L. Breslau.)
M a s i u s H . ; Naturstudien. Skizzen. Leipzig, 1852. 8°. 3 9 4 5 .
M a t e r i a u x pour servir ä la connaissance des cränes des peuples Finnois.
(Klny. Bidrag tili Kännedom a Finl.) Helsingfors, 1881. 8°. 2 9 8 9 .
M a t l e k o v i t s S.; Magyarország közgazdasági és közművelődési állapota ezer
éves fennállásakor és az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye. Bpest,
1898. 8°. 1—9 k. 3 5 2 7 .
— — ; Das Königreich Ungarn. Volkswirtschaftlich und statistisch dargestellt.
Leipzig, 1900. 8°. 3 k. 3 6 4 5 .
M a t t h i a s L ; Der menschliche Schmuck. Form, Farbe, Anwendung. ET. Ausg.
Liegnitz, 1875. 8°. 3 5 1 6 .
M a t t h e w s W . ; The Night, Cant, a Navaho Ceremony. (L. Memoirs.) 3 1 7 9 .
M a t o v D . ; Makedonia. Sofia, 1895. 8°. 3 6 7 5 .
M á t y á s F l . ; Akadémiai értekezések igazítás és pótlékul a magyar nyelv
szótárához. Pécs, 1863. 8°. 3 2 5 5 .
— — ; Egy honfoglalás előtti magyar hadjáratról Németországban és I. Endre,
Kálmán királyaink halála évéről. (Akad. Ért.) Budapest, 1Ö98. 8°. 3022M a y s l A . ; Okres slansky na národopisné vystave ceskoslovanske v Praze.
Praha, 1895. 8°. 3 3 1 5 .
M e h á d i a . Specialk. 1:75,000. Z. 2fi. C. XXVII. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2 8 1 9 .
M e h b u r g . Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXXII. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2791.
Mjeszjacoszlov na ÍÖ92. g. Ungvár, 1891. 8°. 3 6 7 8 .
M e m o i r s of the American Museum of Natural History. New-York, —. 4°. ÜL,
IV., V. 3 1 7 9 .
M e r é n y i L . : Sajóvölgyi eredeti népmesék. Pest, 18b2. 8°. 2 k. 3 8 2 7 .
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M e r é n y i L.; Dunamelléki eredeti népmesék. Pest, 1864. 8°. 2 k. 3 3 2 6 .
— —: Eredeti népmesék. Pest, 1861. 8°. 3 3 2 5 .
M e r k e l P . ; Deutschlands Ureinwohner. Rostock, 1873. 8°. 3594M e r z a G y . ; Az örmény kereszt. Kolozsvár, 1903. 8°. 3 2 0 4 .
M e s t o r f I.; Die Hacksilberfunde im Museum vaterländ. Alterthümer zu Kiel.
(Mitth. d. Anthrop. Ver. in Schlesw.-Holst.) Kiel, 1895. 8°. 3 3 5 1 .
M e y e r E . TJ.; Die Königin des Tages und ihre Familie. Wien, 1885. 8°. 3 2 9 9 .
M e y e r E . H . ; Mythologie der Germanen. Strassburg, 1903. 8°. 3 5 0 3 .
M e z ő k ö v e s d . Specialk. 1:144,000. I. 6. Wien, 1880. 3 7 9 5 .
M e z ő k o v á c s h á z a ; Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XXIV. Milit, Geogr. Instit.
Wien. 2 6 8 9 .
M e z s o v V . ; Bibliographia Asiatica — des livres et articles des journaux
Kusses. Tome I—III. Pétersbourg, 1891/94. 8B. 3 1 1 0 .
M i c h a i l e n u S t . ; Studiu a supra dialectului romänilor din Macedonia. Bucuresc, 1889. 8°. 3 8 3 1 .
M i c h a i l o v s z k i j V.; Samansztvo. Szravnitelno etnogr. ocserki I—II. (Izvjesztija Imper. obscs. ljub. esztesztvozn. T. LXXV. Trudy etnogr. T. XII.)
Moszkva, 1892. 4°. 8 1 2 9 .
M i c h e f i s E . d&j L'origine degli Indo-Europei. Torino, 1903. 8°. 3 5 0 1 .
M i e s k o w s k i ' s Lehrlimch. zur prakt.-theoret. Erlernung der russischen Spracne.
Peterburg, 1887—9$ t-BL 8°. 2 9 8 8 .
M i h a l i k S.; Resiczas Rolle im ungar. Freiheitskampfe. Resicza, 18S6. 8°. 3 6 3 0 .
M i h a l i k J . ; A boldogkő váraljai neolithtelepek. S. 1. e. a. 4°. 3 6 3 5 .
M i h a l o v i t s B . ; Az ó- és a jelenkori perzsa nevelés. Zalaegerszeg, 1901. 8*.
2972.
M i k k o l a I . ; Slawische Lehnwörter in westfinnisch. Sprachen. (Memoirs de la
Sociéte Finno-Ougr.) Helsingfors, 1894. 8°. 3 9 9 4 .
M i luetic I . ; Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih slavena (Jugosl. Akad.)
Zagreb, 1896. 8°. 3 7 6 4 .
M i l l e k e r B . ; Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből.
(Délmagy. tört, és rég. társ.) Temesvár, 1898. 8°. I—II. 3 7 5 5 .
M i l l e r V . ; Trudy etnograficseszkava atdjela obscs. ljubit, antropol. (T. XLVIII.
kn. VII—VHI.) Moszkva, 1886. 4°. 3 1 8 3 + 3 1 3 7 .
— —; Oszetinszkije etjudi. Peterburg, —. 8°. 2993.
M i l o v a n o v St.; Spisak kniga i rukopisa u Biblioteci „Matice Srpszke".
Újvidék, 1899. 8°. 3 6 8 7 .
M i n e r v a , m a g y a r ; A magyarországi múzeumok és könyvtárak ezímkönyve.
Közrebocs. a Múz. és Könyvtárak országos főfelügyelősége. Bpest, 1900.
8°. 2 5 3 4 .
M i n t i a n e s t i . ; Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXXV. Mii. Geogr..Inst. Wien.
2756.
M i n u t o l i J. Freiherr v,: Altes und Neues aus Spanien. Berlin, 1854. II. 8°.
2516.
M i s e s d r . ; Vergleichende Anatomie der Engel. Leipzig, 1825. 8°. 3 2 9 2 .
Miskolcz. A borsod-miskolczi közművelődési és múz.-egyesület 1900. évi
évkönyve. Miskolcz, 1901. 8°. 2 9 4 3 .
M i s k o l c z . Specialk. 1:144,0C0. I. 5. Wien, 1880. 3 7 9 7 .
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Miskolcz. Specialkarte 1:75,000. Z. 12. Ci XXIII. Mii. Geogr. Inst, Wien.
2729.
Mitrák S.; Orosz-magyar szótár. Ungvár, 1881. 8°. 2 6 4 8 .
Mitrovitz. Specialis. 1:75,030. Z. 26. C. XXI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2703.
Moldován G.; Á latin, cyrill, dák és székely írásjegyek kérdése a románoknál.
(A Bp. Szemle 1887. évi októb. sz.) Bpest, 1887. 8°. 3 8 4 4 .
Molnár J.; Magyar könyvház, Pozsony, 1783. 8°. 2587Mongolii etnograficseszkaja karta.
2878.
Monnier P. Ritter v.; Karte der Territorial-Eintheilung des k. k. Heeres.
Wien, 1881. 2 8 7 2 .
Mooney J.; Folk-Lore of the Carolina Mountains. (Klny. a Journ. of Americ,
Folkl.) Cambridge, 1889. 8°. 3 3 4 5 .
— —; Cherokee theory and practice of medicine. Cambridge, 1890. 8°.
3346.
— —; Cherokee mound building. (Klny. az Americ. Anthrppol.) Washington,
1889. 8°. 3 3 4 7 .
Morse E . ; Catalogue of the Morse collection of Japanese pottery (Museum
of Fine Arts Boston). Cambridge, 1901. 4°. 3 1 9 1 .
— —; Was Middle America peopled from Asia. New-York, 1898. 8°. (Klny.
a Popul. Science Monthly novemb. sz.-ből.) 3 0 3 2 .
Mosóc—Óhegy. Specialk. 1:75,000. Z. 10. C. XX. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2748.
Moszkva; Muzej prikladnich znany. Kratkij ukazatelj kollekciimuzeja. Moszkva
1903. 8°. 3 9 7 5 .
— —; Putevoditelj po atdjel.inosztrannoj etnogr. Rumjanszk. muzeja. Moszkva,
1885. Sa. 3 6 8 1 .
— — ; Putevoditelj po Daszkovszkomu. szobraniju izobrazs. russzkich djejatel.
HI. kiad. Moszkva, 1887. 8°. 3 6 8 2 .
-.- —; Putevoditelj po etnografics. muzeju. I—II. Moszkva, 1903. 8°. 3973.
— —; Putevoditelj po Daszkovszk. etnograficseszk. muzeju. Moszkva, 1896.
'
8». 3 1 1 8 .
M o s c o u ; Catalogue de la Galerie des fréres Paul et Serge Trétiakoff. Propriété de la ville Moscou. Moscou, 1903. 8°. 3 9 7 4 .
Möbius P. I.; Geschlecht und Kopfgrösse. (Beiträge zur Lehre von den
Gesehlecht-Untersch. V.) Halle a. d. S., 1903. 8°. 3227.
Möller H . ; Werden und Vergehen des Buddhismus. (L. Friedr. Hellwalds
Kulturbilder. Herausgegeben von —.) Ulm, —. 8°. 3024.
Möwes P . ; Inschrift aus einem Buchenstamme. („Mutter Erde" I. évf. 34. sz.)
Berlin, —.4°. 3 7 7 0 .
M u m m e n h o f E . ; Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit. (Mono
graph, zur deutschen Kulturgesch. VIII.) Leipzig, 1901. 8°. 3 2 3 7 .
Munkácsi B . ; Vogul népköltési gyűjtemény. (Akad. kiad.) Budapest, 1893.
8». 3 k. 3 4 2 0 .
Murko M.; Über ethnograph. Ausstellung in Prag. (Klny. a Mitth. d, Anthrop.
Ges. in Wien XXV. k.-ből.) Wien, 1895. 4°. 3 0 0 4 .
Müklbach; Specialk. i : 75,000. Z. 22. C. XXIX. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2 6 6 9 .
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M ü l l e r K.; Illustrirtes Wörterbuch der Römischen Alterthümer etc. yon A.
Rich. Übersetzt —. Paris—Leipzig, 1862. 8°. 3 1 6 9 .
M ü n c h e n ; Die Ergebnisse der Haushaltzählung vom 1. December 1890. (Mitth.
des Statist, Amtes der Stadt München, XIII, 5.) München, 1893. 4°, 8 8 8 8 .
N a g l J. W. ; Geographische Namenkunde. (Die Erdkunde XVIII.) Leipzig,
1903. 8°. 8 8 0 3 .
N a g y - A t á d — S z i g e t v á r . Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XVII. Milit. Geogr.
Instit. Wien. 2718.
Nagy-Bajom—Szeghalom. Specialk. 1:75,000. Z. 17. C. XXIV. Mil. Geogr.
Instit. Wien. 8779.
N a g y - B á n y a és környéke. A magyar országos bányász- és koh.-egyesület I.
vándorgyűlése alkalmára szerkeszt. Palmer K. Nagy-Bánya, 1894.. 8?.
3235.
