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A palóczok lakóháza és berendezése.
A palóczságnál a település formája már a legrégibb időben is a
falu volt.
A tanyarendszerü, magános letelepedésnek nyomára legalább ma már
nem lehet akadni sem a Mátra, sem a Bikk, sem a Karancs környékén.
Az egymással valamikor vérbeli rokonságban levő ú. n. had-sik, megtele
pülésre is közös helyet választottak s egymás közelében maradtak. Város
ban a palócz lakni sohasem szeretett s ma is mindenütt kisebb közsé
gekben él.
E községek legtöbbje patak közelében, erdős hegyek aljában keletke
zett s nagy részük úgy helyezkedett el, hogy a lakóházak a patak két
partján, széles utczát alkotva sorakoztak egymás mellé s a háztelek végében
húzódott tovább a család zöldséges, gyümölcsös kertje és szántóföldje,
mint a hogy ez még ma is nem egy helyen látható.
A falu alvég-ve és felvég-re oszlik, az oldalt keletkezett falurészek
nevei pedig sor vagy szög} Temploma úgyszólván minden palócz falu
nak van s ezt rendszerint a község valamely — könnyen hozzáférhető —
emelkedettebb helyére építették, hacsak a topográfiai viszonyok e szokás
keresztülvitelében akadályul nem szolgáltak. Templomaik keletkezéséről
biztos tudomásuk nincs s a legtöbbről azt szokták állítani, hogy a csehek
építették.
Lakóházaik az építés anyaga szerint régente több félék voltak, ú. m.
faház, paticsház és vert ház. Legújabb keletű a kőház.
Régente, mikor a falvakat környező domboldalak nagy részét is erdő
borította, könnyen megszerezhető építési anyagul a fa szolgált.
A legrégibb keletű házak valamennyije faház volt a szó oly szoros
értelmében, hogy abban követ, téglát, vagy egy vasszöget aranyért sem
lehetett volna találni, mert a palócz leleményesség az ajtódeszkák, oszlo
pok, gerendák, horgasfák, szarufák s léczek megerősítésére a csapolást, a
faszöget és a gúzskötést alkalmazta, magát az épület oldal- és választó
falait pedig teljesen fából készítette el.
A lakóházat rendesen a telek egyik oldalába építették ós építik ma
is oly formán, hogy az épület homlokfala a vérttel és a két kis ablakkal
1
A hevesmegyei Ballán pl. Nagysor, Kissor, Temetősor^'Czigánysor, Hutasor,
Pétervásári sor, Tószög; Bocson: Meleghszög, Baloghszög, Berthótyszög, Parasztsor;
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uz utczára nézzen. Két szomszédos házat egymás mellé soha sem építettek,
mindenik külön áll ma is, szabadon a másiktól. Beosztásra nézve is mind
egyforma volt. Mindenik palóczház három részből állott, ú. ni. a pitar-hó\,
a ház-ból, a komrá-hól. A bejárat az udvar felől, az épület közepe táján
volt s a pitvarba vezetett. Innen két ajtó nyílott, az egyik az utcza felé
eső házba, a másik a komrába, amaz a család nappali szobája, emez a nők
ás a gyerekek hálószobája volt.
E régi palócz faháznak építési módját a Bikk és Mátra környékén 1
-szerzett adatok alapján a következőkben kíséreljük meg leírni:
Az építendő ház helyét kijelölték, alapját kővel kiegyengették s arra
körös-körül lerakták a tölgyfából faragott taV fákat s ezeket az érintkezés
szögénél egymásba csapolták. A talpfákba az építendő ház négy szögletén,
valamint a választó falak két végén is egy-egy oszlopot állítottak, melyek
a falak mentére eső oldalon ki voltak zsilyipelve (vájva) s ezekbe bocsájtották be élivel egymásra a hársfából vagy tölgyfából hasogatott és durván
ácsolt deszkapallókat, az ú. n. ravás-t, a míg csak a ház kívánt magassá
gát el nem érték. Ilyen ravás-fallal reggették el a ház egyes részeit is egy
mástól.
A ravás-falat aztán folyó- vagy borító gerendák-kai (a hevesi palóczok
szerint majorpang-ga\) fedték be s ezeket az épület oldaloszlopaihoz szin
tén csapolással erősítették. A ravást később kívül-belől sárral betapasztot
ták, agyaggal simára bekenték s bemeszelték.
A ház elején ós végén levő folyó-gerendára fektették rá az egész
ház hosszában elnyúló mestergerendá-t. Ezt, hogy súlyánál fogva idővel
meg ne hajoljék, rendesen egy oszloppal támasztották alá, az ú. n. bódog
«ní/á-val, mely mindig a ház-bsji a kürtös vagy búbos kémencze koezigjának az összeszögellő részénél volt felállítva. Rendszerint fogasul használ
ták, faszögek voltak beleverve s szűrt, gúnyát, tarisznyát stb. aggattak reá.
A borító- és mestergerendán keresztül fektették aztán a négy oldalúra
ácsolt átal gerendá-k&t, körülbelül egy-egy méternyi távolságra egymástól.
Ezen átal- vagy keresztgerendák az épület falán túl rendesen egy
félméternyire kiugrottak s végeiken nyúlt végig, az egész ház hosszában,
mind két oldalon, az ú. n. vizvető gerenda, mely mintegy összekötő s
megerősítő kapcsa volt az átalgerendáknak, a mennyiben kissé kivájt
mélyedéseivel feküdt rá az átalgerendákra s ezeket helyzetökből úgyszólván
mozdíthatatlanná tette. A keresztgerendákat fejszével hasgatott s nagyjából
leácsolt tölgyfa-pallókkal födték le s a padlást földdel lebunkózták s a
tetejét pelyvás vagy marhatrágyával kevert sárral vastagon letapasztották,
hogy meleget tartson.
1
Az itt felhasznált adatokat az 1887-ben és 88-ban Párádon töltött 2 év alkalmával,
valamint az 1893-ban és későbben is tett tanulmányutamon Bodony, Ballá, Pétervásár, SzentDomonkos, Szent-Erzsébet, Szúcs, Bocs, Csehi, Bekölcze, Dorogháza, Mindszent, Széb,
Szajla, Sírok, Mikófalva, Terpes stb. hevesmegyei községekben s 1909 nyarán Bánhor
vát, Bánfalva, Dédes, Királd, Mercse, Sáta, Bóta, Uppony, Nagy-Visnyó, Csernely,
Csokva, Omány, Szilvás, Apátfalva borsodmegyei községekben gyűjtöttem össze.
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Az így lefödött épület fölé került a ház tetőzete, vagy a mint Ők
nevezik a hajasat, a fedés, melynek egész terhe az ágos-fá-kra nehezedett.
(1. ábra.) Ugyanis minden palócz háznál — régente — a ház elején (a
homlokfal előtt), a ház közepén (a pitarban) s a ház végén (a kamra külső
falánál) leástak egy-egy ágos-fd-t, melyeknek a földbe kerülő faragatlan
tőkéje 50—60 cm átmérőjű vastag volt, a földfelé nyúló része pedig négy
oldalúra faragott s kettős ágban végződő. Ezen ágas-fákra helyezték az
egész épület hosszának megfelelő nagyságú gerendát, az ú. n. szelemen-t7
melyhez a háztető két oldala felől a héjuktól meghántott s emberi kar
vastagságú hargas fok támaszkodtak. A hargas fákat közvetlen a szele
men fölött egymásba ékelték (az egyiknek a végét kissé laposra faragták,
a másikét behasították, s amazt ebbe helyezték), az érintkezés helyénél
megfúrták és faszögekkel összeszögezték. Alsó végük pedig a vízvető
gerendához lett erősítve. A hargas fákat 30—35 cm távolságra végig

1. ábra. Szelemenes ház.
a) hargasfa, />) szelemenfa, c) ágasfa, d) vizvető gerenda, e) átalgerenda,
/) borítógerenda.

kifurkálták, abba apró /a-t (faszögeket) vertek s ezekre fektették a jobbára
hárs- vagy gyurtyán-fáhöl hasgatott leczeket s gúzsval odakötözték a horgas
fákhoz. (A gúzst fűz- vagy gyertyánfa-vesszőből vagy szalmából csavarták.)
A tetőzet faváza így elkészülvén, az épületet szaUnazsúffal (némely
helyen náddal) szépen simára befödték, olyképen, hogy a csomókba kötözött
gabonaszalmát a horgas fák szögeibe akasztották bele.
Az épület elején és végén, a szalmafödél és a ravás-í&lak által
alkotott háromszögű homlokrészt pedig az ú. n. vért-et, fűz- vagy gyertyánfa vesszőkkel fonták be, mi által az épület padlása teljesen szellőssé
lett. A lég szabadon járhatta.
Ablakot rendszerint négy helyen hagytak a házon, a melyek legfölebb
35—40 cm szélesek és magasak voltak.1 Kettő mindig az utczára nézett,
1

Az 1893-iki kolera óta a hatóság beavatkozása folytán már nagyobb és nyitható
ablakot alkalmaznak mindenütt.
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egy pedig a házból az udvarra. (2. ábra.) A negyedik s amazoknál jobbára
kisebb ablak a komra falán volt, de míg a házon levők üvegablakkal voltak
födve, a kamra ablakát
télen legfölebb szalmá
val tömték meg, vagy
füzvesszőkkel
fonták
be. A pitar a nyitott
ajtón át kapott világos
ságot s innen vezetett
föl egy ajtónyílás a
padlásra is, mely czélból a padfeljárathoz egy
rétlya volt állandóan
odatámasztva a pítarajtó mögött.
2. ábra. Palócz ház.
Az ajtókat is haso
gatott s simábbra ácsolt tölgyfa-pallókból állították és somfa-szögekkel szö
gezték össze. Az ajtónak a sarok felöli részen, fent is, lent is, egy-egy
kiálló csapja volt, melyet lenn, a földbe beásott ajtó toké kivájt mélyedésébe
helyeztek bele, fenn pedig az ajtó fejfá-hoz, vagy a borsodiak szerint a
küszö'g /H-hoz erősítették gúzszsal és az egész ajtó ezen fordult. Zárni pedig
fa-kalincs-cs&l zárták, mely madzagon volt fölhúzható, ha kívülről akartak
benyitni rajta. Az ajtó belső részén toló fa-zár is volt alkalmazva, melylyel
éjszakára zárták el, A pitvarajtót azonkívül egy külső, kifelé nyitható kis
rácsos ajtóval is ellátták (némely helyen sarompaós a neve), hogy nyáron
át a nyitott pitvarba az apró jószág be ne mehessen.
A palócz ház egyetlen helyisége, melyet fűteni szoktak, az utczára
néző szoba volt. Sem ezt, sem a komrát, még a módosabbak sem szokták
kipadlóztatni, mert szerintök ott terem a sok bolha. A házban állott a
nagy kürtös-, vagy szap-hás kemencze, mely csaknem a szoba negyed
részét foglalta el. (3.
ábra.) Rendesen a pit
var választófala s a ház
ablaktalan fala által
alkotott szögletben, az
ajtó mellett emelkedett.
Négyszögűre építették
s a teteje lapos volt,
kemenczéje pedig ak
kora, hogy 5—6 jókora
kenyeret egyszerre meg
lehetett benne sütni. A
kemencze szája mindig
az utczai ablakok felé
nézett s úgy ez előtt,
3. ábra. Kürtös kemencze.
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mint az ajtó felé eső oldalán 60 cm magas', szóles párkányzat szegélyezte,
az ülőhelyül szolgáló ú. n. Tcocsig vagy padka. A kemencze oldalába a
koczig felett egy ember számára való fekvőhelyet is építettek, olyképen,
hogy annak a fej alá kerülő emelkedettebb része, nem a szobaajtó falához,
hanem a kemencze eleje felé esett E fekvőhelynek szap-pa volt a neve.
Rendesen a gazda helye volt, a ki üres idejében hanyatäst heverészett
rajta. A kemencze száját fent is, lent is egy-egy szélesebb kő szegélyezte
s ezt cseresznyeg-nek nevezték. A kemencze szája előtt a padkán szoktak
volt tüzet rakni s innen e részt tüzpad-n&k, Párádon, Bodonyban tízpalnak, Derecskén tizpaő-nak nevezték. (4. ábra.)
A kemencze szája fölött emelkedett s a fölé mintegy ernyőként borult
az 50—60 cm átmérőjű Jcürteő, melyen át a kemenczetűz füstje a pad
lásra szabadult. A kürtő vagy hengeres volt, vagy négyoldalú s fölfelé
menőleg mindkét esetben keskenyedő. Helyzetére nézve pedig vagy függő-

4. ábra. Kürtös kemencze.
a) kürtő, b) a kemencze szája, e) tiszpal, tiszpó, d) tűzlóeza, e) patka, /) szapha,
g) koczig, h) cseresznyeg.

legesen volt a padlásra vezetve, vagy pedig a kemencze felett haránt emel
kedéssel haladt a háznak a pitvarral szomszédos falához s ott vezették
ki a füstöt. (5. ábra.) A kürtő e lejtősen emelkedő részét síp-nak vagy
sípJcá-nak nevezték.
Az egész kemenczét vályogból s pelyvás sárból építették. A kürtőt
pedig olyképen, hogy a padlásdeszkán a kürtőnek megfelelő nagyságú
lyukat vájtak ki éppen a kemencze szája, helyesebben a tüzpad felett,
e lyuk körül a deszkapallót megfúrták kör- vagy négyszögalakban, aszerint
a mint hengeres vagy négy oldalú kürtőt akartak építeni. A megfúrt lyu
kakba aztán a kürtőnek megfelelő hosszúságú, birópálczához hasonló bunkós
fejű mogyorófa-botokat dugtak le a padlás felől, alsó végüket pedig ugyan
csak mogyorófa-abroncshoz kötözték, aztán az egészet fűzvesszőkkel kosár
módjára befonták s kívül-belől pelyvás sárral betapasztották és agyaggal
bekenték olyformán, hogy a kürtő alsó kerülete vastagabb szegélyt kapott
A kürtőnek a kemencze szája fölé mintegy ernyőként emelkedő alsó része,
közvetlenül a kemencze homlokfalából ívelt vagy ugrott ki, azzal mindig
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egybe volt építve, hogy a kürtő súlya jó részben a kemenczére is nehe
zedjék.
Terpesen nyert értesülés szerint olyképen is szokták megerősíteni,
hogy egy erős botnak a kampós részét akasztották bele a kürtő alsó szé
lébe, a bot másik végét pedig egy fúrt lyukon a padlásdeszkába erősítették.
A sip vagy sipka félhengerhez volt hasonló, melynek lapos alapját
egy 2 m hosszú s két arasznyi széles tölgyfa-deszka képezte, annak a két
szélére 10—15 cm távolságban végig lyukakat fúrtak s az egymással szem
ben fekvőkbe félköralakban meghajlított fűzfavesszőket erősítettek s a síp
hosszában ugyancsak fűzfavesszőkkel befonták, aztán az ilyképen keletkezett
félhengert kívül-belől sárral betapasztották. Az e fajta kemencze minden
esetre későbbi eredetű, mint az, a melynek kürtője a padláshoz függőleges
irányban volt erősítve. Sip-oi csak akkor alkalmaztak már, midőn az
épületen a pitvar hátsó része fölé szabadkéményt is építettek, mert a síp

5. ábra. Sípos kemencze.

e kéménybe vezeti a kemencze füstjót. A régi palócz faháznak pedig
kéménye soha sem volt s a füst a hürteő-n keresztül egyenesen a pad
lásra jutott föl. A palócz leleményesség azonban itt is gondoskodott arról,
hogy a füsttel felszálló szikra az épület szalmafödelében kárt ne. tegyen.
Ugyanis a kürtő szája fölé, a padláson, szikrafogó s szikratörő gyanánt
mindig építettek egy kisJcemencé-t Egy hosszúkás, ládaforma, négyszögű
alkotmány volt ez, körülbelül 1 m hosszú, 50—60 cm széles és 20—25 cm
magasságú. Sokszor olyképen formálták, hogy a kürtő szája fölé eső része
a kiskemencének kupolaszerűén kissé föl emelkedett, a többi alacso
nyabban fekvő hasábos része pedig oldalt húzódott el. Ezt is, mint a kürtőt,
fűzfavesszőből fonták, a tetejét és három oldalát szalmás sárral kívül-belől
betapasztották, a negyedik, keskenyebb oldalát azonban szabadon hagyták,
hogy a füst rajta a padlásra s onnan a szabadba menekülhessen, ott, a
hol rést talál. A kiskemenczét szombatonkint a koromtól kitisztogatták s
belőlről kimázolták.
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Ilyformán tehát a kürtőn keresztül a szoba levegője is szabad kijáratot
talált. Estére azonban, mikor a tűz a kemencze padkáján már behamvasodott, hogy a szoba melege ki ne szaladjon a kürtőn, azt éjszakára kürteőgyugaó-val betömték. (Egy bot végére összegömbölygetett csuha- [szűr]
darab, kapcza, rongy csomó volt ez.)
Az emiitett kürteös és sipkás kemenczén kívül használatos volt a
búbos kemencze is, melynek oldala a szénaboglyához vagy a szénapetrenczéhez hasonlóan domborodott lefelé, fölfelé pedig folyton keskenyedve, vagy
lapos tetőben, vagy pedig egy kissé kiugró kerek párkányzatban végződött.
(6. ábra.) E kemencze, köralakú alapjával egy 60—65 cm magas, vályogból
épített, négyzetalakú alapfal közepén helyezkedett el, úgy hogy az alap
falnak a kemencze körül szabadon maradt része mintegy párkányzatát
képezte a búbos kemenczének s a melegedők számára ülőhelyül szolgált.
Magát a búbost a pitvar falához egy nagy, koczkához hasonló nyak

6. ábra. Búbos kemencze.
kötötte hozzá, mely tulajdonképen a kemencze torka volt. A búbost ezen
keresztül fűtötték a pitvar hátsó részében levő konyha felől, mert ide nyílt
a kemencze szája és itt húzódott el előtte a kocsig is, melyen a főzéshez
tüzet raktak.
Mindhárom fajta, de főleg a kürtös és sípos kemencze már-már
kiveszőben. A hol még megvan, ott is már csak ritkán használják, mert
takarékossági szempontból legtöbb helyen téglából épített modern takaréktűzhelyét ú. n. masinát állítottak a kürtös vagy búbos kemencze mellé,
melynek csöve rendszerint a kemenczébe van vezetve. Ezen sütnek, főz
nek, a kemenczét ma már Iegföllebb télen használják, nyáron pedig csak
kenyérsütéskor, azért, mert a masina kevesebb tüzelőanyaggal jár s nyá
ron a szobát sem melegíti be annyira.
A kemencze hajdan fontos tartozéka volt a palócz háznak s találóan
jegyezte meg róla egy upponyi palócz nagy videék vaót a? rreégen.
A gazdasszony a mellett sütött főzött a család számára, télen a
gyerekek, ha föl akartak melegedni, a kemeneze szögi-ben vagy a tetején
húzták meg magukat, egy részüknek még az éjjeli pihenő vaczkát is ott
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vetették meg. A gazda is a kemencze szap-jän. heverészte ki a nap fára
dalmait s téli estéken a kemencze lobogó tüze mellett a koczigra, lóczára
ülve fonogattak, mesélgettek az asszonyok, leányok késő éjszakáig.
A palócz lakóháznak egy másik fajtája volt a pacsit-ház (patics),
melynek alapját terméskövekből rakták meg, mint a faházét, arra geren
dákat tettek, a gerendákba pedig nemcsak az épület négy szögletére,
hanem ezek között 1—1 ölnyi távolságra is állítottak oszlopokat. Ezeket
alul, felül és középen, vízszintesen beékelt egy-egy riglyi tartotta össze
s e riglyik közeit vékonyabb fűz-, vagy nyír-, vagy gyertyánfa- és juharfa
karókkal befonták s pelyvás sárral (patics) kívül-belől vastagon betapasz
tották, agyaggal simára kenték, aztán mikor kiszáradt, fehérre meszelték.
A lakóháznak harmadik fajtája volt a vert-ház, melynél a falakat
nem deszka-rovásokkal, sem pedig fonással és tapasztassál készítették,
hanem az épület beosztásának megfelelő helyekre erős oszlopokat állítottak
le, ezeket két oldalról bedeszkázták ideiglenesen s e deszkák
közé bunkóval verték le a pely
vás sarat, addig míg az a kí
vánt magasságot el nem érte.
Innen volt vert-ház a neve. A
fal midőn már elkészült a desz
kákat két oldalról leszedték
róla. De hogy mégis legyen a
mi az épület falait összetartsa,
a ház és a komra négy szög
letén beállított oszlopokra helylyel-közzel fűz- vagy nyírfa
gúzsokat kötöztek s azoknak
7. ábra. Ház vége Szilvásról.
végeit szintén beverték a sár
falakba, nehogy idővel szétváljanak.
A kicsiny és egymáshoz közel álló ablakokat csak akkor vágták ki,
mikor a fal már elkészült ós jól kiszáradt.
Az építkezés e három fajtájának ma már úgyszólván emlékei is tel
jesen kiveszőben vannak.1 Az 1909 július havában bejárt 14 borsodmegyei
község közül kürtös kemenczét csak a következő helyeken találtam: Bán
horváton kettőt, Bánfalván egyet, Nagyvisnyón, Mercsén kettőt-kettőt, CsokvaOmány összeépült községekben hármat.
Szelemenes háznak csak egyetlenegy helyen, Upponyban, láttam a
pusztuló maradványát. Az épület eleje, felerészben ma is fennáll s tulaj
donosa kamrául használja. Faházat, mely nem szelemenre, hanem szarufára
épült, csak egy helyütt, Sáta községben volt alkalmam látni.
1

Ezzel kapcsolatban kell megemlítenem, hogy Sirok, hevesmegyei községben a
lakosság egy része BAeó7t/«Ae-akban lakik. A falu felett keletre emelkedő homok-és agyagköhegy oldalába egész utczasorra való lakószobák vannak kivájva.
:. : •*
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Újabban a házak jobbára kőből, téglából (kevés helyen vályogból is)
épülnek s udvar felőli széles ereszüket kőláb-ak, faoszlopok támasztják
alá. Ezek az ú. n. ambitusos ház-ak. Csinosan, ízléssel vannak építve,
az utczára két, sőt három nyitható ablakkal; nem úgy, mint a régi házakon,
a hol a kis négyszögű ablakot télire még körül is tapasztották sárral, hogy
annál jobban tartsa a meleget, A fonott vért s a szalmafödél is teljesen
eltűnt az újabb keletű házakról, amazt téglafal, emezt pedig legtöbb helyen
a tűzmentes cserép zsindely és pala helyettesíti. A ház homlokfalán két kis
padláslyukat hagynak, mely négyszögű, vagy gömbölyű, gyakran szívalakú
s környékén a vért falmezejét vakolatból készített állatos- vagy virágorna
mentikával díszítik. (2., 7., 8. ábra.) A beosztása ez újabb keletű házaknak
is ugyanolyan, mint a régieké volt, azzal a különbséggel, hogy vannak
olyan házak is, melyeknek egészen modern külön épített takaréktűzhelyük
van a konyhában, s nem nyitott kéménye és szabad tűzhelye.

8. ábra. Palócz ház.

A palócz teleknek ma is elmaradhatatlan melléképületei az istálló, a
disznóól és a csűr.
A palócz földmívelö, gazdálkodó ember lévén, földje megmunkálása
végett, lovat, ökröt mindig tart és tartott, tehát állandó hajlékról ezek szá
mára is kellett gondoskodnia. E czélból építette az o7-nak nevezett istállót,
mely némely helyen a lakóház végében, annak folytatólagos részeként, de
leggyakrabban a teleknek a lakóházzal átellenes oldalán, annak is a kert
felé eső belső részén épült föl.
Az istálló közelében áll a teljesen fából készült disznóól
vályú-val,
hidlás-sal, pallás-sal. Ez utóbbit tyúk-ketrecznek szokták használni. Az
apró jaószag, mely egész nap a portán szaladgál, a padlás ajtajához
támasztott primitiv tyúk rétlyá-n ide szokott térni a kakasüleö-re éjjeli
pihenésre. Balián, Bocson van külön lúd-ól is s ott ennek a padlására
járnak a tyúkok éjszakára. Sok helyt van külön fás-fészer is fűrészeledbak-kai és favágataó-teőké-véi. A jobb módú gazda ezeken kívül építtet
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magának külön a ház végébe magtár-t vagy búzás hambdr-t is (Balián),
bolthajtással, cserépzsindelyes tetővel, vasajtóval, a tűzbiztonság kedveért.
A telek hátsó részében, az udvar és a kert között foglal helyet a
csűr, mely három részre oszlik: a középső, szabad része a szérű, két olda
lán pedig a rakodaó vagy csürág van. A szérűn az életet cseépletteék, a
rakodaóba pedig aratáskor a búzát, gabonát rakták be, cséplés után pedig
a szalmáját. Az egyik rakodó végében volt az elkerített csűr-fiók, a pelyva
és a törekszalma számára.
A csűr is fából, deszkából épült. Az alapját kövekkel rakták ki, arra
talfdt raktak, a talpfákba oszlopokat állítottak ós a kettőt kötéssel erő
sítették egymáshoz, t. i. a talpfa és az oszlop által alkotott derékszög fölött
egy-egy — méternyi hosszú — átlógerendát szögeztek.
Az oszlopok itt is ki voltak zsilyipelve s ezekbe rakták a ravást.
A csürágnak mind a három oldalát bedeszkázták ravással, egyedül a
szérű maradt szabadon. A tető szerkezete, a mestergerenda és az átalgerendák mellőzésével, telje
sen ugyanaz, mint a régi
faházaké volt, azzal a kü
lönbséggel, hogy a szarufá
kat az összeszögellés alatt
még egy-egy vízszintesen
fekvő kakasülő is összetar
totta. Régebben voltak ágasra
épített szelemenes csűr-'ók is.
Sok helyt látni olyan csűrö
ket is, melyeknek tetőzete
négyoldalú, kőből, téglából
9. ábra. Régimódi asztal.
épített kőlábakon áll.
A portát a szomszédos telektől vagy élő sövény kerítés, vagy haso
gatott fából készített sarampaó vagy fűzfavesszőből font gát választotta el.
Az utcza felől sok telek ma is szabadon áll, legtöbb helyen azonban deszká
val kerítik el s a portára két helyen lehet bejutni, a kétfelé nyíló nagy
kapu-n, melyen kocsival járnak ki s be és a his ajtón, melyet emberek
számára készítenek.
A berendezés. A palócz lakások berendezése a Bikk környékén ugyanaz
és éppen olyan egyszerű volt, mint a Mátra alján vagy a Karancs kör
nyékén. A szegényebb sorban levő palóczoknál ez a berendezés jórészben
ma is föllelhető.
A ház elmaradhatatlan bútordarabja volt a lócza és az asztal. (9. ábra.)
A falak mentén simára ácsolt, hatalmas bikk- vagy tölgyfadeszkákat
helyeztek földbe ásott, faragott teőkére vagy keölábak-va,. E deszkák hosszú
sága a falak hosszának felelt meg, vastagságuk pedig csaknem tenyérnyi
volt. A szoba szögleteinél a deszka összeérő végeit egymáshoz illesztették,
úgy hogy a lócza a szoba három fala mellett körny étlen körű futott a
kemencze koczigjától kiindulva, a szoba ajtajáig. Támlája nem volt s a
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rajta ülő kénytelen volt a falhoz támaszkodni. Azt a részét, mely a kemencze
padkájára támaszkodott tüzlóczá-nak, a vele szemben levőt vizeslóczá-nak
nevezték, mert ennek a végén az ajtó melletti szögletben tartották az
éleőtyiek a vizes rocskdt vagy a kossót.
Az asztalt a lócza elé, az utczára és az udvarra néző két ablak közötti szög
letbe szokták állitani. Ez a szöglet volt a legfőbb hely, itt ült mindig a gazda
s ide ültette érdemesebb vendégét is. Az asztalt jobbára tölgy-, olykor körte
vagy diófából is, elég ízléses formában, maguk készítették. A teteje ren
desen egyenlő oldalú négyszöget alkotott (1*20—1*25 m2), hosszas alakja
ritkán volt. Fiókkal, a melyet ők asztal fiá-nsik neveztek, mindenik el volt
látva s abban tartották állandóan a szegett kenyeret, meg a kanalakat is.
Az asztal fölött ott díszlett az aratási koszorú, némely helyen a czérnára fűzött
gyónó-czédulákat is ide függesztették.
Ezen kívül egy-két faszék egészítette
ki a szoba bütorzatát. A falakat szent ké
pek, rózsás és madaras tányérok díszítet
ték, a tenyérnyi nagyságú tükör pedig
rendesen a falba volt tapasztva az utczára
néző két ablak közé. Az asztal fölötti falon
volt elhelyezve a színesre festett tányér
tartó fogas, melyen czifra tányérok állottak
sorjában, fogaira pedig virágos füles kan
csók, mázos korsók, bütykös és tányérok
voltak fölaggatva.
A mestergerenda alsó oldalára egy
keskeny léczet szögeztek s a kést, villát,
reszelőt stb. oda dugták be. A mesterge
rendáról lógott le egy kisebbszerű lopótök,
10. ábra. Konyhaeszközök.
melynek az oldalába egy 3—4 ujjnyi a) kovásztévő
lapoczka, >>) ágosfa, e) páros,
d) ülcsik, f) állószék.
széles nyílás volt vágva s ebből kandikál
tak ki a fésűk. Ez volt a fésütartó-juk.
Nem egy helyütt a mókus lehúzott bőrét szögezik a falra ma is, o'ér'étvatartaónak. A kürtös kemencze padkáján egy-két bögre, szélke vagy fazék állott,
a kemenczével szomszédos falra, a tűzlócza felett, állandóan oda volt akasztva
a fából készült sótartó szdencze. A kemencze közelében volt helye a
páros tartaó kosárnak is, melyet a kemencze fölött levő gerendákhoz
szögezett két sima léczre helyeztek el. A páros tartó nagyon hasonlít a
falusi gyerekek primitív, gyalog-szánkójához. Tölgyfából faragott két oldalát
három hengeresen faragott fa tartja össze s ezek közei fűzfavesszőkkel van
nak befonva. (10. ábra.)
Téli hónapokban a szoba bútorzatát ma is az eszváta (szövőszék)
egészíti ki, melyen a palócz asszonya maga termelte kendert vászonná dol
gozza fel.
Az utczai szoba volt a család nappali, étkező és tartózkodó helye
s egyúttal a férfiak és a fiúgyerekek hálószobája, a kik itt a szap-hán, a
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tűzlóczán, a kemencze padkáján (a gyerekek a kemencze tetején) pihentek
el éjszakára.
A nők a komrá-bm aludtak, mely részben a család ruhatára és
éléskamrája is volt. Nyoszolyákon. háltak, melyek derekallyak-kal pár
nákkal, dunnákkal voltak magasra ágyazva. E helyiséget nemcsak hogy
soha nem fűtötték (kemenczéje se volt), de még egyetlen szellőztető kis
ablakát sem látták el üvegtáblákkal, hanem egyszerűen zsupszaímával töm
ték be télire, vagy szalmakötéllel, fűzzel befonták. Az ágyakat pedig, hogy
zúzmarás téli estéken tűrhető meleggé tegyék, egy darab külön e czélra
faragott bükkfadeszkát vagy követ melegítettek meg a kemencze tüzénél
s azt dugták a dunna alá lefekvés előtt. Becsbe is tartották ezt a melegíté-t.

.

.'••••'•:

Régente a nyoszolya helyett az ágy őse, az ú, n. ágy szék volt
használatos, a milyenre még a múlt század 80-as éveiben még itt-ott lehetett
akadni (a hevesmegyei Bodonban, Balián, Derecskén). Ma már azonban nem
lehet látni mé' ja léíutaósaóná' se. (11. ábra.)
Ez ágyszékeket úgy készítették, hogy a rendes ágy hosszának és szé
lességének megfelelően bikkvagy tölgyfadeszkákat erősí
tettek egymás mellé, azt az
után a négy szögletén meg
fúrták s faragott lábakat ver
tek bele, melyek kissé kifelé
állottak, hogy annál biztosab
ban álljon. Később az ízlés
fejlődésével csinosabb kivi
telben állították össze e bútor
11. ábra. Ágyszék.
darabot. Külön ágyszéklábakat készítettek, melynek két lába lenn széles deszkatalpakon állott, fent
pedig egy vízszintes helyzetű, négyoldalúra faragott, erős fába voltak
becsapolva. Két ilyen ágyszéklábat az é,gj hosszának megfelelő távolságra
a fal mellé állítottak, olyképen, hogy egyik lábuk a falhoz kerüljön, a másik
pedig a faltól kifelé, arra aztán egymás mellé deszkákat raktak. Miután
pedig az ágyszéklábaknak a faltól kifelé eső felső vége meg volt fúrva,
abba egy-egy szóles fejű faszöget erősítettek s ezek mellé élivel egy másik
bikkfadeszkát állítottak, mintegy szegélyül és így az egésznek mintegy
ágyformát adtak.
Az ágyszéket szalmával megrakták s lepedővel letakarták, arra
megint 3—4 derekallyat tettek s azt is leborították egy másik lepedővel,
aztán ezek fölibe helyezték a 4—5 drb ágy-fehel-X vagy fejeiét, melye
ket lefekvés előtt ma is leborítanak fehel ruhá-Yal vagy (Borsodban)
fejel-takaraó-val, hogy portól, piszoktól megóvják, mert különben nem
győznék fejel-haj-val. Takaródzni dumiá-val takaródznak ma is, mely
éppen úgy mint a fehel és dérekally tiszta fosztott lúdtollal van meg
tömve. A libát egyéb hasznán kívül a tolláért is tenyésztik oly nagyon.
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Nyáron, Őszszel egész sefeg liba legelészik a tarlón, mezőn minden palócz
falu határában.
Eégente az ágyszék elé egy négylábú, hosszúkás, alacsony lóczát
is helyeztek, hogy arról kényelmesebben léphessenek a magasra vetett
ágyba. E lóczát Hevesben ringeö-nek, Borsodban ringaó-nak nevezték, mert a
palócz menyecske bölcső helyett kis tekenőben erre helyezte éjszakára a
pólyás gyereket s ha sírni talált, itten könnyebben ringathatta a dunna alól
kidugott lábával.
Az ágyszékeket később a festett nyoszolyák szorították ki, melyek
ből 3—4 is állott egy-egy komrában.
Régebben divatos volt az ágyakat szúnyoghdló-Y&l körül venni.
A kizárólag e czélra való vászon, melyben az egyenlő távolságra sűrűbben
szövött szálak sávokat alkottak, 20:—25 m hosszú volt s a gerendához
madzaggal erősített mogyorófapálczákra volt ránczolva olyképen, hogy e
lepedő két vége az ágy előtt került egymáshoz és szét volt libbenthető.

12. ábra. SzúnyogMlós ágy.

A szúnyoghálóval alkotott sátor tetejét pedig sűrűbben szövött vászon
födte be, hogy az ágyat por ellen megvédje. E sátorlepedő nyáron légy és
szúnyog ellen, télen pedig a különben is fűtetlen kamrában, a hideg ellen
jó szolgálatot tett. Évente egyszer szokták kimosni. (12. ábra.)
A szúnyoghálós ágyaknak, a minőket még 20—25 évvel ezelőtt is a Mátra
környékén (Bodon, Ballá, Derecske) elvétve lehetett látni, a borsodi palóczságnál ma már még a nyomára sem lehet akadni.
Az ágyakon kívül a komrában állott a szekrény, melyben vásznat, fehér
neműt, fehér gúnyát tartottak. Úgyszólván ez volt az egyedüli bútordarab,
melyet nem maguk csináltak, hanem országos vásárok alkalmával felvidéki
tótoktól szerezték be. A Äomm-ban helyezte el a fiatal menyecske a felső
ruhával megrakott czifra tulipántos ládáját (13. és 14. ábra), melyeknek
egy pár érdekes régi példányát találtam a borsodmegyei Kercsén. Itt tar
tották a szuszék-et búzával, a lisztes kupá-t, a tekenyeőt, a dagasztaó láb-at
(melyre a kenyérdagasztó tekenőt helyezik), a kovásztévő lapoczká-t, az ágosfá-t
(a szita alá teszik a teknőt, mikor a meleg vizet szűrik a kenyérlisztbe.
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10. ábra). Itt állott a nyár- vagy cseresznyefatörzsből kivájt (60 cm magas)
„mozsár" is a vas „töreő"-vél. A gerendákról alálógó horgas fákra vagy
kötelekre helyezett
rudakon
tartották átvetve a férfiak felső
ruháit, ünneplő csizmáit. Itt volt
helye a szegetlen kenyereknek
is a bikkfából készített Tcenyértartó rács-on, mely mogyorófavesszovelvoltritkásanbefonva.
Itt lógott le rúdról, madzagra
kötözve a füstölt sonka, sza
lonna, oldalas, melyeket tavasz
13. ábra. Ládavirág Méréséről.
tól kezdve — Upponyban nyert
értesülés szerint—hordóba raktak el oly formán, hogy egy sor szalonnára
egy réteg venyige, egy sor füstölt húsra ismét egy réteg venyige került.
A füstölt hús egy részét igyekeztek nyárig eltartani, mer' á'vvaót a' llegeény,
a H meég aratáskor is avval tudott kedvezkennyi. Ezt ma is tartják és
nincs az a palócz ház, — hacsak nem zselléré vagy napszámosé — melynek
kamrájában egy kis füstölt oldalborda, 4—5 drb disznócsülök ott ne fityegne
még júliusban is a gerenda szögén.
Az épület harmadik részének a pitarnak a vizes teőké-n s a rajta
álló vizes rocská-n, vizes kossó-n, a moslékos dézsá-n és a padlásra vezető
rétlyá-n kívül alig van más bútorzata. Legföllebb itt tartották és tartják
még, a pitarajtó mögött a nyírfaseprűt, az ökörész- és lovászbotot, a létrára
aggatva pedig a kapát, fej szót és olykor a lószerszámot is.
A pitvar hátsó részét elfoglaló konyhában pedig a sütés-főzéshez szük
séges edényeket helyezik el ma is, részint a falakra aggatva, részint a
tüzeLŐhely koczigjára helyezve. Itt kapnak helyet: a tányérok, tálak, begrék,
szélkék, fazekak, a kanalas (15. ábra), a csikmetélleő deszka, a sikálló, a szedeőkanál, a csíkszedő vagy lyukastál, a lyukaskanál (fából vagy cserépből tészta
szűréshez), a vakarókés (melylyel a dagasztótkenő oldaláról a kenyértésztát
vakarják le) stb.
Régente a szobát a kemenczetűz lobogó lángja világította be téli
estéken, de ha nagyobb világosságot akartak, akkor fáklyát égettek.
Az Ősi világításnak e fajtája,
a nyert értesülések szerint,
még a múlt század 60-as,
70-es éveiben is — tehát
40—50 évvel ezelőtt — sok
helyen divatozott. Ugyanis
egy méternél hosszabb fűz-,
gyurtyán- vagy mogyorófa
ágakat vagdaltak — a vastagabbjából, azt este a me
leg kemenczébe betették s
14. ábra. Ládavirág MercsórÖl.
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így me'ppalyították, hajnalban pedig a fáklyavereő teőkén,1 vagy a kinek
nem volt, a favágataó teőkén a balta fokával megtörték, úgy hogy szálakra
hasadozott. Ezután ismét meleg kemenczébe tették, hogy a fa szétvált
rostjai jól megszáradjanak s ennek következtében majd jobban égjen. E
fáklyákat aztán soha sem függőleges helyzetben, hanem a kemencze
koczigjára fektetve égették, úgy hogy a fáklyának égésre szánt része a
koczigon túl, a kemencze elé kiugrott.
Később világításra olajat használtak. A tök- vagy kendermagból ütött
olajat egy kis cserépedénybe öntötték, egy kis rongyot dugtak bele s azt
gyújtották meg. A palóczság között e világító eszköz általánosan el volt
terjedve s egyik helyen szegényké-nek (Bánhorvát, Dédes, Csernely), másutt
(mint Mercse, Csókva-Omány, Bóta) fösvény-nek
nevezték. A szegénykét később a mártott gyer
tya váltotta fel, melyet a palócz asszony maga
állított elő olyképen, hogy a gyertya beléül
szolgáló csavart rongyot, vagy kenderkóczot a
forró faggyúba addig mártogatta, míg arra a
faggyú lassankint kellő vastagságban rá nem
fagyott. Innen vette a nevét is.
A régi palócz házaknak e berendezési for
mája azonban az ízlés fejlődése és a változott
viszonyok folytán módosult. Ma már az első
házban is látunk czifra párnákkal, dunnákkal 15. ábra. Kanálos tölgyfából.
tornyosán megrakott pulituros és festett nyoszo
Mercse.
lyát, fiókos szekrényt. A tölgyfapadot Jcaros lóeza,
a búbos kemenczét téglából rakott takaréktűzhely vagy vaskályha, a bódog
anyát ruhafogas, a fösvénykét pedig petróleumlámpa váltotta fel. A falakat
aranyrámás szentképekkel, tükörrel díszítik, a háromfiókos kaszli tetejére
pedig poharakat, virágvázát, sőt itt-ott kávéscsészéket raknak ki díszül.
A legtöbb háznál pedig ott ketyeg a fali óra is.
S míg hajdan a 20—25 tagú családnak elég volt egy ház, egy
komra, ma már a közös háztartás szokása teljesen kiveszőben e vidéken
is. Az újliázasok külön otthonba vonulnak, maguknak élnek, maguknak
keresnek. Ennek következménye aztán, hogy egy-egy nagy, régi háztelken
— mint pl. Nagy-Visnyón is — ma már 6—8 külön álló ház emelkedik
egész kis utczát alkotva, melyekben a család elválakozott tagjai hozzátar
tozóikkal együtt külön-külön élnek.
Istvánffy Gyula.
1

Külön e czélra szolgáló kerek tuskó, mint a rocskatartó teőke a pitvarban. I. Gy.
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Síkdíszítő művészet az Ipoly mentén.
Második közlemény.1

A ködmön-virágok.
A kismesterségek közül a szűcs-iparnak van legnagyobb szerepe a
palócz ornamentika kialakításában.
Kétféle szűcs volt ismeretes a régi világban: a német szűcs és a
magyar szűcs (mint a szabóknál). A német szűcs mesterségének körébe
tartozott a különböző prémek kidolgozása, téli bundák, szőrmeárúk, sapkák
készítése. A magyar szűcs főképen bundákat, subákat, ködmönöket, beke
cseket készített, melyeket szépen kivirágozott, hogy ne csak hideg ellen
védje az asszonynépséget, de azoknak ékességül is szolgáljon. Télen nagy
becsülete volt mindig a jól bélelt ködmönnek. Meg is érdemelte hát azokat
a czifrákat, melyeket apró kivágott színes bőrökből meg selyemfonalakból
ráteremtett a mester. Ezekről a díszítésekről lesz majd szó az alábbi sorokban.
A magyar szűcs kizárólag juhbőrbol készítette munkáit.
A bőrt maga dolgozta ki. Nyersen vette a bőrös zsidótól, azon módon,
a hogy lenyúzták az állatról és nem is került a bőr (akár birka-, bárány
vagy juhbőr névre hallgatott légyen is) más mesterember kezébe, míg
abból ködmön vagy más szűcsremek nem lett a majszter műhelyében.
A bőr rendesen úgy készült, hogy rajta maradt a prémje is. A gyapjú
belülre került, a másik oldalát pedig simára dolgozták ki.
Legjobban szerették a fekete gyapjas báránybőrt. Ezt használták
prémnek. Szép, kékes-fekete színe volt és nem piszkolódott. A sapkák, a
ködmönök gallérjának, ujja-végének prémdíszéül a szép göndör fekete
báránybőr szolgált. A fehér gyapjú bélésnek volt inkább használatos.
A bőr sírna oldala fénytelen volt. Kétféle színben készült. Lehetett
fehér (olyan mint a pergament), lehetett sárgásbarna (olyan mint a világos
dohánylevél). A fehér bőr kikészítése nagy munkát adott ugyan, de szép
is volt rajta a virág! Asszonynépnek nem is kellett más bőrből a ködmön.
Ebben szebb, gondolta magában — és jól megfizetett érte. Épp az asszonyi
hiúság lőn később a ködmön veszedelme. Divatba jöttek Losonczon a
német asszonykabátok. Belebeszólte a német zsidó az asszonyok fejébe,
hogy Pesten minden asszony posztókabátban jár, mert ebben szebb, mint
a ködmönökben. Meg a ködmönben nincs divat. Száz év előtt is ilyen
volt. Ki a bolond jár ma olyan ruhában, mint a milyent az öreganyjuk
öreganyja hordott ? I Felvették hát az asszonyok a posztókabátokat, a
szűcsök lassankint lemaradoztak a vásárokról.
Nem viselik az asszonyok már a ködmönt, pedig ebben is éppen
olyan szépek, mint a német kabátban. Az is igaz, hogy ködmön meg kabát
1

Az első közlemény megjelent a múlt évi folyam 3—4. füzetében.

Szerk.
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nélkül még szebbek, de hát csak a jó Isten érti meg az asszonyi elmék
igazodását; az sem mindig , . .
Szóval elfogytak a ködmönök épúgy, mint a szűrök. A vásári por
téka leszorította a jó kézi készítményeket, a kisiparosokat megölte a gyorskerekű vonat, meg a sok gyár.
Pedig volt a palócz földön sok híres magyar szűcs. A régi palóczok
mind subában, ködmönben jártak télvíz idején, kellett hát ellátásukra néhány
jóravaló mesterember.
Losonczon sok szűcsmester lakott. A Kémeryek nemes família volt,
de a temető mellé került a Fő-utczáról a róka-farkas szűcsczógér. Nem
tudom, azóta, hogy elkerültem, nem vitték-e még kijebb ? Ma már nincs
Losonczon dolgozó magyar szűcs egy sem.
Füleken még találtam, egyet! Az öreg Nagy Jánost. Ez még dolgozott.
Többnyire régi, viseltes ködmönöket javított (mert azért elviseli a palócz
míg egy foszlány ép rajta, majd
ha leszakadt róla, akkor vesz új
német kabátot). Még virágozott is
az öreg. Láttam. Lassan ment már
neki, mert öreg volt és reszketett
a keze. Soha sem oda szúrt a hova
akart, pedig pápaszeme is volt.
Nagy uramat még most is emle
getik Fülek felé.
Gyarmaton Juhász (a kereszt
neve nem jut az eszembe) meg
Horváth János azok, a kik még
talán ma is dolgoznak. 1900-ban
még dolgoztak. Több ködmönt lát
tam tőlük, az utóbbinak rajzköny
vét is megszereztem. Az itt közölt
rajzok között több balassagyar
1. ábra.
mati munka van.
Ezen a három csomóponton kívül falvakban is laktak szűcsök. Ezek
mesterségüket azonban csak télen űzték. Nyáron a gazdaság körül forgolódtak.
A szűcsök készítményei közül mi a ködmönökkel foglalkozunk, ezekkel
is csak annyiban, a mennyiben ez a díszítések megértésére szükséges.
Főképen a ködmönöket díszítették.
Kétféle ködmön van. Férfiködmön és asszonyködmön. A férfiak
ködmöne nem díszes. A bőre barnára van cserezve. Legföllebb a háta
van olyanfajta zsinórdíszszel ellátva, mint a milyet az 1. ábrán látunk.
Az asszonynépség ködmöne annál czifrább. Ez a ruhadarab az,
a melyre a szűcsmester virágait remekeli. Erről azután már nem hiányzik
semmi pompa, a mit és a mennyit a bőr anyaga csak megenged. Több
nyire fehérre dolgozott finom bőrből készült, nyaka és ujja fényes fekete
birkaprémmel van díszítve.
Néprajzi Értesítő. XII.

2
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Ugyancsak az asszonynépség viselte a ködmönkét is. Ennek a neve
inkább — lajbli. Ez mellényhez hasonló, prémes bőrből készült ruhadarab,
mely czifraság tekintetében nem áll a nagy ködmön mögött. Nyáron is
viselték, mivel ujja nem volt, valami nagy meleget nem tartott, de hűvös
estéken jó szolgálatot tett.
Vizsgáljuk meg már most közelebbről azokat a díszítéseket, melyeket
a szűcsmesterek használtak munkáik ékesítésére.
A legegyszerűbb díszítmények természetesen akkor támadnak, mikor
a bőrrel való bánás közben a varrás, a bőrkivágás szinte maguktól kínál
koznak, hogy díszítésül használják.
Különösen szegesek levarrásánál látunk ilyen módon előállított díszeket,
melyek természetüknél fogva végtelen szalagdíszítések.
Ezeknél a varrás valami sötétebb fonállal történik és maga a díszítmény vonalas rajzú. Leggyakoribb az egyszerű vagy kettős hullámvonal,
a láncz, a zeg-zúgos menet, a meandervonal egyszerűbb vagy összetettebb
változatai; általában mind azok a primitív végtelen szalagok, melyek minden
népnél előfordulnak és általánosan ismertek.
Szokásos a zsinórdíszítés is.
Fekete vagy sötétzöld zsinórt használnak erre a czélra, a mely azon
ban nem túlságosan vastag. Ezt a zsinórt a díszítésnek megfelelőleg rá
varrják a ködmön bőrére. A ködmön szél-részein alkalmazzák, de leg
gyakrabban a hátát díszítik vele.
Különösen a férfi-ködmönöket látták el zsinór-díszítésekkel, melyek
figyelemreméltó változatokat mutatnak. Magam nem igen figyeltem meg, de
a teljesség kedvéért bemutatok egy tipikus zsinór-díszt az 1. ábrán.
A ködmöndíszítésnek tagadhatatlanul a legősibb, legszebb módja a
rárakás, az applikálás 1
Ezzel a díszítési móddal már a szűrvirágoknál is találkoztunk, de
láttuk, hogy a palóczoknál csak elvétve fordul elő és háttérbe szorul a
hímzés mellett.
Itt elsőrangú szerepet játszik.
Régi, szinte foszlányokra tépett ködmönökön majdnem mindig fel
találhatjuk az applikálást. A hímzésre már csak a tűszúrások lyukacskáiból
következtethetünk, a fonalak már réges-régen eltűntek, de az applikált bőr
virágok szinte frissen megmaradtak helyükön és együtt pusztulnak el azzal
a bőrrel, a melyre egykor a majszter rávarrta Őket.
;
Az a körülmény, hogy a legrégibb darabokon mindig találunk appliká
lást, még pedig sokszor tisztán ez a díszítési mód fordul elő, a hímzés
teljes mellőzésével, bizonyítja azt, miszerint ez a technika a szűcsremekek
díszítésének az ősanyja.
Ez felel meg legjobban a bőr természetének is.
Bőrt bőrrel díszíteni, ez oly naiv gondolat, a mely az ősi magyar szű
csök lelkében támadhatott. A bőrvirág más színű bőrből volt kivágva. Ren
desen fényes bőrt. választottak erre a czélra, mely az alap fénytelen borén
szépen hatott.
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A hímzés is kínálkozott a díszítésre. De be kell vallanunk, hogy csak
mint mostohagyermek szerepelhetett, mert anyaga egész más mint a ködmönöké. Hiába nö! Mégis csak természetesebb a bőrvirág á ködmönön,
mint a hímzett, ha selyemfonálból van is.
De azért a hímzés is helyet szorított magának, mert könnyű volt

2. ábra.
és számtalan motívumnak kedvezett. Sőt sok olyan virág van, melyet
bőrből kivágni nagyon bajos, hímezni pedig semmi nehézséggel nem jár.
Kezdetben félénken jelenik meg a hímzés az applikáczió mellett. Kis
rozmaringviráglevelek, pontok az elsők, melyek hímzéssel kezdődnek. Később
bátrabban dolgozik a hímzőtű. Vegyesen jelennek meg a hímzett virágok
az applikáltakkal, sokszor tulajdonképen ezeket díszítve, gazdagítva. Végül
megtörténik, hogy tisztán hímzéssel díszítenek a szűcsmesterek. Az applikácziónak csak egy-két virágmotivumban marad meg a nyoma.

3. ábra.

Erinek a fejlődésnek (inkább elfajulásnak) az itt közölt rajzokon
tisztán megkapjuk a menetét. Látjuk, hogy az egyszerű, naiv, tiszta bőr
virágokhoz miképen lopódzik oda a hímzés, mely legjobban megtűri a
nemzetköziséget.
:;
Az applikálásban bizonyos konzervativizmus van. A díszítésnek ez a
2*
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fajtája megkíván bizonyos sajátosságokat, korlátokat, melyek határozott
jelleget kölcsönöznek neki.
A hímzés könnyen módosul, mert technikája szabad, korlátot alig
ismer. Könnyen hajlik minden idegen befolyásra. Minden nehézség nélkül

4. ábra.

vesz fel új motívumokat, ejt el régi, megszokott formákat. Erre a merevebb
bőr nem alkalmas.
Ezért becsülöm többre a szűcsremekeken a bőrvirágokat. Ezekben
látom a. tiszta, naiv formákat, melyek tudományos szempontból a legérté-

a

b

5. ábra.

kesébbek, mert a faji sajátosságokat konzervatív jellegük folytán, ezek
őrizték meg leginkább.
Tiszta applikáczióval készültek a 2-ik ábra virágai. Ezek a ködmön
hátát díszítették.
. Nagyon szép példákat látunk továbbá a 3-ik ábra két rajzában. Ezek
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már nagyobb motívumok. Fekete és piros bőrből vannak kivágva, kis
hímzett rozmaringlevelekkel díszítve. Igen régi ködmönökön találtam.
A hímzés fonalai már eltűntek ugyan, de a tűszúrások rajzából a levelek
alakját egész pontosan meg lehetett állapítani. Ezek a motívumok egyetlen
bőrből vannak kimetszve, csak a közepükön látható kisebb fekete forma
az, mely külön darabból készült.
Foglaló formájuk tojás-vonal. Mintegy ebből a nagy formából, karélyosan
van kivágva a díszítés, melynek vonalai erősen keletiek, az arabs hajlásokra feltűnő módon emlékeztetők.
Mind a két motívum szimmetrikus. Eredetük, úgy látszik, levélre vezet
hető vissza. Erősen stilizált, a természettől szinte erőszakosan elmódosult
motívumoknak látszanak; természetüket azon
ban mégis elárulja a körrajz csipkézete, a
levél-karélyok öntudatlan kifejezése, a levél
erezet sejtése.
A 4-ik ábra két rajzában szép, tisztán
applikáczióval készült virágot mutatok be.
Mind a kettő régi ködmönről való, a
melyeknek hátát díszítette. Piros, fekete és
sárga bőrökbői vannak az egyes motívumok
kivágva. Hímzésnek ezeken semmi nyoma
nincs.
Az a példán a növényi eredet világo
san meglátszik. A szív-formát kivéve, minden
egyes motívumnak kimutathatjuk növényi
eredetét.
A koronázó motívum szegfű, alatta szim
metrikusan két tölgyfa-levél van elhelyezve,
a kompozíció derekán egy-egy rózsa foglal
helyet és az egész egy szív-formájú levélbe
van ültetve. (Hasonló a szűrvirág szerkezeté
6. ábra.
hez. A keleti jelleg itt is elvitázhatatlan.)
Még szebb a h példa. Itt semmi, de semmi nem hiányzik abból a
tipikus virágszerkezetből, melyről a palócz szűrvirágoknál már szó volt.
Ugyanazt a fa-módra készült kompozicziót ismerjük fel benne minden
részecskéjével, mint a hogy azt ott láttuk. A motívumok is ugyanazok, csak
lényegtelen módosulást szenvedtek.
Nézzük hát meg közelebbről ezt a kompozicziót:
Legalul foglal helyet a két nagy levélforma, mely a kompoziczió tar
tójául szolgál — szív-foltot ad; utána összekötő levélzet jön (mely ismét
erősen arabs jellegű); erre következik a két nagy derékfolt (jobbra és
balra egy-egy), a melynek mindegyike viseli a szűrvirágoknál ismert függe
léket is; mellette a két bimbó (szimmetrikusan elosztva); legutoljára látjuk
a koronázó szegfűt. Erre a tipikus szerkezetre még a tárgyalás folyamán
többször rá fogok térni.
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A 6-ik ábránál nincs sok mondanivalóm. A 3-ik ábrával rokon.
De érdekes a 8-ik ábrán látható virág. Ez lajblit díszít. A lajbli bőre
barnás, az applikáczió piros, zöld zsinórszegélylyel, a rajta látható lyukak

7 ábra.

sárgarézgyűrűk. Ez a technika a legritkább. De a tót vidéken sűrűn talál
kozhatunk még. vele napjainkban is.

8. ábra.

Tisztán hímzéssel készültek az újabb női ruhák díszítései, különösen
a lájblik, a melyeknek ujjuk nincsen. (11., 17., 18., 19., 20. stb. ábrák.)
Az eddig ismertetett díszítő módokkal találkozunk a palócz ködmönökön.
.:
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A mi az egyes motivumokat illeti, ezek természetesen mind ezekhez
az ismert technikákhoz módosultak, de közel rokonságot mutatnak a szűr
virágokkal.
A levelek úgyszólván vonásról-vonásra hasonlók a szűrvirágok levelei
hez. Csak itt-ott mutatnak nagyon föltűnő különbségeket, a melyek a bőr
megmunkálásának sajátos módjából következnek.
A rozmaring-léYél itt is nagy szerepet játszik. Mindenütt megvan,
mindenhová jó, alkalmas. De mégis sokkal szerényebb, mint a szűrvirá
goknál. Ott tömött, sűrű domináló foltokat alkotott, itt csak nagyon rit-

9. ábra.

10. ábra.

kán jut ehhez a szerephez. Itt valami virágszárat kisérnek, nem sűrűn
sorakozva egymás mellé. Ennek a különbségnek a magyarázata egyszerű.
A ködmönök díszítésénél a főszerepet a bőr viszi. A nagyobb virágok tar
tója a bőr, minden tipikus palócz kompoziczióban. A kisebb, lényegtelenebb
virágokat hímezték. így a rozmaringleveleket is. Mindig, Már a technika
kényszerítette hát a rozmaringlevelet arra a rendeltetésre, a melyet az ornamentumban betölt.
Az a jelenség azonban, a mit a szűrvirágoknál láttunk, hogy rozma-
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ringlevelek motívumokat alkothatnak, itt is előfordul. Az itt bemutatott
rajzokon rózsát, szegfüvet látunk rozmaringlevelekkel csoportosítva.
A rózsalevél a ködmönvirágokon eltűnni látszik. Míg a szűrvirágokon
a foltelosztásban jelentős szerepe volt, addig itt nem becsülik többre a
rozmaringlevélnél. Függelék-levél gyanánt jelentkezik, rendesen a rózsák
hoz tartozva. Látjuk a 16-ik, 12-ik ábrákon. Ugyancsak ezeknél látjuk azt
is, hogy a rózsalevélnek csak a hegye tűnik fel a virág mellett. Két rózsa
levél közé illeszkedik a csonkalevél.
A tölgyfalevél már sűrűbben megmaradt. Többször alkalmazzák, a mely
nek okát abban keresem, hogy bőrből is szívesen vágták ki és mint tisztán
bőrvirágot is alkalmazták. A 4-ik ábra a példáján látunk egy ilyet. De
szívesen hímezték is, a mint azt a többi rajzon (a 12., 15., 16. ábrákon)
látjuk. Ezt a motívumot sem látjuk nagyon
kiemelve soha. Legtöbbnyire összekötő for
maként szerepel.
A Mpzélet által alkotott leveleknek
van a szűcs előtt a legnagyobb jelentő
sége. Ezek ritkán mutatnak valami hatá
rozottabb levélformát. Inkább csak külső
foglaló alakjuk és rendeltetésük árulja el
eredetüket. Többnyire a mester képzeleté
nek termékei. Legtöbbjüket bőrből vágja
ki. Előfordulnak mint önálló díszítések, de
mint alárendeltebb motívumok is. Egészen
önállóan díszítik a nagyobb összetettebb
levelek a ködmön hátát, a kisebbek a köd
mön ujját. A férfi ködmönökön a leggy akoribb.'|Példákat rá különösen a 2., 3., 4., 6.,
8., 10-ik ábrákon látunk. Ezeknek a leve
leknek arabs jellege elvitázhatatlan. Már
11. ábra.
megalkotásuk is mohamedán gondolkozásra
vall. Nem akarja a természetet utánozni, nem akar valami határozott levelet
ábrázolni a mester, mikor metszőkósével hasogatja a bőrt, de teljesen kép
zeletére bizza magát. Engedi az éles kést úgy, a hogy fantáziája vezeti.
Kanyarít vele, lendületes vonalakat metsz. Szinte magától jönnek a bizarr
formák, mintha azok igazán csak a kés szeszélyétől függenének.
Nézzük csak a 3-ik ábrát! Hogyan készültek ezek?
Ovális formájú bőrt hajlított össze a mester. A közepe táján kimetszett
egy darab bőrt. Akkor fölülről kezdve az éles metszőkéssel karélyokat
kezdett kivágni. Ha egy ilyen karély két vonalát megfigyeljük, rágondolunk
az összehajlított bőrre, az éles metszőkésre, azonnal tisztába jövünk ezek
nek a díszítéseknek a karakterével. Látni fogjuk, hogy végtelen naiv, mégis
tetszetős, csinos, változatos ornamentumokat kapunk ezzel a primitiv, gye
rekes komponálási móddal. Szándékosan mondtam, hogy — gyerekes komponálási mód. Tényleg az. Most is így csinálják a gyerekek. Mindnyájan
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emlékezni fogunk erre a módra. Ha valaki életében ráért arra, hogy gyerek
legyen, akkor biztosan megtette azt, hogy kettéhajtott papirost, fogott
legyet, annak a fejét a hajtás vonalára tette, ráhajtotta a papirost, a kör
mével szétzúzta a légyfejet, a melyből a vér szétmorzsolódott és különös
szimmetrikus ornamentumot hagyott hátra a fehér papiroson.
Az én nagyapám volt ilyen gyerek, az mutatta nekem ezt az ipar
művészeknek ajánlható, ötletekben gazdag tervezési módot.
Ugyancsak ő csinálta meg azt is, hogy a papirost összehajtotta és
szép ornamentumokat hasogatott belőle a peneczilusával.

12. ábra.

13. ábra.

A szűcseink tehát nem csináltak mást, mikor bőrleveleiket metszették,
mint azt a primitiv Ősjátékot művelték. Ha a művészetet némelyek a lélek
gyönyörködtető játékának tartják, akkor ezek a mesterek azt, öntudatlanul
bár7 de a legkifejezettebben, legtisztábban űzték.
Ezért kimeríthetetlen ennek a primitiv eljárásnak formakincse.
De azért elfajult ez is, mert később rászoktak a sablonra. A mester
nek megtetszett valami csinosan sikerült levél, kemény papirosból kivágta,
sablonnak használta. Meg lusta volt még annyira is, hogy metszés közben
arra gondoljon, miszerint kését jobbra, vagy balra vezesse. A sablon gon
dolkozott helyette.
Nézzük csak most azt, hogy miképen került a szűcseinkhez az arabs
gondolkozás, a keleti szellem, mely a borvirágokra rakódott főképen.
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Nem akarok nagy feneket keríteni a dolognak és fajunkra vonatkozó
vitaelemeket hozni munkámba, így csak ráutalok egyenesen arra a néze
temre, hogy a szűcseink a mesterségüket a törököktől tanulták.
<
Szerintem a magyar timárok, szűcsök a törököknek köszönhetik mes
terségüket.
A török uralom hatása látszik meg bőrrel dolgozó mestereinken. Ott,
a hol török fészkek voltak, nagyban virágzott a bőripar, a timárok, vargák,
szűcsök stb. nagy híres czéheket alkottak, a melyek szorgalmasan szállí
tották bőrárúikat a török uraságoknak, a kik a keleti bőrmunkát szerették,
követelték.
Csak egy pár bőrkészítési nemet említek, ezek elárulják rögtön ere
detüket. Sok „kordovánt", „szattyánt" készítettek, csizmának, papucsnak,
— „irhaft-bőröket „bekecs"-nek, ködmönnek. A „tímár" is török név.

14. ábra.

15. ábra.

Általában a magyar bőripar hemzseg török reminiszczencziáktól. Egykorú
följegyzéseken sokszor látunk vonatkozásokat a bőriparra vonatkozólag.
Mikszáth — „Beszélő köntösé "-ben említés tétetik egy török kaftánról, melynek bőrvirágait egy magyar szűcs hajszálról-bajszálra utánozni
képes. Ha ezt anekdotának fogadjuk is el és tudományos értéket nem
tulajdonítok is neki, de mindenesetre említésre méltónak ítélem.
A palóczföld a török uralom alatt megszállott terület volt. Füleken
basa lakott, Losonczon bégség volt, Balassagyarmat állandó táborhely,
Nógrád vára pedig szintén török fészek vala.
Losonczon meg is maradt a „Bég"-utczája, mellette a „Vargák
utczája" névA palócz szűcsök virágain látható és érezhető nagy befolyást ebből
az okból magyarázom.
A képzelet alkotta levélalakok közt van azonban egy, mely eltérőleg
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a többitől, állandó formát mutat. Ezt a motívumot legjobban láthatjuk a
16-ik ábrán. A legalsó szívalaku formát tessék nézni. Eredetét a szívre
vezethetjük vissza. Ebből az ősformából van kikanyarítva.
Legtöbbször erre van építve a kompoziczió. Ebből nő ki a virág szára,
a melyhez a többi motívumok csatlakoznak.
Kis változtatással találkozunk ezzel a motívummal a 15-ik ábrán is.
Itt ugyancsak azt a helyet foglalja el, mint az előbb említett esetben.
Ezt a motívumot igen sűrűn és nagy kedvvel használják. Mindig úgy,
a mint azt itt láttuk.
Itt említem meg a szív-motívumot is.
Ezzel a szűrvirágoknál csak mint
alárendelt szerepű formával találkoz
tunk. A szíves rózsánál volt róla szó.
Itt másképen van. A szív önállóan
szerepel és fontossága igén nagy. Ezt
főképen annak köszönheti, hogy bőrből
való kimetszésre igen alkalmas forma.
Valóban, az összehajtott bőr szinte kí
nálkozik arra, hogy a rozmaring levél
vonalát utánozva egy metszéssel szív
alakot vágjunk belőle.
A 4-ik ábrán látunk ilyen bőrszí
veket, A kétféle metszést is megfigyel
hetjük az a és a & példán. Az elsőnél
a kiinduló metszővonal megtartva len
dületét egyszerűen hajlik be, a máso
diknál egy kissé visszatérve, csúcsosab
ban, hegyesebben képezi ki a szív alját.
Ezt a két hajlást látjuk utánozva
a többi szíven is.
A szív sokszor díszítve is van
valami hímzéssel, pl. a 12-ik ábrán.
Ez különben a legáltalánosabb, a leg
16. ábra.
gyakoribb. A szív karélyánál fölül pon
tot látunk, melyből sugarasan fonalak indulnak szét a szívbe, a melyek
közt zeg-zugos vonal foglal még helyet.
Gazdagabb már a szív motívuma a 13-ik ábrán. Itt a szív közepét
négy zeg-zugos vonalból képezett rács díszíti, a széleit pedig rozmaring-leve
lek koszorúzzák.
A 14-ik ábra szíve már tisztán hímzéssel készült. Ennek megfelelően
alakult is át. Hármas szívet ritkán találunk. A 21-ik ábrán fordul elő, mint
szíves rózsának a közepe.
A szív alkalmazása igen fontos. Többnyire ebből indul ki a virág.
Mint alapmotívum egyik legjelentősebb tényezője a kompozicziónak. Foltban
is érvényre jut, a mennyiben meglehetősen nagy formájú.
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A képzelet alkotta levelek közt vannak azok is, melyek csupán valami
folt kitöltésére valók, de semmi más szerepet nem játszanak. Ilyen leve
leket látunk a 8-ik ábrán és 4-iken is. Ezek a levélformák bőrből valók
és úgy látszik nem egyebek, mint kisebb hulladékok, melyeket a mester
akkor kapott, mikor nagyobb bőrformákat vágott ki. Ezek szintén magukon
viselik az arabs jelleget.
Ezeken a leveleken kívül előfordulnak még indaszerü formák is, melyek
egyes motívumok összekapcsolására valók.
A virágok itt is nagy szerepet játszanak. Sőt sokkal nagyobb fontos
ságúak, mint a szűrvirágoknál.
Míg a szűr-díszítéseknél a levelek tömege elnyomni látszik a virá
gokat, melyek szinte csak arra valók, hogy a levelek ötletes játékát élén
kítsék, addig itt a virág nyomul előtérbe. P. o. a 9-ik ábra díszítménye csupa
rózsából áll, itt-ott lá
tunk egypár levelet,
melyek inkább csak a
virágszár
erősítésére
szolgálnak.
A virágokat bőr
ből vágják ki. Már ez
is jelöli állandó voltát
és fontosságát.
Hímzéssel gazda
gítják, mely sokszor
azután annyira megy,
hogy a bőr karaktere
teljesen elvész. A ki
sebb motívumok azután
tisztán hímzéssel ké
szülnek.
Itt is körülbelül
17. ábra.
azokkal a virágmotivumokkal találkozunk, mint a milyenekkel a szűrvirágoknál.
Leggyakrabban azok a virágformák fordulnak elő, melyeknek bőrből
való kivágása nem okoz különösebb nehézségeket. Azok a motívumok, me
lyeket bőrből metszeni nem lehet, csupán hímzésre alkalmasak, csenevé
szek, kis foltjuk van és csak mint kisegítő elemek szerepelnek.
A rózsa, mint naiv motívum itt is természetesen kiváló fontosság
gal bír.
Legegyszerűbb alakját a 4-ik ábra a rajzán látjuk. Egy darab bőrből
kivágott motívum, melynek hat levele van.
Ehhez hasonlók a 9-ik ábra rózsái. Ezek szintén bőrből vannak
kivágva, de több karélyuk van. Mindegyik rózsában más színű bőrből kivá
gott rózsa foglal helyet, mely- a motívum gazdagítására szolgál.
A rózsát, mely bőrből van többnyire kivágva, igen gyakran hímzés
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díszíti- A 16-ik ábra rózsáin a hímzés még kevés. Egy pár fonálból áll az
egész, melyek a rózsa középpontjából sugarasan oszlanak szét és a motívum
osztottságának kiemelésére szolgálnak. Úgy látszik, mintha ezek a fonalak
a porzószárakat akarnák utánozni.
Leggyakoribb a 12-ik ábra rózsája. Ezt osztottságának megfelelőleg
csillag díszíti, mely zeg-zugos vonalakból áll. Ezen belül porzócsomócskát
utánzó hímzés van, mely kiemeli a rózsa középpontját.
Gazdagabb a 15-ik ábra rózsája. Itt a nagy, összefoglaló bőrrózsán
belül két kisebb hímzett rózsa foglal helyet, melyeknek színe erősen külön
bözik egymástól. Kis rozmaringlevél-csomócskák is díszítik még a rózsát.
A forgó nagy malom-rózsával
itt is találkozunk (21., 22-ik ábrák).
Ezek mindig hímezve vannak és
teljesen hasonlítanak a szűrvirág
malom-rózsáihoz. A 13-ik ábra ró
zsáján módosulás történik, amenynyiben itt is látjuk a sűrűn hasz
nált hatszögű csillagot.
Az eddig említett rózsaalakok
mind centrális elrendezésűek vol
tak. Osztottságukat jellemzi a ha
tos szám. Rendszerint hat szirmuk
van. De előfordul az ötös osztás
is, mely a rózsa megfigyelésének
eredménye lehet.
A bazsarózsa név alatt olyan
motívumot értek, mely nem közép
ponti elrendezésű. Példát látunk
rá a 24-ik ábrán. Foglaló formája
kör, de magja nem a czentrumbau
foglal helyet, hanem a foglaló
vonalat belül érinti. Ugyanilyen
belül érintő köröcskékből áll maga
18. ábra.
a mag is. Szimmetrikus motívum.
A karélyok nem egyformák. A mag érintési pontján van a legkisebb karély
(szirom) és innen kezdve nagyobbodnak az osztási távolságok Ez a motí
vum szolgál alapul a „szíves rózsának", mely itt is nagy szerepet játszik.
A szíves rózsát bőrből is vághatják. Ilyent látunk a 14-ik ábrán. Ez
mindenben megegyezik a szűrvirágokon látott szíves rózsával, amelyet ott
már letárgyaltunk. Különbséget mutat azonban a 21-ik ábra szíves rózsája.
Ennek foglaló formája kör és hármas szíve van. Rendkívül érdekesek a
23-ik ábra szíves rózsái.
A szegfű erősen keleti jellegével szinte uralkodik a ködmön-ornamentikában. Kizárólag koronázó motívumként jelenik meg, befejezve az egyes
kompozicziókat.
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Legjellemzőbb alakját a 4-ik ábra a példáján látjuk. Ez a motívum
erősen stilizálva bár, de világosan mutatja a szegfű-foltját. A b rajzon már
kissé túlzott a metsző kés munkája. De azért ez a szegfű sem marad ere
detiség tekintetében az említett mögött.
A 8-ik ábra szegfűje is erősen magán viseli a régi keletűség bélyegét.
Érdekességét emeli az applikálás módja, a mennyiben ez vastagabb zsinór
segélyével történt, melynek alkalmazásában eredetiség is van, a meny
nyiben a zsinórzás maga is díszítést képez. A szegfű közepe zsinór-kacskaringgal van gazdagítva.
Szép szegfűket találunk azok között, a melyeknél a motívumnak csak
a foglaló formája van bőrből, a többi pedig hímezve van.
Ilyen p. o. a 13-ik ábra szegfűje. Ennél a csésze két egymásfelé for
dított rozmaring-levélből áll. A szegfű csipkézete igen érdekes; ennek
megfelel őleg zeg-zugos vo
nal követi a szegfű haj
lását. A motívumhoz tarto
zónak látszik az a két
nagyobb rozmaring-levél,
mely fölfelé hajlik.
Túlnyomó a hímzés
a 14. ábra szegfűjében.
Nagyon hasonlít a pálmá
hoz is, mely a keleti stí
lusokban oly nagy szere
pet játszik.
A szegfű a szűcs
virágain mindig mint ko
ronázó motívum szerepel.
Mindig arra szolgál, hogy
19. ábra.
a kompozicziót befejezze.
Ez magának a szegfűnek a jelleméből következik, mely ennél a motí
vumnál mintául szolgált. A szegfű ugyanis magas, egyenes száron ülő virág,
mely legtöbbször oldalnézetben érvényesül. Ez a jellemvonás megmaradt a
motívum alkalmazásában. Mindig magas száron, a kompoziczió tetejében
látjuk elhelyezve a szegfűt.
A liliom, vagy inkább tulipán, nem hiányzik a ködmönökről. Meg
lehetősen sűrűn fordul elő. Itt-ott egészen bőrből van kivágva, különösen
a nagyon régi ködmönökön, de legtöbbször a hímzés is szerepel a kiala
kításban.
Tisztán bőrből kivágott tulipánnak csak a nyomait láttam. A mint ezek
ből a nyomokból következtetni tudom, szélesen kinyílott tulipán alakjuk
volt. Általánosságban a tulipán foltját utánozták, a szirmok nem váltak azon
ban külön. (7. b ábra.)
Mikor hímzéssel segít a mester magán a motívum kialakításában,
akkor már külön választja a szirmokat egymástól.
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A tulipán ábrázolása a népies díszítésben meglehetősen általános
mód szerint történik. Három szirmot látunk. Egy szirmot elölről nézve, a
két oldalán pedig egyet-egyet profilban, melyek kihajolva adják a tulipán
nak már ismert alakját. A két oldal-szirom a mellső alól látszik kibújni.
(16-ik ábra.) A középső levél sokkal kisebb és az által van egy kissé
mégis kiemelve, hogy három rozmaring-levélből álló bokrétácska van a
végén.
Nagyon fontos a 12-ik ábra tulipánja, keleties jellege miatt Itt a két
oldalszirom egygyé olvadt össze. Az egész motívumnak tojásvonal a foglaló
formája. Legnevezetesebb az, hogy a külső vonal erősen tagozva van
azáltal, hogy bemetszések vannak rajta. A középső levél nagyobb, mint az
eddig látottaknál és rácshoz hasonló hímzéssel van díszítve.
A tulipán a kompoziczióban többnyire koronázó motívumként szerepel,
de nem ritkán az oldalvirágok között foglal helyet.
Kis virágok, bimbók nagy szerepet játszanak részben mint fő, részben
mint mellérendelt motívumok.

20. ábra.

Megtörténik sokszor az is, hogy valamely kompoziczióban csupa kis
virág van. Ezeknek foltja egyenlő értékű, egyik sem érvényesül a másik
nak a rovására. Ilyenkor adva van a kompoziczióban egy-két vonal, inkább
ág, ezeket díszítik azután a kis rózsák, cseresznyevirágok, inkább ötlet
szerűen, mint megállapodott rend szerint.
A kis virágok közt említésre méltó a cseresznyevirág. Ez tulajdon
képen két kis kör, melyek egymást belül érintik. Azután ez fejlődik,
variálódik szinte határtalanul. A külső kör helyett ellipszist látunk (12-ik
ábra), vagy szívformát kapunk (13-ik ábra). Az itt bemutatott rajzokon
számtalan fajtát látunk, melyekre jelentéktelen voltuknál fogva nem akarok
bővebben kiterjeszkedni.
Általában véve sok az apróbb motívum, különösen ott, a hol a ködmön
tisztán hímzéssel készült.
Az állatvilágból vett motívum is előfordul ritkaságképen. így p. o.
a 17-ik ábrán papagályt látunk nagyon naivan ugyan, de azért elég jellem
zően ábrázolva.
A magyar czímer itt is előfordul, mint díszítőelem. (20. ábra.)
A kompoziczió a szűcsremekeken épp úgy, mint a szűrvirágokon
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mutat olyan általános tulajdonságokat, melyek vizsgálódásra érdemesek.
Itt is vannak olyan alapeszmék, a melyek vezetik a virágozó mester kezét
a tervezésben, illetve a motívumok csoportosításában. A tervezés itt sem
ötletszeruleg történik, megvannak a maga szabályai, korlátai, melyek rész
ben maguktól a díszített felületekből, részint a motívumok tulajdonságaiból
ós az anyag természetéből következnek.
A tervezésre legelső sorban a díszítendő terület van befolyással.
Az első kívánalmakkal maga a díszítendő folt áll elő, a mennyiben meg
követeli, hogy a virág alkalmazkodjék a nagyságához, az alakjához.
A ködmönön a legalkalmasabb felület, a mely díszítésre kínálkozik,
a háta. Ez a legnagyobb. Ez tűri meg első sorban leginkább a virágozást. Szinte kívánja, hogy díszítve legyen. Szabást, varrást, szegest, mindent
beleszámítva, egy szabályos trapezalakú területhez hasonlítható a ködmön
háta, mely díszítésre vár. Régebben fölhasználták ezt az egész területet
és egészen teleteremtették bőrvirágokkal, mint azt a 8-ik ábrán látjuk.
Itt különleges esettel állunk szemben, a mennyiben ennél minden kis

21. ábra.

helyecske díszítve volt. Azért ez a kompoziczió is mutat rendet. Szim
metrikus. Legalul háromszögű folt van (a szívet helyettesíti?), erre követ
kezik két rózsa, a melyen szegfű ül. Ebben is megtaláljuk a tipikus
komponálási rendet (melyre majd rátérünk), csak kissé hiányosan. így p. o.
a levelek kiszorultak a kompoziczióból és oldalt kaptak helyet.
Általában kétféle típusra oszthatjuk föl a ködmönkompozicziókat:
1. vagy a nyaknál kezdődik és halad lefelé körülbelül háromszög alakban
töltve ki a teret; 2. vagy alul kezdődik és a faalakú kompozicziók mód
jára halad a nyak felé.
Mind a kétféle mód nagyon régi és egyformán használatos. Mind a
kétféle tervezési módra ráakadunk a legrégibb ködmönöktől kezdve a
legújabbakig.
A nyakról lecsüngő virágot akkor használják, mikor a díszítéssel
takarékoskodni akarnak. Hátul, közvetlen a nyak alatt minden kis díszítés
feltűnik és bármilyen egyszerű legyen is, megteszi a magáét.
Ezeknek a kis díszítéseknek többnyire háromszögű alakjuk van.
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Ilyen p. o. a 18-ik ábra a példája. Itt a háromszög közepén foglal
helyet egyetlen nagyobb rózsa, mely kis cseresznyevirágokkal díszes, a forma
többi részét rozmaringlevelek töltik meg.
A 18-ik b ábrán már három rózsát látunk a háromszög természetének
megfelelőleg elhelyezve, a melyek fölött rozmaringágacska fekszik.
Sokkal nagyobb virágot látunk a 19-ik ábrán. Ennek motívumai
aprók és többször hajlított szárak közé elhelyezettek. Itt szimmetriáról a
szárak görbülése miatt csak a felső két ágnál lehet szó, de itt sem teljes.
A középső ág kettősen hajuk és mellette nem a szimmetria, hanem a
tömegelosztás elve szerint próbálta a mester elrendezni a motívumokat,
figyelemmel lévén az ág kettős hajlására, melynél a homorúbb oldal az,
mely a nagyobb folttömeget hordani képes. Ez a kompoziczió különben
tótos ízű. Tót parasztszűcsök gondolkoznak még most is így.
A 22-ik ábra foglaló formája trapéz. Tehát tökéletesen alkalmazkodni
akar a díszítendő felület alakjához. Szimmetrikus elrendezésű, voltakópen

22. ábra.

nem egyéb, mint a 18-ik ábrán látott kompozicziók mintájára szerkesztett
nagyobb díszítés. Itt is szimmetrikusan elrendezett, jobbra-balra hajló
rozmaringágacskából no ki a szimmetriális tengelyben elhelyezett ág, mely
nek végén tulipán díszeleg. Az ágak gazdagon rozmaringlevelekkel dísze
sek, melyek közt apró motívumok foglalnak helyet nem igen domináló
foltokban. Csak a két nagyobb rózsa van kissé kiemelve.
Nagyon szépek azok a szimmetrikus, szalagszerű kompozicziók, melyek
szerkezetre nézve a szűrök aszaldíszítéseihez hasonlók. De míg az aszalok
díszítésénél végtelen szalagokat is láttunk, addig itt mindig befejezett
kompoziczióval van dolgunk, melyeket sem jobbra, sem balra nem lehet
folytatni befejezettségük miatt.
A 20-ik ábrán a díszítés tengelyében a magyar czímert látjuk. Ez
dominál és a mellette elhelyezett rozmaringágak a czímermotivumot csak
gazdagítani látszanak, ámbár ezek hajlásában is van figyelemre méltó.
Csak két gazdagabb, de kicsiny cseresznyevirág élénkíti a rozmaring
ágakat.
Néprajzi Értesítő. XII.

3

34

FÁBIÁN GYULA

A 21-ik ábránál a tengelyt emelték ki első sorban, de beléje csak
kisebb motívumot helyeztek. Jobbról-balról következő rózsamotivumok azok,
a melyek a kompoziczió legnagyobb foltját teszik. Ezektől kifelé egyre
kisebbedő motívumok foglalnak helyet a hullámosan hajló ág mellett.
Ehhez hasonló, igen szép kompozicziót látunk a 23-ik ábrán. Itt a
motívumok foltjai meglehetősen egyenlő értékűek, szimmetrikusan helyezked
nek el körülbelül úgy, hogy a középső nagyobb motívumhoz viszonyítva,
meglehetősen egyensúlyban legyenek.
Leginkább figyelemre méltónak tartom a /a-módra való komponálást.
Ez igen réginek látszik és a szűrvirágoknál is nagyon elterjedt. Általában
véve ez is keleti vonás a palócznépművészetben, mely másutt is meg
nyilvánul.
Ha a fa-módra való kompozicziót vizsgáljuk, azonnal látjuk, hogy itt
típusra következtethetünk, mely legfőbb vonásaiban teljesen megegyezik
azzal, a melyet a szűrvirágoknál találtunk. A virágok elrendezése, sorrendje
ugyanaz itt is. Ugyanazokkal a motívumokkal, ugyanazokon a helyeken

23. ábra.

találkozunk és csak a technika másnemüsége változtatja meg részleteiben
a kompozicziót.
Nézzük p. o. a 4-ik ábrát. Az a rajzból még hiányzanak a tipikus
fa kellékei, de a szerkezet már ebben is megvan. Látjuk a szív foltját,
mely a szűrőknél két nagyobb levél (rendesen rózsalevél), látjuk a derék
ban a rózsát, utána az összekapcsoló levél-alakzatot, végül a koronázó
szegfűt. De a b példán már a tipikus /a-kompozicziónak minden kelléke
megvan. Nem hiányzik semmi. Először van a szív, utána kapcsoló-forma;
erre nagyobb motívum következik (legtöbbször rózsa); most bimbót látunk,
a mely átmenetül szolgál a szegfűnek.
A fa-típust látjuk legkisebb részletekig érvényesülni a 12., 13., 14.,
15., 16-ik ábrákon. Ezeknél csak a motívumok variálása adja meg a
különféleséget és változatosságot.
Általában ezeket a kompozicziókat bizonyos könnyedség, hogy úgy
mondjam : kecsesség jellemzi. Valóban rájuk illik a „virág"-név.
A szűrdíszitések analóg példái sokkal nyomottabbak, szigorúbbak.

\
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Ennek a jelenségnek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a fatípusú kompoziczió alkalmazkodott ahhoz a térhez, a melyet díszített.
A szűrőkön a gallér sarkán foglalt helyet és nagy mértékben arra volt
utalva, hogy tengelye ne túlságosan hosszú
legyen. A ködmönöknél másképen van.
Itt a hátat díszíti. A ködmön alján kezdő
dik a virág, felfut a háton egészen a gal
lért díszítő prémig. Már itt illik a karcsúzás. Szabad, sőt kívánatos a virág törzsét
jó magasra húzni. Ezt megengedi a díszí
tendő tér, sőt kínálkozik rá.
\ A 9-ik ábra kompozicziója nem tipi
kus fa. Ezt úgy értem, hogy ámbár a szer
kezetnek elég van téve, de nem az a
palócz fölépítés látszik rajta, melyet az
imént tárgyaltam és a melyet én etno
gráfiai szempontból igen fontosnak tartok.
Itt magas, karcsú szárat látunk cserépből
kinőni, melyet csupa rózsa díszít. Az egé
szet gyéren élénkíteni igyekeznek a roz
maringlevelek, a melyeknek semmi jelen
tőségük azonban nincs.
Még szerényebb /a-módon van kom
ponálva a 11. ábra.
A ködmön ujja végét is díszítették.
Természetesen kisebb kompozicziókkal,
melyeknek főiépítése nagyjában megegye
24. ábra.
zik a nagy virágokkal.
A ködmön elején ritkán lá
tunk díszítést. Itt a gombok azok,
a melyekkel pompát fejtenek ki.
A gombokat bőrből kötik, rende
sen valami rózsabimbót utánozva,
néha többszínű bőrből. Gomblyuk
helyett bőrzsinór-kötőket találunk,
melyeknél szintén lehetséges a
díszítés.
A ködmön elejének az alsó
sarkain láthatunk néha díszítést. •
A 24-ik ábrán két ilyen sarok
virágot mutatunk be. Ezek szi
25. ábra.
gorúan alkalmazkodnak a sarok
hajlásához, a vezető vonalak mindig a sarokhoz vannak görbítve. A 25-ik
ábra virágai szintén ilyenek, de sokkal naivabbak az előbbenieknél.
A színezés élénk. Ezt nagymértékben az anyag maga teszi.
3*
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Persze legfontosabb a bőrszíne. Az alapbőr sárgás barna, de a finomabb
ködmönöknél fehér. Ez mindig fénytelen. A virágokhoz használatos bőr fényes.
Három színt használtak leginkább: feketét, karmazsin-vöröset és sárgát.
Mind a három erősen elvált az alaptól.
Hímzőfonálnak selymet vettek, mert ennek a ragyogása felelt meg
legjobban a borvirágok fényének. Használták a feketét, új-vöröset (czinnóber
ós karmin közt), sötét- meg világos-zöldet, a kanári-sárgát. Ezek a főszínek.
Másféle színt ritkán találunk.
A mi a színek elosztását illeti, nagyjából ugyanazt mondhatjuk, mint
a szűrvirágoknál. A szín-ritmus, melyről már bőven beszéltem, itt is hatá
rozottan érvényesül, ha szerényebben is. Ugyanazt a színváltozást találjuk
meg a ködmönvirágokon, mint a minő a szűrök díszítésein vonta magára
figyelmünket.
Ebben is megvan a közös vonás a két mesterség díszítéseiben és
ebben a közösségben (a mint már többször hangsúlyoztam), érezzük erősen
a keleti gondolkozást, a török befolyást.
*
Megjegyzés. 1-sö ábra: palócz férfi-ködmönről. 2-ik ábra: u. a. 3-ik ábra: bolyki
ködmönről. 4-ik ábra: pinczi ködmönökröl (igen régiek). 5-ik ábra: miksi-i ködmönről.
6-ik ábra: régi ködmönökröl hullott borvirágok. 8-ik ábra : lajbliról. 9-ik ábra: balassa
gyarmati szűcs-munka. 10-ik ábra: pinczi ködmön. 11-ik ábra: vilkei ködmön. 12., 13.,
14., 15., 16-ik ábrák: női ködmöndíszek Losoncz vidékéről. 17-ik ábra: daróczi ködmön
ről. 18-ik ábra: Juhász nevű balassa-gyarmati szűcs munkája. 19-ik ábra: falusi paraszt
szűcs-munkája. 20-ik ábra: vilkei ködmönről. 21., 22., 23-ik ábrák : Horváth János balassa
gyarmati szűcs rajzkönyvéböl. 24-ik ábra: női ködmönről.
Fábián Gyula.