N a g y - E n y e d ; Specialk. 1 : 75,000.; Z. 20. C. XXIX. Milit. Geogr. Iqstit. Wien.
2763,
Nagy-Kálló—Nyir-Bátor. Specialk. 1:75,000. Z. 14. C. XXVL Mii. Geogr.
Instit. Wien. 2688.
N a g y k a n i z s a — Z á k á n y . Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XVI. Milit. Geogr.
Instit. Wien. 8749.
N a g y k á t a — M o n o r ; Specialk. 1:75,C00. Z. 16. O. XXI. Milit. Geogr. Instit
Wien. 8 8 3 7 .
Kagykikinda. Specialk. 1:14é,000. Wien, 1880. 8664.
N a g y Eó'cze—Rimabánya. Specialk. 1:75.C00. Z. 11. C. XXII Milit. Geogr.
Instit. Wien. 2851.
N a g y F.; A brassói magyar polgári kör törtenete. Brassó, 18Í4. 8°. 8317.
N a g y Gr.; Fajunk jövője. (Az Űj Magy. Szemle 1. évf. 5. sz.) Budapest, 1903.
8°. 3 1 9 0 .
N a g y M . ; Közmondások költészete. Kolozsvár, 1É99. 8°. 8 3 4 0 .
N a g y S.; Biharország. Útirajzok. II. kiadás. Nagyvárad, 1884/6. 8Ü. 3 k. 3266,
N a n s e n F r . ; Eskimoleben. Übersetzt von Langfeldt M. Berlin—Leipzig, 1903.
8°. 3 2 2 3 .
N a m é n y i L . ; A krikkehájok. (Az Alkotmány 1903. júl. 18. sz.) Budapest,
1903. fol. 3618.
N a p t á r ; beregvármegyei képes. Beregszász, 1889. 8°. 3544.
— —; Új erdélyi képes. V. évf. Kolozsvár, 1891. 8°. 8 4 8 1 .
— — ; Garay János nagy képes naptára. Szerkeszti: Székely F. Szegszárd,
190-2. 8°. 2554.
— — ; Szegedi (töredék 1880. évből). 8°. 3 6 2 1 .
— — ; Szent Gyula naptára. 1892. Ungvár, 1891. 8°. 3285.
— — ; A ,Zemplén* naptára az 1892. évre. Sátoralia-Ujhely, 1891. 8°. 3543.
N a t o n e k J.; Wissenschaft Religion. Bpest, 1876. 8°. 3 3 1 2 .
N a v r a t i l A . ; Jelentés a „Társadalmi Múzeum" berendezéséről és annak első
évi munkásságáról. Bpest, 1903. 8°. 3 9 0 5 .
N á d a s — S o b o r s i n . Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXVL Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2858.
N e e d h a m R . ; Language its birth, development and life decay and death
London, 1899. 8°. 3 9 1 6 .

358

А М. N. MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK KÉZI SZAKKÖNYVTÁRA.

N e g r u V o d a si Manole. Sibin, 1881. 8°. 3 4 0 9 .
N e t o l i c z k a O.; J. F. Trauschs Handschriften-Katalog 1—1302. Kronstadt,
1898. 8°. 3 4 5 5 .
N e u h a u s E . ; Anthropologie von dr. P. Topinard, nach der III. französ. Aufl.
übersetzt von —. Leipzig, 1888. 8°. 3 6 9 6 .
Neusatz—Peterwardein. Specialk. 1:75,000. Z. 24. C. XXII. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2 6 7 9 .
N e u s o h l - - A l t s o h l . Specialk. 1:75,000. Z. 11. С XX. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2668.
N e w m a n n F. W . ; Vegetarianism. (Fräsers Magaz.) Manchester, 1875. 8°*
3271.
N é c s e y J.; Zárszó „A magyar halászat eredete" vitájához. Bpest, 1901. 8°.
2936. (L. Jankó.)
N é m a t i K.; Ezredéves eredetünk. Bpest, 1892. 8°. 3 5 9 5 .
— —; Hazánk elvei. Bpest, 1894 8°. 3 0 4 7 .
— —; Himgár sarktétel. Bpest, 1893. 8°. 2 9 9 9 .
— — ; Kazár tantétel. Bpest, 1892. 8°. 3 0 3 6 .
— —; Nemzetiségünk elvei. Bpest, 1892. 8°. 2 9 6 9 .
— —; Nemzetiségünk keresztlevele. Tápió-Bicske, 1892. 8°. 3 0 4 8 .
— —; Ősi dicsó'ségünk. Bpest, 1892. 8°. 3014.
— —; Rohonczi codex tantétel. (Általános rész.) Bpest, 1892. 8°. 3046.
— —; Szittya elmélet. Bpest, 1894. 8°. 3 1 1 3 .
— —; Táplálkozásunk törvénye. Bpest, 1895. 8°. 2 9 7 0 .
— —; Turk tantétel. Bpest, 1892. 8°. 3 0 4 5 .
Német-Palánka—Kulpin. Specialk. 1: 75,000. Z. 24. С XXI. Milit. Geogr.
Instit. Wien. 2 7 8 0 .
N é p s z á m l á l á s a magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott
— eredményei. Budapest, 1882. 8°. 3 3 6 3 .
N é v k ö n y v az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. Kolozsvár, 1871/2.
2 k. 8°. 2 9 6 7 .
N i c o l a i d e s J.; Les livres de divination. (Collection Intern, de La Tradition.)
Paris, 1890. 83. 3 2 9 7 .
N i e d e r l e L.; Pfispevky к anthropologii zemi ceskych I. Hroby s kostrámy
z koncé doby praehistor. v Cechách. Praha, 1891. 4°. 3648.
— —; Zpráva о cinnosti Národopisného Mus. Ceskoslovanského. Praha, 1896.
8°. 3 7 1 0 .
— —; Vestník Slovanskyoh Starozitností. Praha, 190Ü. 8°. 3016.
N i k o l a j e v s z k ; Orosz katon. térk. —, 1888. 2 8 9 9 .
N i z s n i j - N o v g o r o d ; Katalog Nizsegorodszkava — gorodszkava chudozsesztvenn. i isztorics. Muzeja. Nizsnij-Novgorod, 1903. 8°. 3 9 7 2 .
— —; Katalog Nizsegorodszk. — gorodszkava chudozsetsztvenn. i isztorics.
Muzeja. Moszkva, 1896. 8°. 3 9 7 1 . (L. Javorodszkij.)
N o r m a l b e s t i m m t m g e n für die Zusammenstellungen der landeskundlichen
Litteratur. Herausgegeben von |d. Centralkommission f. Wissenschaft].
Landesk. v. Deutschland. Berlin, 1886. 8°. 3 3 5 3 .
N o r m a t i v e der к. k. Centralkommission zur Erforschung und Erhaltung der
Kunst und histor. Denkmale. Wien, 1883. 8°. 3577-
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N o s k o w s k i Z.; Melodie ludöwe litewske. Krakow, lf.00. 4°. 3 7 0 4 . (Lásd
Courtenay.)
N o s s i g A . ; Jüdische Statistik. Herausgegeben vom Verein für Jüdische Sta
tistik. Berlin. 1903. 4°. 3 8 5 1 .
Ncmlu testamentu alu domnului si mantui toriului nostru etc. Bucuresc,
1881. 16°. 3886.
Ncmlu testamentului alu domnului, si mantuitoriului nostru etc. (cyrill betűs
kiad.). Hozzákötve: Cartea psalmului, Viena, 1875. 8°. 3865.
Nowytarg—Zakopane. Specialk. 1:75,000. Z. 8. C. XXII. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2 5 7 2 .
Nógrád—Waitzen. Specialk. 1:75,000. Z. 14. C. XX. Mii. Geogr. Inst. Wien.

2785.
Nürnberg. Das Germanische Nationalmuseum und seine Sammlungen. II. verb.
Aufl. Nürnberg, 1861. 8°. 2 5 1 3 .
N y á r i J. br.; Az aggteleki barlang, mint őskori temető. (Akad. Ért.) Buda
pest, 1881. 4°. 3360.
N y á r a d t ó — N a g y k e n d . Specialk. 1:75,0C0. Z. 20. C. XXXI. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2 7 6 0 .
N y í r e g y h á z a — H a j d ü - N á n á s . Specialk. 1: 75,00;'. Z. 14. C. XXV. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 2744.
Oberon; Tanulmányok a magyarok eredete és őstörténetéről I. A vízözön
előtti idő. Budapest, 1902. 8°. 3165.
Obermüller W . ; Die Hessen Völker. Cassel—Wien, 1874/78. 8°. I—II 3474.
Oedenburg. Specialk. 1:75,000. Z. 15. C. XV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2655.
Oeckenstedt E . ; La musique et la dane. (Collection Intern, de la Tradition.)
Paris, 1890. 8°. 3297.
Oersted I.; Aberglaube und Unglaube in ihrem Verhältniss zur Naturwissen
schaft. (Meyer's Volksbiblioth.) Hilburghausen —. 16°. 3 7 2 1 .
Oesterr.-Ungar. Monarchie — Übersichtsblatt zur Specialkarte etc. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2 6 5 1 .
Oitoz Pass. Specialk. 1: 75,000. Z. 21. C. XXXV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2712.
Oláhfalu—Csíkszereda. Specialk. 1.- 75,000. Z. 20. C. XXXIII. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2696.
Oláh-Toplicza—Tölgyes. Specialk. 1:75,000. Z. 18. C. XXXIII. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2845.
Omszk—Tomszk. Orosz katon. térkép. IV. Peterburg, 1890. 2 9 0 2 .
Orenburg-szkoj ucsenoj kommisszii — trudy. Orenburg, 1900. 8°. 3 9 3 0 .
Orosháza. Specialk. 1:75,000. Z. 19- C. XXIII. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2743.
Ortoli F.; Les Conciles et Synodes. (Collect. Internat, de la Tradition.) Paris.
1890. 8°. 3 2 9 7 .
Ortray T . ; Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. (Akad. kiad.)
Budapest, 1882. 8°. 2 k. 3 1 9 9 .
Ortwein P.; Deutsche Weihnachten. Der Weihnachtsfestkreis nach seiner
Entstehung, seinen Sitten etc. Gotha, 1892! 8Ü. 3416.
Ó-Arad—Perjámos. Specialk 1:75,000. Z. 21. C. XXIV. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2 8 3 1 .
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Q-Dombovár, Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XVIII. Mii. Geogr. Inst, Wien.
2846.
Ó-Orsova—Turnu-Severin. Specialk. 1:75,000. Z. 27, C. XXVII. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 2 7 0 6 .
Ő-Telek—Zsebely. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXIV. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2835.
Óvári IL; Magyarország jogtört. emlékei. I. Az erdélyi törvényhatóságok.
Budapest, 1885. 8°. 3655. (L. Kolosvári S.)
Ökrös. Specialk. 1:75,000. Z. 19. 0. XXVI, Mii. Geogr. Inst. Wien. 2697.
P a g e l ; Zu R. Wírchows 80. Geburtstage. Deutsche Medizin. Presse. WirchowsNummer. Berlin, 1901. 4°. 3 0 1 0 .
Paks—Kalocsa. Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XX. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2735.
P a l m e r K.; Nagybánya és környéke. Nagybánya, 189é. 8°. 3235.
P a n k l P . ; Vitia hominum et vitiorum censurae. Vienna s. a. 8°, 3 8 6 9 .
P a n t u s o v N.; Szvjedenija o Kuldzsinszkom rajonje za 1871—77. g. Kazan, 1881.
8°. 4000.
P a p A. (de Magy.-Kalán); Pioride primavera, seu poesii natiunalee cullese
de — ? 1881. 8°. Kézirat. 3 9 3 5 .
P a p p f y J.; Emlékbeszéd br. Popp V. felett. Nagyvárad, 1875. 8°. 3547.
Papírformák vizjegyei (orosz) hektogr. táblák
-3143.
Pard L , ; Der Zukunfts-Spiegel, oder die Kunst vernunftsgemäss zu wahr
sagen etc. Leipzig s. a. 8°. 3 7 4 8 .
Paris. Le Musée Guimet. Paris, 1886. 3005.
— —; La Pavillon historique de la Hongrie ä l'Expos. Universelle de Paris en
1900. Rédigé avec le concours de MM. Émeric de Szalay et Árpád de Győry,
par M. E. de Radisics. Paris, 19C0. 4°. 2 5 9 8 .
Parosiu—Vulkan-Pass. Specialk. 1:75,000. Z. 24. C. XXVIII. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2 6 5 9 .
P a r t s c h J.; Central Europe. London, 1903. 8°. 3 5 1 9 .
P a s c u t i u D.; A román (oláh) nyelv eredete. Válasz dr. Réthy L. művére.
Lúgos, 1892. 8°. 3 8 4 3 .
Pásztó—Apcz. Specialk. 1:75,000. Z. U. C. XXI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2 7 3 1 .
P a t i k a i L.-nak, egy meg lett próbált és okos szántóvető embernek Oktatásai
a lovaknak, szavasmarháknak, juhoknak
betegségeiről s azoknak
gyógyításáról. Pest-Buda, 1792. 8°. 2616.
P a t r u b á n y L,; Beiträge zur armen. Ethnologie. S. 1. e. a. 8°. 3882.
— -—; Beiträge zur armen. Ethnologie. (Klny. az Ethriol. Mitth. aus Ungarn
V. k.-ből.) Budapest, 1897. 8°. 2940P a u l i t s o h k e P h . ; Bericht über die Graf Samuel Teleki'sche Expedition nach
Central-Afrika (Klny. a Mitth. d. k. k. Geogr. Ges. in Wien. XXXII. 4.-ből.)
Wien, 1889. 8°. 2 9 1 2 .
P a v l o v V.; Etnograficseszkij obzor tjurkszkich piemen juzsnoj Szibiri. Tomszk,
1888. 8°. 3 6 8 5 .
P e k i n . Orosz katon. térk. XV. Peterburg, 1887. 2896.
P e l e c h J.; Das Stracenaer Thal und die Dobschauer Eishöhle. Aus dem
Ungarischen v. S. Klein. Budapest, 1884 8°. 3 4 2 5 . .
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Perm. Materialy dija geograf. i statiszticseszk. szlovara Permszk. gubernii.
Izvljecsen iz Encikloped, Szlovara .izd. Brokhauza i I. A. Jefrona;
(Csonka — —)• 8 °- 2 9 7 3 .
Permszkoj gubernii — Pamjatnaja knizska. 1890— 94.„g. Perm, 1889—1893. 8°.
4 k. 2 5 9 8 .
— — gubernii Karta. S. 1. e. a. 2907.
Peroch. , S . ; Grammatica francese per lo studio autodidattico. Wien. — 8°,
3864.
Pertik O.; Virchov 80. születésnapjának ünnepe. Az Orvosi Hetilap =XLV.
k.-ből.) Budapest, 1901. 4°. 2987;
P e s c h e l O.; Das Ausland. Eine Wochenschrift für Kunde des geistigen und
sittlichen Lebens der Völker. Augsburg, 1861;,4°. 3 6 7 3 .
F e s e h i e r A.; Esprit de la conversation franchise. Paris, 1838. 8°4 3 4 8 4 . •
P e s m a r i c a srpsko-hrvatska. Újvidék —. 16°. 3 7 1 1 .
— — velika srpska i hrvatska namenjena narodu nasetn koji latinicom cita.
Újvidék, 1880. 16°. 3 7 2 6 .
P e s t - V a d k e r t . Specialk.' 1:75,000. Z. 19. C. XX. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2733.
P e s t y F r . ; Az eltűnt régi vármegyék. Budapest. (Akad. kiad.) 1880. 8°. 3 2 2 5 .
— —; Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben.
(Akad. kiad.) I. Budapest, 1888. 8°. 3 2 0 0 .
Peterburg. Katalog predmetov ethnologicseszkoj kollekcii Tichava Okeana.
Peterburg, 1886. 8°. 2995.
— —; Katalog chudozsesztvennava atdjela Russzk. Muzeja Imperatora Alekszandra HL S.-Peterburg, 1899. 8°. 3 9 7 0 .
— —; Narodnyje muzykalnyje instrumenty muzeja Sz. Peterburgszkaya konzervator. Peterburg, 1884 8°. 2614.
— —; Podrobnij Katalog. Pervaja v Rossziji — etnograflcseszkaja vysztavka
piemen i narodov pjatics. szvjeta. Peterburg, 1887. 8°. 8680.
P e t h e P.; Időpróféta, vagy időváltozást jövendölő pókok. II. kiadás. Pest,
1817. 8°. 3 3 2 9 .
Petri E . ; Die, Ursachen des Aussterbens Völker niederer Kultur. (Klny. a
Globus XLIV. k.-ből.)
8°. 3747.
Petrik G.; Magyar könyvészet 1886—1900. Budapest, 1903. 8°. 3209.
Petrozsény; Specialk. 1: 75,0C0. Z. 24. C. XXIX. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2755Petrovits F . ; Magyarország történetei időszaki táblákban, világosítva a
világnak egykorú történeteivel. Pest, 1830. 2°. 2 5 6 4 .
Pettau—Vinica. Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XIV. Milit. Geogr., Instit. Wien.
2823.
Petz Gr.; A magyar-hun monda. Bpest, 1885. 8°. 2 5 6 3 .
P ó c h y L.; Szilágyra egye térk. 1:150,000. Budapest, 1883. 2 8 7 3 .
P é c s ; Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XVIII. Mii. Geogr. Instit. Wien. 2716.
Pécs—baranyai történelmi, régészeti és néprajzi társulat alap szabály terve
zete. (A „Pécs" I. évf. mell.) Pécs, 1889. 4°. 3 4 7 2 .
P é t e r M.; A Székely Nemz. Múzeum rövid története 1896—1900-ig. (A Szék.
N. Múz. Értesítője, III. r,) Sepsi-Szent-György, 1902. 8°. 3.043. ,
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P h a r m a c o p o e a Austriaca editio sexta. Viennae, 1869. 4°. 3 6 2 3 .
P n a r m a c o p o e Oesterr. Provincial. Umgearbeitete Aufl. Wien, 1795. 8°. 2 6 2 2 .
Hozzákötve : Taxe der in der österr. Provincial Pharmacopoe enthaltenen
Arzneyen. — — 8°.
Pharmacopoea Austriaca. Editio quarta emendata. yindobonae, 1834. 8°.
3505.
P h i l l i p s H . ; An Account of the Congo Independent State. (Klny. a Proc. Phil.
Soc. XXVI. k.-böl.) Washington, 1889. 8°. 3 3 4 8 .
P i k i e r Gy.; A jog keletkezéséről és fejlődéséről. Bpest, 1897. 8°. 3 0 0 6 .
— — ; Az emberi egyesületek és különösen az állam fejlődése. (Folytat. A jog
keletkéz, ez. könyvhöz.) Bpest, 1897. 8°. 3 0 8 3 .
P i l g e r ; X. Jahrgang (csonka). 4°. 3 8 6 0 .
P i n g u e n t e - V o l o s c a . Specialkarte 1 :75,000. Z. 24. C. X. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2656.
P i p p i n g H . ; Zur Phonetik der finnisch. Sprache. (Memoirs de la Soc. FinnoOugr.) Helsingfors. 8°. 3822.
Pjefruchov M.; Narodnyje inuzykalnyje instrumenta, Peterburg, 1884. 8°.
2614.
P l a t e L . ; Über die Bedeutung des Darwinschen Selectionsprincies und Prob
leme der Artbildung. Leipzig, 1903. 8°. 3 4 8 9 .
P o d w y s z y n s k i A . ; Führer durch das gräfl. Dzieduszyckische Museum in
Lemberg. Im Auftrage des Verfassers Gr. V. Dzieduszycki aus dem pol
nischen übersetzt. Lemberg, 1896. 8°. 8 9 7 6 .
Pokrovszkij A . ; Materialy po archeologii Kusszii. Izd. Imper. Archeol. kommisszii. Peterburg, 1899. fol. 3 6 7 9 . (L. Chvolszon.)
Polgár. Specialk. 1:75,006. Z. 14. C. XXIV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2666.
P o l i t é s N . ; Démódeis kosmogonikoi mythoi. Athen. 1894. 8'. 3 6 7 7 .
P o n o r i Oláh nóták. Kézirat. 8°.
3934.
P o p o v i c s Gy.; Iványi és a bunyeváczok ethnographiája. (Klny. az Ethnogr.)
Bpest, 1893. 8°. 2 9 8 0 .
Porzsolt L.; A magyar labdajátékok könyve. Bpest, 1885. 8°. 3 1 6 1 .
P o t a n i n G. N . ; Csornája vjera, ili samansztvo u mongolov. Peterburg, 1891.
8°. 3 1 0 1 .
Pouöení o chorobách dobytka pre slovenskych hospodáru. Budin, 1850. 8U*
3250.
P o z n a n J.; Das Frauengeschlecht bei den Balkan-Christen. Bpest, 1901. 8°.
3558.
— —; A magyarok és a balkanszlávok. Pancsova, 1903. 8. 3557.
Praha. »Skolské oddeleüí na národopisné vystave etc. Praha, 1895. 8°. 3 8 8 6 .
(L. Őihák.)
Prag. Führer durch das Öecho-slawische Ethnogr. Museum im Kinbky-Garten
in Prag—Smichov. Prag, —. 8°. 3997.
P r e s i d e n t i a l Adress delivered at the anniversary meeting of the Anthropol.
Institute. London, 1903. 8°. 3 8 9 6 .
— — Adress delivered of Anthrop. Inst, of great Britain and Ireland. (Klny.
a Journ. of the Anthr. Inst. XXII. f.) London, 1902. 8°. 3 8 9 7 .
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Pressburg—Hamburg. Specialk. 1:75,000. Z. 13. C. XVI. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2650.
Preuss K.; Künstlerische Darstellungen aus Kaiser Wilhelmsland. (A Zeitschr.
für Ethnol. 1898.) Berlin, 1898. 9°. 3 0 2 1 .
Preuss J. A . ; Genéve et ses environs. Zürich, —. 8°. 3 8 3 0 .
Prieto-Font J . ; Cuba. Obra illustrada con fotogr. y biografias de meritisimos
Cubanos. Habana, 1902. 4°. 3 9 6 4 .
Prónay G. br.; Vázlatok Magyarhon népéletéből. Pest, 1855. 4°. 3 5 1 4 .
Pröll K. J.; Rank, der Erzähler des Böhmerwaldes. (Samml. Gemeinnütziger
Vortr.) Prag, 1892.
P u c i k o v i c s J.; Vengerci. (Iz narodovjedenija.) Peterburgj 1897. 8°. 2 9 1 8 .
Pulszky F . ; A magyarországi avar leletekről. (Akad. Ért.) Bpest, 1874. 8°.
3821.