A debreczeni fogatokról.
Pár nappal ezelőtt egy kis tanulmány került kezembe. Nem kisebb tudós
nak, mint Herman Ottónak tollából való. E tanulmány a „Debreczeni lefogatok"-ról
szól,1 melyet a tudós szerző „A Magyar Nyelvtudományi Társaság" 1909 decz.
14-én tartott ülésén adott elő. Egyszeri átolvasás után rögtön bizonyossá válik
előttünk, hogy e tanulmány, melynek tárgya igazán specziálitása lóvén Debreczennek — olyan téren mozog, a hol tisztán kérdezősködések után nem lehet
eligazodni. Ez az egyik. A másik hiba szerintem a kutatási eljárásban rejlik. Az
alföldi népet az ethnografus nem tanulmányozhatja direkt úton, azaz úgy, hogy
az illető tudja, hogy most az ő erényét vagy gyengeségét, ügyességét vagy együgyű
séget, szóval egész lényét tanulmány tárgyává teszik. Ekkor a nép gyermeke már
nem igazi többé, nem közvetlen és a mi fő nem közlékeny. Ha azonban még így
is tanulmányozni akarunk egy-egy néprajzi jelenséget, ez esetben pl. a debreczeni
czivisfogatot, a melyet mint mindent, a mi apáinkról származott ránk, az egyszerűbb nép
Őriz meg legtovább sértetlenül, nem megyek mesteremberekhez, mivel nem az illető
1

Herman Ottó : Debreczeni lófogatok, Budapest, 1910.
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mesterséget óhajtom tanulmány tárgyává tenni, hanem az illető tárgyak tanulmányozá
sában is megmaradok a népnél. Nem felejtem el azt a kézzelfogható igazságot, hogy
az az egyszerű paraszt nép van olyan okos és józan gondolkodású, hogy jobban ért
a maga mesterségéhez és a kezén megfordult tárgyakhoz, mint bárki más. Azonban a
legelőkelőbb czivisekhez sem fordulhatok teljes bizalommal, mert ott, a hol a
csizmát és magyar nadrágot már rég száműzte a pantalló és finom czipö, ott
hiába kutatok a régi debreczeni népélet legsajátosabb tényezői, még talán emlékei
után is. Viszont a néprajzi tárgyak előzetes áttanulmányozásával felfegyverkezve
oda állítani egy együgyű paraszthoz és azt egyenes és keresztkérdésekkel faggatni
és az egyes tárgyakat neki magyarázgatni, kevéssé czélhoz vezető módszere az
igazi néprajzi kutatásnak. Egy vidék lakosságának évszázados szokáson alapuló
kultúrájából ellesni csak egy szemernyit is, hosszú időt vesz igénybe. És e hosszú
időt néhány órai munkával kipótolni még a mai gyors haladás századában sem lehet.
Ezekben látszik Herman Ottó kis tanulmányának is fogyatkozása, a melylyel
a kis füzetkében mind ábráit, mind tárgyalását, illetőleg több helyt találkozunk.
Megeshetett, hogy kiváló tudósunk téves informácziókat kapott; de másfelől lehet
tek ez informácziók helyesek is s a meglevő hibák onnan eredtek, hogy sem
kiváló tudósunk, sem az ábrák ügyes kezű rajzolója nem tette vagy talán nem is
tehette ez ethnografiai jelenségeket beható tanulmány tárgyává.
És most én, a helyett, hogy e tanulmány körülményes és talán unalmas
bírálatába bocsátkoznék magam kísérlem meg egy bővebb, — de még korántsem
egészen teljes — leírását adni a debreczeni fogatoknak úgy, a hogy azt gyermek
koromtól kezdve láttam és hallottam.
Manapság szinte hihetetlennek látszik az a tény dolog, hogy még nem is
egészen négy emberöltővel ezelőtt nem Pest az ország legnagyobb és legnépesebb
városa, hanem Debreczen. 1792-ben Debreczen városának 2500 lélekkel van több
lakosa, mint Pestnek s 2150 lélekkel több, mint az ország akkori fővárosának
Pozsonynak. Ezt az első helyét a XVIII. században mindvégig, sőt a XIX. század
első pár évtizedéig megtartotta Debreczen. Ez a lakosság pedig nem földmívelő,
mint ma, hanem állattenyésztő, iparos és kereskedő. Debreczen európai hírű nagy
vásárain cserélték ki a bel- és külföldi kereskedők és iparosok árúikat s adták
el a tömérdek lábasjószágot s a vásárok pénzforgalmának méltán volt mesés híre.
A vásáros árúkat pedig nem vasutakon szállították fel és vissza, hanem tengelyen,
a miből ismét a lakosság állattenyésztő része húzott tetemes hasznot. A város
akkori óriási pusztáin és a Hortobágyon az igásjószág egész légiója, ezenfelül
pedig úgyszólván minden gondozás nélkül a marha, birka és dísztó megszámlál
hatatlan sokasága nevelkedett számára s amaz munkájával, ez életével járult tete
mesen a debreczeni czivítás rendes polgári hasznához. Az idegen és helybeli
mesteremberek és kalmárok vásárról vásárra hordása folytán egy sajátságos és
általános fuvarozó (debr. fuharozó) élet előzte meg a mai földmívelő életet, mely
az állattenyésztést mód felett fellendítette és azonfelül is sok pénzt hozott a szor
galmas és igénytelen embereknek.
A mai debreczeni nagy gazdák között nem egy van, a kinek még
legközelebbi őse mint egyszerű fuharosember kezdte és utóda ma házas, telkes
gazda Debreczenben. Az ősz czivis még ma is büszkeséggel beszél arról a régi
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szép időkről, a midőn még a furmányos ember Tokajt borért, Szigetet sóért
járta vagy portíkát vitt Szolnokra vagy nem ritkán követet Pestre. Szürkülő
fejjel még ma is kevésnek találják a mezei munkát, szívük vissza vonzza a dicső
múltba . . . Hiába. Spekulálni képtelenek — vágyaiknak szárnyát szegi a gőzös.
Debreczenben már régtől fogva kétféle jármű volt mint szállító eszköz
forgalomban: az egyiket kézzel toszttották, ez a targoncza; a másikat igavonó
állatokkal vontatták ennek kisebb formája a tályiga, nagyobb formája a szekér.
Az 1. ábrán egy debreczeni talyigát mutatunk be. Az oldal első ^ájo-jában a fél
napi széna van egy kis zsákban. Láthatjuk a haslót, a kétféle gyeplőt s a láncz
estrángot.
A talyiga a debreczeni ember szájában sohasem taliga, v. ö. Herman 0 . :
id. m. 6. L, kétkerekű erős szállító eszköz s az ősi foglalkozásnak korunkig
fennmaradt, restaurált eszközlője. Ez két kerekén úgy működik, mint egy kétkarú
emelő. Kerekei nem kisebbek, de
vaskosabbak, mint a szekér kere
kei, állanak: egy kerékagy, 12
küllő, 6 kerék talp és egy ráfból,
mely utóbbit meleg állapotban búz
zák a kerékre és az ú. n. ráfszegekkel erősítik rá. Az agy belse
jében van a puska a a kereket
a tészni, lőcs és tengelyvígszeg
tartják helyén. A löcsfű az olda
lon nyugszik, melyhez a löcsgúzs
tartja, a lőcskáva pedig alul a ten
gely végét veszi körül. A lőcsön
van még a tengely vígszeg, mely
egy lánczon csüng a tengely végén
és e czélra készített lyukba szol
1. ábra. Debreczeni talyiga.
gál. Legelöl a rudakon a felhércz
fekszik keresztbe, melynek két végét a felhágásra szolgáló csatlós köti a tengelylyel
össze, a csatlás e vége természetesen a lőcsön belül van. A talyiga a mindennapi
közeli forgalmat bonyolította le s főleg a heti vásárra felhordott árú forgal
mának szolgált s lehetőleg a város területén működött, míg a távoli, a város
kapuin kívül eső forgalmat, a szekér eszközölte. A szekér két talyiga össze
tétele. Két vastengelye, négy lőcse, négy kereke, kél felhércze, négy csatlása van s két oldala éppen egyszer olyan hosszú, mint egy talyigáé, de
alakja és berendezése éppen olyan, mint ezé. Kúd azonban a dupla szám- és
mértékarányok mellett is csak egy volt és van ma is az igazi szekérben. (2. ábra.)
Hajdan t. i. a szekérbe egy lovat nem fogtak. Az utak rosszak, a szekerek
nehezek, esetlenek valának. Ló meg volt elég a Hortobágyon: így legalább csak
két lovat fogtak egymás mellé s egy rudat tettek a szekérbe. Újabban azonban
az utak javultak, kis ügyes szekereket állítanak elő, a legelő fogy és drága, a
ló nagy pénzt ér s így a talyiga mintájára behozták a kétrúdú szekeret. (3. ábra.)
A legtöbb kétrúdú szekéren meglátszik ma is honnan eredt: megvan az egy
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rúd két szárnya csak e mellé két oldalt van szimmetrikusan a két rúd
elhelyezve a felhércz-re. A felhérczre két hámfa van erősítve. Az egyrúdú szekér
rúdja két rúdszárny-ból van s ebbe teszik bele és erősítik meg a rűdnyü-ht.
A rúd szárnya két egymástól egyre távolodó fa, a mely két rész a szekér
hasa alatt, a júh-val van összekötve. A rúd a két szárnyával az abstokon
nyugszik, a melyre a vastengely van felvasalva, a rúdszárnyak felett pedig az
abstokkal egyenlő vastag, hosszú fa az ú. n. símej fekszik szilárdan az abstokra
erősítve. A szekér első részét a hátsóval a nyútó köti Össze, mely úgy, miként
a rúd, a nyútó két szárnyá-böl és nyilá-ból áll. A nyútó szárnyai a hátsó
abstokon nyugosznak és felettük van a vánkos, mely az abstokkal együtt szilár
dan tartja a nyútó szárnyakat. Ez a szekér alsó része. Erre jön aztán a felső,
mely két oldalból, első és hátsó saroglyá-ból, „ajjdeszkából" áll. Az oldalnak
van felső és alsó rámája több vagy kevesebb számú záp-ja,, rajta a sallangó,
sallangókarika. A saroglyák a szekér meghosszabbítására szolgálnak. Az első
saroglya kissebb, gyengébb, mint a hátulsó saroglya. Az két oldalból, két
hosszanti és két keresztbe fekvő leveles pálczá-bó\ van. A hátulsó saroglya szin
tén két „saroglyaoldal"-ból, de három hosszanti és három keresztbe tett egy-

2. ábra. Kétlovas szekér.
szerű pálczá-böl áll. Megjegyzendő, hogy a debreczeni saroglyák mindig egyenesek,
ez által lehet megkülönböztetni a debreczeni szekereket a falusiaktól. A sarog
lyák saroglya-lánczokkal vannak feltéve a szekérre. Az ajjdeszka két darab
keskenyebb, de erős fajta fosznideszka. A nagy terhet hordó szekerek derekán
még egy középvánkos alkalmaztatik, az egész felső és hátsó rész a fergettyü
által mozog az első rész után. A saroglya a saroglyaláncz segélyével szabályoz
ható, hogy vagy az ajjdeszkával egy szintben vízszintesen álljanak vagy egy kissé
dűtősön, a mi ismét csinosabb és czélszerübb, mert így nem rázódik le a kas.
A kas füz- vagy cserfavesszőből font bélelete a szekérnek s lehetővé teszi, hogy
a szekéren apróbb tárgyakat is szállíthassanak, négy sarkából a kaskaró meredez
ki, zárt hátulsó részén pedig hántott vessző és néhány négyszögletes lyuk van.
A kas szükségképpen hozzá tartozik a debreczeni szekérhez, míg a debreczeni
talyigához nem. A debreczeni talyigás pl. soha sem tesz fel font kast, az a láda
pedig, melyet homok-, föld-, szeméthordásra használ már nem kas. Kast tesz talyigára a vákáncsos, juhász, tehenész, gyürüszsidó.
A lovakat Mm-mal fogják szekérbe. A hám részei: a húzója, mely a 1
szügy ének fekszik, ezt a nyakszíj, a vállszíj és a hátszíj tartja fenn a lovon.
A húzóból estráng megy a hámfáig, a mely a csülök segélyével van a hámfára
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felvetve, Hogy pedig a kírges kötél ki ne kezdje a lú hátulsó sodorát, az estráng
megfelelő részén hámtáska van.
A lovakat kenderkötöfíken tartják. Mikor a lovat felfikezik, a kötöfíket a
fejébe húzzák s a ló álla alatt egy karika foglalja össze a fíket, a fíkszár-ral,
mely utóbbinál fogva van a ló a jászolkariM-hoz vagy a zabló prémfájá-hoz kötve
kunkötísre. A fíken van még a zabola, a zabolakarika szíjjal és peczek-kel,
A debreczeni lófogatok hajtásánál igen fontos szerepet játszik a nyereg
is. Nézzük hát, hogy néz ki egy Debreczenben használt „füredi nyereg". A nyeregfa a ló hátához idomul, ezzel Összefügg az első és a hátulsó nyeregfü vagy
nyeregkápa, a két kapát a farbűr köti össze és teszi ülésre alkalmassá. Emellett
van még két ódalbür, a lekötő vagy a heveder, a felrántó, a kengyelszíj és a
két vaskengyel, az egészet letakarja a nyeregbunda, a mely fiatal, húsvéti fekete
bárány bőre, ez az ülést elég kényelmessé teszi. Régebben divatos volt az első
nyeregkápán a keresztfa sárgarézből,
de ma már elmarad, épp úgy nincs
ma már meg a farmatring, de meg
van a Herman 0. fokostartó-}&, a
melyet azonban kis kocsis-nak nevez
a debreczeni ember. Mit is keresne
ma már a fokostartó a nyeregkápában, a mikor a civisnek nincs fokosa.
A lóhátas betyár, pandúr, csősz foko
sát tarthatta e karikában, a horto
bágyi csikós kerekfejű &oí-ját dugja
bele, ha messzebb útra indul, de hogy
mikép képezi e karika a nyeregkápán
található néhány csattal a lószerszám
nak ma is szerves részét, arra ké
sőbben mutatok rá.
3. ábra Kétrudú ekhós szekér.
E tudnivalókkal felszerelve in
duljunk sétára most a „czivis hazában", nyitott szemmel vizsgáljuk a czivis pompás
„igáját". Hagyjuk most a fiakereket, a kereskedők, iparosok internationális árúkihordó
kocsiját, a „lófejű" vasutat vagy a postakocsi lompos jószágát. Mindenek előtt
keressünk egy debreczeni talyigát.
Éppen itt „dűti" fel a farát a kapu előtt, a járda mentén egy hatalmas talyiga.
A külváros kis utczajtó-ja, nyílik, kilép *ajta egy torzomborz külsejű ember,
utána egy eléggé csontos ló. Ócska nyereg a ló hátán, rajta a gyeplű is. Min
den további teketória nélkül belép az okos és engedelmes állat a két rúd közé.
A rudat felemeli a talyigás és beledugja a kengyel-be, nem pedig heveder-t hasz
nál, melyet átvet a nyergen, mint Herman 0. írja.1 A debreczeni talyigásnak vas
kengyel tartja talyigája rúdját, különben a szíjhevedert mielőbb elvágná a nehéz
rúd és a nagy teher. (4. ábra.) Hevedert csak a műkedvelő talyigások, Herman 0 .
vákáncsosa, gyürüszsidó, no meg egy pár olyan talyigás használ, a kik nem igen
1

Herman 0 . : id. m. 7. 1.
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vállalnak nagy fuhar-t;
sőt még mindezideig vaskengyele van Herman 0. gőz
malmi talyigásának, Kis Istvánnak is. A debreczeni ember vagy nyerget tesz a
lovára vagy hevedert, de a kettőt egyszerre feleslegesnek tartja, látni lehet olykor
egy-egy talyigát hevederrel, de ez az Összeházasítás egészen modern és ritka.
Ez alatt szorgalmas talyigásunk felvetette az estrángot, bezabolázott a most kapja
hirtelen és felül . . . Hová? — Ha üres a talyiga, mindig a talyigára és pedig
hátul ugrik fel rá, nem elől a csatláson. Áz otromba alkotmány megreng a kitermett ember alatt s talán fel is szaladna a két rúdja, ha meg nem akadályozná a
haslőláncz. Már tudjuk, hogy a talyigát súlypontja mindig előre húzza, így a
két kengyelre támaszkodva a ló hátán nyugszik, de hátuljának túlterhelése sem
billentheti fel, mert megakadályozza a lánczból, kötélből, szíjból készült a két
rudat a ló hasa alatt összekötő hasló. Ha pedig a debreczeni talyigás terhet szállít
maga mindig a nyeregbe ül. Éppen azért két gyeplűje van, egy hosszú, mely

4. ábra. Debreczeni talyigás.
a talyigáig ér és egy rövid, mely nyeregből hajtásra szolgál. A szállított árúkat
lánczczal köti le s a láncz, ha üresen hajt vagy az oldal zápjaira van ügyesen
feltéve (felcsavarva) vagy a talyiga faránál lóg. A talyiga felszereléséhez tar
tozik még egy Ülisdeszka, a melyre azonban csak ritkán ül, hanem annál gyak
rabban ül a lú faráho az ajjdeszká-ra s lábát leíógatja a semiségbe vagy
pedig az igazi talyigás, ha üresen hajt, egyáltalán le sem ül, hanem áll a talyiga
derekában. (4. ábra.) A talyigás felszereléséhez tartozik még egy vaslapát
vagy egy háromágú vasvilla a szemét- vagy földhordásra felkészülvén. Ezek
balról a „lőcskarikába" vannak húzva s a felhórcznek támasztva, jobbról pedig
egy félnapi takarmány van egy félzsákban az oldalra akasztva. Egy ilyen igazi
debreczeni talyigást mutat be mellékelt képünk. Herman 0 . „Debreczeni taligása" épp oly hibás, mint neve. Ez egy „vákáncsost" 1 ábrázol, nem pedig egy
1

A „vákáncsosok" szegény erdőkben lakó emberek, a kik a várostól vagy a kincs
tártól kapnak erdöirtásokat, a hol a „tucskóa-t áshatják a fiatal faültevényben, egy kis
veteményt termelhetnek s mindezek fejében a fiatal ültetvényt ápolni kötelesek: de jaj
annak a fának, melyet a vákáncsos nevel.

42

DR. ECSEDI ISTVÁN

debreczeni virtikli talyigás-t. A debreczenkörnyéki vákáncsosoknak, épp úgy,
mint a hortobágyi juhásznak és kondásnak van talyigája, a melyen tejet, tucskó-i
dinnyét stb. szállít a debreczeni piaczra, de az ő rozoga járművök nem fuharozás-m való, mivel sem az ember, sem a ló és talyiga nem elég erős erre. Ma
már a talyigába egy lovat fognak, de hajdan a debreczeni helyi vasút előtt, a
búzás és lisztes talyigások korában kettőt, sőt hármat is lógóra.
Ez rendesen úgy történt, hogy egy nagy erős lovat fogtak a rűd közé középre,
két fiatalt pedig melléje kétfelől a czélból, hogy „hadd tanuljanak", no meg a
teher is megkívánt egy kevés segítséget. E szép idők letűntek s ma már csak az
egylovas talyiga döczög Debreczen utczáin.
Hanem most búcsúzzunk el a Debreczen egyik specziálitásától, hogy a másik
hoz, a debreczeni czivis több rendbeli fogatához jussunk. Debreczen e tekintetben
is a legpompásabb unikumokkal lepi meg a kutatót. Debreczenben elejétől fogva
az volt a szokás, hogy mindenki annyi lovat fogott a szekerébe, a hány éppen
kéznél volt vagy a mennyi utazása czéljához segítette. Petőfi S. koszorús költőnk
pl. négy lóval és hat ökörrel vontatott hintón utazgatott hajdan a Hortobágyon;
a külföldi vendégeket vonaton vagy saját pompás fogatán utaztatja a nemes város
s vannak, a kik éppenséggel gyalog vándorolnak rajta. Bármily szegény volt is
az istenadta, de egy lónál kevesebbet hajdan nem foghatott be szekerébe, ha
Debreczen barátságos sarában haladni és a debreczeni czivitásban megmaradni
akart s viszont bármily nagy gazda volt is az illető, egy szekérbe nyolcz lónál
többet nem foghatott be, ezt meg a módi tiltotta.
Említetttik, hogy Debreczenben ma egy- és kétrudú szekér van forgalom
ban. A kétrúdú szekérbe kizárólag egy lovat fognak be épp úgy, mint a talyi
gába, csak hogy a rudakat itt már nem a kengyelvas, hanem a ló hátán át vetett
heveder tartja, a rudak nem függnek össze mereven a jármüvei, könnyebbek s
nem vágják el a szíjat vagy kötelet, a rudak sem szaladnak fel a szekér hátul
jának túlterhelése esetén, mert a szekérnek négy támasztópontja van, a miért is haslóra nincs szükség. Az estráng a rúd közé elhelyezett hámfára van felvetve, nem
pedig záprul húz a ló, mint a talyigánál. Modern, jövevény jármű ez, de könnyű,
kényelmes, nem teherhordásra, luxusczélra szolgál. Szegény emberek, főleg
iparosok jármüve, czivia csak elvétve használja. A 3. ábrán a szekéren
ekhó is van, az ilyen szekeret ekhós szekérnek nevezik. Az ekhó árnyékot
nyújt a nap heve, védelmet a rossz időjárás ellen. Az ekhó nem tartozik
szervesen a szekérhez, hanem arról levehető és ismét feltehető. Négy lába a
„löcsfüÄ-k közelében az oldalra erősített ekhótartóba van erősítve. Felső része
gyékénnyel van behúzva, de ma inkább vászonnal vonják be. Teherhordó szekérre
nem tesznek „ekhó"-t, mert akadályozza a be- és kirakodást.
Ha a czivis passziózni akar, két lovat fog be az egyrúdú kis szekeré-be.
A kis szekér valami kevéssel könnyebb, mint a teherhordásra szolgáló nagy szekér.
Az egyik lovat a rúd mellé balra fogja, ez a nyerges, a másikat pedig a rúdtól
jobbra, ez a rudas. A „kocsis helye" a rudas felől van. A kocsis hajdan sarog
lyából vagy ajjdeszká-ról hajtott, ma azonban e téren is több a kényelem, a
mennyiben ülis-t vagy ülisdeszká-t tesznek az oldalra, sőt erre még szűrit vagy
gubá-jít is ráteríti és úgy ül rá. A kétágú gyeplü segélyével hajt, melynek mar-
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kolatját hajtás közben a kezében tartja, ha pedig megáll, a lőcsfűbe akasztja s
egy vékony szíj — a „kis kocsis" — által hajtás közben is a lőcsfűbe vagy egy
„zápö-ba van akasztva, hogy a földre ne essék. A gyeplűszárak-sd most a hám
karikán át a zabolába csatolják, belől pedig „X" alakban teszik. A „fíkszára"-kat
ugyanezen hámkarikához kötik. A rudat a lovak a nyakló segítségével mozgatják.
A nyakló áll két szélesebb szíjból, mely a ló nyakába szolgál, a nyaklóláncz-bö\,
a melynek végén van ismét a karika s ezt a rúdvígin levő rúdragasztó nyakló
szegébe akasztják. A nyakló épp úgy, mint a gyeplő, a szegény téglahordó embe
reknél, gyűrüszsidónál kötéldarabból van, de a czivisnél — a kiről általában
szólunk — mindig szíjból.
A debreczeni czivis két lovat fog be a kis szekérbe, ha sétakocsizást
tesz, ha azonban egy kis terih-t vissz vagy pedig rossz út van, ragaszt még
hozzá egyet lógóra. Itt erősen hangsúlyoznom kell Herman O.-val szemben
azt, hogy Debreczenben három lovat csak szűtire egymás mellé fognak és az
általa ismertetett „koppantóra" soha sem.1 Ha lát is az ember a határban ilyen
fogatot — mert hiszen előfordul ritkán — csak eke elé fogott lovaknál láthat és
nem debreczeni czivis, hanem kik kötős atyafi, falusi, fogta így be három
lovát és nem a barázda követel keskeny fogatot, hanem a szükség. A lógós lovat
a rudas mellé fogják, még pedig úgy, hogy a hátulsó felhérczhez vagy ritkábban
a tengelyhez egy lánczot erősítenek, eme lógóláncz végére hámfát tesznek, a
mely hámfának nem szabad tovább érnie, mint a rudas hámfája. A lógólánczot
egy másik Ián ez tartja fenn, mely az oldalra vagy valamelyik záphoz van akasztva.
A lógós gyeplűje egyszárú vendíggyeplű, mely az oldalhoz van erősítve és vele
nem kormányozzák, hanem lassítják vagy nógatják. A kormányzást a rudas végzi,
annyiban, a mennyiben a lógós fíkszára a rudas nyakába van kötve. Két lóra
soha sem tesznek csengőt Debreczenben, de háromra már igen és a csengőt min
dig a ló nyakába teszik fel. Három ló esetében csengővel a lógóst tüntetik ki,
mely büszkén is tartja fel fejét és rázza nyakában a csengő-bongó szerszámot.
A debreczeni czivis és kocsis rendesen a balkezébe fogja a gyeplő markolatát s
jobb kezében az ostort tartja, tehát egy kézzel hajt és kormányoz a nélkül,
hogy a másikkal tartaná a kétágú gyeplüt, legfeljebb a lógósét tartja erősen, ha
ez kelleténél jobban iparkodik.
Négy lovat Debreczenben vagy „szíltire* vagy előre fognak. Ha szíltire
fognak akkor a már említett három ló mellé a lógós mintájára a nyerges mellé
még fognak egyet, a melyet embertűső lógós-nak neveznek. Ezt a lovat épp úgy,
mint az előbbit lógólánczon vendíggyeplün hajtják s á „fíkszára" a nyerges nya
kába van kötve. Négy ló egy szíltibé' már igen széles, úgy hogy nem tud min
denik ló megfelelően dolgozni, épen ezért a czivis leginkább csak akkor fog
négy lovat egy szíltiben, ha az illető kocsis nem tud vagy nem szeret nyeregből
hajtani vagy a szekér üresen megy s a kocsis nem akar ismét a háztól a tanyáig
3—4 óra hosszat nyeregben ülni. Ez a fogat a ritkábbak közé tartozik, annál
gyakoribb a négyes fogat előre fogva, nyeregből hajtva. A debreczeni lófogatok
tárgyalásánál a fogatok két csoportosítása jöhet tekintetbe: az egyik a szíltire,
1

V. ö. Herman 0. id. m. I. tábla 5. és 13. 1.
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a másik az „előre" fogottakké. Az előre fogott lovakat Debreczenben ősidőktől
fogva csak nyeregből hajtották, csak újabban kezd helyet szorítani magának a
francziás fogat, melynek idegen formáján is van egy kevés magyar, közelebbről
debreczeni színezet, a mint ezt a következőkből látni fogjuk. Szerintem nagyon téved
Herman 0., midőn a debreczeni elöfogatok tárgyalását a hittyes fogattal vezeti
be, 1 mikor elismeri, hogy nem ez az igazi magyar, közelebbről debreczeni fogat,
miért tárgyalja először a francziás fogatot, a nemzetközit? Milyen is egy négy
lovas fogat nyeregből hajtva ? Képzeljünk el egy kétlovas szekeret, melynek rúdja
mellé van fogva a nyerges és rudas, most e két ló elébe ragaszszunk ismét két
lovat. A ragasztó eszköz a keresztes. A keresztes Herman 0 . szerint „két
hámfából van összeszíjazva" (?! ! ) 2 A keresztes tényleg két hámfából áll, de
szíj nélkül, fából és vasból. A két hámfa lánczá-hoz egy-egy nagyobb szemek
ből álló lánczdarab van erősítve, a mely nem hosszabb, mint egy fél méter s
a kettő egy vaspereczbe van akasztva s a két lánczot pedig kifeszíti a kereszt
vas, a mely a közép szemeket köti össze, úgy hogy a két hámfa félig fedi
egymást. A hámfára most még az estráng kender csülke jő. Hol van hát a szíj ?
A ki szíjat gondol és ír a keresztesen, az olyat nem látott vagy pedig e debreczeni
specziálitásról hibásan informáltatott. A keresztest az előre fogásoknál a rúd
végén levő rúdragasztó-vz
akasztják s balról eső hámfájához a gyeplűst, a
jobbról esőhöz pedig az ostorhegyes lovat fogják. A nyerges ló ez esetben
nem csak hámot, hanem nyerget és kantárt is kap. A nyereg a kocsis szá
mára való, a ki nem hajt többé a szekérből vagyis saroglyából, hanem a nye
regből. A kantár pedig a nyerges rövid külön gyeplőjét tartja, a mely csak a
nyeregig ér s a már említett „kis kocsis "-hoz van csatolva azért, hogy le ne
essék, ha a ló a fejét levágná. A gyeplüs ló estrángja hosszabb, mint az
ostorhegyesé még pedig rendesen annyival, a milyen hosszú a hámhuzója; a miért
is mindig jóval előbbre jár, mint szomszédja, ez szükséges a később megneve
zendő okoknál fogva. Az egész fogatban a rudas az egyedüli, melynek nincs gyeplüje, hanem az ő kötőfíkszára van e kis kocsishoz kötve (Herman 0 . fokostartója)
s a „fíkszár"-at a zabolakarikán húzzák át ; ezért a rudast is féken tartja
állandóan. Annál hosszabb gyeplüje van a „gyeplüs" lónak. A hosszú, széles
gyeplü az estrángot érő nagy karikán húzzák át, hogy a földet ne érje, mar
kolata a nyereg első kapájáig ér, markolatához a kerito-t varrják, a mely a
nyereg hátulsó kapájához akasztatik azért, hogy a gyeplüs le ne ránthassa
gyeplőjét a nyerges nyakából, a mi bizony nagy veszedelmet okozhatna emberben,
állatban. Az ostorhegyesnek vendig gyeplü-je van, a melynek egyetlen szárát a
nyereg első kapáján levő csatihoz csatolják. Ha csengőt tesznek a négyes
fogatra, akkor azt mindig az ostorhegyes nyakába kötik. Nyergesnek épp úgy,
mint gyeplüsnek nem mindenik ló válik be. Némelyik ló gyenge, nem bírja
lovagját vinni és ezzel együtt a szekeret is húzni és egy „hamis gyeplüs" igen
hamar elránthatja a nyakánál fogva, másik „nem állja a nyerget", másik ismét
nagyon rázza az embert. Éppen úgy áll a dolog a gyeplűssel. A gyeplüs ló rend1
3
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szerint kisebb, mint a többi s ügyesebb, serényebb valamennyinél. Egy jó csapat
lú közé bizony nehéz gyepiüst választani. Ez a lelke a csapatnak, a kocsis
szemefénye, a gazda büszkesége. Szép az előre fogott négy ló is, de a kis gyeplűs
mellett ott van jobbról az ostorhegyes jóval nagyobb alakja s balról még bizonyos
hiány látszik s ez az asymmetria rendkívül bántja még a hozzá nem értö ízlését
is, hát még a czívisét, kinek szíve, lelke, esze, szép fogatja és ha még van a
„zabló"-nál egy pár hámos lova, azonnal fogat a gyeplüs mellé balról is egyet,
noha sem a terih, sem az út szempontjából nem volna szükséges, de „ha ott
áll, akkor is eszik". — „Heh, András! ragassz még egyet embertűi" — szólítja
meg a gazda kocsisát, ki azonnal hozzá lát az első tengelyhez csatolt, de hasz
nálaton kívül a felhérczre csavart hatlóláncz le bontásához s azt kihúzván megnízi, hogy vájjon elér-e a keresztesig. Egy hámot is hoz hamar a szegrűl s
hámfáját bele akasztja a hatlóláncz végén levő köröm-be, a tanyás már vezeti
is a Matyit, bebútattya a hámba, a másik egy vendéggyeplőt tesz rá, bezabo-

5. ábra. Debreczeni czivispógár ötös fogata takarmányszállításra felkészítve.
lázzá s a gyeplőszárat, mint az ostorhegyesét az első nyeregkápa baloldalán csatba
csatolja s pár perez alatt előttünk áll a debreczeni czivis ötös fogata, az összes foga
tok közt a legcsinosabb. (5. ábra.) Az ötlónak azonnal megvan a neve is. Négyét
már tudjuk. Kettő hátul a rúd mellé kétfelöl: nyerges, rudas, a kereszthez pedig
a gyepiüst és ostorhegyest fogtuk, most pedig még egyet fogtunk a gyeplüs mellé
balról a hatlólánczra: ez az embertüsö lánczos vagy egyszerűen lánczos lesz,
mely fíkszáránál fogva a gyeplüs nyakához van kötve s lánczát pedig, hogy a
nyerges bele ne hágjon, a hatlóláncztartó, apró szemű láncz tartja fenn, mely a
nyereg hátulsó kápájába van akasztva. Az ötös fogatnál a debreczeni ember mindig
a lánczosra teszi a csengőt. A b.-újvárosi svábok pedig — a kik minden tekin
tetben utánozzák a debreczeni gazdákat — meghagyják az ostorhegyes nyakában
s ez közbeszéd tárgyát is képezi a debreczeni gazdák közt. A ló befogva, bezabo
lázva indulásra készen áll a tanya előtt. A szekérről még egymás hiányzik,
szénáért mennek a ligetbe vagy az erdőre. Ennek megfelelően „készíttetik el"
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még tegnap este a szekeret. A kast levették. Két 5 m hosszú, 1 0 — 1 5 cm
átmérőjű gömbélyig fenyőfát akasztottak az ódal-ra, a lőcsön kívül, „vendigódal" néven. A két „szörnyű vendégoldal" a két gúzs által van az oldalra
akasztva. A gúzst hajdan maguk csinálták fiatal tölgyfagalyból, ma ellenben már
vasból van és sokkal állandóbb, mint amaz. Az oldalon és a négy lőcsfím belől
négy rakonczát is állítanak fel, a mely épp úgy, mint a vendégoldal széles
ségben és hosszúságban, a rakoncza pedig magasságban növeli meg a szekeret,
egy vasvilla van a villatartóban olyan formán, hogy nyele a baloldali hátulsó lőcs
karikába húzva, ága pedig a felhérczhez támasztva. Nem maradhat el a szekeres
fejsze sem, ez mondhatni a szekér alatt utazik a szekeres kutyá-v&l együtt.
Egy nagy fejsze az oldalnak a hátulsó tengely előtt eső alsó rámafájára erősített
karikába van dugva s hosszú nyele csaknem egyre súrolja a földet. Az első ten
gely alatt pedig a kis szekeres kutya szalad, mely állatnak hűségéről és használ
hatóságáról egész legenda kering a múltból. Azon kívül a sallangóba van akasztva
a csobán az italnak és a szeredás, a melybe egy kis „elemózsia" az útra az
emberek számára, ezenkívül a kerekfejű kanál, a páros kés, varrótáska van;
vakaró, az abrakos tarisznya a lovaknak. A sallangó karikába pedig néhány
erős kötél van hurkolva, hogy a szénát leköthessék, néhány szál madzag és
drót, ha szakad valahol, legyen gyorsan mivel „reperálni 0 . A kocsis még felköti
ballábára a felkötős sarkantyút, leakasztja a nagy ostort a szegről, vígan előcserget a jó suhogó-waX s megpróbálja, hogy rendben van-e minden. Ez pedig
úgy történik, hogy a nyerges mellé állva s kezébe fogva a gyeplűs ló gyeplüjét,
egyet cserdít, gyű fel na s mikor a lovak kihúzzák az estrángot hóóó-t kiált
a nélkül, hogy a lovak megindítanák a szekeret, ellenőrizheti, hogy valamelyik
nem hágott-e ki vagy be van-e mind rendesen zabolázva. „Haladhatunk gazd'
uram" — e kérdéssel tekint vissza s mikor erre igenlő választ nyer, ballábát a
kengyelbe teszi, gyeplüt tartó balkezével a nyereg első, ostort tartó jobb kézévei pedig hátsó kapáját megragadván „szól a lovaknak" gyüüüh na! mire már ő
a nyeregbe felült és nem felszállt (?!), mint Herman 0. írja 1 a debreczeni
magyarról, mikor még a német sógor is felül a lóra, „aufsitzen", és ö még hozzá
le is ül a lóról, „absitzen". Mindnyájan tudjuk, hogy a magyar ember mindig
felül a lóra és leszáll a lóról. Különben, hogy is énekelné az Alföldön a nép
egyszerű fia igaz jó kedvében:
„Ha „felülök" kis pej lovam hátára,
Bé ugratok a babáin udvarára.
Két szil gatyám lovam hátát teríti...
Gyenge karom a babámat öleli."
A vagyonosabb debreczeni czivis-pógár-nak rendesen nyolcz hámos lova
és két szekere van. Szántás és hordás idején négy-négy lovat fog az ekéjébe vagy
a szekerébe előre és mindig nyeregbül hajt. Két szekérrel hordja be a keresz
teket a talló-ró\ asztag-b&. De ha nagyobb terhet szállít hosszabb útra, teszem
fel búzát vagy tengerit a városra, akkor rendesen egyszerre két szekérrel jár,
hiszen távoli tanyájáról úgy is csak egyszer fordulhat naponkint.
1
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Az út jó, száraz, eső már régen nem volt, sőt kilátás sincsen egyhamar
esőre, az ég tiszta, a finom por sűrű köd alakjában ereszkedik le a kopár pusz
tára s a harmat még hajnalban is alig képes a „csizma órát" megnedvesíteni.
„Még ma rakodunk, a hajnalcsillaggal indulunk" — hangzik a gazda parancsa
naplementekor. A szekér ott áll a kamara előtt, 40 zsák búza megmérve hever
egymáson. 25 zsákot a nagy szekérre és 15-öt a kicsire. Azonnal hozzálát három
markos legény a szekér megrakásához, egy adogatja, másik a vállán hordja a
85 kg súlyú három víkás zsákokat, a harmadik pedig megigazítja a szekérre
hajigált zsákokat: „Nyolczat egy lábba — Józsi bácsi! — egyet a kasfarba",
•— érti kend?" figyelmezteti a gazda az izmos majoros-t. „Meglesz, gazd'
uram" — hangzik a válasz. A hátulsó láb már megvan. „Adja ide kelmed a
deríklánczot, csatoljuk meg a derekát". A gazda most egy erős lánczot hoz,
rá hurkolja az oldal felső fájára a szekér dereka táján, a végét odaadja a szeké
ren levőnek, ki átfűzvén az oldal átellenes részén a lánczot, gazdájával összehúzza
a két oldalt, aztán a sas-t egy lánczszembe vágja s ezzel biztosítva van a
szekér baj esetére. Az oldalak most nem nehezednek teljes súlyukkal a lőcsökre
és ha a lőcsök véletlenül letörnének a nagy teher alatt, a láncz még egy ideig
összetartja a két oldalt és a zsákok nem hullanak el. Az elsőhöz hasonlóan meg
rakják a második és harmadik lábot, egyet a kasfarba keresztbe hajítanak s a
nagy szekér meg van rakva. A nagy szekér után a kis szekeret rakják meg; még
pedig vagy három lábba, ha más egyebet nem visznek, 5—5 zsákot; vagy pedig
két lábba 6—6-ot, s ez utóbbi esetben még hármat „vígível felfelé" a derík-ba.
A kasfarba ilyenkor egy kis gazba (szalma vagy szinaízik), üres íteles fazikak
vagy más törékeny tárgyak foglalnak helyet. „ífélbe'" már talpon a kocsis, a
lúho' lát, megítet, megvakar, megitat, még egy abrakot ad a lovaknak, aztán
a hámot kihánnya, nyergel és fog. A gazda, ki legelébb felkelt valamennyinél,
ott sigtrkedik (sürgölődik) a szekér körül, gondja van rá, hogy minden ren
dén menjen. A nagy szekérbe hatot, a kicsibe a két vint fogod. A hámok a
földön hevernek mindenik a maga helyén, mint egy épület tervrajza. A derék
kocsis még egyszer a kúthoz vezeti a lovakat, megkínálja őket, aztán a Bárson-t meg a Kesely-t a majorosnak átadja, a többi hatot pedig maga fogja
be. Először a nyergest fogják hámba, ennek a hámjából hiányzik a vállszíj, a
nyereg miatt lemarad. A fíket kihúzzák fejéből és helyébe kantárt húznak. Aztán
sorban a gyeplűst, lánczost, ostorhegyest, rudast, a hatodikat pedig mindig előre
fogják, így van szép, ízléses alakja a fogatnak. Elöl kiszélesedik, hátra felé kar
csúbb lesz. A hatodik lovat az ostorhegyes mellé fogják jobbról, még pedig úgy,
hogy az embertüsŐlánczos hatlólánczával párhuzamosan még egy hatlólánczot hur
kolnak az ellenkező oldalon az első tengelyre, mely éppen olyan hosszú, mint amaz,
egy nyakló tartja fenn, melyet a rudas nyakába akasztanak és vas pereczén
áthúzzák a hatlólánczhoz. Egyágú vendíggyeplu szolgál a nyereghez, mely
szintén az első kapához van csatolva. Fikszárát pedig az ostorhegyes nyakába kötik.
Ennek a lónak a neve hajszás. A csengőt most is az embertüsö lánczos-ra. teszik.
A tiszta égen még fényesen süt a teli hold, mikor elindulnak. Rendes szokás
szerint a nagy szekér megy előre, hol a kocsis hajt, utána a gazda fogata, a
kis szekér. A gyeplűsló büszkén vágja le, de nem lekonyítja fejét, vagy éppen
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lekonyul a feje.1 A debreczeni ló konyít, t. i. füleit hátra húzza, ha a magyar hát
hosszában amúgy istenesen végig hajít rajta; a lónak a füle vagy a farka konyul le,
de nem a feje. Mikor már a lónak a feje lekonyul, jobban mondva elnyújtja a
fejét, alkudhatik nyugodtan gazdája Náezi polgártárssal a bűrire. A mi gyeplüsünk sem konyítja le fejét, hanem levágja, leszegzi, letartja megszokásból, büsz
keségből, főleg pedig azért, hogy az utat lássa, a veszélyt kikerülje. Az egész
csapat az ö hatalmában áll. Okos gyeplüs mellett nincs a kocsisnak semmi tenni
valója a nyeregben. Aludhatik nyugodtan az egész úton semmi kár sem éri. E ló
setétben földig süti fejét, kikerüli a legkisebb lyukat is az úton, kitér magától a
szembejövő szekér elöl is, magától tér vissza a rendes útba. Nem áll meg sehol,
bemegy a tanyabejáróján a nélkül, hogy az árokba döczczenne. Ha pedig a kocsis
csak egy kicsit is megmozdítja gyeplüje egyik szárát, rögtön búvik szomszédja
nyaka alá, kitér a jelzett irányban a nélkül, hogy a kocsisnak száját ki kellene
nyitni, vagy ostorát elő venni. De ha megharagszik, „nem bír vele az árok se".
Megüti magát, nem megyén egy tapodtat sem, szembefordul a szekérrel vagy
elszalad s magával viszi a többit is. Most ember legyen, a ki a hat táltost meg
tartsa. Erre ma már alig akad ember s a fékevesztett lovak pedig ilyenkor nem
nézik az utat s nem ismernek akadályt, hanem rohannak tüskön-bokron keresztül,
mint a sárkány, törnek, zúznak minden elébük kerülő tárgyat. Beszélik, hogy egy
szer Tóth Nagy János igája a nagy templom előtti üet vásárról elszaladt és csak
a szekér rúdját vitte haza a házhoz. Ezért a jó kocsis szereti lovait, különösen
pedig a gyepiüst. Jó falathoz juttatja olykor, egy marikkal több abrakot ad neki.
Nyáron fehér ruhával teríti be a hátát és farát, hogy ne legyeljík, hanem nyu
godtan hivatásának éljen, az utat vigyázza és a többit meg ne bokrosítsa a legyek
hez való kapkodása által.
A felkelő nap a Látókíp-nél* találja őket. A kút felé hajt, megkínálja
lovát, maga egyet nyújtózik, előhúzza keszkenőjét, mely a deríkszíj-hoz húzva
hátúi lóg le a farán, megtörölgeti poros arczát. A lovakat bezabolázza és hajt
tovább. Deríkrevaló-fa jobb zsebéből előveszi kerek tükör-ét, megigazgatja
ütögető bajuszát. „Szójj neki hé, hadd halaggyík!" — szól át a gazda. Mire
a derék szóga egyet-kettőt cserdítve gyorsabb tempóra ösztökéli a lovakat.
Ostornyelét csizmaszárába dugja, a derékszíj mellől előveszi cseréppipáját, mely
nyakánál fogva függött a derékszíjon, a szép sallangos kostököt, rátőt, aztán
deríkrevalója zsebébül előkeresi a vasmasinatartót, rágyút s megelégedetten tekint
szét a verőfényes rónán. Később pipáját félre téve egy nótába fog:
„Beh szíp szekér, ben szíp hat lú benne;
Betyár fattyú ült ott a nyeregbe',
Rozmaringból van az ostor nyele,
Én vagyok a rígi szeretője."
Bezzeg a lovaknak sem kell többé ostor. A nóta felvillanyozza valamennyit.
Mindegyik hegyezi fülét, mintha értené a dalt s el, akarna lesni egy sort belőle.
A gyeplüs most szegzi igazán büszkén földnek a fejét. A lánczos hegyesebben
1
2

Herman 0. id. m. 11., 12. 1.
Látókíp - Látókép csárda a Máté-út mellett Debreczentől 11 km.
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rázza a csengőt nyakában. Az ostorhegyes és hajszás, mintha tetszenék nekik jóked
vűen tekintenek egymásra. Vígan gördül a terhes szekér a széles poros ország
úton, a teriht meg sem érzik a jó lovak s két óra ütís alatt befordul a. szekér
a nagy kapuhoz.
Ha azonban megnyersül az idő és az út megnyálkásodik, egy kissé bajo?
sabb dolog a teherszállítás. A vasalatlan lovak csúsznak, másznak, a szekérkere
kekre ráragad a sár, kilyuggatják a szekerek a csinálatlan utat. Ilyenkor a ,100
méter széles Máté-úton más utat kezdenek s a régit elhagyják, a cziyis pedig
vagy vár, míg az utat megtörik, vagy ha sürgős dolga van, több lovat: fog
szekerébe. Az imént tárgyalt hatos fogatból könnyen lehet hetes fogat, ha még
egy lovat fogunk a hátulsó kettő mellé. Hiszen a debreczeni czivis még,ha 100
hámos lova volna is szekérbe négynél többet egy szíltibe nem fog. A hatosban
már van négy előre fogva, de a hármasfogat mintájára foghatunk egyet a rudas
mellé, lógóra. Egy lánczot teszek fel a hátulsó tengelyre s kinyújtom az első hám-

6. ábra. Debreczeni czívispógár hetesfogata.
fáig, felakasztom egy láncz segélyével az oldalra, hámfát a végére, hámot, lovat
belé. Ezt a hajszás mögött levő lógót hajszáslógós-nak nevezik. Gyeplüje nincs,
hanem fíkszárát a rudas nyakába kötik. Helyzete nem a legpompásabb, mert
a hajszás láncza mindig verődik a lábához, de nem esvén a kocsis kezeügyében
sokat pauzáihat és a ravasz állat bizony fel is használja helyzete előnyét. A 6.
ábrán láthatjuk a debreczeni czivis hetes fogatát. Négy--ló elöl, közbül a kis
gyeplűs, fejét letartja;, mellette balról az embertűső lánczos, jobbról az ostorhegyes,
az 'ostorhegyestől jobbra szintén hatlólánczon a hajszás; hátul három. A nyergesen
a.kocsis ül, a rudtól jobbra a rudas, ettől jobbra a lógós.
ÍJ .Még. a debreczeni nyolczás fogatról kell röviden szólanom. Ilyen is van Debreczenben, de, szekérbe igen ritkán alkalmazzák. Leggyakoribb az ötös, hatos — előre;
a kettes, hármas — „szíltire".
Mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy tudomásom és hallomásom szerint
nyolcz lovat csak előre fognak Debreczenben és „egy szíltibe" sohasem. így
Néprajzi Értesítő. XII.
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tehát Herman 0 . ötletes nyolczasa,
mely nyolcz lovat ábrázol egyszíltibe,
hibás informácziókon alapszik. 1 Azt Debreczenben még az öreg emberek sem
ismerik, de szinte szeretném tudni magam is, hogy miképen lehet nyolcz
lovat egy széltiben befogni. Négyet már be tudunk fogni s tudjuk azt is,
hogy a két lógós láncza a hátulsó tengelyhez van hurkolva, tegyük fel, hogy még
két lovat tudnánk befogni, mint másod lógosokat a felhérczre erősített hosszú
rúdra, de ez még mindig hat, hova jön még kettő? Ha ez papiroson megoldható
lenne is, a gyakorlatban szerintem kivihetetlen. Mert mi lesz a kormányzással?
A kocsis ott ül a saroglyában. Mozgatja lassan lovait, ezek a sok láncztól menni nem
tudnak rendesen s egyiknek hámfája dörgölödzik a másik ló oldalához, összerúgnak
mielőbb, megbokrosodnak és szétszórják a szekeret mindenestől. Én elhiszem, hogy
derék tudósunk b. e. Széli Farkas látott nyolcz, sőt én láttam 10 lovat is egy szekér
körül — de nem befogva. Figyelje meg csak akárki Debreczen környékén az egyes
fogaokat abban az időben, a mikor a takarás (aratás) után a jókedvű magyarok
hordás-ra, haza hozzák lovaikat a Hortobágyról. Mint egy boszorkány úgy jön
a magyar a poros úton. Csak kalapja teteje látszik ki a sok ló közül, annyira be
van tőlük kerítve. Minden útszéli csárdánál megkínálja lovait a vályú-niú, magát
az üvegből. Csak úgy repül vele a sok jó ló. Hogyne? Szekere üres. Négy ló
van befogva széltire, melyek pihent erővel magukkal ragadják a járművet, erős
karjával alig tudja fékezni a mohosokat (mohó). Négy hámos "lovon kívül egyegy ló van a két lógóshoz kötve egy-egy ismét kétfelől az oldalak első zápjáboz,
ez már nyolcz; ezen kívül még kettő kétfelől az oldalak hátulsó zápjához; így
összesen tíz ló van a szekér körül. A Herman 0. „ötletes nyolczasát" pedig úgy
képzelem, hogy a két lógóshoz nem egy-egy, hanem két-két ló volt kötve fíkszáruknál fogva egyik a másikhoz. így láthatta ezt b. e. Széli Farkas is, hogy meg
ilyenkor a paraszt kivált a nadrágos emberrel könnyen beszél, annak tudható be,
hogy a nagy nap örömére, a hosszú út alatt egy kis „gőz szállott a fejibe".
Hogyha egy szekérbe nyolcz lovat fognak, az mindig előre történik. Hetes
fogatból már könnyű nyolczast csinálni. Mindössze csak egy hatlólánczot teszünk
el a hátulsó tengelyre vagy felhérczre a hajszás lógósénak megfelelően és egy
lógós lovat fogunk be az embertüsölánczos mögé s e lógós lovat embertüső lógós
nak nevezik. Gyeplüje nincs, hanem fíkszára a kis kocsishoz van kötve, a hol ez
alkalomkor összefut a nyerges kantárszára, a rudas és embertüső lógós fíkszára;
hol férne most el a fokos, erre vagyok kíváncsi. Ez a ló már nem praktikusan
van elhelyezve, kellemetlen a lóra és lovasra egyaránt. A lovat folyton bántja a
hatlóláncz, a lovasnak pedig a lovak közé kell bújni, ha a nyeregbe fel akar
ülni. Ez az oka, hogy nyolcz lovat igen ritkán fognak a szekérbe.
Ezek volnának a debreczeni híres czivis fogatok. Van bizonyos ügyesség,
művészet a hajtásban s a fogatok csinos, szép és emellett praktikus összeállításá
ban a debreczeni ember talán a legnagyobb művész e hazában, sőt a világon . . .
Mi okozta ezt ? Első sorban a lovak nagy bősége, aztán a kifejlett fuvarozás, mely
a lovakkal való bánás művészetét a lehetőségig fokozta • a széles országutak, a
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város széles utczái, a hol kényelmesen kitérhettek egymás elől a széles előfogatosok épp úgy, mint a kik „szíltire" fogtak.
A lófogatok egy másik módja — hittyesen — már nem debreczeni és
ezért csodálatos, hogy Herman 0 . a debreczeni fogatok tárgyalásánál első sorban,
ezekkel foglalkozik nagy előszeretettel, amazok rovására, noha ő maga internaczionálisnak, közelebbről francziásnak nevezi. Hittyesen, francziasan, hosszú gyeplűre
szintén előre fognak s legegyszerűbb módja a négyes fogat; két ló elől, kettő
hátul. A két hátulsó a nyerges, rudas, a két első a gyeplüs és ostorhegyes. A két
első lovat a kisefa által ragasztják a rúdhoz. A kisefa a francziás fogatnál
éppen az, a mi a keresztes a nyeregből hajtott elÖfogatnál. Lényegében egy darab
fa, melyen négy estráng számára van hely. A lovak szerszámai lényegileg meg
egyeznek itt is amazokéval, csak hogy itt a nyergesen nincsen nyereg, mivel a
kocsis többé nem nyeregből, hanem saroglyából hajt. Mind a négy lónak van