— —; A rézkor Magyarországban, (Akad. kiadv.) Bpest, 1888. 4°. 3 3 6 1 .
Purjesz Zs. dr.; A boncztan alapvonalai. Ford. —. Bpest, 1881. 8°. 2634.
(L. Schmidt F.)
Putna-Patak. Specialk. 1 :75,000. Z. 22. 3. XXV. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2849.
Püspök-Ladány. Specialk. 1 :75,000. Z. 16. C. XXIV. Mii. Geogr. Inst Wien.
2775.
Quatrefages A. de; Histoire generale de races humaines. Introduction a*
l'étude des races humaines. Paris, 1889. 8°. 3 2 2 4 .
Quistad J.; Bibliographie der lappischen Litteratur. (Sociéte Finno-Ougrienne.)
Helsingfors, 1899. 8°. 3 8 2 0 . (L. Wiklund.)
R . ; Magyarországi Néprajzi Társaság. (A „Pécs" mell. I.) Pécs, 1899. 4°. 3468.
*)—r.; Das Buch des Wundervollen, oder enthüllte Geheimnisse aus dem Men
schen- uud Geisterleben. I. Leipzig, 1832. 8°. 3 7 4 3 .
Raab. Specialk. 1:75,000. Z. 15. 0. XVII. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 7 9 7 .
R a c i n e t M. A . ; Le costume historique. Cinqcents planches; trois cents en
couleurs or et argent, deux cents en camaicu. Paris, 1888. 4°. I—VI.
3620.
R a d a G. de; Divinazioni Pelasghe. Caratteri della lingua albanese. S. 1. e. a.
8e. 3 9 3 6 .
Radisics E. dr.; Le pavilion historique de la Hongrie a l'Exposition Uni
verselle de Paris. Paris, 1900. 4°. 2 5 9 8 . (L. Szalay.)
R a d k e r s b u r g — L u t t e n b e r g . Specialk. 1 :75,000. Z. 19. C. XIV. Mil. Geogr.
Inst. Wien. 2856.
Radio A . ; Zbornik za narodni zivot i obicaje juznih slavena. (Jugosl. Akad.)
Zagreb, 1901. 8°. 3 3 6 7 .
R a d n ó t i D . ; Emke Emlékkönyv. A dévai közgyűlés emlékére szerkesztette
—. Kolozsvár, 1890. 4°. 3664.
— — ; Erdélyi kalauz. Útmutató Magyarország erdélyi részeiben. Kolozsvár,
1901. 8°. 2625.
R a i s z G.; Kirándulás a Polonina-Runára. Németből ford. —. (Klny. a M.
Kárpát-Egyesül. XV. Évk-ből) Igló, 1888. 8°. 2922. (L. Siegmeth K.)
— —; Az aggteleki cseppkőbarlang. Szövegét írta Siegmeth K, ford. —.
Eperjes 1890. 8°. 3 8 1 4 . (L. Siegmeth.)
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Radvánszky B. br.; Magyar családélet és háztartás a* XVI—XVII. században.
Bpest, 1896. I—III. 8°. 3 1 7 1 .
R a m s t e d t G. J.; Bergtscheremissische Sprachstudien. (Memoir de la Sociéte
Finno-Ougr.) Helsingfors, 1902. 8°. 3 8 2 4 .
Rapport sur les -premiere marches de la caravane de l'Assoc. Intern. Africaine
eón Ll 18 78; 8 ° . 2 9 8 4 .
R a t h g e n Fr.; Die Konservirung von Alterthumsfunden. (Handbücher der
könígl. Museen zu Berlin.) Berlin. '^-8°. 3978.
R a t z e ! F r . ; Die Schneedecke, besdhclers in ^deutschen Gebirgen. (Forsch, z.
deutsch. Land- u. Volksk. IV. 3.) Stuttgart, 1889. 8» 3567.
— —; Politische J Geographie, oder dievGeogf. d, Staaten des Verkehres und
des Krieges. II. umgearb. Aufl. München-Berlin, 1903. 8°. 8 2 3 9 .
— —: Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Leipzig-Wien,
1902. 8°. I—II. 3 2 3 8 .
.,;:
.:
^- —; A föld és az ember. • Anthropo-geographia, vagy a földrajz történeti
alkalmazásának alapvonalai. Ford. Simonyi I. Budapest, 1887. Akad.
:
kiad. 8°. 2 5 6 8 . ' :
- .
: .:"
. J. :
R á c z J.; Murésan András élete és költészete. Kolozsvár, 1900. 8°. 3375.
Rácz-Adony—Kún-Szt-Miklós. Specialk. 1:75,000. Mii. Geogr. Inst. Wien.
9775.
Reiffersclieid A . ; Westfälische Volkslieder in Wort und Weise, etc. Heilbronn,
1879. 8°. 8 2 8 1 .
Reiner I.; Az egyházi házasságkötés jogtörténelmi alapjai. (Akad. Ért.) Budapest, 1903. 8°. 3 9 9 0 .
R e i n ö h i - S c h e i b l e ; Die gute alte Zeit, geschildert in histor. Beiträgen, zur
nähern Kenntniss der Sittten, Gebräuche, Denkart etc. (Das Kloster VI. k.)
Stuttgart, 1847. 8°. 3918;
R e i n w a l d C.; Le cinquantenaire de la libraire C. Reinwald, 1849—1899. Paris,
1899. 8°. 2 9 8 5 .
Reinsberg-Düringsfeld O. Freih. v.; Das festliche Jahr. In Sitten, Gebräuchen, Aberglauben und Festen der germán. Völker. II. verm. Aufl. Leipzig, 1898. 8°. 2570.
R e i s s e n b e r g e r L.; Die Kerzer Abtei. Herausg. v. Verein für Siebenbürg. Landeskunde. Hermannstadt, 1894. 4°. 3 8 7 6 .
Reizner I.; Makó város története. Szeged, 1892. 8°. 3495.
— —; Szeged és Délmagyarország. Szeged, 1895. 8°. 3 8 4 0 .
R e m e l l a y G.; A nőnem befolyása hazánk múltjára. Pozsony, 1847. I—II. 8°.
3690.
R e m é n y i E. i f j . ; Nyelvjárási különbségek a Theokritos-féle költeményekben.
Budapest, 1885. 8°. 3 8 7 9 .
R e n a u d G.; — Pápay Ch. voyage dans la Siberie occid. (Revue Géogr. Inter
nat. No. 174.) Paris, 1890. 4°. 8 7 6 8 .
R e t e g a n u l I.; Povestiri din via^a ^éranilor romani. Szeben, 1900. 8°. 3917.
— —; Pintea Viteazul. Brasov,•—. 8° 3410.
R e t z i u s G.; Anthropologia Suecica. Beiträge zur Anthrop. der Schweden.
Stockholm, 1902. 4°. 3195. (L. Fürst 0.)
Reuter O. M.; La Finlande et les Finlandais. Helsingfors, 1889. 8°. 2 9 6 1 .
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R e v a l ; Die Sammlungen Island, Alterthümer und anderer auf die Baltischen
Provinzen bezügl. Gegenstände. Reval, 1875. 8°. 2988. (L. Hansen.)
R e v i s t a do Museu Paulista. Püblicada por Ihering. Saö-Paulö, 1895/902. 8?.
I - V . 3205Reymond-ScMLler S.; Ungarische kriegsgeschichtl. Denkmäler in der Milleniums Landes-Ausstellung. Verfasst von Szendrei I. Übersetzt v. —.
Bpest, 1896. 8°. 3366.
R é k á s ; Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 8 6 0 .
R é p á s s y M.; A Tisza halászata hajdan és most. (Klny. a „Halászat" IV.
évf.) Budapest, 1893. 8°. 3 9 8 9 .
RésŐ E n s é l S.; Régi vármegyék, székek, kerületek és vidékek neveinek
eredete. Budapest, 1894. 8°. 2 9 8 6 .
R é t h y L . ; Die italische Herkunft der Rumänen. (Klny. az Ethnol. Mitth. V.
k.-böl.) Budapest, 1897. 8°. 2 5 2 7 .
R é v é s z I.; Etel-laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. Debreczen,
1859. 8°. 2 6 2 4 .
Rhys-Davids S.; Buddhist India. London, 1903. 8°. 3987.
Rieber I . ; Alte Bauernrecepte aus der Karlsbader Gegend. (III. Jahresber.
des Vereins für Volksk. in Prag.) Präg, 1895. 4°. 3654.
Rieh, A . ; Illustrirtes Wörterbuch der Römischen Alterthümer, mit steter
Berücksichtigung der Griechischen. Aus d. engl, übersetzt unter der
Leitung Dr. C. Müller. Paris-Leipzig, 1862. 8°. 3169.
Richter J . ; Spiele und Belustigungen der Russen. Leipzig, —. 4°. 3 5 2 1 . (L.
Geissler.)
R i e d l Sz.; A királyudvari kézirat. Költemények a csehek őskorából. Magyarí
totta —. Prága, 1856. 8°. (L. Hanka.)
R i e h l W . ; Culturstudien aus drei Jahrhunderten. Stuttgart, 1862, 8°. 3 9 4 6 .
Rienzi-Domeny d e ; Oceanien, oder der fünfte Welttheil. Stuttgart, 1840. 8°.
II—III. 3417.
Rietschl Gr.; Weihnachten in Kirche, Kunst und Volksleben. (Samml. Iilustr.
Monograph.) Bielefeld-Leipzig, 1902. 8°. 2 5 7 4 ,
R i m a s z o m b a t . Specialk. 1:75,000. Z. 12. C. XXH Mil. Geogr. Inst. Wien.
2709:
R i p l e y W. ; Notes et documents pour la construction d'une carte de l'indice
cephalique en Europe. (Klny. az Anthrop. VHI. k.-b51.) Paris, 1896. 8°.
2927.
— —; Ethnic influences in vital statistics. (Klny; a Quarterly Publ. of the
Amer. Statist. Assoc. V. k.-ből.) Boston, 1896. 8n. 3034— —; Acclimatization. (Klny. az Appleton's Pöpul. Science Monthl. IV—V.
k.-böl.) Boston, 1896. 8°. 3 0 3 7 .
Riu-Sebes. Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXIX. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 6 7 3 .
Rivers and H a d d o n ; Torres-Stait String Figures and Tricks. („Man" 1902.
108. sz.) London, 1902. 8°. 3 8 9 9 .
Rizzi-Zannoni J; Kurze Vorstellung der gegenwärtigen Kriegsbegebenheiten in
Deutschland, welche sich zwischen Truppen — Oesterreich —' und dessen
alliirten, — als auch des Königs in Preussen — zugetragen. Nürnberg,
1748. 8°. 3 8 8 4 .
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R o c h h o l z B . ; Teil und Gessler in Sage und Geschichte. Heilbronn, 1877. 8°.
3383.
— —: Die Aargauer Gessler. Heilbronn, 1877. 8°. 3 5 3 9 .
R o c h o n A . ; Reise nach Marokko und Indien. (Bibl. der interress. Reisebeschreib.) L. Ehrmann. Wien, 1805. 8°. 3507.
R o k o s s o w s k a Z.; Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wolynii. Krakow,
1887. 8°. 3 2 4 8 . (L. Kopernicki.)
R o l l a n d E . ; Recueil de Chantons populaires. Paris, 1887. I—IV. 8°. 3 4 3 6 .
R o e s l e r R.; Untersuchungen zur älteren Geschichte Rumäniens. Leipzig, 1871.
8°. 3170.
R o s e n G.; Bulgarische Volksdichtungen. Leipzig, 1879. 8°. 3 5 9 9 .