7. ábra. Debreczen város ötös díszfogata.
gyeplüje, míg a nyeregből hajtott rudasának nincs, az ostorhegyesnek pedig vendíggyeplűje van. A francziás fogatnak hosszú gyeplüje tulaj donképen két ket
tős fogathoz való kétágú gyeplő, az egyik hosszú, a másik rövid szárakkal.
A rövidebb szárú a két hátulsó lónak való s épúgy mint a kettős fogatnál
keresztbe van téve. A hosszabb szárú az első lovakhoz vezet, még pedig úgy, hogy
az első lovak kantárához vagy kötőfékéhez erősített karikán vezetik át a gyeplüszárakat az első lóig, hol épp úgy keresztezik egymást, mint a hátsónál. De nem csak
négy lovat fognak francziasan, hanem ötöt, hatot, hetet, szóval épp úgy különböző
számúakat, mint a nyeregből való hajtásnál. Azonban az Ötös fogatnál már vnn
egy kis különbség, mert míg a nyeregből való hajtásnál az ötödik lovat lánczra
fogják, a hittyesnél lógóra. Ez volna az eredeti, de a debreczeni czivis nem
törődik vele. 0 reformál, a nélkül hogy a régi formáktól teljesen elszakadna.
Hosszú gyeplővel bajt, de az ötödik lovat nem lógóra, hanem lánczra fogja úgy,
a hogy azt ősapáitól tanulta. A gyeplüs már nem játszik olyan nagy szerepet,
4*
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mint régen, fejét sem vágja le. Francziásan hat lovat úgy fognak be, hogy elöl
is hármat, hátul is hármat fognak, ez azonban ritkább és csúnya. Olyat azonban,
mint Herman 0. id. munkájának D. I. tábláján a 11. ábrán láthatunk, a hol is
három ló elöl, három ló hátul van befogva és e hat lovat magyar módra, nyereg
ből hajtják, soha életemben nem láttam, de tán senki sem Debreczenben. A deb
reczeni ember, ha hat lovat fog be, a hatodikat mindig hajszásnak fogja és nem
hajszás lógósnak. Miért? Azért mert a hajszás a kocsis előtt lóvén, jobban dolgo
zik mint lógón, aztán a fogatot sem keskenyíti meg, minthogy nem a lánezos után
hanem az ellenkező oldalra van fogva. Általában, míg a francziás fogatnál főleg
a. páros számú lovak befogása az ízléses, különösen kettesével egymás elé, addig
a nyeregből való hajtásnál a páratlan számú, különösen az ötös és a hetes, noha
igen szép a magyar módra fogott hatos is.
A debreczeni czivis idegennek tartja még ma is a francziás fogatot. De midőn
utánzási mániájában mindenben utánozza a nagy urakat, no meg hát a nyeregből
hajtáshoz több gyakorlat és ügyesség kell, mint a hittyeshez, a mire ismét nem
minden kocsis vállalkozik, fanyalodik a francziás fogatra. Egy évtizeddel ezelőtt
még mint unikumot mutogatta a Debreczen föutczáján végig száguldó francziás
fogatot s úgy beszélt róla, mint a mely a nagy zsidóknál divatos s a paraszt
pedig a nagy uraságoké-nak tartotta. A nyeregből hajtást ma is jobbnak ítéli
mint a hosszú gyeplüre valót. A nyeregből hajtott előfogatnál — szerinte — a
kocsis jobban ellenőrizheti a lovak összmunkáját, hiszen magas helyzetéből könynyen belátja az egész fogatot: az elsők ostor alá esnek, a hátulsókat pedig ostoryéllel, sarkantyúval vagy csizmasarokkal nógathatja. Ellenben, ha a francziás
)gat kocsisa azt a három ölnyi suhogót felcsavarja a közel két ölnyi ostornyélre
s| leül a saroglyába szunyókálni, a honnan úgy sem lát tovább a két hátulsó
,jló faránál", ha csak ki nem hajlik, a minél megint sokkal lustább. Ha pedig a
szekér nem halad, csak a két hátulsó lovat veri úgy, hogy ezek a két elsőnek
mindig a nyomában vannak úgy, hogy ezeket a czivis szavaként agyonhóhérolja.
Mindennek daczára ma már mind többen szakítanak a régivel, hogy az újat
vegyék át. Nem is csoda,, hiszen a czivis fiú már nem kocsis többé, hanem úr,
a módosabb czivis a nagyságos bérlő után szalad; a gazd'uramból „tekintetes úr",
a kisasszonyomból „tekintetes .asszony" lett, az igények náluk is óriási mértékben
megnövekedtek, csak munkájuk és gondolkozásuk maradt a régi nehézkes. Ezek
nél a régi dolgok után tudakozódni nagyrészt hiába való, mert vagy szégyenlik
azokat, vagy talán már nem is ismerik.
I A debreczeni czivis fogat összeházasítása a francziás fogattal legpompásabsabban sikerült a Debreczen sz. kir. város gyönyörű ötös díszfogatánál. A lónak
elrendezése a nyeregből hajtott ötös fogaté: nyerges, rudas, gyeplüs, ostorhegyes,
embertüső lánezos, de a keresztest kisefa pótolja, a gyeplü és a hajtás francziás.
A lovak a régi divat szerint kantárosak, a hámok sallangosak. Gyönyörű, szépen
összeválogatott öt ló ez, mesés szerszáma az idegenek bámulatának, a szálas
kocsis és a mellette ülő csinos hajdulegény pedig a lányok szerelmének tárgya,
(7, ábra.) •
,
(j .« v
;
;
,,'•:'; ;A; debreczeni lófogatok sorát a régi czivis pógár bürös kocsijá-v&l 'zárom
bei;,-fi.:.mely ide s tova már kimegy a divatból.. A kocsi a mai batár debreczeni
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czivis kiadásban. Képzeljünk egy jó nagy batárt, melynek nincs ablaka, hanem
egyöntetűen bőrrel van beborítva, úgy, hogy még a kocsis is a bőrtető alá esik.
A kocsi a kocsis előtt nyitott. Hátul „bűrös ülisen" ül a czivis czivájával vagy
vendégével. Ha jó idő van, akkor a batár ablakának megfelelő részen kivágott
bőrdarabot felgöngyölítik s felül megkötik, hogy széjjel láthassanak a vidéken, ha
pedig rossz idő van, leengedik. E kocsit két vagy három ló húzza szíltire, elne
vezéseikben megegyeznek az elébbiekkel. Ma már a vásznas kocsi váltja fel min
denfelé ez ócska jármüvet.
Debreczenben teherszállításra olykor-olykor ökröket is alkalmaznak. A czivis
nem szereti az ökröt szekerében, mert igen lassan jár s egy szekér szénát elég
lenne két nap alatt is haza hozni a Hortobágyszílbül és talán még meg is ennék
nagyobb részét a jámbor állatok, mire haza érnének. Az ökröt járomba fogják,
a jármot a nyakára teszik. A járom felső része a járom fű, az alsó része járom

8. ábra. Hatökrös szénás szekér.
ajja és' a járomszeg, mely természetesen vasból van. A jármot a bélfa két
részre osztja, a mely. a rúdba van belé eresztve. A íszekérbe az ökröket párosával'
fogják s legkevesebb egy párt és legtöbbet négy párt fognak egy szekérbe. A rúd
mellett jobbról a csálé-t, balról a kezes-t vagy kajszos-t fogják. Haj két vagy
több pár ökröt fognak be, akkor a. második pár az elsőhöz a tézsla által kapcsolódik.
A tézsla tulajdonképen egy rúd, a melynek egyik végén a járom, a másikon egy
vaspánt van s az egészet pár szem vaslánczczal az előbbi rúd vásszegélyéhez
ragasztják. (8.. ábra.)
*.
-•
„i Ezekben kívántam a debreczeni hires - fogatok rövid, — de nem kimerítő ^-t
Bajzát adni csak azért, mert sajnálnám, hogyha olyan hiányosan és* tévedésekkel
telten menne át a köztudatba a magyar j közelebbről a nagy magyar alföldi* nép
életnek ez az egyik legérdekesebb és legértékesebb mozzanata, mint /a milyennel
á'z «említett kis füzetecskében találkozunk, rí .
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Halászás, r á k á s z á s és csíkászás
Göcsej- s Hetesben,
A halászás itt is régi, kedves foglalkozása a népnek. A vidék nagyobb
folyóvizei: a Kerka, Cserta és Yáliczka régebben bővelkedtek halban.
Most V5-része sincs az előbbi mennyiségnek. De azért van, ha nem is
bőven. Néha nagyobb, 4—5 kilós súlyú pontyra s csukára is akadnak,,
melyek a nem messze folyó Murából kerülnek ide e folyó megdagadása vagy
kiöntésekor. Általában azonban nagyobb halak nincsenek, mert a vidék
folyóvizei sekélyek.
Régente a folyóvizek mellett csaknem minden ember halászgatott.
Most a halászatot a községekben egy-két szegényebb ember bérli ki s halász
gat télen-nyáron, a mikor ráérő ideje van.
Az itteni nép többféleképen halászik.
Egyik legősibb módja a halászatnak a halfogdosás. Főleg a Cserta
sekély vizében gyakorolják, a hol hálóval nem boldogulnak. 10—20 ember
a vízbe megy, azt felzavarja (lábukkal vagy az ú. n. „bukászuval") »
azután jó távol egymással szemben leülnek. Lassan, ülepjükön csúszva,
folyton közelebb érnek egymáshoz. Midőn már megfelelő közelségbe jutot
tak, a közbül viczkáló, kezük ügyébe eső halakat gyorsan kikapkodják.
Ha nagyobb hal síklik ki, azt az említett módon újra meghajtják. *Ha
egy helyen végeznek, más helyre mennek hajtani.
Ezt a halászati módot tartják a legeredményesebbnek.
Ugyanezt térdig érő vízben is gyakorolják. Ha ketten-hárman vannak,
8—10 méternyire, ha azonban sokan (25—30 egyén) verődnek össze, 80—
100 méternyi távolságban kezdik a hajtást, folyton előre gázolva. A vizet
kezükkel, lábukkal erősen felzavarják. A halak a zavaros vízben nem lát
nak s egyrésze levegőhöz sem juthatván, fejüket a vízből feltartva „pipá
nak". Ilyenkor a halászok élénken figyelnek. A hol hal felbukkan, elkapják
s a nyakukban lógó tarisznyába dobják.
Némelyek ily halászatnál szoknyát öltenek magukra s nyomózkodva
tapogatják kezükkel a vízben a sástöveket, bokrok alját. Mikor összeérnek,
akkor szorosan egymás mellé guggolnak és a halakat szoknyájukkal vagy
kezükkel fogják el.
Egyesek egyszerű, ritka drótú szitával halásznak, úgy hogy azt fél
oldalt a víz elejbe húzzák.
Horgászat. A horogvasat maguk a halászok készítik tűből, melyet
meghajlítanak. Ostorforma az egész horogkészülék (1. ábra 7. sz.), tehát olyan
mint másutt s a vele való halfogás sem különbözik a más vidékiekétől.
A czigonnal (szigony) való halászatot a folyóvizek kiöntése alkalmával
gyakorolják. Többnyire Mátyásnap táján kezdik, mikor az erre nagyon
gyakori árvíz a folyók mentén „kicsúszik" a rétekre. A szigonyozó halász
kiül valamely tisztás helyre#s lesi, hogy hol „czékászúnak", „forgulásznak"
a nagyobb halak; avagy a vízbe megy s óvatosan jár ide-oda. A hol halat
talál, szigonyát hirtelen beleszúrja. Ha nem találja el, a víz sekélyebb
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részére tereli avagy helyén marad s várja, mig ugyanarra a helyre vissza
úszik.
A folyóvizekben az árnyas bokrok alján keresik a nagyobb csukákat

1. ábra.

s ott szúrnak beléjük. A szigony rendesen négyágú. (1. ábra 3. sz.) Van
háromágú is. Az egyágú szigonyt vidrára való leséskor használták. (1. ábra
3a.) A szigonyokat a vidékbeli kovácsok s czigányok készítik. Nyelük 3—6
méter hosszú. Fenyőfa, mert könnyűnek kell lennie.
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A hal lövése is szokásos. A lövést a hal úszása közben, a „hasíttás"
vagy „nyilalás" elé irányozzák. A farkára czéloznak.
Az emelüháluval való halászat itt is az ismert módon történik. Ezzel
ritkábban halásznak.
A huzu-, vonju- vagy púposhálu különösen Hetesben van elterjedve.
(L. 1. ábra 6. sz.) Erről s a vele való halászatról a Népr. Értesítő 1902.
X. évf. 29—32- 1. B. B.-től már jelent meg egy ismertető közlemény.
E háló száját félköralakban vastag mogyorófa abroncs határolja,
melyet két alsó részén erős madzag tart össze. Ezen abroncstól kezdődik a
hálófonás s mintegy három méternyi hosszúságban mindinkább keskenyebbre
szorulva, végre a púpban végződik. A hálónak a szájától 1 / 3 -résznyi hosszú
ságban vízszintesen futó feneke van hálóból, azután pedig egész végig
gömbölyű a háló, 3—4, a vége felé mindinkább kisebbedő karikák által
feszítve.
A huzuhálut kapanyélvastagságú hajlított fára feszítik ki. Ez a háló
szájának aljától (középen) az ív felső részéhez erősítve halad hajlítottan a
háló keskeny végéig, hol madzaggal le vau kötve. A háló a fához két
helyen is hozzá van kötve, hogy egyenletesen húzódjék. Halászásnál
a huzuhálu púpjába kövecset, téglát tesz a halász, hogy hátul a vízbe
merüljön.
j
E háló feszítő rúdját elől megfogja s maga után vagy maga mellett
húzza. Húzás közben a vizet lábával felzavarja, hogy a hal el ne szökjék
a háló elől. Rendesen a part mentén vonják, hol a hal inkább tartózkodik.
Ha többen (3—4 egyén) halásznak huzuháluval, akkor egymás mellett,
egy vonalban haladnak, lehetőleg úgy, hogy a folyóvíz egész szélességét
beérjék. Mindegyik hálót tart kezében. A két szélső az bukászuval (1.
ábra 1—2. sz., 2. ábra), folyton bukászsza vagyis zavarja a vizet. Némelyek
addig haladnak előre, míg egészen sekély vizet találnak. Ott megállapod
nak. A halak ilyen helyen visszafordulnak s a hálóba futnak.
A huzuhálut nemcsak a víz folyása ellen, hanem a folyás irányában
is vonják.
Az 1. ábra 11. számú rajzán a szintén használni szokott gereblye~h&\ó
látható.
tv A varsával való halászat a Kerka folyón általános. A varsát fűzvessző
ből is készítik (1. ábra 4—5. sz). A szájtól egy darabig henger, azután kúp
alakú. Szűk végén dugaszt alkalmaznak fából s azt madzaggal odaszorítják.
Felülről mindjárt lefut a „vörsök" (vöcsök). Csak egy vörsökje van.
A varsának két oldalról nincs szárnya. Használatnál a vízbe helyezik.
(Néha kettőt is.) A víz folyásával szemben, kampós fákkal oldalait leszorít
ják, két oldala felől a víz partjáig gátat készítenek, hogy a halak mellette
el ne síkolhassanak. Az előre törekvő halak egy része beleúszik s fogva
van. Há egyszer bemegy, ki nem szabadulhat.
••(I' A'-varsával való halászatnak különösen akkor van keleté, mikor
a víz „rokkanyik", vagyis apad s a nagyobb halak sietnek vissza ' 4
Murába.
" '' • •
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Veterrel (1. ábra 9—10. sz.) akkor legsikeresebb a halászat, ha „futuvíz" van, vagyis a víz visszahúzódik a folyó medrébe. Maga a veter hálója
3—4 szakaszú, ugyanannyi abroncscsal. Szájától púpjáig folyton szűkülő
kúpalak, a szájtól befutó besüpúppal, vörsökkel vagy vöcsökkel. A szájhoz
kétoldalt szárnyak kapcsolódnak. A vetert a vízbe a folyással szemben, a
végére kötött karóval leszegezik, két szárnyát pedig a folyóval keresztbe,
karók, czölöpök segélyével leszorítják oly szélesen, hogy a keskenyebb
folyót egészen keresztülfogja s oly mélyen, hogy a folyóvíz fenekéig érjen.

2. ábra. Halászásra készen. (Páka.)

Ha a szárnyak egész szélességben nem fognák be a vizet, a hiányzó
részt ággal vagy sárral zárják el. Ha pedig a szárny szélesebb a folyó
víznél, egy részét összesodorják. A szárnyak alját a folyóvíz fenekén
letiporják, hogy a halak alatta át ne bújhassanak. Midőn már a vetert
elhelyezik, előtte jó távolságban bukászüval „lökődik" vagy rudakkal
csapkodják a vizet a veter szájáig. Ott mintegy öt lépésnyire a bukászüval
egyideig még „zábunak", hogy a víz felkavarodjék s legyen idejük ai
halaknak a veterbe húzódni.
Ha a karók mozognak, szerencsés a fogás s ilyenkor a vetert kiemelik.
Ha az^ntian a/ karók nem mozognak, akkor még egyszer meghajtják a vizet.
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Néha púposhálóval haladnak a veter felé, így aztán vagy az egyik
vagy a másik hálóba bekényszerülnek a halak.
Néha egyszerűen künn hagyják éjjel-nappal a vetert s türelmesen
várnak mellette. Ha hideg van, tüzet raknak a parton s időnkint a bele
tévedt halakat kiszedik; ha más nem, hát a halász valamelyik gyermeke.
A gyéghalászat. (Jéghalászat.) A jégen fejszével oly nagyságú léket
vágnak, melybe egy emelőháló belefér. Este, sötétben ezen lék mellé tüzet
raknak. A világosságra a hal a lékhez siet s a halász azokat a hálóval
kiemelgeti. Ha már — a halászattal felhagyva — hazamennek, a tüzet jól
megrakják, hogy továbbra is égjen. Ezt azért teszik, mert arra számítanak,
hogy a halak ott, a lék felszínén fognak tartózkodni s a léknél képződő
vékony jégrétegbe befagynak. Keggel a halászok visszamennek a lékhez
s a gyengén befagyott halakat kis fejszével vagdalják ki.
A Zala vizében csak emelűháluval halásznak.
E vidéki vizekben ismeretes halak: csuka (sárga, feketés vagy zöldes
hátú), harcsa, ponty, Jcelen (pontyféle), czompu vagy czompuk (sárgás színű),
fehirhal, füszfakeszek vagy fűszhal, piros szárnyú készek, kárász, mö'nyhal,
vorgahal, pozsár, p.. avágú hal, riba (apró hal). A riba szláv szó; ma
gyarul : hal.
A rákvész előtt Göcsej és Hetes folyóvizeiben, különösen pedig a
Zala és Cserta folyókban tömérdek rák volt. Most is elég bőven van, de
jóval kevesebb mennyiségben, mint régebben.
A rákot kézzel s megfelelő eszközökkel fogják. Kézzel oly módon,
hogy a rákászó egyik kezével a lyukba nyúl úgy, hogy kezét a lyuk felső
felületén tolja be s midőn érzi, hogy rák van benn, kezefejét a hátára
nyomja s kihúzza. Ha a lyuk alsó felületén tolná be a rákász a kezét, a
rák ollójával megcsípné.
Ha sok rák van, rácsával fogják. A rácsa köralakú abroncsra kötött
háló, mely három összefutó madzag által van nyélhez erősítve. A háló
közepére nyúzott békát kötnek s ökölnagyságú követ kötnek rá, hogy ez a
vízbe húzza. A rácsát így a vízbe eresztik s nyelét a parton megerősítik.
A béka a rákokat a rácsára csalja. A rákászó időközönkint a rácsát fel
emeli s a rajta talált rákokat leszedi. Egy rákászónak néha 8—10 rácsája
is van, melyeket egymástól bizonyos távolságban sorban lerak s azután
sorban húzogatja azokat fel s szedi le a rajta kapott rákokat.
A csíkot kézzel (fazékkal) vagy csíkkosárral fogják. Ha kézzel fogják,
a vizet erősen felzavarják, hogy egészen sáros legyen s azután figyelnek,
hol látható a víz felszínén lubiczkolás. A hol észreveszik, hirtelen fazékkal
merítenek oda s a csík a fazékba kerül.
A csíkkosárral oly módon fogják a csíkot, hogy a kosarat szájával a
víz eleibe fordítva fektetik le (néha 2—3-at is egy sorba) s két oldalról a
partig gátat emelnek, hogy a csík a kosarak mellett el ne csúszhassék.
A csíkkosárból a csíkokat időközönkint kiszedik.
Kosárral a csíkászást leginkább éjjel gyakorolják.
Gönczi Ferencz.
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Olaj készítés és eszközei a hunyadmegyei
oláhoknál.
A ki ismeri az oláh népet, megfordult közöttük, láthatta, hogy az oláh pa
raszt ételül beéri egy kovászos vagy eczetes uborkával, hozzá egy kis száraz málé :
ö jóllakott, megebédelt. Ha megkérdezzük, elegendő volt az a sovány ebéd, ezt
a feleletet kapjuk : Hej uram ! böjt van, ez is elég! Tudvalevő dolog, hogy az
év 365 napjából mintegy 200 böjtös napja van a görög egyháznak (ideértve a
szerdát és pénteket is, a melyek szintén azok). Az oláh nép meg olyan fana
tikus, hogy drága pénzért sem változtatja meg vallásos meggyőződését. Ebédje a
böjtben nagyon sovány. Málé, olajjal öntött káposzta, vereshagyma. Legtöbb étele
olajjal készül. Ezt az olajat ők maguk készítik tök-, néha kendermagból is, azok
kal az eszközökkel, a melyeket e dolgozatom keretében fogok ismertetni. Ezek

1. ábra. Sajtószin. (Renget, Huny ad m.)
az eszközök ma már kevés helyen lelhetők fel, kipusztulófélben vannak, helyöket
lassanként a kényelmesebb, gyorsabb s aránylag elég olcsó, gyárilag készült saj
tók váltják fel. Szükségesnek tartom még megemlíteni, hogy némely helyen
csak annyit gyárt egy-egy család, a mennyit a ház szükséglete megkíván, míg
más helyen, úgyszólván az egész község olajkészitéssel foglalkozik s jóformán
abból szerzik be egyéb kisebb szükségleteiket. így a hátszegi járásban levő Alsóés Felsöszilvás községek asszonyait az általuk készített olajjal ott látjuk nemcsak
a hátszegi, hanem a vajdahunyadi, sőt a dévai piaczokon is.
Először magát az olaj készítését fogom leírni, itt az egyes eszközöket csak
megemlítem s azután tárgyalom ezeket is.
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I. Az olaj készítése.
Az olajat csaknem mindenütt tökmagból készítik, ritkábban kendermagból.
Az érett tökből kiszedik a magvakat és száradni teszik napsütötte helyre, vagy
kenyérsütés után, deszkára hintve, a még meleg sütőkemenczébe. Néhol a tűzhely
felett gerendára akasztott zsákokban is szárítják. Ilyenkor többször megforgatják
naponta a zsákokat, hogy minden oldalon egyenletesen száradjanak a magvak,
Ezután száraz helyre kerülnek a böjt beállásáig. (Ez esetben a karácsonyi böjtöt
értem, mivel ekkor és a húsvéti böjt előtt szokják nagyobb mennyiségben gyár
tani az olajat.)
A böjt beállta előtt egy-két héttel készül az olaj. Az asszonyok munkája
ez s ők is leginkább pénteki
napon készítik, A jól még
szárított tökmagot először
megtörik, majd megrostál
ják. A másodszori törés
után már megszitálják. Ezt
a lisztet megsózzák, össze
dörzsölik s forró viz hozzáöntésével épp úgy megda
gasztják, mintakenyértésztát.
Dagasztás után következik a
pörkölés. Kőből vájt edényen,
a mely rendesen a sütökemencze egyik oldalán van
(2. ábra) s alulról hevítik,
addig pörkölik, míg vöröses
sárga lesz. így elkészítve
bizonyos mennyiséget házi
szőttes vászonba göngyölnek
s így kerül a sajtóba. Az
alább leírt négyféle módpn
sajtolják ki aztán a pörkölt
2. ábra. Sütőkemencze, baloldalon látható a pörkölésre tökmaglisztböl az olajat, me
lyet fa- vagy üvegedényekben
szolgáló kőedény. (Cserbei, Huny ad m.)
tesznek el a böjt tartamára;
A törés után, a szitálásnál visszamaradó darát (troastä) megfőzik s disznók
kal etetik meg. (Nagyobb mennyiségben jó hajtószer.) Böjtös ételeik, a mélyekhez
az olajat használják a következők: savanyú káposzta, bab, kásaleves, burgunyaleves ; eszik még a böjt alatt a burgonyát úgy is, hogy apróra vágják, 'veres
vagy foghagymával keverik s ezt tökmagolajjal leöntik. A Maros fölötti községek
ben van még egy böjtös ételük az oláhoknak, az ú. n. liharcá.- Többszörösen1
megmosott búzát apróra törnek, megsózva főzik,!-mi$- megvastagodik. Ezután tányé
rokra rakva hűlni hagyják, az-tán törve főtt tökmag meleg levét szűrik rá. Eszik
még ezt hígított mézzel vagy czukros vízzel is. ;
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II. a) Törők, zúzok, kallók.
„A gabonaféléknek lisztté való átalakítására már a legrégibb időktől fogva
kétféle művelet van használatban, a törés és az őrlés." 1 Utóbbi, a malmok által
tökéletességénél, előbbi, a törők, zúzok által egyszerűségénél fogva tarthat számot
a megfigyelésre.
A zúzóknak sok fajtáját már a régiek is ismerték. Legrégibb alakjukat
mind a mai napig megőrizték. Elterjedtségük igen nagy, mindazonáltal alakjuk,
kivitelük, használati módjuk egy, ha van is kevés eltérés közöttük, az sem lényeges.
A nép primitivebb műveltségű eleme nem látja szívesen az új dolgot, ő a mara
diság embere. Apjától így látta, igy tanulta, ebből nehezen lehet őt más meg
győződésre bírni. így van ez minden népnél, így az erdélyi oláh népnél. Ennél
különösen tapasztalható ez. Az erdélyi oláh nem értékeli sem az idő-, sem az
erőveszteséget; olyan dolgon, mit ma már olcsón megvehet gyárilag, el tud dol
gozni napokig, sőt hetekig, mert ennek nagyobb értéke van előtte, mintha készen
venné és az öregek is így tettek. Mindezekből kifolyólag nagyon sok oly anyagot

3. ábra. Kölyű. (Erdőhátság.-)
találunk náluk, a melyek az etnográfusnak igen becsesek s ezek össze nem gyűj
tése oly mulasztás volna, a mit nehezen lehetne pótolni.
Négy zúzót szándékszom bemutatni. Valamennyi parasztember munkája.
Apáról fiúra maradnak örökségképen, mert maga az alkotmány (különösen a három
első) nem sokat ér ugyan-, de hasznot hajtók. Vámot szednek a kisajtolt olajból,
l ! 0°/ 0 -ot. Itt kell megjegyeznem még, hogy zúzót és sajtót külön ritkán látunk,
ha van egy gazdának sajtója, úgy zúzója is van.
1. A zúzónak legegyszerűbb alakja a mozsár. A famozsár egy középen
bizonyos mélységűre kivájt erősebb fatörzs, a milyet még számtalan sokat talál
hatunk ma is hazánk minden vidékén. A fenekére néha bádog- vagy vaslemezt
erősítenek, hogy az ütések rongáló hatásának ellenálljon. Berakják a tök
magot, a melyet szintén erős fatörzsből készített ütővel, sőt leggyakrabban
hosszúkás patakkővel törnek apró darabokra. Ez a mozsár igen változatos alakú.
Van négyszög, téglalap, álló henger és talpas pohár alakban. Leggyakoribb a
1
Meringer R.: Die Werkzeuge dér pinsere-Keihe und ihre Namen. Wörter und
Sachen. Band I. S. 3.
.' ;
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négyszög- és álló hengeralakú. A famozsár készítése különböző. Itt-ott egyszerűen
kivájják a fatörzsben az üreget, másutt izzó vasdarabbal kiégetik és azután csak
lefaragják az oda nem tartozó részeket. A zúzónak ez a fajtája a legelterjedtebb
a megyében.
2. Másik fajtája a zúzónak a 3 . ábrán bemutatott kölyű. Olyan mint az
alföldi köleshántoló, avval a különbséggel, hogy csak egy kalapácsa van. Otromba,
nehéz fatörzs, melynek egyik végén van egy üreg (a), melybe beszolgál a kala
pács (6). A kalapács a kétkarú emelő elméletén alapszik. Az ember fellép a
kalapácsra úgy, hogy egyik lába a rövidebb karon, a másik a hosszabbikon van.
Ez utóbbin levő lábát felemeli s testének egész súlyával a másikra ereszkedik,
miáltal a vízszintes tengeMyel alátámasztott kalapács felemelkedik. Ekkor hirtelen

4. ábra. Kallómalom belseje. (Mellső nézet. Várhely, Hunyad m.)
lelép a hosszabbik karra, testsúlyát is erre bocsátván, minek következtében a
kalapács nemcsak saját súlyával, hanem fokozottabb erővel csap le az üregben
elhelyezett tökmagra. Ezt addig ismételgeti, míg elég apróra megtörte a mag
vakat. A kölyük mindig fal mellett vannak elhelyezve, nyári konyhában, présház
ban vagy a tornáczon, azért, mert a rajta levő ember az elő-hátra lépések által
könnyen elveszthetné teste egyensúlyát, legyen mibe belefogódzék. Rendesen egy
fadarabot vernek be a falba, a kellő magasságban s ebbe fogódzik be az ember.
A törés eme módszere jobb a kézzel való törésnél, a mozsárnál, mert itt a test
egész ereje segédkezik a törésben. A karok egyenlőtlen hosszúsága érthető, mert
ellenkező esetben a kalapács leesésekor semmi erőt nem fejtene ki. 1
1

Az itt leírt zúzó nagyon elterjedt, kivitele többféle, de lényegben evvel azonos
mindegyik. Ilyen a ruthének ^stupdja is.
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3. A törőknek egy igen érdekes típusát találtam még a megyében. Ez a
következő. Egy ^körülbelül 30—45°-os középponti szögnek megfelelő körívben
hajlott fatörzsből készült vályú, melyben egy kőkorong forog ide-oda. A kőkorong
homokkőből való, mintegy 100—140 cm átmérőjű s 8—10 cm vastag. Közép
pontján rúd halad át 2 — 3 méter hosszúságban, kifúrt vége egy, a földbe vert
függőleges tengelybe szolgál be, miáltal szabadon foroghat vízszintes irányban s
mozgathatja a korongot a vályú keretein belül. (A rúd másik végén kölyökft
gátolja meg a korong kiesését.) A vályúban elszórt tökmagokat a korongnak a
rúd által ide-oda való lökdösésével törik'ineg. Ezt Bózesen (algyógyi járás) láttam,
de Kasztó községben (szászvárosi járás) is van egy ilyen, azonban ennél a vályú
teljesen köralakú, 5 méter átmérőjű, a korong a körhinta módjára forog a több
darabból összeállított s szünetelés idején könnyen szétszedhető vályúban.

5. ábra. Kallómalom belseje. (Hátsó nézet. Várhely, Hunyad m.)
4. A most leírandó zúzó már egészen elüt az eddig tárgyaltaktól. Az ember
nek ehhez annyi köze van, hogy ő készítette, ő indítja s állítja meg a működés
ben. Vízierő hajtja. Az idegen a zúzóházhoz közeledve s látva kívül a víztől
hajtott malomkereket, azt hiszi: malom, azonban kétkedővé teszi az épületből ki
törő kattogás szerű, de egyenletes időközökben ismétlődő zaj. Csak belépve tudja
meg, hogy nem malomban jár, hanem zúzóban, kallómalomban. Több Retyezát alatti
községben van ilyen kalló. A várhelyinek adom csak a leírását. (4. és 5. ábra.)
A nyolcz üreggel ellátott fatillő a föld színétől mintegy másfél méternyi
mélységben van az épület alján. Minden egyes üregbe külön kalapács szolgál be
(a kalapácsok gyertyánfából valók, végeiken a szétmállás ellen vaspánttal ellátva).
A kalapácsok 2 méter hosszú és 12 cm vastagságú négyszögű oszlopok és a fa-
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üllő két végéről felhaladó oszlopokat összekötő keresztfákon mennek át úgy, hogy
csak függőleges irányban mozoghatnak. Az üllőtől valamivel magasabban van a
felülcsapó malomkeréknek az üllővel párhuzamosan haladó és ezen túlmenő tengelye.
A tengelyen kigyóvonalszerüleg köröskörül fafogak vannak elhelyezve úgy, hogy
a kerék fordulásával egy fogba bekapcsolódik a vele átellenben levő kalapácsnak
az ezen oldalon kiálló emelökarja, mely a tengely forgásával emelkedik s emeli
a kalapácsot egy bizonyos pontig, majd kikapcsolódva, a kalapács aláesik az
üregben elhelyezett tökmagokra. Mindez másodpercznyi munka, s a kalapácsoknak
egyenletes időközökben, gyors egymásutánban való aláesése nemcsak kellemes
zajt üt, hanem feladatát is gyorsan végzi el.
IL b) S a j t ó k .
Az olajkészítés egyik tényezőjével megismerkedve, áttérhetünk a másikra,
midőn a megtört s a I. részben leírt módon elkészített tökmaglisztböl az olajat
kisajtolják. Melyek s minők ezek az eszközök?
1. A legprimitívebb a
6. ábrán bemutatott sajtó.
Az erdőhátsági Cserbei köz
ségből való. A fötest körül
belül 1-20 m hosszú, 5 0 —
50 cm széles és magas fatuskó. Ez a közepén át van
vájva 35 cm szélességben
és 60 cm hosszúságban. A
benne levő két, felső végei
ken kissé leborgasztott fa
darab (fäl§ele) alól a tengely
képen szereplő fakölönczökkel (porumbtisii) van a fő'6. ábra. Sajtó. (Cserbei, Hunyad m.)
testhez erősítve úgy, hogy
fel és alá nem mozoghatnak
csakis jobbra-balra. E két fadarab közé kertil a háziszőttes vászonba göngyölt
pörkölt tökmagliszt. Ezen fadarabok és az üreg oldalfalai közé éket (pene) helyez
nek, amelyek beverésével a belső fadarabok összeszorulnak, kisajtolván ezáltal a
közöttük levő tökmaglisztből az olajat, a mit a fötest alá helyezett faedény fog
fel. A mint látható, igen egyszerű a készítése, valamint a kezelése is, állíthatjuk,
egyike a legősibb sajtóknak.
, .:
,' :
2. A csavarorsós sajtó már elterjedtebb, mint az előbbi, a megyében majd
nem mindenütt ezt használják. De ennek is két változata van. Egyik, és ez hazánk
ban mindenütt ismeretes, az, a melyiknél a csavarágy mindkét végén meg van
erősítve; a csavar forgatásával, mivel felfelé nem haladhat, nyomást gyakorol az
alatta levő tárgyakra, gyümölcsre, így sajtolja ki, annak levét. A másik változat
a 7. ábrán bemutatott sajtó, Bózes községből.. Az a-val jelölt fagerenda egyik
vége, élőfa törzsén (m) halad keresztül s vízszintes tengelylyel van odaerősítve.
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Másik, villaalakú végén egy ráfektetett, csavarmenetesen kifúrt vastagabb deszkán
(g) halad át az orsó (e). Az /-vei jelölt fahasáboknak súlyozó szerepük van, a
mennyiben ezekre nehéz kö- vagy vasdarabokat tesznek, hogy az orsónak az f
karok által a nyíl irányában való forgatásakor, a h tengely alatt levő fej akadá
lyozva az i hasáboktól, megakadályozza egyszersmind az orsónak is a felemelke
dését : ennélfogva az a gerendát sülyedésre kényszeríti, a mely a b oszlop által
nyomást gyakorol a c-vel jelölt s oldalán apró lyukakkal ellátott kőedény tartal
mára, a pörkölt tökmaglisztre. A kőedényből az olaj a csatornába jut, mely az
edény körül van az alapzaton s innen a d nyíláson keresztülfolyva kerül a fel
fogó fa- vagy cserépedénybe. A k oszlopoknak nincs fontosabb szerepük, mind
össze csak arra valók, hogy az a gerenda függőleges irányban mozoghasson.
3. A most tárgyalt sajtóhoz hasonló van még egy, a mely nem csavarorsó,.

7. ábra. Sajtó. (Bózes, Hunyadm.)
hanem 2—3 ember testi erejével sajtolja az olajat. Teljesen hasonló ahhoz,
csak alacsonyabb s így a villaalakú végen az ember a testi súlyának rávetésével
hozza működésbe. A másik végén a vízszintes tengelytől lekötve nem mozoghat,
nyomást gyakorol a b oszlopra, ez az edény tartalmára s. i. t. Erdőhátság Ara
nyos községében, de a többiben is ez van használatban mind a mai napig.
4. A 4 , és 5. ábrákon látható s a II. a) 4. alatt tárgyalt kallóhoz tartozik,
a 8. ábrán bemutatott sajtó. Egy a gazdájuk, egy a hazájuk s a kivitelük
is egy. A mennyire elüt az a kalló a többitől, annyira más ennek a sajtónak a
módszere a most tárgyaltaktól. Egyfelől közös csapágyban. szorosan egymás mel
lett levő s függőleges tengelyeken mozgó, de egymástól el nem távolodó két hatal
mas fagerenda van fekvő alakban. Másik végükön két vasrúddal vannak felfüg
gesztve. E két gerendát egy köztük levő nagy kerék csavarmenetes tengelye köti
össze. Ha e kereket forgásba hozzuk, akkor csavartengelye a két gerenda közti
Néprajzi Értesítő. XII.
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távolságot csökkenti, Összeszorul s így a gerendák alsó végein — az aláesést meggátlandó kurta fogakra — elhelyezett, vászonba göngyölt pörkölt tökmaglisztből
kisajtolja az olajat, a mit egy alól elhelyezett nagyobb faedény fog fel. A keze
lése nagyon könnyű, sokszor gyermekek is elvégzik a sajtolást. A kerék küllőibe
fogózva forgatják azt s ha már bizonyos fokig kisajtolták az olajat és a kerék
fordítása nagyobb erőt igényelne, fellépnek a küllőre, miáltal a test sólya is segít
a nagyobb erő előteremtésében. Úgy a 4. és 5. ábrákon bemutatott kalló, valamint e
sajtó várhelyi oláh parasztok kezemunkája. (Hibájsz Ádám és Mihály készítette
mindkettőt; utóbbi a 8. ábrán a kereket fogva állt meg a fényképező-gépem előtt.)

8. ábra. Sajtó. (Várhely, Hunyadm.)
Az olaj Készítését s ennek eszközeit ismertetve, nem hagyhatom említés nél
kül az eczetkészítést, a mit jobbára ugyancsak ezekkel az eszközökkel végez
az oláhság. A nemes alma selejteséből, vadkörtéböl s vaczkosból készítik az
eczetet. Ezek megtörve kerülnek a sajtóba s kisajtolt levük, a must, hordóba
eltéve erjedése után 6—8 hétre használható. De gyenge erejű eczet, hiszen innen
van ez a közismert tréfás mondás is: erős, mint az oláh eczet. Mint említettem,
az eszközök ngyanazok, mint a most tárgyaltak, kivéve az a) 1, és 4., továbbá a
b) 1. és 4. alatt leírtakat. Az a) 2. és 3. alatt leírt zúzókkal törik meg az almát
és a b) 2. és 3. alatt ismertetett sajtókban sajtolják ki a levét. Azonban a 7.
ábrán bemutatott és c-vel jelölt kőedény helyébe deszkából készített ládaalakú
alkotmány kerül.
Az a) és b) 4. alatt leírt eszközök kivételével valamennyi a néprajzi osz
tály gyűjtemény tárában van.
Schmidt Tibolt.
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E g y érdekes csiholó típusról.
Herman Ottónak „A Magyar Ősfoglalkozások köréből" czímű munkája 1
84-ik oldalán az 52. kép baloldali sorozatában három patkóalakú aczélt
mutat be, melyek egyike Kecskemétről népvándorlási (árpádkori) sírból való,
a második a még ma is élő magyar karancssági s ez alatt a vogulok
mostkori aczélja. Ezt a sort megtoldja még Timkó György „Aczél-Kova-Tapló
a magyarság kezén" czímű közleményében 2 a pilinyi árpádkorinak, a kievi
honfoglaláskorinak és egy déloroszországi jelenkori aczélnak analog alakjával.
Végül pedig ugyancsak Timkó ismertet még egy darab ilyen típusú aczélt,
melynek lelőhelye : Isztimér (Fejér vm.), honnan vétel útján került a nép
rajzi osztály gyűjteményébe. 3
Ennek az aczéltípusnak a
fentiekben hivatolt irodalmi adatai
után a magam néprajzi gyűjtemé
nyéből mutatok be hat darab ide
tartozó csiholót, a melyek asymmetrikus voltuk által, részben alak
jukra nézve is elütök, de másrészt
ethnikailag is szerfölött érdekes
tanulságot szolgáltatnak.
1. ábra 1. sz. Lapított lant
idomú, asymmetrikus aczél, mely
nek elvékonyodó végei kifelé gör
bülő spirálisban végződnek. Szé
lessége 67, magassága 34, vastag
sága 5 mm. Talpának felső része
a jobb fogás kedvéért ki van szé
lesítve.
2. sz. Az előbbihez hasonló
alakú aczél. Szélessége 63, magas
1. ábra.
sága 35 és talpának legnagyobb
vastagsága 6 mm. Úgy ennek, mint az előbbinek hazája Bulgária, honnan
Trnova vidékéről strázsicai illetőségű zöldségtermelő bolgár kertészek hozták
Apahidára 1906. év tavaszán, kiktől megszereztem. Bolgár neve: csekmák,
s bemondásuk szerint bolgár kovácsmunka.
Minthogy ez a csiholó típus nemcsak a hazai, nevezetesen: a bihar
vármegyei, fenéki (Zala vm.), kecskeméti, tuzséri (Szabolcs vm.) stb. honfog
laláskori és pilinyi árpádkori sírokban találtatott, hanem a kievi honfogla
láskori sírokban is előkerült, sőt Déloroszországban és a voguloknál, úgy
szintén magyar földön a Karancsságon még a jelenkorban is használatos,
1

A
A
8. á. 2—4.
8
Ü.
8

Természettudományi Közlöny 1899. májusi, 357-ik füzetéből.
Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője. 1906. évf. 19. 1.
sz.
o. 1909. évf. 29. 1. 8. á.
5*
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megdönthetetlen tény, hogy ez az aczélforma egy őseredeti ázsiai dokumen
tum, mert régészeti leletek helyben és időben mutatják az utat, melyet ez
a csiholó vándorútjában megtett, míg hozzánk elérkezett. Egykorú történeti
feljegyzések szerint köztudomású tény, hogy a IX. század közepe táján az
ősmagyarok Lebediában a Don folyó jobb partján lakva, északi szomszéd
jaik a magyarok vérszerinti rokonai, a bolgárok voltak. Itt van tehát ismét
az érdekes kapcsolat a magyar és bolgár nép egykori őshazája között ebben
a lantidomú vagy patkóalakú aczéltípusban, a mely, hogyha átszármazott a
magyarság kezén Etelközből a mai Magyarországba s megmaradt egy
évezreden át napjainkig úgy ott a voguloknál, mint itt a Karancsság népénél,
hát épúgy megtehette ugyanazt az utat a bolgárság kezén is a Balkán
félszigetig, a hol a fentebb közölt két csiholó tanúsága szerint tényleg
manapság is használatban van még. A bolgár köznép okos felfogására vall
az a körülmény, hogy a mint nekem hangoztatták, ennek az aczélformának
régi és „türk", török eredetet tulajdonít az ő néphagyományuk.
E helyen megjegyzendőnek tartom még, hogy ma már, miként a
magyarságnál, azonképen bolgár kertészeinknél is ritkaságszámba mennek
a szóbanforgó csiholó aczélok, mert az élet minden perczét felhasználni
igyekvő szorgalmas bolgár nép is osztja az angol közmondás helyességét:
„time is money" s tehát inkább gyufát használ. Mintegy tíz év előtt még
általánosan használták, azonban az 1910. év nyarán hasztalanul kerestem
föl Kolozsvár, Szamosfalva, Apahida, Szamosújvár, Dés és Naszód bolgár
kertészeit, mert egyetlenegy példányt sem tudtam többé tőlük megszerezni.
És most folytassuk a sorozatot tovább.
3. sz. Előbbinek csinos idomából eltorzított asymmetrikus aczél, mely
nek hossza 62 mm, magassága 26 mm és vastagsága 5 mm. Hazája Oláh
ország, honnan Magyarókerekéről odajárogató oláh vándor ablaküvegesek
hozták haza.
4. sz. Vékony és az előbbinél is lapítoltabb asymmetrikus aczél.
Hossza 66 mm, magassága 20 mm és vastagsága 3 mm. Eredete mint a
3. szám.
5. sz. Az előbbihez hasonló csiholóaczél. Hossza 64 mm, magas
sága 20 mm, vastagsága 4 mm. Proveniencziája ugyanaz; gyűjtöttem 1909-ben
oláh házaló üvegestől Magyarókerekén (Kolozs vm.).
Mi itt a tanulság ? Az, hogy a bolgároktól itt a Balkánon a szomszéd
Oláhországba is átment a lantidomú csiholó használata, azonban mert itten
mint Ősi reliquia szerepelt s tehát nem tartozott az oláhság ethnographiai
sajátosságaihoz, természetesen nem is tarthatta meg őseredeti alakját, hanem
idők folytán az oláh kovácsok egyszerűen kiforgatták eredeti idomából s
egyebek közt a két végtag spirálisainak is már csak rudimentumait hagyták
meg rajtuk.
Végül a 6. sz. rajzon egy szintén strázsiczai illetőségű bolgár kertésztől
szerzett aczélt (csekmák) mutatok be, a mely alapjában szintén nem egyéb,
mint a lantidom deformálódása, mit azáltal szenvedett, hogy két oldalán
behajlították. Ez pedig a bolgár kovácsművesség számlájára tartozó remeklés
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akar lenni. Hossza 6 cm, magassága 3 cm, vastagsága 4 mm. Gyűjtöttem
Apahidán.
Midőn a lantalakú aczéltípusnak gyűjteményemben lévő eme darabjait
bemutattam, szívesen ismétlem Timkó Györgynek azt az észrevételét, hogy
„talán csak a halászati eszközök között találhatunk olyan szerszámokat, a
melyek, mint a tüzcsiholó aezélok, ezer esztendőn át változatlanul megtar
tották alakjukat, megőrizték rendeltetésüket". Éppen ebből kifolyólag a
tárgyi néprajz fontosságát is nyilvánvalóvá teszik a csiholok, mert világo
san illusztrálják, mint lehetnek a népélet régi néma tárgyai a történelem
beszédes kútfejévé. A Bulgária területén való történeti, régészeti, néprajzi
és nyelvészeti kutatások -mindenesetre becses adatokat szolgáltatnának a
magyar ősiség megvilágítására.
Orosz Endre.

Második
belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei.
(Első közlemény.)
Első, 1906-iki utazásomon ismerkedtem meg a Közép-Tienshán népeivel.
Hamar felkeltette érdeklődésemet a kirgizség sok sajátságos szokása, életmódja és
környezete. Feladatom ugyan csakis a hegységek tanulmányozása volt, de estén
ként a pásztortüzek sokszor elvezettek a kirgizek tanyázó helyeihez. Nem voltam
túl nagyúr. Díszsátort nem kaptam, nem is fogadtam el. Lovas ordonánczok nem
jelentették be előre érkezésemet, mint a többi utasokét. Csak akkor tudták meg,
mikor már a dühös kutyafalkájuk körülrajzott bennünket s csaholásuk felverte a
tanyát. Á barátságos „szálúm alikum" után már be is léptem a jurtba, alig volt
idejük az asszonyoknak sebtében lerángatni néhány nemeztakarót, paplant, hogy
kényelmes fekvőhelyet készítsenek a tágas nemezsátor egyik oldalában. így ismer
kedtem meg a néppel. Csak a nyelvüket nem értettem meg elég jól, s így gon
dolkozásuk félig ismeretlen maradt előttem.
Az 1906-iki utazásomon gyűjtött megfigyelések már megjelentek e folyóirat
hasábjain.1
Második utazásomon már néprajzi tárgyakat is vásárolhattam, mert a Nem
zeti Múzeum Néprajzi Osztályától 500 koronát, a Nemzetközi Közép- és Kelet
ázsiai Társaság magyar osztályától pedig 800 koronát kaptam, hogy azon nép
rajzi múzeumunk számára anyagot gyűjtsek be. A gyűjtés eredményét már ki is
állították.
A gyűjtött tárgyak magyarázó leírását és néhány egyéb megfigyelésemet
teszem közzé ebben a szerény munkálatban, melyhez előre bocsátom, hogy nem
vagyok szakember a néprajz terén, ezért oknyomozó fejtegetésekbe nem bocsát
kozhatom. Csak a nyers anyagot ismertetem meg.
1

Néprajzi megfigyelések a Tiensánban. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osz
tályának Értesítője. 1908. évf. 69—90. lap.
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Néprajzi határok Belső-Ázsiában.
Már 1908-ban közölt czikkemhez is mellékeltem egy térképvázlatot, melylyel
bemutattam a Tiensán népeinek elterjedését. Láttuk akkor, hogy meglehetősen
új képet mutatnak utazásaim eredményei a népek elterjedéséről. Áz Ujfalvy-féle
néprajzi térképek és a mieink nagy eltéréseket mutatnak. Különösen a Tekeszés Ili-folyók közti vidéken nagyok a különbségek.
Éppen így Keleti-Turkesztánban is sok új adatot gyűjtöttem. Sok olyan
területet jártam be, melyet európai ember még sohasem látott, következésképen
nem is tudtuk pontosan, hogy az ilyen vidéket micsoda népek lakják.
Az egyes népek (nem mondom, hogy népfajok) elkülönítését a szerint vet
tem, a hogy azt maguk az illető népek veszik. Nem csoportosítottam őket sehogyan,
mert nem tudom, hogyan tartoznak össze. Tolmácsom és szolgám, Kurmanbek volt
az útmutatóm. Ez narinszkojei karakirgiz legény volt. Ha a viselet, a szokások
különfélesége nem is ötlött volna a szemembe, ő rögtön felvilágosított. Embereim
már napokkal annakelőtte, hogy egy új nép határát átléptük, gúnyolódtak, csúfo
lódtak róluk. Az elsőt, a kit megfogtak, rögtön bemutatták, mint az új nép kép
viselőjét. Lekapták más divatú sapkáját, nézegették a nekik ismeretlen hímzéseket,
végül megvetéssel földhöz csapták. így ment az udvarias bemutatkozás.
Előre kell bocsátanom, hogy faji jelleg alapján Belső-Ázsiának majdnem
összes népei mongolok^ indogermán jellemvonása arczokat csak a tadzsikoknál láttam.
Ezzel szemben a mongol fajú népek túlnyomó része a keleti török nyelvet
beszéli. A népek elterjedési határait kizárólag azon a területen ismertetem, melyet
magam is láttam, tehát távol áll tőlem, hogy akárcsak vázlatát is adjam BelsőÁzsia ethnographiájának.
A Tárim medencze nyugoti részén, a kínai Pamiron, a Kuenlün nyugoti
végén, a Nárin-folyam vízgyűjtő területén, a Száridsássz-ban és az Isszikkul-Tekeszmedenczékben ma a következő népek élnek:
1. Szártok. 2. Tarandzsik. 3. Dunganok. 4. Kínaiak. 5. Tadzsikok. 6.
oroszok.
Ezek az állandóan letelepült, zárt falvakban lakó népek.
A hegységek és puszták nomád lakói:
1. Kirgiz-kajzakok. 2. Kara-kirgizek. 3. Pamiri kirgizek. 4. Kipcsak-kirgizek.
5. Kalmakok.
A nagy bazárvárosokban elszórva élnek még zsidók, czigányok, perzsák,
hinduk, afgánok, tatárok, mandzsuk stb.
1. Szártok. Úgy az orosz, mint a Kínai-Turkesztán letelepült földmívelő és
városi kereskedő, iparos népének túlnyomó része szártokból áll. Közönségesen
szártoknak nevezik az összes turkesztáni földmíveseket és állandóan egy helyen
lakókat, megfordítva kirgizeknek az összes hegyi lakókat, de csak azokat, a kik
a keleti török nyelvet beszélik. A nomád kalmakokat például senki sem hívja
kirgiznek. De én is azt a tapasztalatot szereztem, hogy a szart név mégis egy
külön népnek a neve, ha tágabb értelemben általánosítani is szokták az egész
letelepült lakosságra. Ebben tehát megerősítem Lerch-nek és Franz von Schwarznak nézetét. A szart nép arcza és jelleme is különbözik a vele rokon kirgizsé-
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gétől egyrészt, de másrészt a szintén letelepült tadzsikoktól is. Mondhatnók, hogy
a szart külseje, alakja és arczkifejezése, szőrözete a kettő között áll. Míg a
kirgiz tiszta mongol, addig a szart sok indogermán keveredést mutat.
A szártok laknak területünkön a legnagyobb számmal. A sűrű lakosságú
nagy városokat túlnyomóan szártok lakják, már pedig az egyetlen Kásgár lakos
sága kétszer akkora, mint az egész Nárin-vidéké.
Belső-Ázsia településföldrajza, a letelepült lakosságnak oázisokra tagolódása
már egymaga kétségtelenné teszi, hogy a szártság nem alkothat egyöntetű népet.
A ferganai szartokat több mint 200 km széles (légvonalban), nehezen járható
magas hegység Választja el Keleti-Turkesztán lakóitól. Tíz napig tartó karavánút
köti össze a két földmívelő népet. Közbül csak nomádok laknak. Lehetetlen,
hogy ez az elválasztás ne legyen nagy hatással a népek különböző irányban való
fejlődésére. Ha a faj, a közös vallás, a hasonló életmód és a szoros kereskedelmi
kapcsolat egymáshoz vonzotta is Kásgár és Fergana népeit, azok mégis elkülö
nítve élnek. Újabban még a politikai határ is hozzájárult az elkülönítéshez.
Úgy Fergana, mint Kínai-Turkesztán lakosságának túlnyomó része szart.
A két országnak ez az azonos népe azonban hosszú idő óta különböző népek
környezetében él. Kínai-Turkesztánban a szarikoli kirgizek veszik csak körül,
Ferganában karakirgizek, kipcsakok, karakalpakok, tadzsikok, galcsák, uszbekek
(Szerafsan-völgy). Ehhez járulnak újabban az orosz telepesek Ferganában, míg amott
a kínaiak már régebb idő óta gyakorolhattak hatást.
Ha a Tárim-medencze és Fergana közötti utakon megkérdezzük az arra
vonuló karavánokat, hogy miféle nép, mindig ilyen választ kapunk: „andisánlik",
vagy „kásgárlik". A „szart" megjelölést soha sem halljuk, azt úgy tapasztaltam,
rendesen tényleg csak a foglalkozás megjelölésére használják. Kurmanbek-től
tudom, hogy a kásgárlik- és andisánlik-nak nyelvében is van valamelyes különbség.
Még a karakirgizek is rögtön meg tudják különböztetni a kásgárlikot az andisánlik-tól.
A városok vidékén a kásgárlikokat közönségesen r sárlik "-oknak, városiaknak
nevezik, ellentétben a falusiakkal. A jangihisszári és Jarkénd vidéki szártok „jér
lik" népnek nevezik magukat. .Nem törzs-megjelölés az ilyen név. Ha a kásgárlik
Jarkendbe költözik, a mi kereskedők és iparosok között igen gyakori lehet, az
ott született fia már jérlik-nek nevezi magát. Lehet, hogy a kásgárlik és jérlik
nép között nem is [állapítható meg lényegesebb ethnographiai különbség, de az
andisánlikokkal szemben már kétségtelen, hogy nagyobb eltéréseknek kell fennállaniok. Természetesen még nagyon kevés a begyűjtött anyag ahhoz, hogy az
ethnographia finomabb különbségeket is észrevehessen. Nagy baj az is, hogy ez az
anyag majdnem kivétel nélkül olyan utazóktól származik, a kik nem vérbeli ethno •
graphusok. Én tőlem telhetőleg igyekeztem olyan téren maradni, melynek anyagát
az ethnographus mindig jól felhasználhatja. Anthropologiai és nyelvészeti megfigye
léseket nem is közlök tehát, hanem megmaradok a tárgyi, leíró résznél.
A kásgárlik és jérlik nép házáról, lakásáról, eszközeiről a következő feje
zetekben közölt részletek talán alkalmasak lesznek arra, hogy egy lépéssel előbbre
vigyék e béli ismereteinket.
2. Tarandzsik. Lehetséges, hogy a tarandzsikat később az ethnografia tel-
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jesen a szártok közé fogja sorolni. Schwarz azt állítja, hogy a tarandzsik azoknak
a szártoknak utódai, kiket a kínai kormány Kínai-Turkesztánból Dsungáriába
telepített át a XVIII. században. Ha ez igaz, akkor a fennebb mondottak megerő
sítést nyernek, t. i. hogy a különböző földrajzi helyzet, környezet, települési és
megélhetési körülmények igen gyorsan átalakítják a népet. Ma ugyanis viselet,
szokásokban, söt állítólag a nyelvben is lényeges különbségeket találunk. 1 A tarand
zsik elterjedésének határait már közöltem 1906. évi utazásom néprajzi eredmé
nyeinek bemutatásakor,
3. Dungánok. E mohamedán vallású, de hosszú hajat viselő, kínaiul beszélő
és kínai szokások szerint élő nép -Belső-Ázsia nyugoti részén, a beutazott terüle
temen csak elszórva a városokban él, közelebbről nem ismerkedtem meg velük.
4. Kínaiak. Második utazásomon sok kínai tisztviselővel összekerültem, de
a nép képviselői közül csak a bazárokban jutott néhány a közelembe. 1909
júniusában azonban Opal falutól nyugotra, a Szökszöl-patak forrásainál nomádoskodó kínai családra bukkantam. Nem afféle kóbor koldus nép volt ez, hanem
vagyonos gazdaemberek, a kik a városi takarmányhiány miatt felesleges állataikkal
kivonultak a legelőre, 40 kilométernyire Kásgártól. Szart sátorokban laktak. 4 — 5
hónapot szoktak tölteni itt Bulakbasi környékén. Teljesen kirgiz módra éltek álla
taik tejtermékeiből.
Ezenkívül, leszámítva a tisztviselőket, vámőröket, kínait csak a városokban
találtam. Többnyire kereskedők és iparosok. A Kásgár-Jangisár közvetlen környé
kén, a város falai alatt vannak földmívelö kínaiak is. Magam is voltam hívatlan
vendége egy ilyen kínai birtokosnak, kinek szép gyümölcsöse hívogatott az akkori
augusztusi forróságban.
5. Tadzsikok. 1909 júliusában a hatalmas Jarkend-dsrja közelében talál
koztam először tadzsikokkal. Meglepő faji különbség ötlött rögtön szemembe. Dús
hajzatú, magas növésű, szikár alakok a tadzsikok, a férfiakat fekete bozontos nagy
szakáll ékesíti. Kemény, nyílt tekintetű, villogó szeműek s ezzel rögtön szembe
tűnően különböznek a sunyi képű mongoloktól. Viseletük, iparuk is más. Nyelvük
teljesen elütő, perzsa dialektus. Bár valamennyien beszélik, a körülöttük lakó kirgizség nyelvét is, mégis úgy látszik, teljesen megőrzik fajuk tisztaságát, utóbbiak
kal nem házasodnak össze. Kuserab vidékén néhány falvacskában laknak, így
legkeletibb őrsei ezek a Pamir nyugoti mély völgyeiben otthonos tadzsikoknak.
Valamennyien földmívelők. Kuserab környékén szépen gyarapodnak, számuk is
növekszik, mert a mint hallottam, a kirgizség rovására folyton terjeszkednek.
A Csárling mellékvölgyeiben szaporodnak az egyes tádzsik-telepek. A köves puszta
terraszokon öntözöcsatorna odavezetésével gyorsan művelhető területet teremtenek.
Első ültetvényük a kajszibaraczkfa, mely árnyékot nyújt és a mellett hasznos is.
A kajszi, az „uruk" (ujruk) nagy szerepet játszik ezen a vidéken, mert részben
a pénzt pótolja. Kuserab egész nyáron el van zárva Jarkendtől, magas vízállás
esetén az egész világtól, mert a Jarkend-darja és a Csárling-folyó közötti nyelvre
épült, mögötte pedig mindkét folyó a sziklafalakhoz csapódik. Pénz a legnagyobb
1

Pótfüzet.

Prinz: A tarandzsik földjén. Természettudományi Közlöny. 1908. LXXXIX—XC.

A KOZEP-TIEN-SHAN ES AZ ÉSZAKKELETI PAMIR NÉPRAJZI TÉRKÉPVÁZLATA.

•

MÁSODIK BELSŐAZ8IAI UTAZÁSOM NÉPRAJZI EREDMÉNYEI

73

ritkaság ezen az elzárt vidéken. Már pedig a kirgizség és a tadzsiksag szoros
gazdasági viszonyban élnek. Természetesen csak a közvetlenül szomszédos kirgi
zekkel. Ezek őrzik ugyanis a tadzsikok barmait, jószágát a jó hegyi legelőkön.
A legeltetésért az állatok tejét kapják, de a gyapjú a gazdájuké. A legeltetés
munkájáért azonkívül kajszibaraczkkal fizetnek, télen is, mert a gyümölcsöt meg
szárítva elteszik.
6. Oroszok. A gyarmatosítás következtében az utolsó évtizedek folyamán
Belső-Ázsiába került orosz telepesek ethnográfiáját ma még korai lenne vázolni is.
Az új haza földjének, az idegen környezetnek és szomszédságnak hatása ma még
talán nem szántott mélyebb barázdát. Egy már ma is kétségtelen azonban. Az orosz
telepes rendkívül alkalmazkodó. Gyorsan tanulja meg a bennszülöttek nyelvét, fel
veszi szokásaikat. Kétségtelen, hogy az oroszság Belső-Ázsiába szakadt része, ha
vérbeli keverődés nélkül is, mégis új nyelvjárást alkot lassankint.
Az orosz gyarmatosításról később bővebben lesz szó. Különösen az utolsó
években öltött a gyarmatosítás nagyobb mértéket. Téves volna azonban azt hinni,
hogy a gyarmatosítás a belső-ázsiai ősi lakosság elnyomását czélozza, vagyis, hogy
ez a gyarmatosítás oroszosítás akar lennit A mai orosz politika nem ezt a czélt
szolgálja, hiszen a hatalomnak sokkal hűségesebb, megbízhatóbb szolgái a muzul
mánok, mint az oroszok. Hanem egyszerű módja ez annak, hogy az orosz voloszok
megszabaduljanak minden felesleges, elégedetlen éhes elemtől. Ingyen földet,
paradicsomot Ígérnek nekik, s ide varrják őket a muzulmánok nyakába.
Schwarz említi, hogy az orosz hódítás előtt is már telepedtek Turkesztánba
a hazájukból kiszorított oroszok. Egész falvakat alkottak, de egyetlen század ele
gendő volt ahhoz, hogy teljesen beolvadjanak a körülöttük lakó ősi lakosságba.
Csak a szőke bozontos szláv típusok emlékeztetnek ma már származásukra.
A nomádság az előbbieknél sokkal terjedelmesebb területet foglal el.
1. Kirgiz-kajzakók.
E népet közönségesen „kazak"-óknak nevezik. Úgy hív
ják ők magukat is. A Tekesz vidékén, a kara-kirgizség szomszédságában azt
tapasztaltam, hogy a kazakok is szeretik magukat egyszerűen kirgiznek nevezni.
A kara-kirgiz gőgösen lenézi a kazakot. S ha a kazak nem is tagadja le mivoltát,
azért mégis kissé restelkedve mondja ki a „kazak" szót, olyanféleképpen, a hogy
nálunk a zsidók teszik. A kirgiz-kaj zakók a pusztaságokon, az alföldek tágas
steppéin laknak, csak itt-ott húzódnak fel a Tien-Shán északi előhegyeil>e. A kirgizkajzakság és kara-kirgizség határáról már tettem említést az első utazásom ismer
tetésének alkalmával.
2. Kara-kirgizek.
Az egész Közép- és Nyugoti Tien-Shánt kara-kirgizek
lakják. Ezt a népet ismertem meg legjobban. Szolgáim is, mint már említettem,
kara-kirgizek voltak. Schwarz munkájában olvashatjuk a véleményeket a kirgizség
származásáról és azonos eredetéről. Ha közeli is a vérrokonság a kirgiz népek
között, mégis sok a különbség is. Az ethnographiai határokat nagyon könnyű meg
vonni közöttük. Délen, a mint a Tien-Shán-nakaTárim-medencze felé lejtő völgyeibe
ereszkedünk, rögtön észrevesszük, mikor a pamiri vagyis szárikoli kirgizek első
aulját meglátjuk. A tágas, magas fensíkokat is a karakirgiz szürt-nek vagy dseilőnek nevezi, déli szomszédai már pamir-nak. Nyelv-, viselet-szokásokban is külön
böznek. Megértik ugyan egymást, de sok szavuk idegen egymás előtt.
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3. Pamiri kirgizek. A hogy a Tien-Shánból dél felé, az Alai felé haladunk
ós szemünkbe ötlik az első jaktulok, azzal együtt már meg is érkeztünk a pamiri
kirgizek legelőire. Bár hegyi lakók ezek is, mégis puhábbak, egyúttal ravaszabbak,
önzőbbek, megbízhatatlanabbak, mint a kara-kirgizek. A férfiak viselete hasonló a
kara-kirgizekéhez, de a nők másként Öltöznek. Két hónapot töltöttem közöttük, s
így elég behatóan tudom később bemutatni életmódjukat, eszközeiket.
4. Kipcsak-ktrgizek.
Schwarz említi azt is, hogy az üzbek-ek egyik törzsét
£í
szintén „kipcsak -nak hívják. Én a Fergana-hegyláncz alatt a Gyázi-völgyben és
Ozgön faluban akadtam kipcsak-okra, a kik a kara-kirgizektől nem sokban külön
böznek. Lehet, hogy csak a kara-kirgizek egyik törzsét alkotják.
Néprajzi térképünkön is így tüntettem fel őket, határaikat, telepeiknek regio
nális elterjedését nem tudtam pontosabban megállapítani. Fergana keleti részén nagy
népkeveredés van. E kirgizek csak félnomádok. A szártok falvaiban fele ház kirgizeké.
Földjeik, kertjeik vannak. Szóval itt már csak egészen részletes vizsgálatok alap
ján lehet térképet szerkeszteni, ha csak nem akarunk hatalmas hibákba esni.
5. Kalmakok.
19u6. évi utazásom alkalmával találkoztam kalmakokkal a
Tekesz-medenczében. Ezek is nomádok, a mint tudjuk, buddhista vallásúak, czopfot
hordanak és nyelvük is a mongol családba tartozik.
Utazásaim egyik legfontosabb néprajzi eredményét a mellékelt térkép alkotja.
Ha Összehasonlítjuk azt más, régebbi térképekkel, csak akkor vesszük észre a
lényeges különbségeket. Az egyes népeket nem csoportosítottam, nem osztályoztam,
mert el akartam kerülni minden olyan feladatot, mely túl megy az egyszerű leírás
határain. Ezzel is CBak az ethnographus szakember kezéhez akartam használható ada
tokat juttatni.
Dr. Prinz Gyula.

IRODALOM.
Dr. PFinz Gyula: Utazásaim Belső-Ázsiában. 1 eredeti térképpel, 2
háromszinnyomású mümelléklettel, 78 fénynyomású táblával és 81 szövegközti
képpel a szerző eredeti felvételei után. Kiadja Kertész József könyvnyomdája
Budapesten, 1911. XVI + 344 lap. 8°. Ára eredeti vászonkötésben 15.— K.
Utazási irodalmunk magyar kutatóutazók eredeti munkáiban rendkívül szegény.
Ennek egyik oka kétségtelenül közönségünkben van, amely az efajta irodalmi termékek
iránt nem érdeklődik és érdeklődését nem váltja fel csengő pénzzel. Anélkül pedig lehet
utazni, ezt éppen (szégyenszemre mondom) Prin/ Gyula bizonyította be első belső
ázsiai utazása során, de könyvet kiadni olyanforma kiállításban, mint azt a kisebb-nagyobb
külföldi exploratőrök teszik, támogatva a nagy kiadó czégeknek a jó üzletet szinte kikénysze
rítő bőkezűségétől, alig. A szerzőnek volt bátorsága ezt is megcselekedni, a legkevesebb, a
mit fáradságos munkájáért elvárhat, az illetékes köröknek és a nagy közönségnek nem
csak morális elismerése. Prinz két utat tett, a Közép-Tien-Shan és az északkeleti Pamir
ismeretlen területekben még bővelkedő hegyvidékeire 1906-ban és 1909-ben. Hogy minő
földrajzi felfedezéseket tett, az nem tartozik ide. Nekünk csak meg kell emlékeznünk arról,
hogy temérdek topográfiai és geológiai dolga közben volt ideje komoly néprajzi megfigye
lésekre is. Erről tanúskodik a könyvnek számos eredeti felvételek és rajzok után készült
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illusztracziója, erről a Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya részére gyűjtött kirgiz-szárt
kollekcziója, valamint az a néprajzi dolgozata, a melynek közlése éppen a jelen füzetben
kezdődött meg. A belsőázsiai nomád népek élete körülményeire minduntalan való vonat
kozások hatásosan ellensúlyozzák az utazás menetének és a kutatás munkájának termé
szettől fogva a laikus közönség előtt száraznak tetsző leírását. Ámbár a szerző e tekin
tetben mindig belül marad azon a határon, ameddig népszerű könyv keretében el lehet
menni. Amellett, hogy ismereteinket öregbíti, szórakoztat is. Palettáján talán nincsenek
a Sw-n Hédin gazdag, de bizony rikító színei, a közvetlen benyomások őszinte, egyszerű
szavakkal való visszaadása azonban jólesőleg hat. A szép kiállítású és gazdagon illusz
trált munkát, a mely az érettebb ifjúságnak is kedves és haszonnal forgatott könyve lesz,
olvasóink figyelmébe is melegen ajánljuk.
Beluleszko.

Deák Geyza: A magyarság- és a rajzolás. 41 szövegközti képpel.
108 lap, 8°. Kiadja Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai). Budapest. Ára 3 kor.
A mai nemzetietlen korszak reakcziója ez a könyvecske. Szavát azon kevesekhez
emeli, „kiknek erős a hitük, hogy minden életképes újításnak e haza földjéből kell kinőnie
s minden törekvésnek e nép faji felfogásával kell összhangban lennie". Útmutató akar
lenni azok számára, kik a rajztanárok országos nagygyűlése után a tanítás tárgyát ille
tőleg tanácstalanul állanak. Alapeszméje, hogy rajzoló és festő művészetünket nemzeti
tartalommal kell ellátni és a rajztanítást is ebbe a mederbe kell terelni.
Minket különösebben az érdekel, hogy a rajzoló és festő művészet nemzeti irányba
való terelését a magyar nép beható tanulmányozásától várja. Könyve második részében
kifejti, hogy mi a fajkifejező a magyar rajzoló művészetben. A művésznek első sorban
a magyar embert kell ismernie. E nép gondolkozását, eszejárását, érzését; a népet úgy
külsőleg, mint belsőleg; más szóval, ismernie kell szomatikus és pszihikai tulajdonsá
gait egyaránt, ezenkívül földjét, éghajlatát, foglalkozását, házát, faluját, környezetét stb.
Munkájának harmadik részében rajzoktatásunk reformjáról beszél. A rajzokta
tást is a legszorosabb kapcsolatba hozza a néprajzzal, minden középiskolába néprajzi
múzeumot sürget, ezenkívül az ország rajztanításának sikeresebbé tótelére az országot
franczia mintára, több rajzkerületre osztaná, melynek székhelyén néprajzi gyűjtemény is
volna a kerületi rajzfelügyelök vezetése alatt. így sikerülne aztán a közelgő középisko
lák reformjába a művészeti gimnázium eszméjét nagyobb zökkenés nélkül bekapcsolni.
Nagyjából ezek volnának e derék kis munkának vezéreszméi. Nemcsak rajz
tanároknak, de minden magyar embernek megszívlelendő eszmék.
Dr. Győrffy István.
A d a l é k o k Oroszország e t h n o g r a p h i á j á h o z . (Materialy po etnografiji
Rossziji.) Szerkeszti Volkov T. K. I. kötet. Kiadja a III. Sándor czárról nevezett
múzeum néprajzi osztálya. Szentpétervár, 1910. Nagy 4°, XVII + 215 + 7. 1.
A Sándor czár múzeuma még meg sem nyílott, tárgyait még fel sem állították s
néprajzi osztálya a jelen testes kötettel máris megindította hét év óta gyülemlö anya
gának tudományos ismertetését. A bevezető szerint ezeknek az adalékoknak az a czéljuk,
hogy az anyaggyüjtö utakról szóló jelentéseken, meg kisebb területek monographikus fel
dolgozásain kívül a néprajzi osztály már meglevő, tekintélyes anyagát ismertesse. Olyas
forma hivatásúnak és igényűnek ígérkezik e kiadvány, mint a milyennek szolgálatában
a mi Értesítőnk és kiadványai együttesen állanak. Szerkesztésükkel Volkovot (más
kép Vovk) bízták meg, a jónevű ethnologust, mint a hogy az oroszok a tárgyi nép
rajz mívelőjét nevezik. Hogy pedig az államalkotó, három elágazású (nagy-, kis-, fehér-)
orosz elemet helyesen ismerhessék meg, ennek néprajza mellett párhuzamosan a nemze
tiségekre is kiterjesztik figyelmüket.
Az első kötet anyaga a múzeum keletkezéséről és munkájáról szóló jelentés és
kilencz különböző tárgyú dolgozat. Az I—XVII. lapon közölt beszámolóból arról értesü-
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lünk, hogy az 1895-ben alapított múzeumnak három csoportja van : 1. a Sándor czár
emlékét örzö; 2. képzőművészeti; 3. ethnographiai és iparművészeti osztálya. A néprajzi
osztály működési területét 1901-ben így határolták meg: I. Oroszország; II. a szomszédos
országok, ha azoknak oroszföldi lakókkal rokonfii vannak; III. az összes szláv népek.
Ez a tervezet láthatólag hazai néprajzunkat is érdekli és pedig két okon. Az egyik az,
hogy az óriás orosz birodalom területén számos olyan néprajzi vonatkozás található, a
mely a magyarság származásával, ősi vallásával, gazdaságéleti jelenségeivel szláv és
nem szláv fajták révén szoros Összefüggésben van. Ilyen vonatkozású dolgozatot kettőt
is találunk már ebben az első kötetben is : az abchazok gazdasági szerszámairól, meg
a jakutok sámán tárgyairól szólókban. A másik érdekeltségi ok pedig a programm máso
dik és harmadik pontja, a melynek értelmében Magyarország szlávjaival is kíván foglal
kozni. Erre már szintén van előkészülete az Adalékoknak, a mennyiben éppen maga a
kisorosz eredetű szerkesztő járt 1903-ban hazánkban és a máramarosi huczul-ruténeket
tanulmányozta behatóan, főképen anthropologiai szempontból. Tanulmányának minket
érdeklő egyik részlete a lembergi Sevcsenko-társaság ethnologiai kiadványaiban meg is
jelent már (lásd alább). A legifjabb orosz néprajzi múzeum 1902 tavaszán kezdette meg
működését egy igazgatóval, négy őrrel, egy kezelőtiszttel, három szolgával és 55.000
rubel évi dotáczióval György nagyherczeg személyes vezetése alatt. A jelentés kiadásáig
mintegy 80.000 drb tárgyat gyűjtött össze. Ezt hét év alatt csak úgy tudták elérni,
hogy az intézet tisztviselőin kívül igen sok külső munkatárs vett részt a gyűjtésben.
Hogy pedig ezek helyes irányban dolgozhassanak, illusztrácziókkal bőven ellátott terje
delmes gyűjtési útmutatót adtak a kezükbe. Az útmutató ma már harmadik kiadásban
forog közkézen! A tárgyak muzeális kiállítását illetően a fajták helyett a földrajzi rend
ezer elvét mondották ki s az egész múzeumot tárgyak és helyiség dolgában is négy
ray ónra osztották, mindegyiknek élén egy-egy szakemberrel: D. A. Klemenc igazgató
csoportja Szibériát, európai Oroszország tundravidékét, Tibetet, Mongoliát és Kínát fog
lalja magában; K, T. Volkov custos területe északi Oroszország, Finnország, Balti vidéki
Lengyelország, fehér oroszok és a határon túli szlávok; M. M. Mogiljanszki custosé
középső és keleti Oroszország, kisoroszok, Novorosszija és Beszarábia; A. E. Miller
custos csoportja pedig a Kaukázus, Középázsia, Krim és a közvetlen keleti részek.
A legelső néprajzi dolgozat O. M. Mogiljanszki jelentése (1—19. 1.) a tulai kor
mányzóságban tett gyüjtőútjáról. Ebben arról értesülünk, hogy a nagyon föllendült gyár
ipar megsemmisítette a népi viseletet, díszítő elemeit s így nagyon jókor történt az,
hogy a moszkvai Rumjanczov-múzeum ezeket még 1870-ben megmentette az elenyészéstöl.
A lakóhely elrendezése tipikusan ősi szláv: kerítések vagy egyéb elkülönítő nélkül szű
kölködő rendetlen telkek tömege. Míg a kisoroszok telke a maga zártságával az indivi
dualizmust jelképezi, addig a tulai nagyoroszé a közösség eszméjére vall. Néhány alap
rajzot is látunk a czikkben, de szerzője sem a méreteket, sem a részek elnevezéseit nem
adja, noha jelzi, hogy ezek a múzeumban mind megkaphatok. A főkötők (szoroka) gazdag
hímzéstíek, de már erősen elenyészőben. Díszítő elemük túlnyomóan geometrikus.
Ugyancsak a népi élet jelenségeinek pusztulását hangoztatja T. K. Volkov is a
Volhyniai régi fatemplomokról szóló dolgozatában. Ebben tipikus kisorosz alaknak a
három és ötkupolás templomot mutatja ki. Az ismertetést 38 fatemplom fényképe és
alaprajza, meg egy fénynyomatú tábla kíséri. — Nagyon tanulságos az A. K. Serzsputovszkij cikke az Erdőelvi (Poljeszje) fehéroroszok rendkívül primitív földmívelő szerszá
mairól : horogalakú fakapái és ezeknek továbbfejlődő ásóalakjai egész sorozatokban
vannak bemutatva. Az egyszarvú, egyetlen fából való eke fejlődési történetét négy vál
tozattal igazolja. Méltó párdarabja a fenyőderék galycsonkjaiból való borona. — A. A.
Miller a kaukázusi abchazok kerítésformáiról, önműködő kapuiról és háztartási tárgyairól
értekezik, valamint vadászati készségeiket is leírja, de nagyon rövidesen. Rajzai azonban
igen világosak, mint pl. a vadkan- és nyestcsapó, csak az a kár, hogy méreteket, rész
leteket nem közöl. — A következő dolgozatban S.< J. Budenko a szamarai pogány csu
vasok temetkezési szertartásait és sírfáit ismerteti. Ezek az utóbbiak tulajdonképen vésett
díszítésű oszlopok, a melyekbe fejszével mélyedóst vájnak az elköltözött lélek ideiglenes
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lakóhelye számára. Uchtomszkij herczegnek buddhisztikus czikke után (a Szukavati para
dicsomáról) Pekarszkij és Vasziljev nagyon becses adalékokat közölnek a magyar mythologiához a jakut sámánok palástjáról és dobjáról szóló részletes (93—116.1.) ismertetésében,
húsz samanisztikus tárgynak rajzával és egy teljes sámán felszerelés fénynyomatú képé
vel. — Hogy milyen szolgálatot tehetnek a néprajznak az istenhátamögötti falusi tanítók,
élénken illusztrálja Changalov M. szibériai oskolamesternek a burjátok társas vadásza
táról szóló terjedelmes (117—154. 1.) dolgozata, a melyet Klemenc, múzeumi igazgató, egé
szített ki saját megfigyeléseivel. Changalov 1870 óta tanulmányózta a burjátokat, a kik
nek még egy pár esztendővel annakelötte kizárólagos létalapja a vadászat volt. így
vadásztak pl. a Kolym folyón átkelő szarvasok tömegére nyíllal és dárdáikkal, az erdők
ből a tundrák felé tavaszszal húzódó szarvasokra pedig valósággal vejsze formára készí
tett 4—5 versztnyí terjedő karófalakkal. A hajtóvadászatnak eddig egyetlen, oroszországi
jól ismertetett formája ez, párhuzamba állítva ausztráliai, afrikai és amerikai analógiák
kal. Burját neve zegete aba, részt vett benne az egész törzs minden épkéz-láb embere,
vezére pedig a fő sámán volt, a Saman galsi.
Dr. Sztripszky Hiador.

Vovk Fedor: Anthropometrics vizsgálatok Galiczia, Bukovina és
Magyarország rutén lakossága között. I. Huczulok. (A Sevcsenko tud. tár
saság ethnologiai kiadványának X. kötete.) Lemberg, 1908. 12 fényképtábla és
1 térkép.
Van a kisoroszoknak, modern szóval ruténeknek, egy ágazata, a mely eddig rej
télyesnek látszott. Gaücziának, Bukovinának és Máramaros vármegyének összeszögellő
alpesi területén élnek az úgynevezett huczulrutének. Ezeket eddigelé csakis nyelvészek és
ethnographusok vizsgálták meg, s ezek annyi, a többi ruténtől elütő vonást találtak ben
nük, hogy a szláv tudomány hajlandó volt bennük valamely idegen, nem is szláv nép
töredékét látni (uzok, besenyők stb.). Úgy szemre is elütök társaiktól a huczulok, mert
ezek túlnyomóan erősen barnák, míg a többi rutén az éjszaki szlávokat általánosan jel
lemzően világos bőrű és szemű; termetük pedig határozottan, mérések nélkül is, ma
gasnak mondható, holott valamennyi rutén inkább alacsony, jobbadán középtermetű.
Összes számuk 120,000 körül jár, ezekből hazánkra a Tisza forrásvidékein valami 20,000
esik. Ethnologiai vonásaiknak külön voltát Vovk is elismeri s ezt a földrajzi helyzetből
eredő izoláltsággal, valamint az oláh és magyar szomszédság hatásával magyarázza.
Nyelvi sajátságaik alapján könnyebb megvonni a huczulterület határát, minthogy ezek
határozottan elütő, másoktól őket elválasztó jelenségek. Ámde a múltban sok keveredés
ment végbe közöttük s így a nyelvi határ ingadozása meghatározásukra nem alkalmas.
Hókkal biztosabb az antropológiai mérésekre támaszkodó ítélet. Vovk fölmérte a több
nem huczul ruténsóget is s így állapította meg, hogy a huczulsag régebben valamivel
nagyobb területen lakott, mint ma, mert szólein a bojkok és bukovinai oláhok néhány
falut már magukba fölszívtak. Méréseinek eredménye az, hogy a huczulok színe általában
sötét, különösen a haj dolgában. A legtöbb sötétszeműt a máramarosiak között talált.
A szem és haj színének aránya miudenütt szabályszerű. Termetük határozottan magas,
és ebben is a máramarosiak vezetnek 1700 mm átlaggal. Ezek még azért is figyelmet
érdemelnek, minthogy náluk találta a legkisebb különbséget a maximális és minimális,
összes adatok között. Koponyaalakra nézve határozottan brachieephalok (ind. 85), ezek
magassága 74. Az arcz, orr, fül, szemnyílás, lábak, törzs, kéz stb. adatai segítségével
megfigyelései ilyen végkövetkeztetésre vezetik a szerzőt. A huczulok az összes rutének
közt a legnagyobb termetűek. A galicziai többi ruténség 1660, az oroszországi rutének
1670, a lengyelek 1654, a nagyoroszok 1657 átlagával szemben 1700 mm magasságuk
átmenetet alkot a nyugati, kiváltképen pedig a délnyugati szlávokhoz : a szerbek (1709)
bosnya-herczegóczok (1710) ós dalmatákhoz (1715). A mérések összes adatai arra valla
nak, hogy antropológiailag az ukraino-orosz (kisorosz) elemhez tartoznak és pedig a
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magas, barna braehicephalokhoz, a kiket Deniker adriai típusnak nevez, de határozottan
átmeneti alakzat a keleti és nyugati szlávság között. — Az átmenetiséget Vovk ezúttal
mivel se magyarázza, mert ez nem is volt czélja; ezt megkísértjük majd más alkalommal.
Most csak annyit, hogy a huczulok tárgyi ethnographiája, földrajza, ethnosa annyira
tele van magyar és oláh elemekkel, hogy a huczulok szigetszerű különállóságát a szlávságban ennek a két szomszédnak rovására kell írni. A történelmi-néprajzi alapon való
vizsgálat valószínűvé fogja tenni, hogy ez a rejtélyes népelem az úgynevezett veres oro
szokkal összefüggésben álló jelenség, a melyre a magyar honfoglalást követő időkben
az oláhság és magyarság erősen rányomta a maga bélyegét.
Dr. Sztripszky Hiador.