Rosenaa—Szilas. SpeeMk. 1:75.Q00. Z. 11. C. XXIII. Mil. Geogr. Inst. Wien.
3711.
R o s e n b e r g — R u t t k a , Specialk. 1:75,000. Z. ». C. XX. Mit. Geogr. Inst. Wien.
3769.
R o s e n ö l , oder Sagen und Kunden des Morgenlandes, aus arab., türk. and
persisch. Quellen. Stuttgart, 1821. 8°. I—IL 3 9 8 5 .
R o t h e r Thurm-Pass. Specialk. 1: 75,000. Z. 23. C. XXX. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 3 8 4 8 .
(A) r o v á s í r á s él-e a magyar nép között? A M. Tud. Akadémia I. osztályából
— bizottság elé terjesztett jelentés. Budapest, 1903. 8°. 3 1 9 8 .
R o y y Cassá I . ; Apuntas pára la história de la obstetricia en Cuba. (Klny. a
Revista Medica Cubana 4—5. sz.-ból.) Habana, 1903. 8°. 3 9 6 3 .
R. u. q.; Városok nevei az Egyesült-Államokban. (A „Pécs" mell. II.) Pécs,
1890. 8°. 3 4 6 3 .
Rubinstein M.; A biblico-talmudicus bygiena. Budapest, 1892. 8°. 3 0 3 1 .
R u d o l f trónörökös; Utazás Keleten. Budapest, 1883. 8°. I—II. Ford. Brankovics Gy. 3 3 4 6 .
R u n d s c h a u (deutsche) für Geographie und Statistik. Herausgeg. von Prof.
Dr. F. Umlaufft. Wien, 1903. I—II. Hälfte. 8°. 3194R ü g e S.; Dresden und die Sächsische Schweiz. (Land u. Leute XVI.) BielefeldLeipzig, 1903. 8°. 3490.
R u s z k a h e g y . Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXVIII. Mil. Geogr. Inst. Wien.
3745.
R y n e n b r o e k H . ; Les illusions du socialisme. Traduit de l'anglais par —.
(L'Humanité Nouvelle XXXVIII. k.-böl.) Paris, 1900. 8°. 3 0 8 8 . (Lásd
Shaw G.)
S a b a t i n i F . ; II volgo di Roma. Roma, 1890. 8°. 3 3 8 7 .
S a l e m a n n C.; Persische Grammatik mit Litteratur — Chresthomathie und
Glossar von — und V. Shukovski. Berlin, 1889: 8°. 3838.
Salgó-Tarján— Szécsény, Specialk. 1:75,000. Z. 13. C. XXL Mil. Geogr.
Inst. Wien. 3807.
Sanchez-Morate I.; Nociones generales de história natural. Madrid, 1879.
8°. 8694.
Sarcevic B o z a A . ; Tolmae izvornih, knjizevnih i zemljopisnih jugoslavensk.
riöi. Subatica, 1870. 8°. 3 7 0 3 .
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Sao P a u l o : Revista do Museu Paulista. Publicada por Ihering. Sao Paulo,
1895/902. 8». 3205Sarkad—Kis-Jenő. Specialis. 1:75,0.0. Z. 19. C. XXV. Milit. Geogr. Instit.
Wien. 2772.
S a y M.; Töredékek egy keleti utas naplójából.
? 8°. 3578.
S á g i J.; Keszthely és balatoni fürdőjének ismertetése. Keszthely, 1902. b°.
2944.
Sámuel A.; Felsőcsernátoni Bod Péter élete és művei. (Magy. Prot. írod. Trs.)
Budapest, 1899. 8°. 3376.
S a n g h a i - N a n k i n . Orosz, katon. térk. XXIV. Peterburg, 1H88. 2 8 8 0 .
S á r o s m e g y e térképe 1:22^,000. Bpest, 1887. Terv. Gönczy P. 3 8 0 2 .
Sáros-Nagypatak—Sátoralja-TJjhely. Specialis. 1:75,060. Z. 12. C. XXV.
Milit. Geogr. Instit. Wien. 2 7 1 5 .
Sárvár—Kis-Czell—Beled. Specialk. 1:75,000. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2721.
Soott-Elliot "W.; Atlantis. Nach okkulten Quellen. Geogr. histor. ethnolog.
Skizze. Leipzig, s. a. 8°. 3 9 5 4 .
Scsukin N . ; Geograficseszkajai etnograf. terminológia Vasztocsn. Azii. (Klny.
a Vjesztnik Geogr. Obcs. 56. IV.-böl.)
8°. 2945.
Schemnitz—Karpfen. Specialk. 1:75,000. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 9 6 2 .
Schilberszky K.; Egy ázsiai steppenövénynek. (Eurotia ceratoides Mey.)
európai vándorútjáról. (Földr. Közi. 1891. évf.) Bpest, 1891. 8°. 3 0 2 8 .
S c h l a g i n t w e i t E . ; Indien in Wort und Bild. Leipzig, 1890. I—II. Leipzig,
1890. 3184.
Schlesinger L . ; Die NationalitätsVerhältnisse Böhmens. (Forsch, z. deutsch.
Land- und Volksk. II. 1.) Stuttgart, 1886. 8°. 2 5 2 5 .
Schmeltz I . ; f Johann Jankó Nekrolog. (Internat. Arch, für Ethnogr.) Leiden,
1902. 4°. 3187.
— —; Beschreibender Catalog der etnograph. Sammlung Ludwig Biro's aus
Deutsch-Neu-Guinea. (Internat. Arch, für Ethnogr.) Leiden, 19J2. 4°.
3186.
Schmidl A . ; Die Donau von Wien, bis zur Mündung. Leipzig, 1829. 8°. 3 2 9 3 .
Schmidt P . ; A boncztan alapvonalai. Ford. id. Purjesz Zs. dr. Bpest, 1881.
2634.
S c h l e g e l G.; Die chines. Inschrift auf dem uigurischen Denkmal in KaraBalgassun. (Memoir de la Soc. Finno-Ougr. IX.) Helsingfors, 1896. 8°.
3817.
Schneeberg—St.-Aegyd. Specialk. Z. 14. C. XIII. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2652.
Schneider T.; Agriculture at is conducted in Chile. (Klny. a Chile at te PanAmerican. Expos.) Buffalo—New-York, 1901. 8°. 3961.
S c h n e l l M. und G,; Die Nationen Siebenbürgens nach ihren Herkommen
und Charakter. Kronstadt, 184-2. I. 8°. 2530.
S c h o t t G.; De lingua Tschuwaschorum. Berolini, — 8°. 3430.
Schrader O.; Linguistisch-historische Forschungen zur Handelsgeschichte
und Waarenkunde. Jena, 1886. 8°. I. 3428.
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Schramm Chr.; Historischer Schauplatz, in welchem die Merck würdigsten
Brücken, aus allen Theilen d. Welt — beschrieben sind. Leipzig, 1785.
.'*'-"! fol.'8877.'
'
Schröer K. J.; Das Bauernhaus mit seiner Einrichtung und seinem Geräthe.
(Offizieller Äusstell.-Bericht — der Weltausstellung 1873.) Wien, 1874. 8°.
8214. '
— —; Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungarn. Mit Unterstütz, d. k. Akad.
d. Wissensch. Neue Ausg. Wien, 1362. 8°. 3 7 4 6 .
Schuchardt H . ; Romanische Etymologieen. Wien, 1899. 8°. 2 9 5 3 .
Schuller G ; Reinold. Ein Bild aus d. Karpathen. II. Aufl. Wien, 1884 8°.
3552.
Schuller J. K. \ Gedichte in siebenbürg.-sächsischer Mundart. Hermannstadt,
1841. 8°. 8 6 0 2 .
Schulier F . ; Volksstatistik der Siebenbürger Sachsen. (Forsch, zur deutschen
Land- u. Volkskunde IX. 1.) Stuttgart, 1895. 8°. 3 4 8 7 .
Schullerus A . ; Die Vorgeschichte des siebenbürg.-deutschen Wörterbuchs.
Hermannstadt, 1895. 4°. 3875.
— • —; Noch ein Wort über unsere Mundart. (Klny. a Siebenbürg. Deutsch.
Tagbl.-ból.) Hermannstadt, 1894. 8°. 2 5 2 8 .
Schulpe Gr.; Nordische Klänge. Leipzig, 1888. 8°. 3 3 4 4 .
Schultz. L. F . ; Die Deutschen in den ältesten Zeiten, im Mittelalter -TGemälde ihrer Unterhaltungen, Nationalfeste etc. Wien, 1807. 2 k. 8°.
3712.
Schultze O.; Atlas und Grundriss der topograph, und angewandten Anatomie.
(Lehmanns mediz. Atlanten I.) München, 1903. 4°. 3196.
Schulz W . ; Zustände im heutigen Persien, wie sie das Reisehuch Ibrahim
Beg's enthüllt. Aus d. persisch, übersetzt u. bearbeitet —. Leipzig, 1903.
8°. 3 9 8 6 .
Schurtz H . ; Völkerkunde. (Die Erdkunde, eine Darstellung ihrer Wissensgebiete — und der Methode ihres ^Unterrichtes. Herausgegeb. von M.
Klar XVI.) Leipzig—Wien, 1903. 8. 3 9 3 3 .
Schviudt T h . ; Katalog öfver Feri ska Student afdelningarnas Etnografiska
Samlingar. Helsingfors, 1883. I—IV. 8°. 2 9 6 4 + 4 2 5 4 . (L. Helsingfors.)
S c h w a b E . ; Land und Leute in Ungarn. Leipzig, 1865. 8°. I. 3 4 2 2 .
Schwartner M.; Introductio in rem diplomaticam aevi intermedii, praecipue
hungaricam. Edit. II. Budae, 1802. 8°. 3 8 1 8 .
— —; Statistik des Königreichs Ungarn. Ofen, 1811. I—III. 8°. 3466.
Schwartzer G.; Török-magyar társalgó. Budapest, 1878. 8°. 3825. ,
Schweiger-Lerchenfeld A. v.; Die Frauen des Orients in der Geschichte
. Wien-Leipzig, 1903. 8°. 3 5 2 0 .
S c h w e i z e r Bilder — Volkssagen. Herausgegeb. von mehreren schweizerisch.
Schriftstellern. Burgdorf, 1837. I. 8°. 3 9 4 3 .
Schwicker J.; Das Königreich Ungarn. (Die Länder Öesterr.-Ungarns in Wort
und Bild, XII.) Wien, 1886. 8°. 3 4 8 5 .
Sébillott F . ; Les coquilles de mer. (Klny. a Revue d'Ethnogr.) Paris, 1887.
8°. 3 3 5 0 .
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S é b i l l o t t P . ; Instructions et questionnaires. (Klny. az Annuaire des Tradit,
Populaires, 1887.) Paris, 1887. 8°. 3 7 4 5 .
— • —; Annuaire des Tradit. Populaires. Paris, 1894. 8°. 3 6 9 9 .
Seidel A . ; Prakt. Lehrbuch der engl. Umgangssprache zum Selbstunterricht.
Wien, - . 8°. 3 8 3 7 .
S e i n P . ; Ruszkija narodn. pjeszni. Moszkva, 1870. 8°. 3 9 1 1 .
S e l e n k a E . ; Zur vergleichenden Keimesgeschichte der Primaten. (Menschen
affen.) Studien zur Entwickelung u. Schädelbau. V. Als Fragment heraus
gegeben von F. Keibel. Wiesbaden, 1903. 4°. 3 3 1 8 .