Szláv folyóiratok szemléje.
Etnograflcseszkoje Obozrjenije. Izdamje etnograficseszkavo otdjela
Imper. Obscs. Ljubitelej Jesztesztvoznarrija, Antropologiji i etnografíji, szosztojascsavo pri moszkovszkom universitetje. Pod redakcijej V. F. Millera,
K. A. Jancsiiba i Y. V. Bogdanova. God 21-j. Moszkva, 1909.
A három füzetben megjelent kötet közleményeiből kiemeljük Dankovszkajanak a
tárgyi néprajz köréből vett dolgozatát a kisoroszok szertartási (lakodalmi) süteményeiről.
Ezek szerző szerint kinyomozhatatlan okokból már régen kimentek a divatból úgy, hogy
sok utánjárás mellett csak néhány öreg asszony emlékezetével lehetett őket restaurálni
a tudomány számára. A túróval sütött fonatos és sima kalácsok karika-, létra-, hármasgyertya-, kereszt-és dióalakúak; a teljesen kerek (kenyéralakú) kalácsot a nálunk is ismert élet
fával díszítik. Az ősi vallás czerimoniáiból ezekhez fíízödö néhány szertartási verset is közöl
a dolgozat, persze töredékekben. Szerző a kalácsoknak csak lakodalmi használatát ismeri,
de Magyarország ruténjai halotti tor alkalmával is használják, sőt magának a halottnak
is adnak a kezébe ilyen korovajt vagy knyst. A sütemények orosz neve kalács, paszka,
lezsinj és leírásukat tizenkilencz darabnak fényképe illusztrálja. A kalácsokhoz fűződő
szertartások egyik változatát a tavasz ünneplésével kapcsolatban látjuk a kurszki gübernium
kisoroszainál (u. e. köt. II—III. füz. 173. 1.). Nagyon érdekes Kosztolavszkij följegyzése a
a kommunizmusnak a jaroszlavi parasztok között élő maradványáról: a közös tulajdont
tevő réteket közös erővel kaszálják le és sorsvetéssel 70 család között aránylagosan fel
osztják, a családtagok és a marhák számarányához képest. Vitasevszkij jogtörténeti
(az ajándékozás és kötelezettségeiről szóló) közleménye után általános néprajzi tárgyú a
Szumcov dolgozata, a ki Darwinnak a nyelvészetre és néprajzra gyakorolt fejlesztő hatá
sát ecseteli. Ugyanilyen még Makszimovnak az ausztrál négerek házassági osztályairól
szóló tanulmánya is. Szokolov az orosz széppróza nagy alakjában, Gogoljban, az ethnographust vizsgálja, a ki regényeihez minden esetben külön néprajzi tanulmányokat tett
a nép között. Dankovszkaja másik, czikke a kisoroszok házassági szokásairól azért is
figyelemreméltó, mert megfigyelései még a 70-es évekből valók s a leányvásárra emlé
keztetnek. Klemenc közlése a lámaizmus és a burját sámánizmus kölcsönhatásairól a
magyar mythologiát is közelről érdekli, Sesztakov dolgozata pedig a permiek bikaáldoza
táról jellemző példáját nyújtja annak, hogyan alkalmazkodik a görög-orosz kereszténység
a pogány ősi szertartásokhoz és hogyan keveredik ez a kettő össze. Ugyanilyen tárgyú
Verescsagin-nak. terjedelmes (37—79. 1.) közlése a vjatkái votjakok régi hitéről és istenei
ről. Cser és Sajtan nevű istenük játszák a főszerepet hitéletükben, a kikhez harmadikul
Inmir társul s a dualisztikus felfogásnak jellemző példáit nyújtják. A számtalan apró
isten között Tjuaj-ban a magyar garabonczás diák mását találhatjuk. A kötet többi része
tisztán folklorisztikus. Ezekből megemlítjük Chudojar-chan czikkét a szártoknak a szülés
hez kapcsolódó babonáiról és a duachan nevű ráolvasó mesterségéről, Gorodeov és Manszikka a világ teremtésére és a szellemek harczára vonatkozó legendákat közölnek a szibériai
és finn területről (50. és 170. 1.). Végül Gordlevszkij följegyzését említjük még az oszmánok
néphitéről a csillagászati és fizikai jelenségek tekintetében (földrengés, szárazság, köd,
szivárvány, nap, hold, csillagok, tejút).
Dr. Sztripszky Hiador.
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Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról
az 1910. év negyedik évnegyedében.
I. Gyüjieménytárgy. Az évnegyedi gyarapodás 679 drb. Ebből vétel 611, ajándék
68 darab.
A) A vételek részletezése: ruházat, női kézimunka és ékszer 149, bútorzat 13,
konyhaeszköz 1, mezőgazdasági tárgy 6, pásztóréleti tárgy 6, használati tárgy 2, kismestérségi tárgy 60, keramikai tárgy 18, kultusztárgy 14, vadászati tárgy 1, házmodell 1,
épületrész 1, fonogrammhenger 166, festett kép 17, színes kőnyomat 5, rajz 11, fénykép
140 drb.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése: Dr. Sebestyén Gyula Bpest,
3 fénykép. Szmik Antal Bpest, 1 vőfélybot. Özv. Fischer Péterné Bpest, 1 csomag japán
játékkártya. Spitzer Mór Bpest, 1 gyertyatartó, 1 selyempruszlik. Balogh Péter Máramarossziget, 33 fénykép, Weisz Andor Bpest, 1 hajlított kés. Nagy Mihály Örményes, 1 guzsaly
gyapjúval. Báró Nyári Albert Bpest, 7 fénykép. Vojnich Oszkár Bpest, 1 kőbalta, 1 faháncsverö, 1 alvó-zsámoly, 1 edényakasztó, 3 evötál, 1 mada buzogány, 1 kiakovu buzogány,
1 háncsköteg, 1 tambua (főnöki nyakdísz). Haller Béla Rezső Barskaproncza, 1 betlehe
mes pipa. A Szent György Czéh Bpest, 1 szenteltvíztartó, 1 „Paprika Jancsi"-dúc. Eisen
städter Ödön Szentendre, 1 üvegcsutora. Dr. Zárka Zsigmondné Zalaegerszeg, faragást
magába záró üvegpalaczk. Hajnal Ignácz Csacza, 2 szíjcsatt, 1 szpinka.
E negyedévi szaporulatból 666 hazai tárgygyal szemben 13 külföldről származik és
pedig Oroszországból 1, Japánból 1, Fidsi-szigetekröl 11 drb.
A hazai gyűjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre: Alsófehérre 2,
Bácsbodrogra 1, Barsra 3, Békésre 6, Beregre 1, Beszterczenaszódra 8, Biharra 79, Bor
sodra 1, Brassóra 9, Csanádra 5, Csíkre 24, Csongrádra 3, Gömörre 60, Győrre 1, Haj
dúra 1, Hevesre 26, Hontra 1, Hunyadra 36, Kisküküllöre 15, Kolozsra 11, Krassószörényre
1, Máramarosra 33, Marostordára 18, Nógrádra 47, Nyitrára 70, Pestre 19, Pozsonyra 8,
Sárosra 1, Sopronra 40, Szepesre 4, Szolnokdobokára 4, Temesre 2, Tordaaranyosra 43,
Trencsénre 32, Udvarhelyre 1, Ungra 3, Vasra 5, Zalára 24 drb. Közelebbi meghatározás
nélkül Erdélyre 3, Kunságra 1, Székelyföldre 2, Felsömagyarországra 5 és Magyarországra
7 darab.
H. Könyvtár. A gyarapodás összesen 71 munka. Ebből vétel 26 új-, 20 folyó-,
ajándék 6 új-, 1 folyó-, csere 18 folyómunka.
a) Ajándékoztak: dr. Daianu ülés, Kolozsvár, 1 új-, dr. Mészáros Gyula, Bpest, 1
új-, Szalay Imre, Bpest, 1 új-, Sági János Mór, 1 új-, a Múzeumok és Könyvtárak Orsz.
Főfelügyelősége, Bpest, 1 folyó-, Szabó Imre, Déva, 1 új-, Herman Ottó, Bpest, 1 új munkát.
b) Cserébe küldtek: a Vlastenecky Spolek Musejni, Olmütz, 1 folyó-, az Anthropo
logische Gesellschaft, Wien, 1 folyó-, a Historisches Museum, Bern, 1 folyó-, a Museum,
Stavanger, 1 folyó-, a Verein für Volkskunde, Berlin, 2 folyó-, a öesky Lid szerkesztő
sége, Prága, 1 folyó-, a Moravská Musejni Spolecnost, Brunn, 1 folyó-, a Hessische Vereini
gung für Volkskunde, Giessen, 1 folyó-, a Rijks Etnographisch Museum, Leiden, 2 folyó-,
a Geographisch-Ethnographische Gesellschaft, Zürich, 1 folyó-, a Ferdinandeum, Innsbruck,
1 folyó-, a Stadt. Museum für Völkerkunde, Leipzig, 1 folyó-, a Muzeja po antropologii i
etnografii pri imperatorszkoj akademii nauk, Szt.-Pétervár, 1 folyó-, a Museal-Verein für
Krain, Laibaeh, 1 folyó-, a Verein für rheinische und westfälische Volkskunde, Frankfurt
a. M., 1 folyó-, a Mährische Museumgesellschaft, Brunn, 1 folyómunkát.
HI. Felszerelési tárgy. 19 drb. vétel útján került az osztályba.
W. Végzett munkálatok. Az év utolsó negyedében a raktárrendezést véglegesen
befejeztük. Minden a por, a nedvesség és a moly iránt érzékeny anyagunk szekrényekbe
van rakva olyanformán, hogy könnyen áttekinthető és hozzáférhető legyen. Bármilyen
tárgyat nemzetisége és származási helye szerint rövid néhány perez alatt elő tudunk adni.
Az évnegyed javarészét a tisztviselők gyűjtéssel töltötték. Így dr. Beluleszko Sándor s.-
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őr okt. 3—21-ig Hunyadmegyében a Hátszeg és Várhely vidéki oláhságot gyűjtötte fel,
nov. 13-án végighallgatta Ipolyságon a dr. Györffy István gyakornok és Bartók Béla
zeneakadémiai tanár közbejöttével rendezett kanásztülök- és dudaversenyt, dec. 18, 19-én
pedig dr. "Sebestyén Gyula, m. n. múz. igazgató-ör és dr. Solymossy Sándor, m. népr.
társasági titkár kíséretében résztvett a pozsonymegyei förévi német karácsonyi népi
színjátékok tanulmányozásában. Dr. Sztripszky Hiador s.-ör nov. 5-töl decz. 23-ig Máramaros megyében a Felső-Tisza völgyének huczul-rutén vidékein végzett igen eredményes
és főleg primitív, de nagy ethnológiai értékű fatárgyakat szolgáltatott gyűjtést. Dr. Mészáros
Gyula s.-ör dec. 8-án indult el a M. N. Múzeum támogatásával törökországi gyűjtőútjára,
a melynek folyamán előbb Konstantinápoly közelebbi és távolabbi környékét, a tavasszal
pedig Kis-Ázsiát fogja beutazni. Ez a gyűjtőút több hónapig fog tartani. Dr. Györffy
István gyakornok egész Hontmegyét felölelő gyűjtését, mely úgy a magyarságra, mint a
tótságra terjedt ki, november 20-án fejezte be rendkívül gazdag eredményekkel. Ugyan
csak ő Schmidt Tibolt gyakornokkal együtt dec. 8-tól 12-ig a téli népviselet gyűjtése
végett meglátogatta a nagyváradi országos vásárt. Ugyanakkor Belényes környékén is
megfordultak.
Nagy örömmel jelentem, hogy osztályunk nemzetközi gyűjteményei az év folyamán
ismét nagyértékű ajándékkal szaporodtak. A nagylelkű adományozó honfitársunk Róna
W. Harry úr, a Gesellschaft Süd-Kamerun megbízottja Kribiben, Nyugat-Afrikában.
Gyűjteménye felerészben Német-Nyugat-Afrikából, m. p. az észak-kameruni duala, maka
és kumba néger törzsektől és a dél-kameruni bule és jaunde törzsektől, felerészben pedig
Közép-Nigeriából, a haussza-négerektöl való. Libéria köztársaság néhány kru-törzsbeli
darabbal van képviselve. Osztályunknak ezekről a területekről gyűjteménye nincsen, úgy
hogy Róna úr mostani ajándéka afrikai néger gyűjteményünket hézagpótlóan egészíti ki.
Végül megemlítem, hogy az osztály alkalmazottai előterjesztésünk folytán egygyel
megszaporodtak. A M. N. Múzeum igazgatósága bölcs belátással hozzájárult ahhoz, hogy
Schmidt Tibolt tanárjelölt urat gyakornoki minőségben alkalmazhassuk. Tőle különössn
a hazai oláhságot illetőleg becses szolgálatokat várunk.
V. Látogató. 4461 személy. A látogatók ezen összegében foglaltatnak a következő
iskolák növendékei: az István-úti fögimn. 100 növendéke, a VII. ker. döb-utczai polg.
fiúisk. 60 növendéke, a bpesti. m. á. v. el. népisk. 45 növendéke, a VH. ker. Wesselényiutczai közs. polg. fiúisk. IV ja és IV 6 oszt. 50 növendéke, a VI. ker. nagymezö-utczai
közs. polg. fiúisk. ni/a oszt. 40 növendéke, a budafoki áll. polg. fiúisk. 141 növendéke.
(A gyűjtemény nov. 1-től zárva.)
Budapest, 1911 jan. 10.
Az osztályvezető helyett:
Dr. Beluleszko Sándor,
m. n. múz. s.-őr.
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Régi magyar férfihajviseletek.
Magyarországon 1848-ban ment ki a szokásból a férfiak fonásos
hajviselete. így mondják ezt az ország különböző vidékein egyaránt az
öreg emberek. Addig a férfinép épp úgy hordta a haját, mint most az
asszonyok. Nem nyírta, hanem leeresztve, vagy befonva, vagy fürtbe sodorva
viselte. Abban az időben már a fiúgyermek haját nem igen fonták be,
csak a legénysorban, 16—17 éves korukban. Voltak vidékek, a hol még 48
előtt a fiúgyermekek haját is befonták.
Huber János számadó juhász azt mondja, hogy az ő gyermekkorában,
az úgynevezett belső Somogyban a kis fiúgyermekek haját is befonták, épp
úgy mint a nagyokét. 48 előtt Ő maga is viselte már a gombos hajat. Azt
mondja: „Ha rosszak voltunk az uskólában, a mestör megfogta a fülünk
mellett a gombot".
Simon József sopronmegyei szanyi származású juhászgazda azt mondja,
hogy ő húsz éves koráig viselte a gombos hajat. De egyszer, a mikor elaludt,
a czimborái levágták az egyik gombját, „mert akkor már igen kezdték
elhagyni a régi viseletet". Azóta nem is viseli.
Dunántúl szokás ez a mondás :
„Lemetszem a gombodat!" Körül
belül ilyesmire vezethető vissza.
1848-ban azoknak, a kik a
honvédseregbe vagy nemzetőrök
nek álltak be, le kellett a hajukat
vágatniok, egészen rövidre. Szem
tanuk elmondása szerint, a hol
megnyírták őket, a sok hajfürt,
csimbók, sodrás garmadával feküdt
a földön. Voltak olyanok is, a kik
a levágott csimbókjaikat eltették,
magukkal hordozták az egész had
járat alatt, azután haza is hozták.
Egy ilyen levágott hajfonatot
még megtaláltam Baranya megyé
ben, Mocsoládon. Viselője Kovács.
János 48-as nemzetőr volt. A Nép
rajzi Osztályban levő gyűjtésem
1. ábra. Horváth Antal öreg béres.
Apáti puszta (Tolna m.).
ben 83,967. leltári szám alatt lát
Szerző eredeti rajza.
ható.
Néprajzi Értesítő. XH.

6

82

GARAY

ÁKOS

A ki azután a hadjáratból hazakerült, többet nem igen hagyta hosszúra
megnőni a haját. Be nem fonta többet, vagy csak ritka esetben. De voltak
azért ilyenek is, sőt még az 50-es években 10—12 évig katonáskodó emberek
közt is találtam olyat, a ki megszabadulva, újra megeresztette a haját és
viseli ma is a csimbókot. Somogy megyében Csökölyön István János Puha
öreghuszár egy azok közül. Ma már csak a 48-as időket átélt öreg emberek
közt találhatni befont hajúakat. Az eddig feljegyzettek közt Szilágyi György,
(7. á.) békési tanyai gazdaember a legfiatalabb (71 éves).
Az egész országban meglevő hajviseletekre csupán azt az egy álta
lános szabályt tudtam megállapítani, hogy a halántékon kétoldalt megfont
csimbókot, gombot vagy sodrást csakis Somogy, Zala, Baranya megyékben
és Tolna megyének nyugati részén viselik a fül mögött (2. á.). Másutt min
denütt a fül előtt van a befonás, ha az kétoldali. Orosháza azonban kivétel,
a hol a dunántúli viselet volt a szokásos, a fül mögötti. De ez éppen jel
lemző is, mert Orosháza lakói eredetileg dunántúli telepít vény esek. Később
Ók is viselték az Alföldön szokásos, az üstökön befont és a fej tetején
hosszában hátra vetett hajfonást.
A Dunántúllal legközelebb szomszédos Szlavónia négy ősmagyar köz
ségében : Kórógy, Haraszti, Szt.-László és Rétfaluban is megvolt még ugyanez
a dunántúli hajviselet. így mondja el Lótri apó Harasztiban ezt a fésülködési módot: ;í It középen megválászá, ákor így sudorbá teszi, aztán a füle
migé teszi".
Pásztor György abaúj -tornamegyei Tomor faluban a füle előtt és
mögötte is viselte. Ez is kivétel volna, de a fülmögötti második tekercsnek
itt már inkább másodrendű szerep jut (Qa á.).
Legtöbb csimbókos öreg ember van még Somogy megyében.
Némely vidéken már egyál
talában nincs élő viselője. Gömörben már nem találtam egyet sem.
Darnyán a legutolsó 35—40 éve
halt meg. Abaúj-Torna megyében,
Szőllősardón már nem találni csim
bókos hajviseletre, de fésűsök még
15 évvel ezelőtt voltak.
Buzitán és környékén sem
viselik már. Ott az 50-es évek vé
gén viselték a hátulsó „egyes"
hajfonatot, a mit varkocs-nak ne
veztek. Ma már körhajat is csak
az öregek viselnek.
Szádelőn és vidékén sincs
már.
Szikszón és Tomoron (Abaúj
m.) szintén két különböző módját
2a á. Szabó János gazdaember, Gyalán,
(6a, b és 10. á.) jegyeztem fel.
Somogy m.
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Mezőkövesd és Tárd (Borsod m.)
vidékén nem sikerült befont hajú em
berre akadnom. Borsodszentistvánban
azonban kétféle módját találtam (14—
15. ábra.).
Heves alsó szélén Zolnai István
gulyás elmondása szerint elől két, hátul
egy hahót viseltek régebben, pásztor és
paraszt egyaránt.
Zemplénben, Karosán a fiatalabb
években is legalább nyakig érő hörhajat
(honi haj) viseltek. Csak a kit katoná
nak vittek el, azét nyírták le.
A szegényebbje a homlok feletti
hajat a homlok közepétől a fülig erő
sen megkenve összefogta s a fej hátul
ján az egész hajzatot összekötötte s
néha leeresztve szabadon hagyta csün2b á. Ugyanaz szemben.
geni, máskor, különösen módosabbja,
összefonva, görbe arasznyi fésűre akasztva viselte. Neve itt általában csurha
volt. Ezt az utóbbi hajviseletet megtaláltam a Hajdúságban is, Hajdúböször
ményben (9. á.). Ugyanott még két másfélére is akadtam (5., 8a és 8b ábrák
és leírásaik). Az 5-ik ábra szerintit Nagykőrös tájékán is viselték. Legutolsó
viselője a 60-as években Kerekes István nevű nagykőrösi jómódú gazda volt.
Makón, Szegeden és vidékén többek közt Algyőn is 60—70 évvel
ezelőtt viselték azt a hajviseletet, a mely a 12. ábrán látható, de leginkább
csak lelógatva. Bácskában, Baracskán öreg Őri Mihály füle „előtt" két
oldalt viselte, hármas fonásba fonva
a haját csütök-nek. Ott általában
ez volt a viselet.
Erdélyből csak Háromszékből
van egy adatom (Kézdiszentlélek), a hol Tompos Kelemen
és Tompos Ignácz viselték emlé
kezet szerint ezelőtt 75—80 évvel
a következő hajviseleteket. Haju
kat csak a halántékon hagyták
meg hosszúra, a mit ujjaikra csavarintva fürtben viseltek. Hajuk
többi részét rövidre lenyírták. Arra
azonban senki sem emlékszik, hogy
ki- vagy befelé csavarták-e a für
töt, úgyszintén elnevezésére sem
emlékeznek.
2c á. Ugyanaz hátulról.
Baranya megyében az 1-ső
6*
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és 2-ik ábra szerinti hajviselet volt szokásos a magyar nép között. Az
1-ső a dunamenti vidéken, a 2-ik belső Baranyában, a kikből pécsi diák
koromban a 80-as évek elején még sokat láttam. Szekcső, Mohácsi-szigeten
a 11-ik ábra szerinti hajviseletet is viselték még néhányan, az igen öreg
emberek. Így mondja Börzsönyi András a Mohácsiszigettel szomszédos
baracskai (Bács m.) lakos.
Somogyban a 2., 3., 4., 11., 12., 13-ik ábrák szerinti viseletekre akad
tam. Legáltalánosabb azonban a 2-ik ábra szerinti. Ilyeneket még ma is
bőven találni ott. Vas megyében a 11-ik ábra szerintit viselték. Többek közt:
Jánosháza, Duka, Keled stb. községekben. Az 1. ábra szerintit egész Vas
megyében, többek közt Bobán és Kemenespálfán. Zalában a 2-ik számú
gombos haj volt az általános. A 80-as évek vége felé még sokat láttam
belőlük Kanizsa és Keszthely vidékén, Szepezden. Ugyanígy volt Sopron
megyében is, a hol Simon József szanyi juhász elmondása szerint színes
pántlikába kötötték a csomót. Veszprém megyében viselték az 1-ső ábra
hajviseletét, a mit ott csimbúk- vagy csicsá-nak neveztek. Legelterjedtebb
a 12-ik ábra szerinti volt. A Bakonyban, Dudaron, Rédén, Varsányban,
Láziban, Súron és Gicz-pusztán láttam kontyos öregeket, a kik a hátulsó
egyes hajfonatot vagy feltűzve, vagy pántlikába fonva lelógatva viselték.
Láziban a legutolsó viselői voltak: Zsebő István, Horváth József és Vadász
Ferencz, Súron: Szabados János, Gicz-pusztán Laczó Bódog Antal.
Fejér megyében 1848 előtt viselték a 16-ik ábra szerinti hajviseletet,
a mi a fiatalságé volt. Az öregebbek az 1-ső számú ábra szerintit viselték.
Tolna megyében épp így hordták mind a kettőt. A Kis-Kúnságban is
ez a kétféle viselet volt ismeretes, Nyers G. bugaczi számadó gulyás szavai
szerint.
A befont hajnak a következő különféle elnevezését találtam meg az
ország különböző vidékein (eddig
tisztán csak a magyar nép között:
csimbók, csimbuh, varkocs, csülök,
csicsa, hunczutka, kákó, csicsák,
kaczúr, bucsák, bütyök, bötyök, nagy
gomb és bogos üstök.
A gyűrűsen csavarintott haj
viseletnek : sodrék, sudrás, sudár,
hunczutka és lökni.
A hátulsó — hármas fonással
megfont — „copfnak": bubóczás,
kontyos. A be nem font hajat, ha
vállig vagy azon alul is ért, So
mogyban eresztött haj-ii&k nevez
ték. A félig hosszúra megnyírt hajat
különböző helyek szerint: kerített
3. á. Molnár József számadójuhász, Gyóta puszta. haj-nak, honi kaj-nak vagy pásztoros-nak hívják.
Somogy m. Szerző eredeti rajza.
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Évek óta nagyon sok, főleg
pásztoros nótát gyűjtöttem össze az
ország különböző vidékein. Sok gyűj
tést is végig olvastam. Mindig keres
tem, hogy találok-e olyant, a melyik
ben befont hajról csak egy szó is
volna. Eddig sehol se akadtam ilyenre.
Egyet, a mi mégis bizonyára erre
vonatkozik, találtam, mikor a pásztor,
betyár csimbókos hajat viselhetett;
a „pógár" meg „leeresztett" hosszú
hajat, mert itt, a nótában azt gúnyolja:
„Úgy elhajtom, a merre a nap lejár,
Keresheted, gabanczos hajú pógár."
*

Régi képeken a magyar köznép
csimbókos viselete elég gyakran elő
fordul. Magam ez ideig mindig csak
4a á. Csire József, Lábod, Somogy m.
a fül előtt két oldalt lecsüngő, hármas
fonással megfont csimbókot láttam lepingálva, úgy népies, mint a kuruczot
vagy a huszárt ábrázoló képeken is.
Bikkessy „Pannoniens Bewohner" czímű munkájában (1820) van egy
néhány csimbókos haj viseletű magyar alak. Ezeken a képeken, a melyek
közül egyet „Egy kunsági paraszt", „Ein Bauer aus Cumanien" (18. á.) itt
bemutatok, a haj nincs ugyan befonva, hanem kétfelől a fül mellett
leeresztve, ott körülbelül vállmagasságban visszafordítva, csomóra van
kötve. A csomó nincs a hajnak a legvégére kötve, mert az a része a
hajnak megint lefelé csüng. Ezt a haj
viseletet már sehol sem sikerült meg
találnom.
Az eddig összegyűjtött adataim
írásban, képben és természetben meg
fonva, mind csak tisztán a magyar
lakta vidékekről valók. A többivel ez
ideig nem foglalkoztam. A magyaror
szági nemzetiségek közt még a tót,
oláh, ruthén, szerb és sokácz, legin
kább pedig a teknő vájó oláh czigányok
közt sokat lehetne összegyűjteni. Épp
így a szomszédos Balkán-államok
ban is. A mi már csak az összeha
sonlítás miatt is hasznos volna.
Gyűjtésemben nagy segítségemre
voltak úgy felkutatás mint útbaiga
zításaikkal Lavotha Jenő úr Szikszón,
4í> á. Ugyanaz szemben.
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Páll Péter úr Kézdiszentléleken, Jánossá Gyula úr Jánosházán, Koncz Rezső
úr Bögötón, dr. Szigethy László úr Nagykőrösön, Diószeghy JeDŐ úr Szőllősardón, Kopacsek Ilonka k. a. Hajdúböszörmény, Egly Béla úr Buzitán,
Szathmáry Kálmán úr Békésen, Kántor Lajos úr Nagykövesden, Kádár
Gyula úr Korondon, Kiss Károly úr Atyhán, Homolay József úr Zetelakán,
a kiknek itt ezúttal is hálás köszönetet mondok.
A hol a régi hajviseleteknek még élő viselőjét találtam, ottan egy-egy
parókát a lehetőségig hiven az illetővel saját fején befonattam. Egy pár
esetben pedig, a mikor az illető hajviselet hordozóját már nem találtam
életben, hozzátartozóival fonattam be. Ezen említett parókák ma a M. N.
Múzeum Néprajzi Osztályának gyűjteményében gipszfejeken kiállítva lát
hatók. Ezeket az egyes viseleteket részint eredeti fényképfelvételeim, részint
saját rajzaim után az alábbi sorrendben mutatom be:
1. Horváth Antal (1. á.) öregbéres volt az Apáthi pusztán Tolna
megyében, szülőhazámban. Meghalt 1876-ban. Édes apám ottani gazdatiszt,
24 ökrös szekéren vitette ki a temetőbe. Képmását egy régi fényképről raj
zoltam le, a mely kép 1867-ben készült és a pusztai cselédség csoportját
ábrázolja. Ezt a képet a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya gyűjtemé
nye számára lefotografálta. A 79,553. leltári szám alatt látható parókát
fia Horváth József, Apáthi pusztán urasági hajdú, fonta meg, szabályszerűen,
a ki az öregnek utolsó idejében amúgy is segíteni szokott haja befonásánál.
Antal bácsi, kire nagyon jól emlékszem, haját a halántékán összefogva
hármas fonásban megfonta, a füle előtt leeresztette, úgy hogy a haj a fül
felső részét félig eltakarta. A csimbókba a vége felé fekete fűzőt font
bele, a mivel a legvégét megkötötte. Haját rendesen zsírral vagy hájjal jól
megkente. A 70-es években még vidékünkön sok csimbókos öreget lehetett
látni. A tolnai uradalomban Orbán József nevű béres ugyanezt viselte.
Faddon, Agárdon, Harczon, Medi
nán gyakran láttam ilyen be
font hajú öregeket, kik közül ma
már egy sem él. Az utolsó körül
belül négy éve halt meg Medinán.
A tolnamegyei „Sárközben" a re
formátus földműves nép közt is
gyakori volt a csimbókviselés. A
legutolsó ott, talán most négy éve
halt meg szintén, Síró Péter Ocsényben. A három ágú fonásba font
hajat Tolna megyében „csimbók"nak nevezték. Ezt az elnevezést az
ország egyéb részein ns leginkább
így mondják. Vas és Veszprém
megyében csimbúk, a felső megyék
ben varhocs. Hevesben Mkó, Bács
kában csülök.
5a á. Kiss János juhász. Hajdúböszörmény.
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2. Szabó János (2. á.) gazda
ember, született 1823-ban Gyalán-on,Somogymegyében. A 79,552.
1. sz. alatti parókát ő maga fonta
meg, úgy, a hogy még ma is viseli
ezt a hajviseletet. Haját megzsíroz
va, középen hosszában elválasztja,
végig le a nyakszirtig. Egyik-egyik
felől a haját összefogva a füle
mögé húzza, ott hármas fonással
megfonja. Vége felé gallanyt —
fekete fűzőt — fon bele, a mivel a
legvégét megköti. Az egész fonás
ból csomót tekerget össze. A csomó
a fül mögött lóg le, úgy hogy a
fül felső részét eltakarja. Gombos
haj-nak nevezik. Viselik Somogy,
5b á. Ugyanaz hátulról.
Baranya, Vas, Zala megyékben.
Tolna megyének pedig csak Somogy és Baranyával határos részein. Bara
nyában bütyök és esimbóh is a neve. Az ország egyébvidékein nem viselik.
Néhány fölvételem van még a „gombos hajról", Szántó János Gyalán-on
(Somogy m.), Patak József Nagykorpád (Somogy m.), Szászi József Mocsolád
(Baranya m.), Gombkötő István Kocsola (Tolna m.). Ez utóbbi dr. Báthy
Zsigmond úr fölvétele. Ezt a gombos hajat épp így fonva és megkötve,
csakhogy a fül előtt viselték még Sopron megyében is. Többek közt Szany
faluban Simon József juhászgazda, Vas megyében pedig Bobán Samu
Ferencz, Kemenespálfán Kovács István csordások.
3. Molnár József (3. á.) ju
hászgazda, született 1805-ben a
gyótai pusztán, Somogy megyében.
Meghalt 1906-ban. Az öreget még
magam is láttam 1889-ben. Saj
nos, akkor le nem rajzoltam, de
fia, Molnár György erdőőr és az
öreg Molnár unokahuga, özvegy
Huber Jánosné útbaigazításával és
némileg emlékezetem után is így
rajzoltam meg. Molnár József a
hozzátartozói szerint egyenes orrú,
szögszín hajú, piros, sodrott baj
szú, nagy, csontos képű, „nem
igen szép ember volt". Borotvál
kozott és búbos-vállú, fodros „allu"
(aljú) pásztorlajbit viselt. Fűzővel
kötött
ümögöt, fekete nyakravalót
5c á. Ugyanaz oldalról.
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hordott. A 79,550. 1. számú paró
kát tavaly Hub er János rinyaszentkirályi juhászgazda fonta meg, a
ki így mondja el ezt a hajvisele
tet: „Mikor megfésülködött, előbbre
jól megzsírozta a haját, oztán
hosszába' elválasztotta a középen.
A füle fölött mindenik oldalon há
rom ágba befonta a haját, abba
pedig a vége felé fekete „gallanyt"
(fűzőt) font bele, a mivel a legvé
gét megkötötte. Akkor az egószbűl egy nagy csomót tekergetett
össze, a fonás legvégit meg a cso
móba' elbújtatta. Az a csomó a
fülére ráborult, úgy hogy a fülének
afölit eltakarta. Némelliknek ak
kora „gombja" is volt, mint az
embernek az ökle."
6a á. Pásztor György, kondás, Tomor,
„Nagygomb"-nak nevezték.
Abaújtorna m.
Még egy viselőjét hallottam,
Szerző eredeti rajza.
de magam nem láttam, Salamon
János gazdaembert Szennán, So
mogy megyében. Somogyon kívül, másfelé nem viselték.
4. Csire József (4. á.) földműves, született 1824-ben Lábodon Somogy
megyében. A 85,995.
számú parókát Ő maga
sodorta meg, úgy, a
hogy Ő maga is viseli
még ezt a hajviseletet.
Haját megzsírozza, hoszszában középen elvá
lasztja kétfelé, végig le
a nyakszirtig. Egyik
felől összefogja az egész
haját és azt mindjárt a
középválasztéknál el
kezdve, kifelépödörgeti.
Az egész lelógó hajcso
mót csigamódra szok
tatva, leereszti a füle
mögött, sodrék-bdja. vi
seli. Fűzőt nem hasz
nál.
Ugyanezt viseli még
66 á. Ugyanaz szemben, a miat a haját kondorítja.
István
János Puha is
Szerző eredeti rajza.
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Csökölyben, Somogy megyében.
Szlavónia ősmagyar falvaiban is
viselték ezt a hajviseletet régeb
ben. Ott sudor-nak nevezték.
5. Kis János (5. á.) juhász, szü
letett 1831-ben Hajdúböszörmény
ben. Most a pallagi pusztán lakik.
A 88,854. i. számú parókát ő maga
sodorta meg a mostani viselete sze
rint. Haját jól megzsírozva, hoszszában elválasztja kétfelé, végig
le a nyakszirtig. Egyik-egyik fe
lől a haját összefogja a füle előtt
a halántékánál elkezdve, az uj
jára csavargatva, „befelé" pedergetve, leereszti, a mit mindenkor
a „füle előtt" visel. Viselte régen a
la á. Szilágyi György gazdaember. Békés.
pásztor nép egyaránt a Hajdúság
ban úgy, mint a közeli vidéken. Hunczuika volt a neve. Nagykőrösön
ugyanezt viselték. Legutolsó hunczutkás volt ott Kerekes István jómódú
gazdaember. Ott azonban lökni volt az elnevezése. Tolna megyében, Bátán
Sümegi Pál elmondása szerint régen ugyanezt viselték. Fűzőt nem használ.
6. Pásztor György kondás (6a és 6& á.) Tomor, Abaúj-Torna megyében.
A Néprajzi Osztályban megfont parókája nincs. Utolsó volt azok közt, a
kik ezen a vidéken hajukat így viselték: Haját nem fonta, nem is tűzte
fel, hanem középen hosszában elválasztotta és négy tekercsben megcsava
rhatva viselte. A tekercsek közül kettő a füle előtt, kettő pedig azok mögött
lógott le a melle közepéig. A ha
ját orsóval választotta el a 6. ábra
szerint és ugyancsak orsóra csa
varta reá, hogy az szép tekercs
ben szép gyűrűsen megmaradjon.
Haja barna volt és azt naponta
kente zsírral.
7. Szilágyi György (7a, 76,
le á.) gazdaember, született 1836ban Békés városában ; ott is ne
velkedett. A 85,996. 1. számú pa
rókát ő maga fonta meg, úgy, a
hogy haját most is fésüli. Először
megkeni a haját, azután bal felől
elválasztja. A füle előtt mind a
két oldalon egy-egy csomót össze
fog belőle, azt hármas fonással
megfonja. Fűzőt nem használ. Ha7b á. Ugyanaz oldalról.
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jának a többi része hátra, félig hosszúra eresztve, szabadon csüng le.
JBucsdk-nak nevezi. Maga a bucsák sincs hosszúra eresztve. Pásztor- ós
földműves nép viselte. G-yüjtésemben eddig csak Békésen fordult elő ez
a viselet, a mi ott Szilágyi elmondása szerint a 70-es évek elején múlt el.
Tavaly még éltek négyen, a kik viselték a bucsákot, ma már csak ő viseli
egyedül az egész környéken. Volt itt Békésen még másféle hajviselet
is régebben: 1. Fonás nélkül hátra fésült, kalap alá felhajtott. 2. Kétoldalt
a fül előtt egy-egy és a homlok közepén egy hátrafektetett fonás. 3. Két
oldalt, a fül előtt egy-egy fonás (mindenkor hármas fonásban) csomóba
(gombra) kötve és a homlokon középütt egy hátrafektetett fonás.
8. Szolnoki Ferencz (8a, 8&á.) város gulyása, született Hajdu-Böszörményben 1822-ben, két év előtt halt meg. A 85,994. számú parókát leány
ágról való unokája Abai Ferencz fonta meg ugyanott. Képmásához az
adatokat is ő adta meg, igy mondván el az egészet. „Szolnoki Ferencz a
város gulyása (csordás) volt. Becsületes, takaros ember. Hasonlitott Kiss János
bácsihoz, kinek képmása az 5-ik ábrán látható. Néha össze is tévesztették
őket, mert „valahogyan" hasonlítottak egymáshoz. Szolnoki Ferencz barna
piros, középtermetű, sem nem kövér, sem nem sovány, egyszóval „rendes
ember" volt. Orra, szája rendes, foga már nem igen volt, így hát az álla egy
kicsit előre állott. Szemöldöke „sugár", nem vastag. Borotvált képe volt,
bajusza is sugár. Homloka éppen olyan, mint Kiss Jánosé.
Mikor megfésülködött, azt így kezdte. Haját jól megkente, kétfelé
elválasztotta. A halántékán kétfelől jó magasan hármas fonással megfonta,
kapczarongyból szakított pántlikába belefonta. Hajának többi részét, a mi
hátra került, a tarkóján összefogta, azt is hármas fonással épp olyan rongy
darabba belefonta. Már most, az első két fonatot a füle felett a halántéká
tól mérve hátra húzta fel a feje búbjára, a hátulsó egyest pedig felhaj
totta előre, szintén oda, a hol a
másik kettő összeért. Ott már aztán
mind a háromnak a végét egymásba
tekergette, ott pedig görbe fésű
vel megtűzte, a fésű alul maradt.
9. Máté István (9a, 9&, 9c,
9d á.) földműves, született 1828banHajdúböszörményben.A79,549.
számú parókát ő maga fonta be
mai viselete szerint. Haját meg
kenve, a feje tetején hosszában
kétfelé elválasztja, magasan mind
járt a választék felett összefogja
a haját; azt ott hármas fonásba
fonja. Mindakét felől a fonatokat
hátra húzza fel a feje tetejére, ott
azokat görbe fésűre tekergetve,
megtűzi. Végüket a fésű fogai közt
le á. Ugyanaz hátulról.
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kihúzza. Fűzőt nem fon bele, azt
csak a pásztor szokta. Haja többi
része félig hosszúra eresztve csüng
le hátra felé. Csak a halántékán
hagyja hosszúra nőni a haját.
Fésű nélkül ritkán viseli, lecsüngetve, mindenkor a „füle előtt"
viselte régen a pásztor- és föld
műves nép a Hajdúságban. A bö
szörményiek mindig viselték a fé
sűt. El is nevezték őket görbe
fésűsöknek. Máté István hajvise
letét hunczutkának nevezik. Máté
István 20 éves korában kezdte fonni
a haját, épp úgy viselte már
akkor is, mint most. Feltűzve is,
leeresztve is viselték, ki hogyan
szerette.
A Zemplén megyei Karcsa
8a á. Szolnoki Ferencz, gulyás.
községben, úgy az egész BodrogHajdúböszörmény.
Közön ezelőtt 60 évvel a 40
Szerző eredeti rajza.
éven felüli férfiak mind ezt a
hajviseletet viselték. Elnevezése
ott csurka volt. Ugyanezt viselték még Böszörményben: Abai Ferencz, a ki
most lenne 106 éves, B. Szabó Mihály 88 és Gyenge Bálint 85 évesek lenné
nek. Ezek viselték legutolsóknak a három hunczntkás viseletet.
Heves megye alsó
részében a Haj dúsághoz
közel a pásztornép is
ezt viselte Zólnai István
poroszlói gulyás bemon
dása szerint. Ott káká
nak hívták.
10. Hegedüs Gábor
földműves, (10. ábra.),
Szikszó (Abaújtorna m.)
megfont parókája nincs.
Haját középen hosszá
ban elválasztotta. Ha
lántékain összefogva
haját, azt hármas fo
nással befonta; a fülei
előtt leeresztette, abba
a vége felé „zsinórt"
81) á. Ugyanaz hátulról. Szerző eredeti rajza.
font bele. A fej hátul-
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ján haját a tarkóján összefogva, be
nem fonta, hanem megcsavarva fel
hajtotta a feje búbja táján 10—12
ágú fősű-Yel feltűzte. Szikszón ezt
csak a pásztornép viselte. Elnevezése
„hunczutka" volt.
11. Szép Ferencz (11. á.) pász
tor, Jánosháza, Vas megye. Haját
megzsírozva, a feje tetején nem hoszszában, hanem keresztben ékalakban
elválasztotta. A hajának előre eső
részét az üstökön hármas fonással
megfonta, ezt csomóba összeteker
gette, gombba kötötte. Kétfelől a ha
lántékán az egyik-egyik felőli haját
összefogva hármas fonással megfonta,
ebből
a füle előtt gombot kötött. Vi
9ct á. Máté István földműves. Hajdúböszörmény.
selték Vas megyében, Jánosházán:
Szép Ferencz, öcscse Szép György, Orros Tóth Mihály és ennek öcscse Pál.
Valamennyien pásztorok. A szomszédos Duka és Keled községekben Durungos Simon-András és öcscse Durungos-Simon János, a kik atlétatermetű
pásztoremberek voltak. Ezelőtt négy évvel Dukában 82 éves korában
elhalt Uti István földmives, kinek elődei szintén pásztorok voltak. 29 éves
koráig még szintén három csimbókot viselt. Ezelőtt 53 évvel metszették
le veszekedés közben a csimbókját.
Baranyában Mohács vidékén és a mohácsi szigeten Böszörményi András
baracskai lakos szerint viselték ugyanezt a három csimbókot. Épp úgy Somogy
ban is Huber János juhászgazda sze
rint. Megfont paróka erről a hajviselet
ről nincs a Néprajzi Osztályban.
12. Szentös Ferencz (12. á.),
földműves, született Ordán, Somogy
megyében. Már jó régen meghalt. Kép
másához Huber János rinya-szt. -királyi
juhászgazda adta az adatokat, így
mondva el a „formáját": „Szentös
komám piros képű, hajlott órú, szélös
fejű, rövides pödrött bajszú ember
volt. Rövid körszakált (Kossuth-szakált) viselt. Bégi magyar viseletben
járt, subában is szokott üldögélni."
Legyen hát így! A 85,992. 1. számú
parókát is ő fonta meg szabálysze
rűen, íme, ezeket mondotta hozzá:
„Mikor jól megzsírozta a haját, nem
9& á. Ugyanaz hátulról.
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köllött azt elválasztani sem, csak
hátra fésülte jó feszössen. Már
most mögfogta háttul, egészlen
lenn a nyakánál, oztá' ott mögfonta három ágba'. Gallanyt is
font bele. így például. Akkor föl
állította azt a fonyást, a hajának
a sudarát a fésű fogába bele akasz
totta, oztá' mindaddig hajtotta, te
kergette, még például édáig föl
nem ért! (A feje búbjáig.) Akkor
oztá' a „kizsfésűt" belebökte. így!
Akkor oztá' föltehette a kalapot.
A kalapnak el köllött takarnyi a
fésűt." A négyágú csikókörömfésűt
is Huber készítette. „Éppen ollant,
mint Szentös a millent viselt."
de á. Ugyanaz két oldalt leeresztett hajjal.
Ezt a hajviseletet Somogyban
búboczá-nak nevezték. Ott a pásztornép ezt nem viselte, csak a Ppógár".
Volt, a ki lelógatva is viselte a fonást.
Csongrád megyében jóval régebben, állítólag ezelőtt 60—70 eszten
dővel ment ki a szokásból ez a csimbókos viselet. Ott „csimbók" volt a
neve. Algyőn az időtájt még néhányan viselték. Makón még régebben, a hol
szintén fésűvel tűzték meg. Ott „katona"-viseletnek tartották. Abaújban
Buzitán még néhányan viselték a hátul lecsüngő egyes hajfonatot, hármas
fonásba fonva. Ott „varkocsnak" hívták.
13. Öreg Kovács István (13. á.) béres a gyaláni pusztán, Somogy
megyében. Szántó János 89
éves gombos hajat viselő
gazdaember fonta meg ezt
a 79,551. sz. parókát, a me
lyik viseletnek az öreg Ko
vács volt valamikor a vise
lője. Szántó János bemondása
szerint az ő gyermekkorában
viselték mindenfelé azon a
tájon leginkább a béresek,
de a parasztok is ezt a haj
viseletet, a minek az elneve
zésére azonban már nem
emlékezik. 0 akkor szántó
gyerek volt, sokszor látta,
mikor az öreg fésülködött;
a ki, leírása szerint: erős,
kicsit
kövéres, rendes ábra9(í á. Ugyanaz hátulról.
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10. ábra. Hegedűs Gábor földműves.
Szikszó, Abaújtorna m.
Szerző eredeti rajza.

12. á. Szentös Ferencz, gazdaember,
Orda, Somogy m.
Szerző eredeti rajza.
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11. á. Szép Ferencz, pásztor.
Jánosháza, Vas m.
Szerző eredeti rajza.

13. á. Öreg Kovács István, béres.
Gyalán, Somogy m.
Szerző eredeti rajza.
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zatú ember volt. Haja igen
hosszú volt és azt úgy viselte,
hogy a feje tetején nem hoszszában, hanem körösztben
választotta el, ék alakban.
A mi haja „előre szolgált",
azt a homlokán hármas fo
nással befonta; ezt a fonatot vissza fölfektette a feje
tetejére hosszában hátra felé,
ott azután belefonta a többi
hajába, a mit hátul a nyak
szirtjénél kezdett befonni
hármas fonással egy nagy
fonatba. Az egészet pedig
lelógasztotta a háta közepére.
„Gallan"-t vagy pántlikát
14. á. Simon István, gazdaember.
Borsodszentistván. Szerző eredeti rajza.
font bele. Ugyanerre a vise
letre emlékezett édes apám,
Garay Antal is, a ki azt gyermekkorában a 30-as években látta Szekszárdon.
14. Simon István (14. á.) gazdaember, született Szent-Istvánon, Borsod
megyében. Képmását néhány régebbi, 1905-ben készített rajzom után készí
tettem, a mikor első
ízben jártam ott. A
85,993. 1. szám alatt
látható parókát Tóth
Gáspár 85 éves odavaló
gazdaember fonta meg
1910-ben, mert Simon
időközben meghalt. Si
mon István (úgy Tóth
Gáspár apja is vala
mikor) így fonták meg
a hajukat: Nem hoszszában, hanem a feje
tetején keresztben osz
totta kétfelé a haját.
Pelét lefésülte a hom
lokára. Ott azt hármas
fonással egy csomóba
megfonta. A kereszt
választéktól hátra eső
haja részét pedig hátra
15. á. Baranyi Ferencz, gazdaember.
fésülte;
abból pedig a
Borsodszentistván.
nyakszirten
egy másik
Szerző eredeti rajza.
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fonást készített. Most az elsőt felfektette a feje tetejére hosszában, hátra
felé, a hátulsót pedig vissza felhajtotta előre. A hol összeértek (a feje
búbján, a két fonatnak a végét kis koszorúba tekergette össze. Néha fésű
vel is megtűzte. „Kaczurí£-nak nevezték.
15. Baranyi Ferencz (15. á.) gazdaember, 1770 körül született SzentIstvánon, Borsod megyében. Régen meghalt. A 85,991. 1. számú parókát
Csótó Veron Pokla, odavaló menyecske fonta meg Baranyi Ferencz leánya
útmutatása mellett. Baranyi Teréz, özvegy Bartók Istvánné már maga is
nagyon öreg asszony; 98 évesnek mondja magát, nem lát már, de el tudja
jól magyarázni, milyen is volt az a viselet körülbelül ezelőtt csekély 90
évvel. így kezdi: „Az én kis lány koromban! Nyolcz-tíz éves koromban a
falu legényei mind eljártak az én édes apámhoz, mert az nagyon szépen, sok
ágra, 21—27 ágra be tudta fonni a hajukat, tenyérnyi szélesre. Az akkor
igen nagy divat volt a legényeknél. A hajukat keresztben választották el,
aztán előre fésülték az egyik felét. Abból üstököt font nekik az én édes
apám. Ki hogyan kívánta, annyi ágra. Csakhogy ezt nem mindenki értette
ám! Csak éppen az öreg Baranyi. Ezt az üstököt szépen hátra vetette a
feje tetején a legény. A haja többi része az meg ráomlott a vállára; néme
lyiknek majd derékig ért a haja. 1825 tájban volt ez a divat a fiatalságnál."
Baranyi Ferencz fiatal korában maga is ezt a sűrű fonásos viseletet
követte. Később már csak három ágba fonta elől az üstökét, hátul pedig
szintén befonta a haját, a mit felcsapott előre, összegobozva azt a feje búbján
az elsővel, épp úgy, mint a hogy azt Simon István és öreg Tóth Gáspár
ugyanott viselték a 14. ábra szerint.
16. Juhász István (16. á.) öregbéres, született Sárszentmiklóson, Fejér
megyében 1816-ban. A 88,853 1. számú pa
rókát ő maga fonta be úgy, a hogy viselte
ezt a hajviseletet, míg elől a haja el nem
hullott. Képmása fénykép után készült; az
első fonat belerajzolásával, a mit ugyancsak
ő magyarázott meg. így viselte a haját: Elő
ször megzsírozta, azután nem hosszában vá
lasztotta el, hanem keresztben, ék alakban.
Az előre eső haját a homlokán hármas fonás
sal megfonta, a fonást vissza fölfektette hoszszában a feje tetejére. Az ott egész szaba
don feküdt, nem fonta hozzá a többi hajához,
de azért le nem eshetett, mert „oda szokott".
A haja többi részét, a mi a keresztválaszték
tól hátra felé esett, vállig érően 5—6 fürtben
hordja a „nyaka körül" ma is, mert ez a haja
még mind megvan. A fürtöket az ujjára csavar
gatva szoktatott gyűrűsre gyermekkora óta.
16. á. Juhász István öregbéres.
Viselte régen a béres- és pásztornép, úgy a
Sárszentmiklós, Fejér m.
falubeli gazdák is azon a vidéken, de még a
Szerző eredeti rajza.
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„túlsó félen" is (Duna-Tisza közt).
Fejér megyében ezt a hajviseletet
esicsak-tiak nevezték.
17. Pál Miklós (17. á.) Valkó,
Pest megye. Kerített hajat visel.
Nem választja el, hanem görbe
fésűvel hátra simítja, a nyakszirt
felett leszorítja. Minden magyar
vidéken viselték. Természetben ki
állított parókája nincs.
Mielőtt befejezném a régi
magyar hajviseletre vonatkozó ér
tekezésemet, Sebesi János dr.,
Udvarhely vármegye alispánjának
utólag küldött becses adatait —
melyekért e helyen is köszönetet
17. á. Pál Miklós. Valkó, Pest m.
mondok—óhajtom még közzétenni:
„Fényeden 50 év előtt a fülhajat megnövelték, befonták és a végeire
egy bogot vetettek és azt bogos üstöknek nevezték.
Zetelakán Szabó Gergely elmondása szerint régen bogos üstököt visel
tek a 19. ábra sze
rint. Utolsó viselői
voltak Péter Mihály
(19- ábra) és Jakab
Mihály földművesek,
kik 70—80 éves kort
érve a múlt század
negyvenes évei vé
gén haltak el.
Nagygalambfalván
régen vékony fekete
szíjjal betekert „üs
tököt" viseltek.
Oroszhegyen 1860
körül még voltak bo
gos hajú emberek,
kik hajukat a fülük
mellett összecsavar
ták s bogot vetettek
rá, itt is bogos üs
töknek nevezték.
Szentegyházasfalván ezelőtt mintegy
50 évvel a férfiak
18. á. Kunsági paraszt 1820 tájáról. (Bikessy „Pannoniens
Bewohner" czímű művéből.)
majdnem mindnyáNéprajzi Értesítő XII.
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jan fonták a hajukat, az utolsó ilyen férfi Kondor Szőcs János volt.
Haját a fej tetején kétfelé osztotta és a két fül mellett lefonta kettős vagy
hármas ágban, itt is bogos üstöknek hívták. Felsőrákoson 1848 előtt öreg
fiatal egyformán fonott hajat viselt, de még a hetvenes években is éltek
ilyen emberek, sőt még ma is van, a ki hajdan ilyet hordott. A fiatalabbak
a hajfonatba fekete atlasz szalagot is fontak.
Peteken a mostaniak nagyapja közül volt akárhány, a ki megnevelte
a fülhaját hosszúra, azt visszahajtotta, úgy hogy a fülön kevéssel alól ért,
azt bakkancsfüzőforma megzsírozott szíjjal körülcsavarták és üstöknek
nevezték.
Betfalván és Rugonfalván mintegy 40—50 évvel az öregebb emberek
fülök előtt viselték az ú. n. befonás nélküli üstököt.
Fiatfalván is a szíjba fonott üstök volt divatos 1848 előtt. E vidéken
1848 után a Csíkból lejött katonák kónyszerítették az embereket a hajuk
levágására. Hasonlóképpen Maros-Torda megyében is az innen toborzott kato
naság kényszeritette a népet az üstök lenyírására. Itt az a közhit, hogy a
székely katonák a franczia forradalom alkalmával hozták volna e viseletet
Francziaországból.
Homoródalmáson is viselték a bogos üstököt, melyet három ágban
fontak s a fonást derékon visszafordították és vékony szíjjal vagy zsinórral
megtekerték.
Viselték Székelyzsomboron, valamint Bordos vidékén is 40 év előtt, ez
utóbbi helyen bogozott haj
vagy tyika volt a neve.
Atyha községben 20—
22 évvel ezelőtt még Győrfi
Tamás, Barabás István, Máté
György és Szőcs Mátyás hoszszú befonott hajat viseltek.
30—40 évvel ezelőtt pedig
majdnem minden házasember
hosszú hajat viselt. A hosszú
hajviseletet bogos üstöknek
nevezték.
E hajviselet csak a
házaskor után kezdődött. A
hajat középen elválasztva
kétfelé fésülték s a kevésbbé
hosszúakat kézzel, illetve az
ujjaikkal felgöndörítették, a
hosszabbakat két oldalon
több tincsben, hármasfonatban befonták s visszahajtva
19. á. Péter Mihály földmíves
és azokat is ujjal göndö
Korond, Udvarhely m.
rítve, felül megkötötték. InSzerző eredeti rajza.
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nen a „bogos üstök" elnevezés. Pántlikát, hajkötőt nem használtak, hanem
magával a hajjal végezték a szükséges felkötéseket. Máté György az
1848-iki szabadságharczba is bogos üstökkel ment és üstökét a csákója
alá gyúrva, viselte s a csatából hazajőve, üstöke még mindig megvolt.
Győrfi Sándor az 1848-iki agyagfalvi gyűlésen szintén hatalmas bogos üstök
kel vett részt.
Fésűt sohasem használtak, az csak az oláhoknál (pakulároknál) volt
szokásos. Amazok bogos üstököt nem is viseltek. Azt hiszem, hogy a
nemesség és jobbágyság között is volt a hajviseletben eltérés, azonban
erre nézve biztos adatokat még nem kaptam.
Köröndön bogos üstöke volt az 1898-ban 86 éves korában elhalt
Biró István, az 1904-ben 82 éves korában elhalt Melus János földmíveseknekÖregebbrendű emberek állítása szerint a régi férfiak vállig érő, vajjal kenett,
fényesen hátrafésült, a fejtető középen hátirányban két egyenlő mezőre
elválasztott hajat viseltek, a melyet hátul a nyak körül, egyik válltól a
másikig vízszintes irányban vágtak le. A nyak hátul a haj alatt a fejbőrig
le volt beretválva s így a haj beretvált, csupasz nyakat borítva omlott r á
a váll és vállközre.
A hajfonás abból állott, hogy kétfelől a szem és fül között a hosszú
haj egy-egy tincsét zsidómódra czopfban leengedték, a melyet úgy a miként
ma a bajuszt siritik (sodorják), összesirítették és az így megsirített haj
tincset, a tincs hosszának a közepéig visszahajtották és a mindig vékonyabb
tincsvéggel a tincsközépet körülcsavarták, a mely körülcsavarást igen gyak
ran czérnával is megerősítették, hogy ne bomoljék olyan könnyen. Az így
a tincsközépen eszközölt körülcsavarástól le a visszahajtásig két ág kelet
kezett, a mely két ág aztán a hajtincs kisirítésétől önként megcsavarodott
fonatalakban. Ennek a fonatnak neve bogos üstök volt, a mely nagyon
hasonlított a lófarok felkötéséhez, még inkább a kilehelt kenderfej össze
csavarásához".
Ezekben óhajtottam a nagy utánjárással összegyűjtött, csaknem végképen;
letűnt férfi hajviselet utolsó hírmondóit bemutatni.
Oaray Ákos.