Seier E . ; Archäologische Reise in Mexico. (Klny. a Verhandl. d Ges. f.
Erdkunde.) Berlin, 1889. 8°. 8 3 7 6 .
— —; Gesammelte Abhandlungen zur Amerikanischen Sprach- und Alterthumskunde. Berlin, 1902. 8°. 3 5 3 5 . I.
Selmeczi k a l a u z ; Turisták számára. Selmeczbánya, 1885. 8°. 3 0 5 3 .
S e m a y e r "W. • Nekrolog. Dr. Johann Jankó. (Klny. a Mitth. d. Anthrop.
Gesellsch. in Wien XXXIH, k.-ből.) Wien, 1903. 8°. 3 3 3 3 .
S é m i i n - P a n c s o v a Specialk 1:75,000. Z. 26. C. XXIH. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 3 7 4 3 .
S e m s e y A . ; Spanyolországi utamból (Bpesti Szemle 157. sz.-ból.) Bpest, 1887.
8°. 3039.
Sepsi-Szt.-György. Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum 1902. évi állapotáról.
Sepsi-Szt.-György, 1903. 8°. 3 1 7 7 .
— —; A Székely Nemzeti Múzeum rövid története. Sepsi-Szt.-György, 1902.
8°. 3 0 4 3 . (L. Péter M.)
S e r a p h i n F . "W.; Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. Herausgeg.
auf Kosten der Stadt vom — Ausschuss. Kronstadt, 1896. 8°. III. 8 3 8 3 .
S e r b s k o - d a l m a t i n s k e vitezke narodne pjesme. Kniga II. Béé, 1856. 8°.
3933.
S e t ä l ä E . N . ; Om de finsk-ugriska spräken. Upsala, 1888. 8°. 3 3 5 3 .
S e y b e r t h A . ; Die Loreley. (Progr. des königl. Gymnas. zu Wiesbaden.) Wies
baden, 1872/3. I—II 3 3 4 9 .
S h a w G-. B . ; Les illusions du socialisme. Traduit de l'anglais par H. Rynenbroek. (A L'Humanité Nouvelle XXXVHI. k.-ből.) Paris, 1900. 8°. 3 0 8 8 .
S h u k o w s k i V . ; Persische Grammatik mit Litteratur — Chrestomathie. Berlin,
1889. 8°. 3 8 3 8 . (L. Salemann C.)
S i e b e n b ü r g . H a u s f r e u n d , Fragmenta 1870. évekből, 1 köteg. Kronstadt, —»
8°. 3 6 6 3 .
— — ; Kalender ? Kronstadt, 1855. 16°. (Csonka.) 3 6 3 8 .
S i e b e r t Gr.; Einleitung in das Studium der Anthropologie von E. B. Tylor.
Deutsche Ausgabe von — Braunschweig, 1887. 8°. 3850.
S i e b e n b ü r g e r S a c h s e n (der) Kampf der — für die Ueberreste des Feudal
wesens. Bpest,l874. 8°. 3 3 6 7 .
S i e g m e t h K.; Kirándulás a Polovina-Runára. Németből fordította Raisz G.
(Klny. a M. Kárp. Egy. XV. Évk.-ből.) Igló, 1888. 8°. 3 9 2 3 . (L. Raisz G.)
— —; Az aggteleki cseppkőbarlang. Szövegét írta —. Németből ford. Raisz G,
, Eperjes, 1890. 8«. 8 8 1 4 . (L. Raisz G.)
S i e g f r i e d L . ; Rausch. Bonn, 1880. 8°. 3 3 3 3 .
Néprajzi Értesítő IV.
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Sillein—Waag-Bistriz. Specialk. 1:75,000. Z. 9. C. XIX. Milit. Geogr. Instit.
Wien' 2680.
S i m o n y i I.; A föld és az ember. Anthropo-geographia, vagyis a földr. törté
neti alkalmazásának alapvonalai. Irta Ratzel, ford. —. Budapest, 1887.
8°. 2568.
Simonyi Zs.; A nyelvújítás és az idegenszerűségek. Budapest, 1891. 8°. (Akad.
ért.) 8 5 9 0 .
Simrock K.; Faust. Das Volksbuch und das Puppenspiel, nebst einem Anhang
über d. Ursprung der Faustsage. Frankfurt a/M. —. 8°. 3608.
S i n a i e ; Specialk. 1:75,000. Z. 24. C. XXXHI. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 7 8 1 .
S i n k a i G. G.; Elementa linguae, dacoromanae sive valachicae. Composita ab
S. Klein de Szad, locupletata vero et in ordinem redacta a - . Vindobonae, 1780. 8°. 3 6 9 2 .
S i t z u n g s b e r i c h t e der Naturforsch. Gesellschaft bei der Universität Jurjew.
Redig. von Prof. Kusnezow. Jurjew (Dorpat), 1901. 8°. 3210.
— — der königl. böhmischen Gesellsch. der Wissenschaften. Philol.-histor.
Klasse. Prag, 1889. 8°. 3766.
Slowniczek nowy polsko-niemecki. Posen, 1837. 8°. 8 7 2 0 .
Smithsonian Instit. — List of publications of the — for sale or exchange.
Washington, 1894 8°. 3454.
Snell P. L. I. Példákba foglalt erköltsi tanítások, összve-szedte Snell P. L. I.,
fordít. Kováts S. Pozsony^ 1806. 8°. 3949.
Soerensen A , ; Entstehung der kurzzeiligen serbo-kroat. Liederdichtungen
im Küstenland. Berlin, 1895. S°. 3836.
Soltész F.; Görög-magyar szótár. Sárospatak, 1858. 8°. 3719. (L. Zsarnay.)
S o m o g y i E . ; Szumirok és magyarok. Bpest, 1903. 8°. 3 2 5 4 .
Sopron vármegye térk. 1 :350,000. Terv. Kogutowitz. Bpest, s. a. 3 8 0 0 .
Sófalvy K.; Adalékok a magyar-décsei nyelvjáráshoz. S. 1. e. a. (1901?) 8*.
3960.
St. Louis Contributions to the archeology of Missouri by the archaeolog. sec
tion of the St. Louis Academy of science. St. Louis, 1880. 4°. 3 9 2 4 .
St. P e t e r b u r g Putjevoditelj na muzeju imper. akad. nauk na antropol. i
etnografii. St. Peterburg, 1891. 8°. 2932.
St. Peterburg. Katalog mezsdynarodnoj tjuremn. vysztavki (L. X.) Osztrov
Szachalin. St. Peterburg, 1890. 8°. 3108.]
S t a r i n e ; Na svet izdaje Jugoslav. Akademie Umejetn. Zagreb, 1890. 8*.
3937.
Starr Fr.; The physical-characters of the Indians of South-Mexiko. (The Uni
versity of Chicago: The Decenn. Publicat. Printed from vol. IV.) Chicago,
1902. 4°. 2 5 8 8 .
•— — ; Notes upon the ethnography of South-Mexico. Exped. of 1901. (Klny.
a Proced of. Davenport Academy IX. k.-ből.J Davenport, 1902. 8°. 2 5 8 4 .
Stauf O. v . ; Germanen und Griechen. (Völkerideale I.) Leipzig, 1901. 8°. 3218.
Stefanovic-Vilovsky Tb..; Die Beziehungen Serbiens zum europäischen Westen.
(Vortr. gehalten im Wissensch. Club in Wien.) Wien, 1890. 4°. 8 6 5 3 .
S t e i n a m a n g e r - Körmend. Specialk. 1:75,000. Z. 17. C. XV. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2765.
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Steinhauer C ; Das königl. ethnographische Museum zu Copenhagen. Copen
hagen, 1886. 8°. 3290.
Stepliani Z . ; Der älteste deutsche Wohnbau und seine Einrichtung. Leipzig,
1903. 8°. I—IL 3 2 4 2 .
Stern B . ; Medicin. Aberglaube und Geschlechtsleben in der Türkei. Berlin,
1903. 8°. I—IL 3167.
Stuhlweissenburg—Seregélyes. Specialis. 1:75,000. Z. 17. C. XIX. Mil.
Geogr. Inst. Wien. 2662.
Stuttgart. Die Karl Knorrsche Samml. von Benin. Alterthümer im Museum
für Länder- und Völkerkunde. Stuttgart, 1901. 8°. 2 9 3 1 .
Stratz C. H.; Die Körperformen in Kunst und Leben der Japaner. Stuttgart,
1902. 8°. 2 5 4 2 .
S t r a u s z A.; Bolgár népköltési gyűjtemény. Budapest, 1892. 8°. 3 2 6 9 .
— — ; Voyage au Montenegro. Budapest, 1888. 8°. 2 9 2 5 .
Stripszky H . ; A múzeumok s az EKE. múzeuma. (Klny. a Magy. Polgár 1902,
254. sz.-ból.) Kolozsvár, 1902. 8°. 2558.
Strodl M.; Die Entstehung der Völker. Studie aus einer Philosophie der
Geschichte. Schaffhausen, 1868. 8°. 3254.
S u o m e n kansan muinaisia taikoja. Helsingissä, 1891. 8°. 3450.
— — Museo; Suomen muinaismuistoyhtidistyksen julkaisema. Helsingissä,
1895—1901. II—VIII. 8°. 3 0 9 4 + 1 3 8 7 .
Suonio; A hold regéi. Ford. Vikár B. (Olcsó könyvtár, 148.) Budapest, 1882.
8°. 2505.
Südungar. Volksbildtuagsblätter. Redigirt von C. Kraushaar. Kikinda, 1889.
4°. 3 7 6 3 .
S v á b y Fr.; Szepesi Emlékkönyv. Szepes-Váralja, 1888. 8°. (L. Demkó.)
S z a b á l y z a t a — a M. N. Múz. szerv, és szolgálati —. Budapest, 1898. 4°,
3153.
Szabó K.; Attila. Történeti kor- és jellemrajz. Jegyzetekkel felvilágosította
és ford. —. írta Thierry A. Pest, 1855. 8° 2 5 6 2 .
S z a l a y E. de; Le Pavillon historique de la Hongrie a l'Exposition Univer
selle de Paris. Paris, 1900. 4°. 2 5 9 8 . (L. Radisics.)
S z a l a y P.; (Rustieus) Gyakorlati Etimológia, vagyis a nemzetek egymáshozi
belsó' viszonya nyelvi tekintetben. Tata, 1887. 8°. 2514.
Szana T.; Jankó János élete éa munkái. Budapest, 1899. 8°. 3025.
Szaratov—TJralszk. Orosz távols. térk, 15. Peterburg, —. 2889.
Szarvas. Specialk. 1:75,000. Z. 18. C. XXIII. Mii. Geogr. Inst. Wien. 3 7 8 9 .
Szathmáry Z. P . ; Magyar regevilág. Pest, 1872. 8°. 3 3 2 8 .
Szádeczky L.; Pogaras vára és uradalma történeti emlékei. (Klny, az Erdélyi
Múz. 1892. évf.-ból.) Kolozsvár, 1892. 8. 3 8 9 1 .
Szász-Régen. Specialk. 1: 75,000. Z. 18. C. XXXI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2 8 4 3 .
Szborník materialov pa etnografii izdav. pri Daskovszkom etnograficseszkom
muzeje. Moszkva, 1885/88. V., I, ÜL 8°. 2917.
— — sztatej po szlavjanovjedjeniju. Szosztav. i izdannyj ucsennikami Lamanszk.
po szlucsaju 25 ljetija etc. Sz.-Peterburg, 1883. 8°. 3471.
Szeberényi L . ; A középkori mysteriumok. (A Kisfaludy Társ. Évi. 1867.)
Budapest, 1867. 8°. 3471.
25*
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Szelle Zs. { Ásatások a bölcskei vándorláskori sírmezőn. (A „Pécs" mell. II.)
Pécs, 1890. 4°. 3465.
Szendrei I.; Ungarische Kriegsgeschichtliche Denkmäler in der Milleniums
Landes-Ausstellüng. Übersetzt von Reymond-Schiller J. Budapest, 1896.
8°. 8 3 6 6 .
Szendrő—Putnok. Specialk. 1: 75,000. Z. 12. C. XXIII. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2747.
Szendrő — Umgebung von —. Specialk. 1 :144,000. Wien, 1880. 8 7 9 6 .
Szepes v á r m e g y e térk. 1:380,000. Terv. Kogutowitz M. Budapest. — 3806.
Szepesi E m l é k k ö n y v a magyar orvosok és term.-vizsgálók 1888. évi —
Tátrafüreden tartott XXIV. vándorgyűlésének alkalmából. Szerk.DemkóK.,
Roth S„ Sváby Fr. Szepes-Váralja, 1888. 8°. 2509.
Szerb-Ittebe. Specialk. 1:75,00í). Z. 23. C. XXIII. Mii. Geogr. Inst. Wien.
2759.
Szék-Mócs ; Specialk. 1 . 75,000. Z. 18. C. XXX. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2 8 6 7 ,
S z é k á c s I.; Szerb népdalok és hősregék. Ford. —, kiad. Kunos E. Pest, 1836.
8°. 3 7 5 3 .
S z é k e l y - U d v a r h e l y . Specialk. 1:75,000. Z. 20. C. XXII. Milit. Geogr. Instit.
Wien. 3 2 6 2 .
S z é k e l y F . ; Garay János nagy képes naptára az lí 03. évre. (L. Naptár.)
2554.
S z é k e l y S. (aranyosrákosi); A székelyek Erdélyben. Hősköltemény. Az „Aranyos
vidék" költségén kiadta Borbély Gy. Torda, 1895. 8°. 3035.
Széli F.; Vitkovics Mihály. A kunsági utazás. (Klny. a Magyar Szalon 1887.
évf.) Budapest, 18S7. 8°. 3 5 3 6 .
Szibirjakov I. M.; Szibirszkje motivi. Peterburg, 1886. 8°. 3698.
Szigeti J.; Kerüljük a germanizmust. Budapest, 1897. 8°. 3597.
S z i k s z ó - T i s z a - D o b . Specialk. 1:75,000. Z. 13. C. XXIV. Mii. Geogr. Instit.
Wien. 2840.
S z i n y e i F . ; Herosi dallok. Nagy-Várad, 1821. 8°. 3 5 7 6 .
Szinnyei J.; Timár ház. Naplójegyzetek 1837. (A „Komár. Lapok" 1903. 12.
sz.-ból.) Komárom, 1903. 8°. 3 1 8 8 .
Szmirnov I. N.; Permjáki. Isztor. etnogr. ocserk. (Izvjeszt. obscs. archeol. —
etnogr. pri Imper. Kazanszk. univerzitetje T. IX. 2.) Kazan, 1891. 8°.
3439.
— —; Materialy po archeol. Rosszii. (Izdav. Imper. Archeol. g 0 misszii XXII.)
Peterburg, 1899. 8°. 3679. (L. Pokrovszkij.)
Szokolov A. I.; Ocserki mravov iz russzk. byta v 17. vjeke. Peterburg, 1890.
8°. 2 9 1 6 .
— —; Russzkija imena i prozviscsa. Kazan, 1891. 8°. 2971.
Szokolov D, N . ; O rybolovsztvje v szjevern. csaszti Kaspijszk. mórja. Tiflisz,
1878. 8°. 3 1 1 9 .
Szombathelyi; a — iparkiállítás kalauza és katalógusa. Szombathely, 1903.
8°. 3 9 8 1 . (L. Ujváry.)
Szombatby I.; Magyarország hajdankora a vízözöntől a római hódításig.
Győr, lb80. 8°. 3 6 0 0 .
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Szongott Kr.; Szamosujvár szab. kir. város monographiája. 1700—1900.
Szamosujvár, 1901. 8°. I—IH. 8832.
— — ; Az örmények vázlatos története. (A szamosujv. algymn. 1879/80. tudősítv.) Szamosujvár, 1880. 8°. 3835.
Szorokin N . ; Putjecsesztvie k vogulam. (Trudy Kazanszk. Univerz. T. III. N.
4.) Kazan, 1873. 4°. 3 1 3 0 .
Szováta. Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XXXII. Mii. Geogr. Inst. Wien. 8 8 0 1 .
Szuchiewicz W l . ; Huculszczyzna. Krakow, 1902. I—II. 8°. 3965.
— —; Muz. Dzieduszycki Huculszczyzna. Lwow, 1899. 81*. (L. Dzieduszycki.) 3 9 6 6 .
Szurgut. Orosz katon. térk. IV. (bis.) Peterburg, 1893. 390 l.j
Tacitus C. C ; Germania helyzete, erkölcse és népeiről. Pest, 1851. 8°. 2561(L. Czuczor G.)
Tadra F . ; Kultúrai stiky Őech s cizinou aá do válek husitskych. Praha, 1897.
8°. 3 6 7 0 .
Tafel G-. L . ; Theophanis Chronographia. (Klny. a Sitzungsber. der phil. hist.
Classe d. k. k. Akad. d. Wissensch. IX. 21. B.) Wien, 1852. 8*. 3587.
Tamási—Igal. Specialk. 1:75,000. Z. 19. C. XVIII. Milit. Geogr. Inst. Wien.
3793.
Taskent. Orosz katon. térk. XIX. Peterburg. 2885.
Tausch C.; Einleitung in die Philosophie. Wien, 1892. 8°. 8586.
T a x a m e d i c a m e n t o r u m pro regno Hungáriáé et partibus eidem adnexis.
Budae, 1843. 4°. 3560.
Teleki S. g r ó f ; A Rudolf- és Stefánia-tavakhoz. (L. Höhnel.) 3 5 3 3 .
Teheran. Orosz, katon. térk. XVH. Peterburg, 1892. 2895.
Temes-Kutas—Ó-Oravicza. Specialk. 1:75,000. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2855.
Temesvár—Sándorháza. Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXIV. Milit. Geogr.
Instit. Wien. 2658.
Teschen, Mistek, Jablunkau. Specialk. Z. 7. C. XIX. Mii. Geogr. Inst.
Wien. 2654.
Tetzner F . ; Deutsches Sprich Wörterbuch. Leipzig, s. a. (Reclam.) 3900.
— — ; Zur Geschichte des polabischen Wörterbuchs. (Klny. a Braunschweig.
Ji.hrb. 1902. f.) S. 1. e. a. 8°. 3902.
Tetzner F. und H. • Dainos. Littauische Volksgesänge. Leipzig S. 1. e. a. 8°.
3330.
Teuffels-Mauer oder Pfahl-Hecke (von der). Csonka, czíml. nélk. 4°. 3858.
Teutsch Gr. D.; Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk.
Kronstadt, 1852. 8°, 3 6 0 4 .
Teutsch F . ; Die Art der Ansiedelung der Siebenbürger Sachsen. (Forsch.
z. deutsch. Land-- u. Volkskunde. IX. 1.) Stuttgart, 1895. 8°. 3487.
Teutsch J.; Der Boritzatanz der Csángómagyaren in den Siebendörfern, bei
Kronstadt. (Klny. a Jahrb. d. Siebenbürg. Karpathenver. XXIH k.-böl.)
Nagyszeben, 1903. 8°. 3 6 1 5 .
Técső—KövesHget. Specialk, 1:75,000. Z. 13. C. XXIX. Mil. Geogr. Inst. Wien.
3794.
T é g l á s G. és J.; A népviseleti diszítmények Hunyadmegyében. Déva, J885.
8°. Kézirajz. 3544.
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Téglás J.; A háziipar diszítményei Hunyadmegyében. — 8°. Kézirajz. 2 6 4 6 .
Thallöczy L . ; Utazás a Levantehan. A keleti kereskedelem története Magyar
országon. Bpest, 1882. 8°. 2 5 0 1 .
Thierry A.; Attila. Történeti kor- és jellemrajz. Jegyzetekkel felvilág, és ford.
Szabó Károly. Pest, 1855. 8°. 2562.
Thieullen A . ; Lettre ä M. Chauvet, pour faire suite aux veritables instru
ments usuels de Tage de la pierre. Paris, 1898. 4°. 3 7 0 1 .
— — ; Les pierres figures a retouches intentionelles a l'epoque du creussement
des vallées. Paris, 1900. 4°. 3 8 7 1 .
— —; Deuxiéme étude sur les pierres figures ä retouches intentionelles.
Paris, 1901. 4°. 3872— —; Études préhistoriques. Technologie néfaste. Paris, 1902. 4°. 3258.
Thilenius Gr.; Ethnograph. Ergebnisse aus Melanesien. II. Die westlichen
Inseln des Bismarck-Archipels. Halle, 1903. 4°. 3 8 5 2 .
Thirring Gr.; Útirajzok Árva vármegye déli részéből. (Klny. a Magy. KárpátEgyes. XIV. évk.-böl.) Igló, 1887. 8°. 2928.
— —; Die Natalitäts- und Mortalitäts-Verhältnisse ungar. Städte in d. Jahren.
1878—93. Budapest, 1894 8°. 3624. (L. Körösi.)
Thirring-Waisbecker J.; Zur Volkskunden der Hienzen. (Az Ethnol. MittheiL
aus Ungarn V. k.-böl.) Budapest, 1897. 4°. 3 2 5 9 .
Thúri E.; A zánkai ev, ref. egyház rövid története. Budapest, 1886. 8°. 3 0 5 2 .
Tiflisz. Orosz katon. térk. IX. Peterburg, 1895. 2882.
— —; Museum Caucasicum. V. B. Archeologie. Bearbeitet von Gräfin P. J.
Uwarow. Tiflisz, 1902. 4°. 3 2 0 3 .
— — ; Zapiszki Kavkazszkava atdjela Imper. Geograf. obscsesztva. Tiflisz, 1855.
4°. 2585.
Tisza-Inoka. Specialk. 1:75,000. Z. 18. C. XXII. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 7 6 4 .
Tobolszk—Akmolinszk. Orosz katon. térk. III. Peterburg, 1890. 2904.
Tobolszkoj Gubernii karta. Peterburg, —. 2 9 0 9 .
Toischer W.; Deutsche Volkslieder aus Böhmen. Redig. von — und Hruschka
A. Prag, 1888—91. 8°. 3 4 7 3 .
Tokaj. Specialk. 1:75,000. Z, 13. C. XXV Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 6 8 1 .
T o l d y F ; Magyar népmese-gyűjtemény. Pest, 1860. 8°. I—III. 3 3 2 3 . (L. Gaál.>
— —; Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. (Akad. Ért.) Pest,
1870. 8°. 3 6 6 8 .
Tolna v á r m e g y e múzeumának szervezéséről — szabályrendelet. Szekszárd,
1898. 8°. 3 5 2 6 .
T o m a n H.; Husitské válecnictvy za doby Zizkovy a Prokopovy. Praha, 1898.
8°. 3 6 7 1 .
Tomszk. Archeologicseszkij muzej Tomszk. univerziteta. Tomszk, 1888. 8°.