Adatok a székely építkezés ismeretéhez.
1909 nyarának egy hónapját az udvarhelymegyei Siklódon töltöttem. Inkább*
a nyelvjárás és folklore érdekelt, tárgyi néprajzi czélom kezdetben nem volt, ilyenre
nem is készültem, — de az asztal mellett kieszelt programmot bővíteni kellett,
mert a gyönyörű munkaidőben nyelvjárás, folklore s minden, a mihez ember kellT
naphosszat szénába, vagy aratni volt. Sötét végbe jött haza, akkor pedig ritkán
volt kedve megnyilatkozni; inkább vacsorázott és lefeküdt, (Bezzeg télen örül az
ember, ha beszélgetőt foghat magának.) Meggyült volna hát az időnek hasztalant
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soka, ha el nem vertem volna a rajzolással. így gyűlt össze ez az anyag, a minek
bemutatása s néminemű magyarázata itt következik. 1
A falu és népe. Siklód a 800 m. magas Siklódikő lejtőjén van, a Kő felöl
zuhogó patak két meredek partján. Sok tekintetben ösi állapotáról híres, cseresznyetermeléséröl pedig nevezetes a környéken. Népe oly egyszerű, természetes, vidám
•és jószívű, hogy ilyet nem minden székely bokorban kap az ember. Színszékely;
egy kőfaragó talián az egyetlen idegen; már egy évtizede múlt, hogy meglepő
ízléstelenséggel csinálja a nevezetes temető jövendő ethnographiáját. Főfoglalko
zásuk ma már a földművelés, gabonatermelés, de télen még sokan faragnak. Régen
úgyszólván ebből éltek. Még 1836-ban is azt írják egy jegyzőkönyvükbe, mikor a

2

4
1—4. á. Keritésformák.

nagy fapusztítás miatt új tilalmast állítanak: „A nép szaporodton szaporodik s
mégis mindazonáltal többire él a nép nagyobb része faragásból." Vékát, szúszékot,
osztóvátát, gazdasági szerszámot, szekeret faragtak s messzeföldön barangoltak
vele. Még a tordai vásárokról sem hiányoznak mai napság sem, pedig nagy ott
már az oláh concurrentia. Kereket falazni kivált a mezőséget járták s mindenünnen
gabonával rakodva tértek haza. A pénzt erre szokás váltani, mert elvész annak minden
ereje hazáig ; otthon a korcsoma-gyakorláson kívül semmit sem lehet vele csinálni.
(Még jobbmódú gazdának sincs hónapokon keresztül egyetlen lyukas krajczárja.)
Otthoni földjükkel keveset törődtek. Nagyobbára legelő és kaszáló volt, a mi lehe
tett a sok erdőtől. A szénacsinálás is inkább szórakozás volt, akár az erdei élet.
Három-négy gazda összeegyezett, együtt mentek kaszálni. Egy-két véka puliszka1

Itt is üdvözlöm Siraó Lörincz igazgatótanító urat s kedves házanépót, a kiktől
sok jót vettem s Hegyi Albert harisnyás székely embert, a ki szállást adott.
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5—8, 10—11. á. Kapuk és kapurészletek.
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9, 12—16. á. Kapuk és kapu részletek.
lisztet, túrót vittek, kalibát építettek s nemcsak a nagy, puliszkaillatú esti tüzek
mellett, de nappal is minden rend után hosszú meséket mondtak. Ma is úgyszólván
mindenki szívesen kap a faragáson, de az erdőlés nehézségei miatt mind nagyobb
elszánással veti magát a hitvány, köves föld turkálására s földjét jámbor hiedel
mében a világ legjobb búzatermőjének vallja. Pedig ma már az Alföldet is járja,
ismeri, még pedig nem faragómunkájával, hanem — sajnos — gazdasági munkás
ként. Az erdő volt az élet forrása. Mondja is a sikiódiakra faragott régi vers:
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17. á. Kapukötési formák.

18. á. Kunyhó, 21., 23. á. Ház.
Míg az erdőn bikfa terem,
Szeretem én e kedvesem,
Míg szuszék léssz e bikfából,
Eltartom őt ez árrából. (Vadr. 96. 1.).
A falu melletti Szilas nevű dűlő helyén az élők tanúsága szerint is gyönyörű erdő
volt, a Szilveszter Izsák módos, tipikus háza még onnan épült.
Az építés. Telek, kerítés, kapu. A szilt tartották s mondják ma is a leg
jobb építőfának, A szú ezt bántja legkevésbbé. Ma a szilfának csak híre van,
cserefa a legáltalánosabb bornafa. De azért is Szék havasára kell menni s most
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már az építés nemcsak munkába, de pénzbe is kerül. A mostanában divatba jött
hosszátornáezú ház megépítéséhez pl. legalább 600 K pénz is kell. Csak magának
a faragóembernek 2 K jár napjára. Régen alig került valamibe. Nagyrészt kalá
kába ment az, mint a kaszálás, aratás, vagy éppen a ház fedése ma is. Egy
utcza, (szer) az anyagot méghozta, hozzáértők mértek, faragtak, az asztalosmunka
is helyben készült. Az új ház lehetőleg az ösi közelében épült, rendszerint az ősi
benvalón, ha elég nagy volt. Ma is így van s az atyafiság többnyire egymás köze
lében lakik. Az ösi ház a legkisebb fiúra szokott maradni. Leánynak nem építnek.
A Söstörök 1616-ban kelt primipilusi levelében is azt olvassuk, hogy Syl
vester Albert szomszédja egyfelől Sylvester István, másfelöl Sylvester András. Sőt
Ágoston György és Benedek, valamint véczkei Balassi Ferencz telkei is határolják,
tehát igazi utczasor nem volt s ma sem szegélyezik az utczát a házak. 1819-ben,
szélesítik 4—5 ölre a szoros utczákal. Ma már ismeretes az utcza név, de két
szer is van: Papszere és Tulsószer. A szerekben az összetartozás érzése még meg
van. A szereket utczák, szorosok kötik össze.
A falurészek, utczák többnyire családnévvel vannak jelölve. Egy falu
rész neve Pálfiak (Pálfiakon, Pálfiakrá), a Söstörök szorossát Söstörök, Bálintok
utczáját Bálintok, Balázsok utczáját Balázsok, az Abodi szorost Abodiak lakják

22. á. Cstíristálló.

20. á. Zsindelyezés.

ma is. Nem is igen kertelik el a telket, — vérrokonok éppen nem, — az ösvé
nyek pedig keresztül-kasul kígyóznak a falun, udvaron, kerten, néha csűrön is á t ;
a figyelmes gazda még kágosót is szerkeszt a kerítésre, hogy könnyebb legyen az
átkelés. A kerítés nem embernek, hanem a jószágnak szól; persze kutyát is ritka
helyen tartanak. Falubajáró legények ugyan éísztelenkednek néha éjnek idején,
kivált a gyümölcsfák körül, de az effélét nem szokás észrevenni. Legközönsége
sebb a hegyes karóra hányt töviskerítés és sövény, azután az 1. és 2. (1. még
3. és 4. á.). Egyebütt is közönséges forma a kapurajzokon látható. A kapura már
nagy gondot fordítanak s kivált régen fordítottak. A Papszerén pl. majd minden
telken nagykapu volt, de három-négy rendbeli tűzvész (égés) elpusztította őket. Ma
a legrégibb a Szilveszter Márton telkén van, azaz hogy ezen látható a legkisebb
évszám: 1847. Meglepő, hogy galambbúgos egyetlenegy van, a papé; a galamb
is fehér holló a faluban. Az 5—17. kapukat és kapurészleteket mutat. A 6. kert
ajtó, a 8. és 12. egyetlen ilyen típus, a 10-nek hevederén látható faragásforma
szinte sohasem hiányzik a csürkapu sarkán. A kapuk szerkezete nagyjában látható
a rajzokon. A meglévők díszítésében nincs nagy változatosság. A régiek elpusztu
lásával a szókincs is odalett, a kiskapu fölötti négyszöget pl. nagy körülményesen
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kis kapuföle tornáczának nevezik. (Torndcz a deszkák érintkező szélén fürészelt
díszítés; 1. 15. Változatosságukat a 27. mutatja.) A 13. a legközönségesebb dísz
faragott kapukon. A régieket nem festették, de az újabb kiskapuk díszítése mélyí
tett és festett (11.) Ez a típus a Kisküküllő völgyében most virágzik (Sóvárad,

26
19., 24. á. Tetőszékek, 26. á. Tornácz.

25. á. Eresz. 28—31. á. Házak. 32. á. Tornáczoszlop.
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27. és 41. á. Deszkaczifrázások. 3 3 - 3 9 . á. Ajtó- és ablakfelek.
42. á. Ablakpálcza.
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Szováta), Siklódra innen érkezhetett, de itt még e fríz az egyedüli dísz. Néha az.
ajtó tornáczos, a kiskapu föle be sincs deszkázva. A régi klasszikus nagykapukból
alig maradt valami (16.) A kapukötések formái elég változatosak (17.) Minden
fával kötve, szegelve: kerítés, kapu, ház stb. A hány kapun belép az ember,
majd annyi alakú és berendezésű telket lát. Majd semmi hagyományos rend sem
látszik rajta. A telek szintje szerint rakják az épületeket ide vagy oda. Mégis, —
a ház fala ritkán van közvetlenül az utczának vetve, gyakrabban a csűr büiüje
s a disznópajta; ennek ajtaja is sok helyt az utczára nyílik, bár tilos újabban.
Arra is ügyelnek, — úgy látszik, —- hogy a ház elejével a hegyet ne nézze.
Hogy aztán háttal, vagy bütüvel van-e az utczának, elül van-e, vagy messze bentr
arra ügyet nem vetnek. A csűr azonban rendszerint bütüvel áll a hegynek, hogy
főggye mindig száraz lehessen. Ha a telek alkalmas, a csűr többnyire derékszögben
áll a ház elejének, inkább jobbra.
A ház. A lakástípusok elejére egy pásztorkunyhót teszünk (18.), bár nem
kapcsolható a többiekhez, csak annyiban, hogy a jószágnak (baromfinak) szánt

40. á. Ablakfél.
kosár hozzá van ragasztva. Majorház ennek a neve. (Major = juhász, azaz bács,
számadó). Előtte két ágason rúd; rajta sok minden szokott lenni, lim-lom, edény,
száradó bőr, zeke, szerszám. Igazi ház csak a faluban épül. Négy szegeiéire
tafpkö, mindjárt rá a talpfák. A talpfákra 8, inkább 10 rakófa, minden szögleten
közönséges gerezdbe róva. (Van mónárgerezd és farkasfog is.) A rakófákra a mester
gerenda. Erre a két boritték bütüríl s a fiókgerendák. Az egészet keríti a négy
koszorú fa, két bütüjin való s két hosszú. Ezek tartják a szarv azatot, azaz a fönt
egyberótt szarufákat, a melyeket még a kakasüllő is tart össze és szét. A szaru
fákon léczek, léczezés (19.) Az újmódi házakon azonban a talpfákra, a szegletekre
sasokat s ajtómejjékit állítanak, aztán rakják közéjük a rakófákat s mikor ablak
magasságig jutnak, a rakófára ablakmejjékít is állítanak; a koszorúfa hiányzik s a
szarufák a fiókgerendák végéről nyúlnak fölfelé. Szegény ember azonban nincs
ilyen bővében a bornafának (mostanában pláne 2— 3 napi járóföldről, csak a
Szováta feletti Székhavasáról kaphat), tehát csupán a vázat csinálja ebből. Tesz
talpfát, sast, ajtó- és ablakmejjékít, mestergerendát, fiókgerendát, szarufát s léczez.
A rakófák helyét pedig pattogatott fal, azaz sövény tölti ki. Szegény ember házát
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nem is építik, csak ágy összegógájják. (V. ö. hátrább: gógány, gőg, gócz.) Régen
minden házat zsúppal (szalmával) födtek. 1846 előtt cserepes ház nem volt a faluban.
Ekkor épült az első a tűz után, a Hegyi Jancsi báé. Ma már Siklódon is vetnek

43—47. á. Ablakrácsok.
cserepet, de nem siklódiak, hanem nagybaczoniak dolgoznak a eserépcsürben; azonban
nem eleget s nem is rendszeresen, azért többnyire más faluba, kivált Makfalvára
mennek cserépért. Ha a ház föl van szarvazva, a gazda meghívja az utczát (szert)
fedőkalákába. Hajnalban indulnak cserépért a szekeres gazdák. 7—8 ezer cserépre
2 0 — 2 1 szekér kell. Hét óra tájban visszaérkeznek. Asztalhoz ülnek húsos levesétel

48—52. á. Ablakrácsok.
mellé. A fedők már a szarvazaton vannak, 10—11 órára veres a ház teteje.
A fedők pálinkát, kenyeret használnak. A tokolás, ablak-, ajtótok, a ház főggye
ezután következik, de elébb a talpfák alját kővel megrakják. Ha meghordtak a
ház föggyét, valamilyen alkalommal tánczot is csinálnak benne, hogy a hordott

53—56. á. Ablakrácsok.
földet jól megüpoggyák.
Néha a csűr fÖggyit is meg kell tipodtatni; (innen kelt
•útjára a csiirdöngölö név, mint külön tánczfajé; e tréfás, vagy gúnyos néven
nadrágos jövevények, a figuráddzást, a legényest tudakolják, vagyis a legények
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magános tánczát.) A házat régen — úgy látszik — csak belül volt szokás tapasz
tani, mint általában havasi és havasalji helyen. A csűr, pajta oldalait kívül ma
sem tapasztják. Söstör Izsák régi házának háta ma is tapasztatlan, pedig a szorosnak

57—60. á. Ablakrácsok.

van vetve. El is nézheti ember gyönyörűséggel (vagy irigységgel) a dufla szilfabornákat. A fiókgerendákra pallásdeszkát raknak s felül 2—3 ujjnyira megta
pasztják. Ez a hijuföggye. Meg kell emlékeznünk az iszkoláról, a mely •— úgy

Ablakrácsok.
látszik — a más vidéken látott cserepet akarta utánozni — fából. (20.) Haszon
talan dolog. Valami úrhatnámság hozhatta rövid divatba. Erről szól a vers:
A hol ah ház iszkolás,
Ott al leány nyakruhás;

Ott al legényt megnézik
S válogatva beszedik.

61—69. á. Ablakrácsok.

Szegény ember háza egybe van építve a disznópajtával (21.), mindkettő ajtaja
az utczára nyílik. Hasonlóképpen (22.) egy fedél alatt ván pajta és ház. Szembe
szökően hasonlít a csűr szerkezetéhez. Mindkét típus közönséges volt régen. Havasalji
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helyen, a Hargita nyugati oldalán, messze a faluktól, számanélkül lát hasonlót az
ember. Az ú. n. zsellérháznak (23.) még egyszerűbb alakja is van, t. i. csak a
nagy ház négyfalu, a többi fedél alatti résznek pedig sövényből font — néhol
tapasztott — két fala van: hátul és oldalt, elül nyitott. Ugyanilyen bornafából is
épült. A legtöbb háromosztatú ház eredetileg két osztatú volt s később épült hozzá
még egy ház. Nevezetesen azoknál a házaknál van ez így, a melyeknek a XVIII.
században vetették meg az alapját. Sok helyt a házbeliek is tudják ezt s figyel-

68—76. á. Ablakrácsok.

meztetik is rá az érdeklődőt. Régi házaknak a csűrhöz való viszonyára emlékeztet
az is, hogy a háromosztatúak középső részének, az eresznek főggye, nincs feltöltve
s néhol kőlépcsőről lép az ember az ereszből mindkét ház küszöbére (36.) A 24.
egy zsellérház tornácza. A 25. egy háromosztatú ház eresze, talpfa nem megy át
az ajtaja alatt, %,-L eresz szintje alacsonyabb, mint a két házé. (V. ö. 22.) Falazva
csak félig-meddig van deszkával. Hasonló a következő is (26.), de ez már tornácz,
még pedig mindenképen régi, tipikus és szép. A mai napság érdeklődő az ilyen
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77—82. á. Ablakrácsok
és hasonlóan szerkesztett ercszes, tomáczos házakat tartja tipikus siklódi háznak.
Minden második-harmadik ház ilyen, néhol 6—8 egymásután. Fontos jelenség,
mert a szomszédos Küsmöd, Sóvárad, Szováta, Parajd s a két Sófalva is alig rej
teget már egy pár ilyet s az országút mentén etnografaló mint különösségeket
szinte nem meri észrevenni. A szép tornácz legfőbb külső ékessége az épületnek.
Néhány szokásos kifűrészelt díszítőmotivumot a 27. mutat. A tornácz néhol előre
rug, sőt jobbra, vagy balra elnyúlik s a kamara is kitelik belőle az ereszből nyíló

84—85, 88—90, á. Mestergereuclafaragások.
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ajtóval. Ha az eresz a ház hossza irányában fallal két részre van osztva, elre
kesztett hátsó részének pitar a neve. Tipikus régi tornáczos ház a 28. és 29.
A 30. a legnagyobb és legmódosabb a faluban. Fél felén odébb futó tornáczával
némi átmenet a 31.-en láthatóhoz, a mely mindenképen újmódi, szinte idegen ebben
a faluban. De elég van már belőle és mostanában ez a legszokottabb forma. Az
első ilyenszerü ház 1839-ben épült Tulsószeren. Két oldalán futó, finom oszlopú
tornáczával (32.), zsuppos fedelével még egy évtized múlva is a legurasabb ház
volt a faluban. A fehéregyházi csatából menekült sebesült honvédeknek pihenő
menedékül ezt tartották akkor legalkalmasabbnak. De újmódi szerkezetével 70 esz
tendőt sem bírt meg, ma már lakhatatlan, minden perczben Összeomló állapotban
van, holott Hegyi Ferencz 1733-ban épült régimódú háza áll, mint a Sión. Régi
házak ajtai mélyített faragással díszesek. A 3 3 . föliratának második száma inkább
7-nek, mint 6-nak olvasandó. (Gáspár József házában.) A 34. kora ismeretlen, a
35. 1733-ból való. Az ajtók mellett az „éjjeli bátorának, a macskának külön
bejárása van (macskájuk), néhol lappancscsal, — hogy bármikor széjjelnézhessen

86—87. á. Mestergerendák.
birodalmában (36.). Régi házak külső mutatója a vaskos kereszt (39.), ma már
inkább oszlop (37., 38., 40. 41.). Az ablaktok is díszes (39., 40. 4L). Újabban
vasat tesznek. Régi példány is van (42.). Elmaradhatatlan volt régen az ablakrács,
zrostéj. A faluban látható minden változat össze van itt gyűjtve (43—82.). Kívül
illesztik az ablakra; néhol sarkon jár (82.), de többnyire két fahorgon feszülő
rúd tartja oda (48.). A rajzok többnyire csak a közepét mutatják e rostéjoknak;
szerkezetük is látható (48. 50.). A 76., 7 8 . belülről, a házból van rajzolva. Az
ajtó- és ablakrészeken kívül a mestergerenda is sok helyt faragott (84—90.). A 84.
évszám nélküli, a 85. fölírása: Cum del auxilio fecit heme domum Georgius Jánosi
Aö MDCCXCV1.
A 86. 1733-ból való, a 8 7 . fölírása: 1861 Hegyi György építte;
a 88. év nélküli, de régi, a 89. oldalára a következő fölírás van vésve:
Az Urnák félelme legyen ezn házba:
Minden nemű áldás az benne lakokra:
Szályon az istentől s légyen virágzása:
Ez háznak mig fenn tart a nap ragyogása:
Peter Ferentz 1781 Dik Eszte : épü: e ház :
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oly gyönyörű — mondjuk magyaros — betűkkel, hogy ennél szebbet sehol, —
még magyar iparművészek tudatos munkái közt sem láttam. Pontos másolatuk —
sajnos — nem sikerült, de Szováta felé járó érdeklődő értékes dolgot művel, ha
kirándul és lemásolja. A 90. 1780-ból való. E díszítés közepén tisztán látszik
a lyuk, a melyben a motolla tengelye szokott járni. A 88., 89. 90. díszítése
nyilván a kötelet utánozza remek faragással; ez az egész mestergerendán végig fut.
Talán nem vetjük el a súlykot, ha föltesszük, hogy a mennyezetlen házban csak
ugyan kifeszített kötélen álló csigában forgott ez a tengely. Az eresz most is sok helyt
menyezetlen, a mestergerenda sem fut át rajta, ez is bizonyság a mellett, hogy e

91—96. á. Ház alaprajz ok.
szellős helyiség, nyári kedves tartózkodó hely, nincs szoros kapcsolatban a házzal.
(Olyan házra is akadtunk, a hol a két ház közti ereszben semmi sem volt, csak
— széna.) A 91—96. néhány ház-alapformáról és berendezésről tájékoztat. Egyik
sem alaprajz, csak grafikon; a 93. kivételével méretlen. Ennek hossza 10 lépés,
mélysége 5 lépés, a kisebbik ház szélessége 4 lépess. (A szaggatott vonal sövény-,
vagy deszkafalat jelez.) A berendezésre még visszatérünk.
A tűzhely. Nincs mondanivalónk a 3—4 köböl penderített tűzhelyről, a mit
pásztorkodók, erdőlők hevenyésznek melengetőnek, vagy puliszkafözni s hogy nyárson
forgathassák tüze felett az odvából kivert őszi pelének kövér pecsenyéjét.
8*
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Nincs ojan fa mind e bikfa,
Abból léssz e véka, kupa,
Kövér pele ez udvába,
Pánkó sül ez olajába. (Vadr. 96. 1.)
A 97. állandósult formája a kertben vagy udvaron rakott tűzhelynek; neve
katlan, A nagy üstnek való, szapuláskor, szilvaízfözéskor működik, mindig ott van

98. á. Konyha.
s nem ad hoc készül. Néha mellette van a sütökemencze is valamilyen födél alatt;
néhány karóból, deszkából, kiszolgált gyékényből kerül ki védelme. Sok helyt e
kemencze az ereszben van (98.). Kőből, palából, sárból készül. A falon pompás
bikfatekenő, pemete, lapát, odébb szúszék, véka, üst, vizespad. A legegyszerűbb

97. á. Tűzhely.

99. á. Cserény.

házbeli tűzhely a cserény (cserén 99.). Kőből, palából rakják, tapasztják, de neve
szerint valaha vesszőből volt szokás fonni. Gerendába akasztott lánezon üst lóg
fölötte. A füstöt a kuptor, kuktor fogja s vezeti el úgy a hogy. A kuptor csonkagulaalakú, gerendából rótt, vagy vesszőből font szerkezeit, a mely a cserény és kemencze
fölötti egész mennyezetrészlet helyét elfoglalja. De nem végződik kéményben, mint
pl. Torda-Aranyos megyében, vagy a Mezőségen, hanem be van födve s az oldalán
levő lyukon tódul a füst szerte a padláson. Beszélnek a faluban olyan kuktorról
is, a mely csaknem ráborult a cserényre, kerestük is, de az utolsót is kidobták
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a minap. A kuktornak a padlásban levő része kívül tapasztott, hossza 3, széles
sége 2, magassága 1 méter. A cserény tovább fejlődve megvastagodik s tötést
alkot a kemencze szája előtt, de a tüz még a földön van (100.). A 1 0 1 . szerint

100. á. Kemencze.

103. á. Tűzhely.

a tüz helye is fölemelkedik s teljesen készen áll arra, hogy a gógányt (102.) rátegyük.
(ErrÖl 1. alább.) Csakhogy míg az előbbi fölött kuptor van, az utóbbiból már
kürtő viszi a füstöt a hijuba; mert a gógány sem egyéb füstfogónál. A kürtő szája
fölé a padláson szikrafogót is tesznek néhol. Legegyszerűbb alakja egy négyszögű
vesszőfonat a nyílás fölé dűlve s bottal megtámasztva. Egyebütt 1 5 0 —f- 1 —f- 1 m.
nagy, hasábalakú vesszőkosár van a kürtő szájára fektetve. A gógány {gógán)
mesteri munka, nem mindenki tudja megcsinálni; mindig ilyen alakú, vesszőből

101. á. Kemencze.
font füstfogót értenek rajta. Jelentésére eredetileg egy lehet a cserénynyel s csak a
jelentés megszorulása tartotta fenn mindkét nevet, sőt kívánt harmadikat is, a
cserepest. (V. ö. Csongrád = Cseringrád és Gógánváralja helyneveinket. Mindkettő
vesszőből font ,vár' (gyepű) emlékét őrzi.) A tűzhely tatarozásakor a tapasztás,
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meszelés el-elhódít egy-egy meszelönyomnyit a szép fonatosból s mikor nagy későre
az asszony észreveszi, hogy így már igazán nem szép, kapja magát s az egészet
betapasztja (103.). Ez a gógány azonban már megvált a kemenczétől. Ha a tűz
hely fölé tett füstfogó, a gócz oldala nem vesszőfonás, hanem cserépből van rakva,
akkor cserepes a neve. Cserepesen azonban, valamint gógányon is, nemcsak a füst
fogót, hanem az egész tüzhelyszert is értik. Elrontották a cserepest vagy gőgánt
= az egész tűzhelyet lebontották. Az imént leírt gócz jelentése pedig nem egészen
világos, de valószínű, hogy csak magát a füstfogót értik rajta. A fústfogó alatti
rész : góczüjja (v. ö. üdögsdögel a gócz alatt), a rövidlábú, hosszá szék (v. ö. 99.)
góczajjaszék, a cserepest, vagy gógánt tartó faragott faláb góczlába. A gógánt
vagy cserepest ( = az egész tűzhely) sohasem hallottam úgy nevezni. A gócz-nak
él a székelységben góg alakja is, ez meg tartozhatik együvé a gógány-ny&l, a hogy

102. á. Kemencze.
Szinnyei is utal egyikről a másikra a Tsz.-ban. Tehát gócz (góg, gógány) vesszőből
font füstfogó. A cserepes, minthogy nyilván jelzőből önállósult, kezdetben így lehetett
használatos: *csarepesgócz. A vesszőből font tehát az eredetibb, a cserép pedig
későbben érkezett, mint a hogy a házfedélről is csak ötven év óta szorítja lefelé
a szalmát. Hogy honnan jött, azt a nyelvjárás is mutatja, mert míg egyebütt e
négyszögű cserepek neve csempe, csempely, Siklódon kőjha. (V. ö. Tsz. kájha.)
Tehát ide a szászok felől érkezhetett. A cserepes favázzal, párkánynyal kerített
alapja néhol a földön (104.), néhol lábon van (106.). Erre az alapra rakják lapos
köböl két oldalát s vastagon tapasztják. A két oldalra (— azaz egy oldal és egy
hát—) és a góczlábára van rakva a cserepes füstfogó. Alsó párkánya szintén
fából van összeróva, erre rakja hozzáértő ember a kajhákat. Elébb azonban hoszszúkás, szélesaljú, a kajhánál jóval keskenyebb (— 4—5 ujjnyi —), de hosszabb,
— a kajha díszítőtechnikájához hasonlóan készült szoríttat rak ugyancsak cserépből.
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Erre kerül egy sor käjha. Erre a sorra néhol megint egy sor szorulót raknak,
ez azonban többnyire hiányzik. Most megint egy sor kajha következik; erre a
rendre kerül a többnyire kissé kiugró felső párkány a csüpJcéje, a mely az alsó

104

Kemenczék.

10.6

szoríttólioz hasonlít nagyjában s ugyanilyen rendeltetésű. A sarkokra pedig több
nyire sima, néha a kajháéhoz hasonló díszítésű, derékszögben „megtört" fordíttót
illesztenek. A cserepest lapos kővel fedik s megtapasztják tetejét, valamint belül

105. á. Kemencze.
az egészet jó vastagon; a kajhák közti nyílásokat pontosan eltüntetik tapasztassál,
a kajhák közt kibuggyanó agyagot sima fácskával elsimítják. A nem módjával
készült cserepes semmit sem ér, csak posztittya a sok fát, de nem melegít, mint
a hogy az úri cserépkályhák közt sem sikerül mindenik. Próbálkoztak már a vas-
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füttövel is, de hamar kidobták. Általános meggyőződésük szerint sokkal jobb a
cserepes, mint a füttö. Ha este jól tüzelnek alatta, reggel is meleg, a parázs
sokáig él a hamuban, főként azonban nemcsak melegítő, hanem világító szerszám
is. A főző, sütőszerszámok mind nyílt tűzhelyhez valók, még a puliszkának is más
az íze, ha itt főhet meg. A góczajjaszék pedig gyereknek, öreg embernek, pipázónak,
fonogató asszonynak (hideg időben) legkedvesebb hely az egész házban. Még beszél
getni, a szót vinni, vagy újítani is nehéz volna, ha közbe-közbe a tüzet meg nem
piszkálná, lángját föl nem lobogtatná az asszony, vagy nem keresgélhetné ki pipájára

107. á. Kályha, 108. á. Góczlábak, 109—116. á. Szorítók és csipkék.
a legalkalmasabb szenet legénke, vagy öreg ember. Úri helyen az esti családi élet
az asztal felé húzódott, itt még a tüz körül van. A rakonczátlan, nyügölö gyereket
itt még nem az asztallábához, hanem a góczlábához akarják kötni czérnaszállal.
Az este betoppanó vendéget eleget unszolják a tűz körül ülök, hogy csak kerüjjön
elébb, kerüjjön bejjebb (az asztalhoz), de csak meglesz ő ott is, aztán odaül egy kis
karosszékre. Egy-egy későn faluzó legény honnan tudná meg, hogy lefeküdt-e már a
leány, vagy künn tipodja a harmatot valakivel, ha a tüz sokáig nem világítná be
a házat. Szóval az ember az ősi tűzhely nélkül nagyon dísztelenül érezné magát a
házban. {Dísztelen — kellemetlen, unalmas, rideg. Dísztelen-é itt magának ? kérdik
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a jövevénytől.) Csakugyan a szépen fonott gógány vagy pláné cserepes nagy ékessége
a háznak s nagy gondja az asszonynak. A cserepes annál módosabb, minél több
kajhája van. De egymás fölött két sornál sohasem áll többől. Nagyobb cserepes a
1 0 5 . ; katlan is van hozzáragasztva. (A gerendán fejszetartó.) A 106. siklódi talál
mány lehet, egyebütt nem láttam, a 107. már itt is kelendőbb legújabban (8—10
van a faluban), Aranyosszékben és Újtordában valóságos labirintussá fejlett; a
füstfogóból gőzfogó lett s mert ugyancsak felesleges, inkább dísz és fazekas-sport.
Gonddal készül a góczlába is. Néhányat a 108. mutat. A cserepesnek két jelzőjét
hallottam: zödcserepes, verescserepes. Mindkettő a käßa technikájára, azaz színére
vonatkozik. A legrégibb Ttöjhák veresek, azaz mázatlanok; néhol tán füsttől, fes-

120. és 144. á. Kályhák. 151—152. á. Csűrök.
téstöl majdnem feketék. A lerajzolt szortttók (109 —112.) és csüpkék (113—116.)
mind újabb, tarka kajhájú cserepesről valók. A régieket elnyelte a tapasztás,
mint a gógány vesszöfonását. Régi és újabb kajhák nagy változatosságban igen
szép, néhol gyökeres magyar motívumokkal díszesek. Nagyobbára makfalvi mes
terek remeklése, de sok készült a környékben híres néhai Bereczki Zsigmond
küsmödi fazekas s ma is dolgozó fia műhelyében.1
l
Igazi művész volt Bereczki Zsigmond, mert nemcsak hogy nagytudományú volt,
de még hozzá mai hosszúhajú zsenik módjára különködött, haláláig ősi módon befont
hajat, hosszú székely kucsmát viselt s télen-nyáron kaftánban, azaz bókig érő székely
zekében járt. Egész személye titokzatos a nép szemében, híre-neve nagyobb a vidéken,
mint Molnár Dani báé, vagy kibédi Damokos Ferenczé.
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.153—162. á, Faragott cstírkapusarkok vagy hevederek.

A 117—150. kajhákat ábrázol, a fejlődés némileg sejtett rendjében. Ennél
azonban több forma lehet Siklódon, bár 6—8 s néha több helyen ugyanazt kapja
az ember. Lehet unikum is közöttük. A Bereczki küsmödi műhelyében fába vésve
néhány más mintát is láttam. A legrégibbnek ítélem a 1 1 7 — 1 1 8 . számúakat. Egy
régi cserepes oldala és háta van ebből rakva. 1 Feltűnően domborúak ezek. A 117—136.
mind veres, illetőleg fe
kete käjha, Mázatlan és
fénytelen. Igazi remeklés
a kétfejű sas (130.);
rendkívül finom techni
káját, anyagának sárgásveres csillámlását egy sem
közelíti meg. A 1 3 7 —
139. zödcserepesröl való.
Zöld máztól csillognak
ezek. A kajha fejlődésé
ben valószínűleg második
korszak. Vonalaik a má
zolás miatt'kevésbbé fino
mak. A 141—149. számúakon már több szín
szerepel, azaz sárgásfehér
alapon zöld, kék és sárga.
Ezek is domborúak, de
szembetűnő a nagy ha
nyatlás a veresekhez ké
pest. Itt-ott ellaposodik
a domború minta, a szí
nek egymásba folynak ;
rajzuk változatosságát a
veresekéhez viszonyított
csekélyebb számuk mu
tatja, pedig ezekből van
a legtöbb cserepes. A
139. egy ződcserepes käjhájának töredéke. A 148.
a 147-nek fordittó-ja,.
A Vadrózsák Siklódi tánczdal czímű gú
nyolódó verse nyomán
kerestük azt a bizonyos lapos követ is, de nem adták elő. íme:
1

Jövendő gyűjtőknek különös figyelmébe ajánljuk, hogy a régi kajhákat a cserepes
rejtettebb oldalain keressék, mert az elrontott régi cserepesek ép kajháit az új rakásakor
fölhasználják, de sohasem szembetűnő helyen. Nem egy cserepes van háromféle kaj
hából rakva.
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Láss fé' kéncsöm e hijuba,
Mert kigyúl e kürtő lika;
De e vizet bé ne cseppentsd,
Kormos léssz e köre-leppencs.
A ház belseje. A két osztatú ereszes ház is télen nemcsak lakóhely, hanem
kamara és faragóműhely is volt. A kisebbik házban, a mely téli tartózkodóhely,

163. á. Istálló, 164. á. Pajta, 166. á. Kátgém.
ma is ott lóg néhol a szalonna, bent van a káposztáskád, az almaeczetes hordó
s minden eleség szószékben, zsákban, zacskóban. Többnyire ebben a házban vannak
a faragó- és szövő-szerszámok s a nyers és munkába vett anyag is. Ha elférnek,
itt tartózkodnak s itt is hálnak. De a szükség szerint a ház más lakható részében
is vannak. Tűzhely rendszerint minden házban van, tehát néhol három is. A tűz
helyen kívül ágy és pad van minden házban ; persze szúszék és láda is ; néhány
kis karosszék. Az asztal elmaradhat {asztalszék van). Ágy a szükség szerint. Néhol
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egy (93.), néhol négy (95—96.). A tűzhely és fal közt is szokott lenni valamilyen
vaczok, ez a góczmege. Láttam a gócz megett a földtől 2—3 arasznyira kéttenyérnyi
öveges ablakot is. A tűzhely a házban mindig az eresz felöli oldalon van. Ajtó
rendszerint kettő van az ereszen, egy a ház elé, a másik a ház megé nyílik
{9b —101.). A 93-ban, az ajtón belépve, a kicsi házban (mindig jobbra haladva)
a következők vannak: tűzhely, hordóláb, pad, kasztén, szúszék ; a nagy házban :
ágy, láda, asztal, karospad, pohárszék (ritka!), két pad, tűzhely, éveges. A 94-ben:
tűzhely, ágy ; elötte-meUette : pad, szék ; pad, vizespad, ágy ; a nagyházban : eczeteshordó, szúszék, pad, két láda, ágy, pad, tűzhely. Szék imitt-amott; újmódi magas
és festett a vetett ágy előtt szokott lenni (96.). A vetett ágyak mindig a nagy
házban vannak. A többi hálóágy. A nagy házban a mestergerenda végig van
aggatva női lajbival; de lóg rajta szalag, kürti, kalap, csizma is. A falon a
szoknyák és fessingek sorakoznak. Rúdra akasztva a sok hímzett rúdravaló, a falon
sorban a sok kancsó (bokäj) és tányér. Az ablakok sarkain szőttes kendő. A sok
fölaggatott egyetmás rakottá, zsúfolttá — s a mennyire a sötétségtől lehet, —
színessé teszi a nagy házat. Néhol azonban sivár a ház képe, de feltűnik a fal mentén
a sok hosszú (a régi) láda. A bútorok is hímesek, faragottak, vagy égetve vannak.
Tipikusok a hosszú, keskeny bükkfaládák. Újabban sok komisz barna fenyőfabútor.
Más épület. A 151. búzaszinnek az alja. (V. ö. 164.). Három osztatú szintén.
Teteje a szalmás gabonának való. Az udvar legnagyobb épülete a csűr, oldalt két
pajtával (152.). Padlása nagy üregében, az udorbdja. nemcsak takarmányt, hanem
szálas gabonát is tartanak. A csűrben cséplik. A fedél hosszabb kieresziése alatt
rész, az árnyékajja nyári faragómühely. Itt szárad a szerszámfa (152.). De másik
bütiijén is van kieresztése a fedélnek s alatta, a pajta oldalán sok minden lóg:
szán, bakszán, ekerész, kerék stb. A csűrkapusorok vagy heveder faragott (153—162.).
Állandósult formája van a disznópajtának (163.); hijjának ajtaja egyetlen alkalmas
fából hajlított. Ajtaja az utcza felöl is van. Padlásán sarjút szokás tartani. A 164.
tipikus búzaszín (-szén). Víz ellen kell a drága gabonát magasan tartani. Ritkán
deszkázzák oldalait, majdnem soha. Alja főként kiszolgált szerszámok temetője.
Hasonló czélra készül az asztagláb (165.). Ennek az alja is rendesen meg van
gyúrva szerszámmal, kivált ha az udvaron van. (Ez a három kertben.)
A 166. kútágas. Díszítése kopjafán közönséges.
*
*
*
Sok mondanivalónk volna még az előbbiekről, különösen a ház belsejéről s
az eresz kedves melegségéről, udvarról, kertről, cseresznyefáról, kútról, cserép
csöves vízvezetékről, de kivált a bennük és köröttük haladó ősi életről, — mind
ezekről azonban részint a gyűjtemény — s az e körbe vágó szókincs ismeretének —
hiányossága miatt, részint tér híjján most nem lehet szó.
Viski Károly.
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SZATYMÁZI FA-LAKAT

Szatymazi fa-lakat.
Az Alföldön, különösen nagyobb tanyákon a gazdasági melléképüle
teknél itt-ott még szokásban van a fa-lakat, meg a fazávár, a miket rende
sen valamely hozzáértő béresember barkácsol össze. Ismeretesek azok a
fazávárok, a mik a bezárt ajtón belül vannak s kulcs szolgál hozzájuk,
továbbá az ajtón kivül levő falakatok, a melyek szintén kulcsra járnak.
Ez a rajzban bemutatott závár nem jár kulcsra s kívül van az ajtón, leg
inkább istállónak vagy színnek az ajtaján. Mindössze az a furfangja, hogy
a ki nem ismeri a vele való bánásmódot, az nem tudja kinyitni az ajtót,
de a ki érti ezt a furfangot, annak nem kell hozzá semmiféle kulcs. így
arra szolgál, hogy a ki nem járatos a fur
fangban, a nem abba az udvarba való em
ber, a ki talán lopni menne a színbe, ne
tudjon oda bejutni, ellenben az udvarba
tartozó minden ember szabadon ki-bejár
hasson az ajtón kulcs nélkül is és még se
hagyja maga után az ajót záratlanul. Más

2a á.

1. á.