2914.
Tomszkoj Gubernii karte, Peterburg, —. 3 1 4 6 .
Tomszk. Pribavlenije k katalogu archeologics. muzeja Tomszk. univerziteta.
Tomszk, 1890. 8°. 3121.
— —; Vtoroje pribavlenije k katalogu
Tomszk. Tomszk, 1898. 8°. 3 1 1 7 .
— —; Vojenno-statiszt. obozrjenje Rosszijszk. imperii. T. XVII. Tomszkaja
Gubernija. Szankt-Peterburg, 1849. 8°. 2628.
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T o p i n a r d P . ; Anthropologie von —. Nach der III. französ. Auflage übersetzt
von R. Neuhaus. Leipzig, 1888. 8°. 3 6 9 5 .
T o r d a . Specialk. 1 :75,000. Z. 19. C. XXLX. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 8 2 7 .
T o r k o s J. I . ; Taxa Pharmaceutica Posoniensis. Posonii, 1745. 4°. 2 5 5 9 .
T ó t - P r ó n a — P r i v i g y e . Specialk. 1:76,000. Z. 10. C. XIX. Milit. Geogr. Inst.
Wien. 2 7 2 5 .
T ö r ö k P . ; A székely gyermekvilág ezer év multán. S.-Szt.-György, 1896. 8°.
3411.
T ö r z b u r g e r - P a s s - K i m p u l u n g . Specialk. 1:75,000. Z. 24. C. XXXH. Mii.
Geogr. Inst. Wien. 2 7 5 8 .
T ö r ö k A . ; Ueber den Schädel eines jungen Gorilla. (Klny. az Internat. Monat
schrift für Anat. u. Physik. 1897. B. IV.-böl.) — 8°. 3 3 1 8 .
T ö r ö k - B e c s e ; Specialk. 1:75,000. Z. 23. C. XXII. Milit. Geogr. Instit. Wien.
2815.
T ö r ö k - K a n i z s a . Specialk. 1:75,000. Z. 21. C. XXII. Mil. Geogr. Inst. Wien.
2704.
T ő k e - T e r e b e s — N a g y - S z a l á n c z . Specialk. Z. 11. C. XXV. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2686.
T r a u s c b . I . ; Cynisch und hündisch. Zur Geschichte des Kultus. Kronstadt,
1896. 8°. 3 8 8 3 .
T r e i c h e l A . ; Volkstümliches aus der Pflanzenwelt, besonders für Westpreussen. II—XII. (Klny. a Naturf. Ges. zu Danzig, és Altpr. Monatsschrift-ból.)
S. 1. e. a. 8°. 3 7 0 6 .
T r e j l a n d F . ; Materialy po etnografii. (Trudy etnogr. atdjela — pri Moszkavszk.
univerzitetje. T. XL.)
T r e n c s é n y K.; A bács-bodrogh vármegyei történ, társulat évk. Zombor,
1903. 8°. 3 5 0 6 .
T r e n c s é n . Specialk. 1:75,000. Z. 10. C. XVHI. Mii. Goegr. Inst. Wien. 3 7 7 6 .
T r o j s z k i j V. P . ; Cseremiszko-russzkij szlovar. Kazan, 1895. 8°. 3 7 0 9 .
Tru.ch.elka C ; Ljecsisztvo po narodnoj predaji boszanszkoj i po jednom
sztárom rukopiszu. Sarajevo, 1889. 8°. 3 7 0 0 .
T r u d y antropologics. atdjela Imper. obscs etc. Moszkva, 1897. 4°. 3 1 2 5 .
T r u s z m a n a , J . ; Csudszkija piszjmena. Reval, 1896. 8°. 2 9 9 1 .
T u r d o s i n an der Árva. Specialk. Z. 8°. C. XXI. Mii. Geogr. Inst, Wien. 2691.
T ü b i n g e n . Katalog der Anthropolog. Sammlung in den Anatom. Anstall der
Universität —. Braunschweig, 1902. 4°. 8 5 1 2 . (L. Hacker, Froriep.)
T y l o r E. B . ; Einleitung in das Studium der Anthropologie und Civilisation.
von *—. Deutsche Ausgabe von Siebert. Braunschweig, 1883. 8°. 3 8 5 0 .
U h u l m . Oder, Hexen, Gespenster, Schatzgraeber und Erscheinungs-Geschichten.
Erfurt, 1785. 8°. 3 4 1 4 .
TJjegybáz. Specialk. 1:75,000. Z. 22. C. XXXI. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 8 5 2 .
U j s o i y — S t a r a - B i s t r i c » . Specialk. 1:75,000. Z. 8. C. XX. Mil. Geogr. Inst.
Wien. 2 6 7 7 .
U j v á r y E . ; A szombathelyi iparkiállítás kalauza és katalógusa. Szombathely,
1903. 8°. 3 9 8 1 .
Uj-Verbász. Specialk. 1:75,009. Z. 23. C. XXI. Mii. Geogr. Inst. Wien. 2 8 2 1 TJljabszutaj. Orosz katon. térk. XIH. Peterburg, 1887. 2 8 9 2 .
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Umlaufft F . ; Das geogr aph. Museum in Mariahilfer Gymnasium. (Klny. a
XXII. Jahresb. des Mariahilfer Gymn.) Wien. — 3 4 3 7 .
U n d s e t J.; Terramaren in Ungarn. Wien. 1889. 8°. 3 7 6 7 . (L. Heger Fest
schrift )
U n g . - O s t r a — W a a g - N e u s t a d t . Specialk. 1 • 75,000. Z. 10. C. XVII. Mil. Geogr
Wien. 2 6 6 3 .
U n g a r n . Post und Generalkarte des Königreiches — mit Einschluss von
Siebenbürgen, Slavonien und Croatien etc. Wien, 1848. 3 1 3 9 .
U n t e r r e d u n g e n — M o n a t l i c h e einiger Guten Freunde von allerhand Büchern
etc. S. 1. 1697. 8°. 3 7 1 4 .
U r a l s z k . materialy k antropologii i etnografli — kraja. Ekaterinburg, 1874. 8°.
3126.
U r g a . Orosz katonai térk. XIV. Peterburg, 1888. 2 8 7 5 .
U s z l a r P. K. br.; Etnografija Kavkaza I. Avchazkij jazik. Tiflisz, 1887. 8*.
3988.
U t a s í t á s o k a népies hagyományok gyűjtése és rendezésére. (A „Pécs" melléki.)
Pécs, 1890. 4°. 3 4 6 9 .
U w a r o w P . J. Gräfin; Arehaeologie. (Museum Caucasicum V. B.) Tiflisz,
1902. 4°. 3 2 0 3 .
V—y. Z.; Die Siebenbürger Sachsen und die Sprach en frage. (Klny. a Banater
Post-ból.) Pancsova, 1885. 8°. 3 2 8 6 .
V a e z y J . ; Haller János és Hármas Istoriája. Bpest, 1883. 8°. 3 5 7 8 .
V a h o t J.; Magyarföld és népei eredeti képekben. Föld- és népismei statiszt.
és történeti folyóirat. Pest, 1846. 4°. 3 9 5 7 .
V a l i B . ; Görgei Albert. Argyr a magyar költészetben. (Klny. a Philol. Közi.
VI. sz.-ból) Bpest, 1882. 8°. 3 5 9 2
V á m b ó r y Á . ; A legújabb népvándorlási mozgalmak keleten. (Népszerű term.
tud. előad. 1 k. 30.) Bpest, 1881. 8°. 2 5 0 6 .
— — ; Noten zu den alttürk. Inschriften der Mongolei und Sibiriens. (Mémoires
de la Sociéte Finno-Ougrienne XH.) Helsingfors, 1899. 8°. 8 8 1 9 .
V á m b é r y H . ; Ueber die Reformfähigkeit der Türkei. (Klny. a Pester Lloydból.) Budapest, 1887. 8°. 3 6 1 1 .
V a r a n n ó . Specialk. 1:75,000. Z. 10. C. XXV. Mil. Geogr. Inst. Wien. 2 8 1 6 .
V a r g a B.; A franczia nyelv és nemzet megalakulása. Budapest, 1883. 8°. 3 0 5 0 .
V a r g a P . ; Testamentumtétel Dárius Kintséröl. (Kézirat.)
2°. 2 5 8 9 .
V a r p a c h o v s z k i j N , ; Rybnyj promyszel v vodach Szibirii. — SÍ. e. a. 8°. 3 1 0 2 .
— —; Rybolovsztvo rjéki Obi. Peterburg, 1898. 8°. 2 9 8 1 .
— —; Rybnij promyszel v basszeinje rjéki Obi. Tobolszk, 1896. 8°. 2 9 8 2 .
V á r a d y P . ; Baranya múltja és jelene. Pécs, 1897. I—II. 8°. 3 4 9 2 .
Vaskoh—ÜSTagy-Halmágy. Specialk. 1: 75,000. Z. 20. C. XXVII. Mii. Geogr.
Inst. Wien. 2 8 0 5 .
V e c c h i o Gk ; Gli analfabeti e l e nascite nelle varié parti d'Italia. Bologna,
1894. 8°. 3 3 8 1 .
V e l c h e r e a n u l A.; Dialógul tiganuliu cu Sän-Petru la porta rainlui, séu glume
si petrecere de-ajuns. Gherla, 1893. 8°. 3 4 2 6 .
V e i t e n C.; Sitten und Gebräuche der Suaheli, nebst einem Anhang über
Rechtsgewohnheiten der Suaheli. Göttingen, 1903. 8°. 3 5 0 2 .
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Virchow's 80. Geburtstag. (Bericht über die Feier von Rudolf —.) Berlin,
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Vladivasztok. Orosz katon. térk. VIII. Peterburg, 188H. 2893.
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W e i n h o l d K.; Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Herausgegeben von
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W e i n i n g e r O.; Geschlecht und Charakter. Wien-Leipzig, 1903. 8°. 3 4 9 6 .
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" W i e d e r e r r i c h t u n g des Comitates Kéve. Beitrag zur Verwaltungsreform.
Pancsova, 1891. 8°. 3 5 6 0 .
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evangel. Gymnas. in Mühlbach.) Hermannstadt, 1873. 4°. 3874.
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W o s i n s z k y M.; Leletek a lengyeli őskori telepekről. (A „Pécs" melléklete.)
Pécs, lö90. 4°. 3 4 6 2 .
W u t t k e R.; Sächsische Volkskunde. H. Umgearb. Aufl. Leipzig, 1903. 8°.
3240.
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Zacharias O.; Zur Kenntniss der niederen Thierwelt des Riesengebirges.
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8847.
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4°. 3 7 6 3 .
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3765.
— —; О srovnávacím studiu lidoveho podáni. (Klny. a Őesky Lid V. évf.)
Praha, 1897. 8°. 8 4 4 1 .
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I—VOL Berlin, 1891—98. 4°. 3 0 g 5 .
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Zichy Á. gr.; Utazás Pekingbó'l a Mongol-sivatagon át Urgába. (Kinyom, a
Földr. Közi. V. k.-b51.) Budapest, 1877. 8°. 2 9 2 1 .
Zinzov A . ; Die Hamletsage an und mit verwandten Sagen erläutert. Halle,
1877. 8°. 2 5 0 8 .
Zipser Chr.; Neusohl und dessen Umgebungen. Ofen, 1842. 8°. 3 2 7 5 .
Zlinszky L.; Pesti fötörvényszék területének rajza (térkép). — 1850. — 8147.
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