2ö á.

haszna alig van, de ez is elég. így az ajtó sohasem marad nyitva, a lábas
jószág nem juthat be a színbe, ráadásul az ajtó valamennyire mégis csak
lakatolva van, anélkül, hogy minden ajtónyitás alkalmával a kulcs után
kellene szaladgálni.
A szerkezet négy darabból áll. Az első egy négyszögletes fadarab,
a melyet szegekkel vernek fel az ajtó külső felére, vagy sróffal erősítik
oda. Vele szemközt van az ajtófélfán az ütköző. Ebbe belejár a toló, mint
az 1. ábra mutatja, zárt állapotban. A 2a ábra mutatja a kézséget hátulról,
azaz belülről, szintén zárva. A tolóra leereszkedő középfa a toló vágásába
illeszkedik oly módon, hogy a tolót az ütközőből kinyomni nem lehet.
Ez csak akkor történhetik meg, ha valaki ezt a kívülről láthatatlan közép
fát egy újjal alulról felfelé nyomja, a mikor aztán a toló az ütközőből
szintén oldaltnyomható lévén, az ajtó kinyílik. (2b á.)
Tömörkény István,
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A békési magyarság népi építkezése.
Békés vármegyének hat századon át legnépesebb községe Békés, jó ideig
székhelye is volt. Története csak harmadik megülésétől fogva érdekel bennünket.
1703-ban Rákóczi Ferencz parancsára Karczag vidékén beállottak Békés lakosai
hajdúknak, de nehezen várták a kedvező alkalmat, hogy vissza költözzenek.
1711-ben megjött ez a kedvező alkalom is. 1717-ben már 170 tősgyökeres
magyar család lakja Békést. 1 A visszaköltözés alkalmával még a kincstár volt
Békés földesura, de nemsokára már a Harruckern kezébe került (1720), majd
mint Harruckern György öröksége 1798-ban a gróf Wenckheim családé lett.
Határa már a megüléskor igen terjedelmes volt, mert a szomszédos elpusz
tult falvak (Csatár, Dánfok, Múrony, Csarna, Verebes, Détér) területét tartozékaikkal
együtt művelni kezdték. 1769-ben már Kamut és Gyúr is hozzásoroztattak, majd
Bélmegyer hozzácsatolásával Békés határa 60,901 kat. holdra növekedett.
Békés lakosságának legnagyobb része református vallású, ezek teszik a
város magvát, a többi felekezethez tartozók mind későbben vándoroltak be,
magukkal hozván faji sajátságaikat. A beköltöző katholikusok, a kiknek csak
1783-ban volt először papjuk, nagyobbrészt tótok voltak, de ma már teljesen
megmagyarosodtak. Hasonló sors jutott a beköltöző görögkeleti oláhoknak és luthe
ránus sváboknak is.
Békés ma, tanyáit beszámítva, hét kerületre oszlik: öt városi és két tanyai
kerületre. Városi kerületek: Malomvég, Bánhida, Ibrány, Hatház, Újváros. Tanyai
kerületek: Rózsatér, Szentmiklóstér. A város magva az első és második kerület.
Az ibrányiak beköltözésével keletkezett a harmadik kerület, a mely a beköltözőktől
nyerte nevét. A hatodik és hetedik kerületnek a városhoz való csatolása egészen
újabb keletű.
A város a tengerszíne felett mintegy 86 méter magasan fekszik, tehát majd
nem alacsonyabban a mellette elfolyó Körösnél. Ez volt aztán az oka a sok árvíz
nek, a mely egész a múlt század 90-es éveiig minden esztendőben meglátogatta
a békésieket. Már régen felépítették a várost, amikor a mostani főteret kezdték
feltölteni. Ma a főtéren lévő egyik ház ablakán be lehetne lépni, pedig a mikor
építették, lépcsőn kellett bele menni.
Hogy csakugyan az első és a második kerület volt a város magva, bizo
nyítja a református templom, a mely a város közepén, ugyanazon a helyen, a hol
most áll, fából még 1711-ben épült. A templomtól minden irányban terjedt a
város és így a Fekete- (ma már teljesen kiszárított) Körös másik oldalán kapott
helyet a második kerület.
A város árvízvédelmi szempontból körgáttal van körülvéve; de ennek fel
építésekor is előrelátók voltak. A gátat nem mindjárt az utolsó házsor tövében
húzták meg, hanem jóval kijebb, úgy hogy meglehetős nagy terület maradt sza
badon a gátig.
1

Haan: Békésmegyei okmánytár 263—264. lapján felsorolt családnevek jobbadán
ma is megvannak.
Néprajzi Értesítő. XII.
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A körgáton kívül vannak újabb időben a vályogvető gödrök. Ezeket csak a
czigánynegyed mellett találjuk, a többi oldalon egyáltalán nincs. A régibb időben
meg minden ház építő anyaga saját telkéről telt ki. A városból kivezető főbb
utak mellett feküsznek a szérűskertek vagy raktárak. Ilyen összesen négy van, a
melyek tűzbiztonság okából kerültek a városon kívül.
Régen a vásártér teljesen szabadon volt, de mindig a körgáton belül, ma
azonban teljesen körülépült az újabb települések miatt. Ennek szélén voltak
a szélmalmok, a melyeknek emlékét egy szélmalomból alakított uradalmi mag
táron kívül a szélmalmi temető neve Őrzi. Olajütők és szárazmalmok is voltak a
városban, de az utóbbi időben mind elpusztították, helyettük három gőzmalom
látja el a város lisztszükségletét. A XVIII. század utolsó éveiben még 12 malmos
gazda nevét találtam az adókönyvben feljegyezve.
Békést ma majdnem minden szomszéd községgel kövezett út köti össze,
pedig a régi időben olvadáskor a városból kimenni annyival is inkább képtelenség
volt, mivel bent a városban is szünetelt a kocsiközlekedés. De még gyalog sem
igen lehetett a feneketlen sárban az utczára menni, még a gyermekeket is fél
hajón szállították az iskolába, a mely félhajó a teherhordó kocsit is helyettesítette.
Akkora volt, hogy egy másfél vékás zsák és a gazda elfért rajta. Ma már alig
lehet ilyet látni; a félhajót egy ló húzta.
A város közepén van a templomokkal körülvett piacztér. Innen indulnak ki
az utczák, a melyeknek két oldalán vízlevezető árok húzódik végig. Az árkokon a
nagykapu előtt hidlás van, a mely ma már rendesen deszkából készül, de régebben
az árokba dobált nád, csutka és ganéj helyettesítette.
Mint a legtöbb alföldi városban, Békésen is megvan a külön czigánynegyed,
a mely a negyedik kerületnek tartozéka: Paris a neve. Itt laknak a már régen
letelepedett czigányok egyszerű viskóikban, a melyek be vannak építve a földbe;
girbe-görbe utczáin csak úgy hemzseg a sok czigánygyerek s olyan piszok van,
hogy mozogni alig lehet tőle. Kicsi, alig pár holdnyi ez a rész, mégis igen
könnyen el lehet benne tévedni, mert sokszor az utczára is kiépítkeznek.
A régibb időben az egyes családok együvé igyekeztek letelepedni, ma már
ennek emlékét az egyes családokról elnevezett utczák nevei tartják fenn. A határ
részek és a város közvetlen környékének düllőnevei mind történeti eredetűek, söt
egyik-másik puszta is az eredeti birtokoscsalád nevét viseli, jóllehet ma más bir
tokos tulajdona.
Nem minden gazda lakik a városban, vannak állandó tanyai lakók is. Ezek,
ha van a városban házuk, haszonbérbe adják szegényebb napszámos embereknek,
a kik azután az egész telket gondozzák. A tulajdonos magának csak a tiszta
szobát tartja meg; a kinek pedig a városban nincsen háza, bérel egy kis szobát
B ott száll meg vasárnap, a mikor templomba jön. A tanyai napszámosok a város
ból kerülnek ki s hosszú szekérsorban jönnek haza szombaton este tisztálkodni,.
hogy vasárnap hajnalban frissült erővel menjenek ki a munkára.
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A telek.
Telek alatt a békési magyar a házat érti tartozékaival (kert, udvar) együtt.
A telek nagysága annak korával arányos; mennél régebbi valamely telek, annál
nagyobb és megfordítva. Egy 1771-ben kibocsátott „Urbárium" szerint a békési
jobbágytelek körülbelül egy kat. holdnyi. De csak körülbelül, mert akkor sem
volt mind egyforma. Az urbárium idevonatkozó része különben így hangzik:
„Mivel a jobbágyoknak kötelességeit s minden adózásit az jobbágy helyeknek
voltához és minemüségéhez kölletik szabni, ezek pedig nem mindenütt egy arányo
sak, hanem a határok mi voltához és azoknak egyéb haszonvételihez, vagyis fog
lalkozásihoz szükséges azokat alkalmaztatni, azért ezen Békés nevű mezővárosban
egy egész jobbágy házhelynek belső fundusa, azaz házhelye, annak udvara, szérüs
és veteményes kertje oly nagy és téres helyt foglaljon, aminemü két pozsonyi
mérő mag alá kívántatik, a
mennyivel pedig azon belső
fundus kisebbnek találtatik,
áztat a külső szántóföldekben
vagy rétekben kölletik helyre
hozni; ellenben amennyire
két pozsonyi mérőnél nagyobb
leszen, tehát az a külső
appertinentiákban
számláltassék, hanem hogy ha csak
egy kevéssel felül haladná,
hogy egy fertály mérőnél
többet nem tenne, az olyan
csekélységet nem méltó te
1. ábra. Kór óval fedett fal végű ház szegetlen tetővel;
kintetbe venni." 1
álló sövénykerítés.
De nemcsak nagysá
gukról lehet e régi telkeket megismerni, hanem szabálytalan alakjukról is. Delegyen a telek akár régi, akár új, mindig be van kerítve s csak a régi időben
voltak olyan telkek, a melyeknek nem volt kerítésök.
A telek régen sövénykerítéssel volt bekerítve. Még máig is lehet látni
sőt mondhatjuk, hogy a legtöbb kerítés ma is ilyen, csak a legújabb időben kezd
a deszkakerítés túlsúlyra vergődni. A sövénykerítésnek kétféle fajtája vanr
font sövény- és álló sövénykerítés (1. ábra). A font sövénykerítés alapja a
sövénykaró, a melyből annyit vernek le, a mennyit a kerítés hossza megkíván.
Erre fonják a kerítést, de hogy erősebben álljon, támaszt vagy gyámolt ásnak
(1. 9. ábra) mellé, a melyet sövénykereszttel kötnek össze. Hogy tovább tartson,
rendesen vagy rőzsével vagy néhol deszkával fedik be, hogy a víz könnyebben:
lecsurogjon róla. De akármivel legyen is bevégezve, a szomszéd ház csurgójánál
az első karóba mindig húznak egy ócska cseréptálat, a mi szintén a víz leveze
tésére szolgál. Sok helyen licziomot futtatnak a sövényre, a mi által egyrészt erö1

Városi levéltár (számozatlan) „Urbáriuma Békés nevű mezővárosnak. 1771."
9*
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södik, másrészt szép zöld színt kap s lényegesen magasabb lesz. Az álló sövényt
utczafelöl csak nagyon ritkán alkalmazzák ; udvar- vagy szomszédkerítésnél épp
oly gyakori, mint az ugyanúgy készülő czirok- vagy csutka- (nád-) kerítés. (2. ábra.)
A sövény kerítés mel
lett általánosan el van ter
jedve a deszkakerítés is.
Az olyan házak előtt,
a melyek nincsenek egészen
kiépítve az utczára, elma
radhatatlan a léczkerítés.
Rendesen deszkára, néha
azonban téglára is építik.
Legérdekesebb azonban az
az előfordulása, a mikor
sövénykerítéssel van kombi
nálva. (3. ábra.)
Ezek mellett még a
2. ábra. Tyúkól, disznóól, szalmakazal, a háttérben
sövényre tapasztott kerítés
nádkeríté3.
is előfordul, úgyszintén a
vert fal- vagy vályogkerítés, a mely csutkával, cseréppel vagy zsendelylyel van
bevégezve. (4. ábra.)
A telekre a gyalog ember mindig a kiskapun jön be, a melynek ősrégi,
sövényből készült alakja ma már teljesen kipusztult. A kiskapunak másik for
mája három-négy szál deszkából készül és fakilincscsel és fazárral van ellátva
(5. ábra.) A kiskapunak harmadik alakja a fedeles kapu, a melynek a szemöl
dökfa felett koporsóra emlékeztető fedele van. (6. ábra.) Teteje díszesen van
faragva, kígyó- vagy más állatalakokkal ékes. Sok helyütt egyszerűen csak
zsendelylyel van betetőzve.
Néha a tető és szemöldökfa
közti hézag be van deszkázva, a mikor is a desz
kán kerek lyuk van; itt
tartják a kapukulcsot, hogy
azt úgy kívülről, mint be
lülről bármikor le lehessen
venni. Az újabb kis kapuk,
a melyeknek deszkái igen
változatos formákban illesz
kednek egymáshoz, már va
salva vannak. Felső részük
gyakran a napot (?) akarja
utánozni kerek korongjával
3. ábra. Léczkerítéssel kombinált sövénykerítés.
és sugaraival.
A kocsi és az állatok számára való a nagykapu. Ősrégi formája a sövény
kapu szántalppal (5. ábra) még mindig használatos. Két erős ákáczoszlop közé
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megfelelő számú karót erősítettek és rajok fonták a sövényt. A fokozatos fejlődés
átvezet egy másik kapahoz, a mely szerkezeténél fogva emlékeztet a sövénykapura,
ez a leveles kapu, mely három-négy szál, két karóhoz szegeit deszkából van.
Mindkét sarka dróttal van a
kapufélfához kötve. A sö
vénykapu mindig kétszárnyas, míg a leveles kapunak
csak egy szárnya van. Az
újabb fajta kétszárnyú kapuk
rendesen vassarokkal vannak
ellátva, kapu félfái pedig dí
szesen faragottak.
Nézzük most a telek
berendezését. Az 1771-iki
urbárium szerint a ház körül
szérűs és veteményes kert
is volt; ma azonban egé
4. ábra. Vertfal-kerítés.
szen más képet mutat a telek.
A ház fekvése az utcza oldalától függ, egyik oldalon a ház mindig a jobb,
másik oldalon mindig a balsarkában fekszik a teleknek s ehhez igazodnak a
melléképületek is. Csak a legritkább esetben fordul elő, hogy a teleknek mind
két oldala van beépítve. A szomszéd fala felé nem szeret semmiféle épületet
tenni a békési magyar. A melléképületek is legtöbbször a ház egyenes folytatá
sában épültek, a tanyán azonban mindig elszórtan vannak, még pedig úgy, hogy
a tanya udvara velük van körülhatárolva.
Az utcza felöl van a ház, a melynek végénél találjuk az istállót, a mely
rendesen alacsonyabb, mint
a lakóház. A régebbi vagyo
nosabb telkeken külön istálló
van a lónak és tehénnek,
szegényebb ember azonban
egy istállóba köti a jószágot.
Az istálló vagy egy- vagy
kétoldalas, a szerint, a mint
benne arczal- vagy férczeljászolvBLii. Az arczaljászolnak
mind a két oldalán jószág
áll, tehát az istálló közepén
van, míg a másik mindig a
fal mellett. Az arczaljászol
5. ábra. Kiskapu és fonott sövénynagykapu szántalppal.
nak ma is használatos alakja
a nyári jászol, a mely az udvaron bárhol is elhelyezhető. Az arczaljászol ere
detileg úgy készült (természetesen a tanyai), hogy másfél méter távolságra egy
mástól erős czölöpökre sövényt fontak, a czölöpök végére meglehetős vastag
gerendát tettek és azt annyi helyen, a hogy a szükség kívánta, kifúrták. Ezekbe
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a lyukakba kötötték a jószág kötőfékét. Ezt a kötésmódot még most is meg lehet
találni. A jászolt aztán félmagasságig teletaposták szalmával s kívül-belül bevakol
ták. Ma jobbadán a férezeljászolt használják, melynek három, egymástól meg
különböztethető része van, ú. m. a jászoloszlop, a melyen az egész szerkezet
nyugszik, a teher birásában ennek segítő jászolkereszt és a jászolprém, a mely
egy erős gerenda s a melyhez a jószágot kötik. A jászol maga pedig desz
kából készül. Az olyan istállóban, a melyben a ló és tehén együtt áll, ren
desen két jászol van, egy magasabb a ló és egy alacsonyabb a tehén szá
mára. Az istállóban van még két sor deszkával elkerítve az egyik sarokban a
szénatartó, a melynek megfelelően a padláson nyilas van, a mely azonban fel
járóul sohasem szolgál. Az istállónál jóval alacsonyabb a disznóól, a melynek
mindig van deszkából épített kifutója. Nem mindig van közvetlenül az istálló
végéhez építve, hanem egészen külön is állhat (2. ábra). Ott van az udvaron a
tyúkól is, a melynek két érdekes típusát mutatjuk be a 2. és 7. ábrán.
A kerítés mellett húzódik
meg a góré, a mely ma ren
desen fából és léczből készül,
de régebben még eredeti
alakjában volt meg vastag
gerendaalapon, sövényfonású
fallal, nádtetővel (8. ábra);
mellette van a képen is fel
tűnő perváta, a melyet kétoldalról kóró vesz körül. Az
udvaron van még a szalma
kazal, a melyet a jószág elől
megtámasztott karókkal vé
delmeznek (2. ábra). Ezen
6. ábra. Deszkavégű ház deszkaszegésű fedéllel;
kívül még rendesen ott van
fedeles kiskapu.
a nyári jászol a trágyadomb
mellett. Legtöbb háznál, mivel pinczét nem szoktak ásni, megvan a krumpliverem is.
Rendesen az udvar közepén, a lakóházzal szemben van a gémes kút, a mely
sokszor azonban csak két-három egymás alá tett feneketlen hordóval van kirakva.
A kútágasra jön a gém, középen megfogja a tengely, a melybe járommal illesz
kedik. A járom rendesen faszeggel van a gémhez erősítve. A tengely a villaalakú
félfában nyugszik. A gém egyik oldalán a kútostoron lóg a veder, a másik oldalon
van a nehezék. A kút környékén annyiféle vályú találkozik, a mennyit a gazdaság
megkíván. Folytatása a disznó- és ruczafürösztö, a mely sok helyen deszkával van
kibélelve. Elmaradhatatlan a kút mellől a kapitányvizes kád, a melyben a kapitány
víz áll. Ez onnan kapta nevét, hogy a rendőrhatóság megparancsolta, hogy nyár
idején minden háznál tűzbiztonság szempontjából egy telihúzott kád legyen, s mel
lette hosszú rúdra kötve a kukoriczacsuhéból készített csóva álljon. Ott van még
az ágas tövén a tapasztó sár is.
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A ház.
A legrégibb építkezést, amelynek nyomát ma már csak elvétve lehet meg
találni, a földrajzi viszonyok és a Körös gyakori kiöntései befolyásolták.
Az építkezési anyag hajdan a határban található használhatatlan szikes föld
volt, jobb építőanyag híján,, a mely száraz nyáron vetekedett a kővel is.
Kétféle építkezési mód fejlődött ki Békésen, egyik a tanyán, másik a város
ban dívott. A tanyai házfal volt az ú. n. garádjafal. De míg a városi ház rendes
lakóház volt, addig a tanyán csak az istálló egy részét kerítette el a magyar a
maga és a családja részére. Ez a fal azonban nem bírta ki a Körös tavaszi
árját, úgy hogy más, ellentállobb építkezési módról kellett gondoskodni. Ez az
új építkezési mód máskép fejlődött a tanyán, máskép a városban.
A faszerkezet mindkettőnél megegye
zik s még egy hasonlóság van köztük:
mind a kettő dombra van építve. Meg
egyező szerkezetük a következő : Két hatal
mas ágasfa van a ház végén a földbe
erősítve, tetején egy hosszú gerendával
összekötve. A ház két hosszabbik fala he
lyén oszlopokon erős gerenda nyugszik,
a melyre az egyszerű bevágással egymásba
erősített szarufák jönnek. A gerendákat
tartó ágasfák vagy a földben, vagy talpfá
ban nyugosznak. A fedél rendesen zsúp vagy
nád, gúzszsal vagy madzaggal megkötve.
Eltérés a kettő között a fal anyagá
ban van. A tanyai ház fala megtaposott
gazból és dudvából készült, még pedig úgy,
hogy a felállított oszlopok közé karókat ver
tek s közéjük hordták a gazt. Téli szál
lásra ez a ház nem volt alkalmatos. A városi
7. ábra. Tyúkól.
ház falát előbb sövénynyel fonták be, majd
kívül-belül vakoló-sárral bemázolták (9. ábra.) De még máskép is csinálták. A fal
erősítése végett apró karókat vertek le s ezeket rakták meg kívül-belül göngyö
legsárral. A göngyölegsár úgy készül, mint a vályog, csakhogy forma nélkül,
tetszésszerinti nagyságban. Mikor aztán az egész ház készen volt, kivágták rajta
az ajtót és ablakot.
Most már jöhetett az árvíz, elmoshatta a garádjafalat,
lekoptathatta a
sövényről a sarat, de az épület egész szerkezete, a legdrágább faszerkezet épen
maradt s könnyű volt tavaszszal a tél rongálását kipótolni.
A Körös szabályozásával megszűntek az árvizek és nyomukban egészen új
építkezési mód honosult meg, a mely ma is dívik és a melynek anyaga is, fedél
szerkezete is különbözik az eddigiektől.
Az újabbi házaknak legnagyobb része vertfalú vagy fecskerakású,
tehát
sárból való. A sarat vagy tisztán, vagy törekkel, pelyvával használják fel. A vert-
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fal vagy járommal, vagy anélkül készül, a mikor egyszerűen két deszka közé
verik le a földet. Az utóbbi gyakrabban fordul elő, mert az előbbinek megvan az
a hátránya, hogy igen sűrűn egymás mellett 8 —10 cm.-es lyukakat hagy a fal
ban (10. ábra), a mit aztán
külön kell berakni. Mindkét
esetben fokról-fokra, egy-egy
deszkaszélességben haladnak
előre, mert a járom is egy
deszka szélességű. Ha egy
szer egy ilyen ház építéséhez
hozzáfognak, azt félbehagyni
hosszabb időre nem lehet,
mert a sár kiszárad és nem
fogja meg a következő ré
teget. Azért lehet aztán látni,
hogy egy-egy épülő házon
két-három család is szorgos
8. ábra. Góré és perváta.
kodik s csak úgy ég a
munka a kezükben.
A mint a régebbi építkezésnél láttuk, használatban volt a göngyölegsárral
való építkezés. Ez ma sem pusztult ki teljesen és a vertfalú ház építésénél majd
nem mindenütt megtaláljuk.
Ma már a vertfalú háznak is ásnak alapot, még pedig olyan mélyet, a mint
azt a talaj minősége megkívánja. Van olyan, a melynek alapja 8 0 — 1 0 0 cm. mély.
Az ajtók helyén nem ásnak alapot. Az ablak helyét pedig a sár közé tett desz
kával jelölik meg. Mikor azután az egész ház készen van s a fedelet is ráhúzták,
akkor vágják ki az ablakot
s állítják be az ajtó • felső
gerendáját, a mi természe
tesen alacsonyabban van a
fal felső szélénél. Két-három
gerendát is fektetnek keresz
tül, a szerint, a mint a fal
szélessége megkívánja.
Az építkezési anyag
tekintetében haladást mutat
a vályoggal való építkezés.
Ez már semmiben sem kü
lönbözik a téglával való épít
kezéstől. Tisztán vályogból
9. ábra. Tapasztott ház és font sövénykerités gyámollal.
épített ház azonban nem
gyakori, mert rendesen téglával vegyítik olyanformán, hogy vagy az alap tégla
s erre jön a vályog,- vagy megfordítva. Van olyan fal is, a mikor egy sor vályogra
egy sor téglát raknak. Az ilyen házat nem sárral, hanem malter-rel vakolják s
úgy szerepel, mint téglaépület, holott annál lényegesen olcsóbb.
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Térjünk most át a ház egy másik, igen fontos részére és tekintsük meg a
tető szerkezetét.
A tetőszerkezetnek fontos alkotó része a mestergerenda; hosszúsága a ház
hosszúságától függ, hosszabb házakon néha két egymásba toldott gerendából áll,
de rendes hosszúsága 8—10 ölet is kitesz. Néha hosszabb, mint az épület s
kinyúlik az utczára. Mindig úgy van a falba építve, hogy színei a falakkal.
A gerenda erősségétől függ a padlás használhatósága, mert ha gyenge, úgy arra
gabonát rakni nem igen lehet. A mestergerenda mindig faoszlopon áll, ha a ház
nem téglából épült. Ezért nincsen a homlokfal közepén az egyetlen ablak. A mester
gerendával egy magasságban fekszik s feladatában segítségére van a két koszorúvagy süvegfa, a mely a ház két hosszabbik" falán nyugszik. Hosszúságuk meg
egyezik a mestergerenda hosszúságával, de nem szükséges, hogy egy darabból
legyenek, mert a fal úgyis segít a teher hordozásában. Ez a három gerenda
tartja fenn az egész fedélszerkezetet. Némely háznál azonban nem elégszenek meg
ezzel a három gerendával,
hanem künnt, ott, a hol az
ereszt akarják bevégezni,
úgynevezett
darulábakra,
vagy ereszágasokra fektetnek
még egy gerendát s erre
jönnek ki a folyógerendák.
Van olyan ház is, a hol e
miatt az egyik koszorúfa el
marad s az van a darulábon.
De viszont van olyan is, a
melynek egyáltalában nem
lévén ereszalja, darulába
sincs (11. ábra). Ereszágas
és daruláb közt az a kü
10. ábra. Járommal készült vertfalú ház.
lönbség, hogy mig az első
egyenes gerenda, a melyre vízszintesen fektetnek egy gerendát, addig a másiknál
két gyámol is támogatja a vizszintes gerendát. Ezeken fekszenek keresztül a
folyógerendák, a melyek a szarufákat tartják. Érdekes azonban, hogy a legtöbb
házon kétszer, sőt némelyiken háromszor annyi folyógerenda van, mint a hány
szarufa. Rendes körülmények közt minden második, vagy minden harmadik folyógerendába van egy szarufa csapolva. Kötésmódja mindig egyforma, mert a geren
dát a csúszás ellen csak beékeléssel lehet biztosítani. Az így beékelt gerendát
átfúrják és faszeggel erősítik meg. A szarufák csapolása, illetőleg egymásba illesz
tése a fedél anyagától függ.
Hogy a szarufák teherbíró képességét növeljék, a fél magasságnál valamivel
feljebb egy olyan vastag gerendával kötik össze, mint maga a szarufa. Ezt nevezik
kakasülőnek. Ennek kétféle csapolásával találkozunk: az egyik kivágással van
beékelve, úgy hogy a szarufát kivágják, a kakasülönek pedig csapot csinálnak s
úgy illesztik bele. A másik mód az, a mikor csak a kakasülőt vágják ki félig,
s úgy szegezik hozzá a szarufához.
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A tetőszerkezet összeállításában mindenütt faszeget használnak; egyetlen
egy hely van csak, a hol az gyengének bizonyult s vasszeggel pótolták, még pedig
ott, a hol a szélléczet az első szarufa-pár megerősítésére, megszilárdítására alkal
mazzák. Ezt a léczet az első párhoz szegezik jó vastag vasszeggel s azután a
második és harmadik páron keresztül a negyediknek legalsó végéhez erősítik. Az
első gerendának fél magasságánál valamivel alacsonyabban van megerősítve, rézsút
megy lefelé s minden közbeeső párhoz hozzá van szegezve.
A szélléczczel szemben, a másik oldalon találjuk a kúduslábat (koldusláb),
a mely már jóval rövidebb, mint a széllécz, mert csak az első és második szarufa
párt köti Össze. Szintén vasszeggel van megerősítve.
A szarufákon nyugszanak aztán a folyóléczek, a melyeknek sűrűsége teljesen
a fedőanyag minőségétől függ. Míg egy rendes magasságú fedélen nádtető esetén
alig van egy-egy oldalon 4 — 5 , addig számuk zsendely- vagy cseréptetőnél 14—18
között váltakozik. Nádtetőn a léczeket rudak is pótolhatják.
Még ki kell térnünk
a tetőtípusok ismerteté
sére. Első sorban is meg
kell különböztetnünk a
tűzfalas és tűzfal nélkül
való házakat. A tűzfalas
házak ismét kétfélék:
vagy egyszerű, sima tűz
faluk van, vagy pedig
czifrás (12. ábra). A
tűzfal nélkül valók ismét
kétfélék: vagy deszkavégűek, deszkaszcgésű fedél
lel (6. ábra), vagy /'alvé
gnek, szegett vagy sze
11, ábra. Ereszalj nélkül való ház veröczés ajtóval.
getlen fedéllel (1. ábra).
Lényegesen módosítja a tető szerkezetét az ú. n. kiskanfaros (13. ábra),
úgyszintén a nagykanfaros (14. ábra) ház, a mely szintén kétféle: vagy mindkét
végén nagykanfaros, vagy csak az egyiken. A nagykanfaros háznál hiányzik az
utolsó szarufapár, e helyett megvan a két gerenda, de nem egymásnak, hanem
a második szarufapár tetejének támaszkodik. A kiskanfaros háznál ugyanezt
találjuk, csakhogy ott megvan az első szarufapár félig s ezen keresztül van
fektetve egy rövidebb gerenda, valamivel lej ebb, mint a kakasülő szokott lenni
s ennek két végét köti össze a két gerenda az első, illetőleg második szarufapár
végével.
A kiskanfaros ház azután vagy deszkával, vagy fallal van beépítve. Ez a
fal olyan, mint a nyiregyházavidéki paticsfal. Három vagy négy léczpár közé van
a nád bedugdosva s kóczmadzaggal vagy vesszővel megkötözve, kívül-belül pedig
sárral betapasztva. Érdekes, hogy a békési magyar hogyan használta ki a kiskanfart. Ott, a hol a nádtető elvégződött, épp úgy betapasztotta, mint az orom
falat, de a padláson hasztalan keressük az ennek megfelelő lyukat, belülről is be
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van tapasztva s bármennyire nézzük is, nem látjuk, hogy annak ajtaja volna;
pedig van, csakhogy oly ügyesen van betapasztva, hogy nem látszik. Mikor egy
ilyen házban megkérdeztem, hogy mi czélt szolgál az, azt mondták, hogy: „oda
szokták vót dugni a fináncz elől a szűz dohányt". Majdnem minden házon meg
van ez a rejtekhely.
Ritka az olyan ház, a melyen padlásablak ne volna, ellenben olyan, a
melyen 1—5 ablak van, lépten-nyomon előfordul. A padlásablak elhelyezéséből
lehet a régi épület szerkezetére következtetni. Ott, a hol egy ablak van s az
sincs az épület közepén, ott egész biztosan oszlopokra vert, sövényfalú házzal
van dolgunk. Jobb ízlésű gazda természetesen úgy segít magán, hogy arányosan
két ablakot tesz a padlására. Tűzfalas téglaépületeken, cserepes vagy akár nádas
házakon, a melyek deszkával vannak bevégezve, mindig középen van az ablak,
vagy kettő van rajta.
A padlásfal építésénél mindig gondot fordítanak arra, hogy arról a víz
könnyen lecsuroghasson, mert ellenkező esetben a sarat lekoptatná róla. E végből
úgy építik azt, hogy egészen
a fedélszerkezet kezdetéig, tehát
a ház derekáig menedékes le
gyen. Ezt vízvezetőnek nevezik.
Néhol deszkából csinálják sár
falú házon is. Deszkavégü há
zon természetesen mindig desz
kából, tűzfalas házon cserép
ből van.
A padlásfeljáró, ha nem
a konyhából, vagy az eresz alól
nyilik, mindig a ház hátulsó
végén van s oda mindig létrán,
legritkább esetben lépcsőn lehet
12. ábra. „Czifra" tüzfalú ház.
feljutni (10., 1 1 . , 15. ábra).
A fedélszerkezet és a ház oromtípusainak megismerése után vessünk egy
pillantást most már magára a fedélre.
A mint a ház falának építésekor a sár, a kerítésnél a rözse, úgy a fedél
készítésében a nád az, a mely ősidők óta használatos Békésen. A nádtető télen
meleget, nyáron hűvöset tart. Ez volt az oka,, hogy a békési magyar házat egészen
1878-ig mindig nád fedte. 1878-ban szabályrendeletileg tiltották be a náddal való
fedést, mivel a tűzveszélyes nádtető miatt a város csaknem egészen elpusztult.
Á ma épülő házak aztán kivétel nélkül cseréppel vannak fedve.
A nádfedeles házak mellett még egy másik fedésmód is elterjedt a szegé
nyebbek közt, ez a JcÓróval ( 1 . ábra) vagy gazzal (15. ábra) való fedés. A nád
fedeles házak rendesen náddal és léczczel vannak bevégezve, beszegve (6. ábra),
ritkább a vesszöszegés (14. ábra), sokszor pedig szegetlenül maradnak. Újabban
azonban már zsendelylyel és cseréppel, sőt deszkával is szegik.
A békési magyar ház mindig véggel jön ki az utczára, a mi azonban koránt
sem jelenti azt, mintha mindig az utcza sorában épülne. Minden utczának, lehet
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mondani, megvan a maga típusa, a mitől eltérést csak a legritkább esetekben
tapasztalunk. A melyik utcza egészen kiépített házzal kezdődik, az majdnem
végig olyannal van beépítve: a melyik pedig virágoskertes, kiskertes házzal kez
dődik, az meg is tartja azt végig.
A békési magyar ház bejárata soha sincs az er€:sz alatt, hanem mindig
külön van. A szomszédos falvakban legtöbb helyen az eresz alatt van a bejárat,
a csabai tót házakon pedig mindig. A ház eleje, ha niacs egészen kiépítve az
utczára, léczkerítéssel van attól elválasztva, a mely a virágos kertet rekeszti el.
Ez a léczkerítés a szomszédos falvak építkezésének hatása alatt módosult. A szom
széd Osabáról átköltözött katholikus tótok Békésen is megtartották a maguk sajá
tos építkezésmódját. A padlásfalat kihozták három oszloppal az utczára s ott egy
kis előteret hagytak, a melyet aztán hol alacsonyabb, hol magasabb léczkerítéssel
választották el az utczától. Ez az építkezés megtetszett a békésieknek is s ők is
kezdtek ilyenfélekép építkezni, de azért megtartották azt a régi sajátságukat, hogy
továbbra is a külön álló kis
kapun jártak be, illetőleg
az eresz alá nem tettek kis
kaput (6. ábra). Szórványos
jelenség ez. A békési pletyka
végű háznak nevezi, azért
„mert mindig ott ülnek, oszt*
c sátorainak".
A régi békési ház egy
ablakkal nyílik az utcza felé.
Kétablakos házakat már csak
az utóbbi időben kezdenek
építeni. Különösen érdekes
az olyan ház, a melynek lát
13. ábra. Kiskanfaros ház téli ablakkal.
szólag három ablaka van:
kettő a szobán, egy pedig az ereszalja végén. Ha ugyanis az ereszalja be van
falazva, úgy azon, ha egyebet nem is, de vakablakot mindig hagynak. Vakablak
nélkül különben békési magyar házat nem is igen lehet elképzelni. Az ilyen vak
ablakra aztán zsalukátert tesznek (12. ábra). Hogy azonban ennek az ablaknak is
megvolt a maga rendeltetése, azt a ma is meglevő ereszalji. ablakokon lehet látni.
Van olyan ház is, a melyen nincs ereszalji ablak, hanem csak a helye van ki
hagyva s az ereszalja félig be van falazva (13. ábra), máson pedig beerősített favagy vasrács van.
A ház végére tett egyetlen ablak nincs mindig a ház közepén ; ennek oka
abban rejlik, hogy a mestergerendát tartó ágasfa a régi házaknál középen van s
e miatt nem lehet az ablakot középre tenni. Az újabb épületeken azonban már
mindig középen van. Az ablak mindig egyszeres üvegből készült. Kívül azonban
megvan az ú. n. téli ablak, a melynek az a hátránya, hogy deszkatáblái teljesen
elsötétítik a szobát (13. ábra). Ez az egész épületen az egyedüli rész, ' a
melyen faragást találunk. Faragásuk a lehető legkezdetlegesebb. Vagy a közepén
tulipán vagy madáralak, vagy a két szélén egymástól elfutó vagy éppen össze-
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futó négylábú állatalak. Ezeket a téli ablakokat belülről nem lehet bezárni, mert
akkor a belső ablak elől a virágot el kellene venni, meg a hideg is bemenne a
szobába. Kívülről záródik két horoggal, a melyek közül az egyik alól, a másik
felül van elhelyezve. Kitámasztása még egyszeiűbb. Mindkét ablaktáblán'van egy
szeg s erre akasztanak madzagon egy meglehetős vastag rudat, ritkábban faragott
léczet.
Egy ablak azonban kevés volt arra, hogy az egész szobát megvilágítsa. El
helyezték tehát a másodikat is, de n em az utcza felé, hanem az eresz alá. A másik
szobán, a kis házon is egy ablak van, a mely mindig az udvarra néz, A ház
hátulján, még abban az esetben is, ha a másik utczára szolgál, csak a legritkább
esetben van ablak, a szomszédra pedig egyáltalában nincs.
A konyhának vagy pitvarnak soha sincsen ablaka, úgy hogy csukott ajtónál
a konyha sötét. Hogy tehát itt is meglegyen a kellő világos ság s mégis a konyha
el legyen zárva, egy félajtó magasságú kisebb ajtót alkalmaznak, a mely vagy
deszkából vagy léczből készül
s rendesen diszes faragású. Ez
aztán megvédi a konyhát az
aprójószág ellen. Némely helyen,
különösen ott, a hol deszkából
van ez a veröcze (11. ábra), felső
része is van, a mi által a pitvar
nak dupla ajtaja lett.
A konyha két jól megkü
lönböztethető részből áll: az
egyik az előrész, a másik a tulajdonképeni konyha, a helyi
ségnek a kémény alatti része.
A kémény felfordított tölcsér14. ábra. Nagykanfaros, vesszővel szegett ház.
formájú, a mely alulról felfelé
szűkül össze és vastagon betapasztott sövényből vagy nádból készül.
Ha a legrégibb építkezéseket vesszük tekintetbe, úgy kiviláglik, hogy a
hármas beosztású házak mellett egy szegényebb típus is ki volt fejlődve, a mely
nek beosztása kettős volt. Csakhogy régen a hármas beosztású házak sem két
szobát és egy pitvart foglaltak magukban, hanem a pitvartól az udvar felé eső,
ma úgynevezett kis ház vagy szoba, kamrául szolgált. E mellett bizonyít egyfelől
az, hogy ezt ma is meg lehet találni, másfelől pedig, hogy a kettős beosztású,
tehát szegényesebb házak lakói úgy segítettek magukon, hogy a pitvar hátsó
részéből vékony, sárral betapasztott nádfallal keskeny kamrát választottak el. Mikor
aztán a híres jó békésmegyei földek müvelésével a gazda egy kicsit jobb anyagi
helyzetbe jutott, kiszorította a kamrát a pitvar mellől s külön toldott házához
egy helyiséget: a régi kamrát kisház elnevezéssel a család állandó tartózkodó
helyévé tette, a régi lakószobát pedig tisztaház vagy nagyház elnevezéssel csak
a kedvesebb vendég fogadására nyitotta meg.
A ház alaprajzának fejlődése itt még nem állhatott meg; jött az árvizes
területek lecsapolása és a nagy kiterjedésű rétek feltörése. Szükség volt több

142

BANNER JÁNOS

épületre, a hol a jószág álljon és a termést elhelyezzék; fejlődött tehát a ház,
megnagyobbodott területe, szaporodtak a helyiségek. A rétek feltörése miatt a
városba szorult jószág a ház végéhez épített istállóban kapott helyet s így kelet
kezett az ötös beosztású ház.
Abban az esetben, ha a gazda fia családjának is saját telkén adott helyet,
háza végéhez még három helyiséget, pitvart, nagy- és kisházat épített. Az épít
kezésnek ezt a módját azonban csak a gazdagabbak körében lehet szórványosan
megtalálni. Az általános típus szerint építkező gazda a gazdasági épületeket külön
fedél alá, de mindig a lakóházzal egyfolytában építi s csak ritkán lehet olyan
telket látni, a melyen az épületek nem egyvégtében, hanem össze-vissza vannak
elhelyezve.
Az alaprajz ismertetésekor láttuk, hogy a békési magyar ház általános
típusa hármas beosztású. A pitvaron keresztül jutunk az utcza felől levő nagyvagy tiszta- és az udvari kisházba.
A mint láttuk, a pitvar
két jól megkülönböztethető
részből áll; az első részben,
a tiszta szoba felöli sarok
ban találjuk a tálast, a
melynek alsó része a kenyér
tartására szolgál. A másik
oldalon a vizes edényeknek
szánt polcz van. A mester
gerenda külső és belső olda
lán is van egy-egy polcz; a
külsőn a köcsögök, vászon
korsók, a belsőn a főzőedé
nyek (bogrács, serpenyő)
15. ábra. Régi, gazzal fedett melléképület,
állanak. A belső részben
a ház végén padlásfeljárat.
mindkét oldalon a két szobá
ban levő boglyakemencze fűtője van 6 0 — 7 0 cm.-es padkán; a tiszta szoba felőli
oldalon ott van még az üst. A belső rész közepén van egy padka, a melyen a
szabad tüz ég. A békési magyar úgy a szabadban, mint bent a városban, mindig
szabad tűzön főz, sőt a vizet is ott melegíti meg vászonkorsókban. A konyha
hátulsó falán bemélyített bolthajlás alatt lógnak a czifra tányérok. A konyhában
találkozik még néhány szék és egy vagy két fazsámoly.
A konyhából az utcza felé nyílik a tiszta- vagy nagyház, a melynek eredeti
berendezése a másik oldalon levő kisház berendezéséhez hasonlított. Ma azonban,
mivel ezt a szobát csak a kedvesebb vendégek fogadására használják, lényegesen
megváltozott. Az utcai ablak felöli sarokban van az asztal, a melyet két oldalról
sarokpad, a rengő vesz körül; szék az asztal mellett nem igen van. Az asztal
csak a legritkább esetekben van a szoba közepén. A sarokpad felett meglehetős
magasan van a falra erősített tányéros, rajta a díszedények. Rendesen fogasokkal
van ellátva és czifra köcsögök lógnak rajta. A pad az ablakig ér. Az ablakon
túl lóg a falon a téka, az apróbb holmi eltartására. A belső fal mellett van a.
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felvetett ágy, szépen megrakva díszes ágyneművel; mellette rendesen még egy
ágy van. Azután jön az elmaradhatatlan búbos vagy boglyakemencze, a melynek
szája, a mint láttuk, a pitvar hátulsó részébe nyílik. Ez három, egymástól jól
megkülönböztethető részből áll. Alul van a 40—50 cm.-es padka, a melynek
külső oldalán sparherd (parket) foglal helyet, a melyet főzésre sohasem használ
nak. A harmadik rész maga a kemencze, a mely soha sincs a falhoz építve,
hanem azzal a suiot vagy MczJcót zárja be. A kemencze után jön az ajtó, majd
azontúl a ládák vagy újra ágy. A falon rendesen vásári képek és a család képe
függ. Alig van olyan ház, a melyben a király és királyné, vagy a trónörökös és
felesége képe meg ne volna.
A kisházban szintén megvan a boglyakemencze; asztal is van benne s itt
vannak azok az ágyak, a melyekben a család tagjai alusznak. Asztal néha kettő

16. ábra. Tanyai kunyhó.
is van, ilyenkor áz egyik mindig a szoba közepén áll. A falon az ajtó háta
megett és a sut felett fogasok, teleaggatva ruhákkal. Ezenkívül egy-két láda,
újabban kommőt vagy háromfiókos almáriom is akad.
A régimódi bútor teljesen kiveszőben van. Olyan házat, a mely teljesen a
régifajta bútorral lett volna berendezve, egyet sem láttam, sőt mondhatni, ritka
már az a ház, a melyben még ilyet találni lehet: de a hol van, ott a gazda
jobban vigyáz rá, mint a szemefényére. Talán az egész városból lehetne még
Összeszedni egy szobára való bútort. Széket, rengöt, asztalt, ágyat, tékát és lóczát
több helyen láttam. A mai berendezés teljesen modern asztalosmunka, fenyőfából
készül és rendesen sárgára vagy barnára van festve. Igazi vásári munka, a mely
képes volt a régi erős, keményfából készült bútort kiszorítani.
A tanyákon néha elszórtan lehet még a lakásnak egy fajtáját látni, a csut
kából és vesszőből készült kunyhót. Ablak csak ritkán van rajta és rendesen
építkezés idején kényszeriakásnak használják (16. ábra).
Banner János.
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Az ungvármegyei Tiszahát halászatáról.
Gereggyévél1 való halászat.
Isten mentsen, hogy Herman Ottó mesterségébe, a magyar halászatba
akarnék belekontárkodni. Nem én 1 Csak egy-két halászati mesterszót akarok
megmenteni az elkopástól és megmagyarázni a magam módja szerint olyan
halászatot, melynek nyomát sem a „Magyar Nyelvtörténeti-", sem a „Magyar
Táj szótárban," s úgy, a hogy én azt vármegyémben láttam, H. 0. „A Magyar
Halászat könyvé "-ben sem találtam meg. Ilyen a gereggyévél vagy gereggyén
való halászat, melyet Iske. Csicser, Vaján, Bés, Szirénfalva, Salamon, Csap
stb. ungvármegyei községekben és a Latorcza nagy kiterjedésű vidékén
szélűben ismeri és itt-ott ma is használja a nép.
Teszem ezt először, azért mert mint H. 0. mondja, „a magyar halászat
mesterszavait egyes ember még egy évtized árán sem merítheti ki, s . . . a
magyar folyók mentén, tóságok partján még a tőszomszédos helységek is
a legmesszebbre vágó eltéréseket tüntetnek fel" . . . másodszor azon ösztön
szerű érzéstől vezetve, mely kötelességszerű szeretettel menteget mindent,
a min magyarságunk eredetisége érzik.
*
Mielőtt a gereggye ismertetésébe fognék, szabadjon a szegyé* mester
szóra vonatkozólag felemlítenem (mely a czége) czege stb. mesterszóval
analóg), hogy a fentírt vidék magyarsága a szegye szót ma is ismeri,
magát a szegyét (bár használatát közigazgatási és vízszabályozási törvé
nyünk eltiltotta és tiltja3), lopiba itt-ott ma is használja.
Szegyének nevezi e vidék népe az erősebb husángból, karóból vert
rekeszt, meljlyel a nagyobb folyóvízeket is (mint a Latorcza, Laborcz stb.)
átfogja. E rekesz vége felé (közel a parthoz), kaput hagynak. E kapu előtt
köti ki csónikját és üti fel hal-lesni tanyáját a halász. (A szegye alaprajzát
1. 1. ábrán.) Ez a vizet átfogó szegye (kapujával és a vízzel együtt) vész.
A szegye tehát, mint kombinált rekesztő- és les-halászat, oly (hal) vész,
(vagy halkelepeze = excipüla), a melylyel a hal megfogásában az emberi
kéz a vésszel együtt működik.
,
1

Mondják gereggyén való halászatnak is. Gereggye = geredje, mely szót a Borsod,
Abaúj stb. vármegyei gardája: a nagykállói, debreczeni, kisújszállási, nagykunsági
gerádja; továbbá a Baranya stb. vármegyei gerádja szó elfelejtett változatának tartom.
A garádja is, a gerádja is felhányt földből, trágyából, szemétből való s fűvel, gazzal,
moharral benőtt külső kerítést jelent. A Pallas Lex. (VII. köt. 929. 1.) megemlékszik
Geregye faluról Vas vm.-ben és a Gerege nemzetségről (a Geregyei kihalt családról)
Zala és Vas vm.-ben.
2
H. 0.-nak „A magyar halászat könyve* I. köt. 82., 83. 1. és II. k. 829. 1.
(a hol Sz. Molnár A. szótárára utal) excipüla stb.
3
Ezek a törvények azért tiltották e halászatot, mert a szegyével ós gereggyévél
való halászatot tartották az áradások és kiöntések okának. Folyóinkról is azért tűnt el
oly hirtelenül a szegye is, a gereggye is.
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így okoskodva érthetővé válik Sz. Molnár Albert és Páriz-Pápai szó
tárának decipula determinácziója is.
A decipula olyan vész, a melylyel az emberi kéz a halfogásban nem
működik együtt, hanem, hogy úgy mondjam, a hal maga magát fogja meg
benne. Ilyen vész: a varsa (verse), vejsze 1 stb.
A gereggye is olyan forma vész, mint a szegye, lássuk tehát közelebb
ről a gereggyét.
*
Néhány évvel ezelőtt húsvét táján Bés községben töltöttem néhány
napot. Éppen akkor voltam ott, a mikor a Latorczán megjött a zöldág-víz%
és miután nem fért a medrében, széjjelterült Bés alatt a morotvákon,
semlyéken, kaszálón, páskomon és erdőn. A bésieket nem igen lepte meg a
nagy víz. „Ok ugyan nem bánnák, ha minden évben olyan árvíz kerekedne,
hogy gereblyével kéne a torony
gombot keresni!" A Latorcza ezt
a parádét megteszi minden évben
kétszer: hóolvadáskor és Őszi eső
zések alkalmával, úgy hogy a víz
évenként (átlag) 3—4 hónapig is
megfekszi a vidéket. Nem csuda
hát, ha a bési gocsány (mint a
hogy a bésieket csúfolják) a víz
hátán tanyázik. E vízjárta terület
nagy tavainak, vízágyainak (morotva), elhagyott medreinek száza
dos helye, százados neve van. mely
nek legnagyobb része (circa 4000
hold) a bési erdőbe esik, mely
hajdan a Klobusiczkyak, ma pedig
1. ábra.
gróf Szirmay György birtoka. 3
Éppen azért, mivel a legtöbb halászóhely az erdők vízágyaiban van, &
mivel e birtok grófi birtok, a bési magyar csak akkor szállhat vízre, ha a
téns kasznár úr megengedi. Ő pedig szívesen engedi meg, mert a hal ma
is érték azon a vidéken, az uradalom zsidaja, a Mózsi pedig gondoskodik róla»
hogy a kasznár úr nyakán ne büdösödjék a sok drága hal.
Persze ünnepnapja van a bési embernek, ha engedélyt nyert a halá
szatra. Ilyenkor a szeredásában egy darab madárlátta dercze pogácsával és
egy kis gabona pályinkával virradat előtt a kertje alatt csónikba száll,
1

Révész Józsi, csapi lakos (kiérdemült halász, kinek apja, nagyapja is halász,
ember volt) mondja, hogy régebbi időben 18-20 méteres varsát is használtak nagyobb
vizeken (Tisza, Ung stb.) tök- és kecsege-fogni és haboknydnak nevezték.
a
Zöldág- vagy zöldági víz: hóolvadás utáni vizet, áradást nevezi így e vidék
lakója.
3
Azt hiszem, a Szirmay-család szerencsi levéltárában e vidék ősi halászatára
vonatkozó, sok értékes adat található.
Néprajzi Értesítő. XII.
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felteszi maga mellé a nyári, őrös kábőna (vagy sotus) szakot1 s megy a
gereggyéjére hal-lesni, hal-fogni. Azért mondom, hogy gereggyéjére, mert
minden gereggyének (daczára annak, hogy urasági területen áll) megvan a
maga gazdája, arról nevezvén el mindig, a ki készítette. így van azután:
Lengyel gereggyéje, Bárány gereggyéje stb.
A téns kasznár úr kegyelméből egy hajnalon (nem igen respektálva
április hó 10-ét2) csónikon én is útra keltem Csutorás Péterrel (egy 70—
75 éves vén halásszal) hal-fogni, gereggye-látni a Csónikúton, Csikorgón át,
a Paptaván, a Váradmocsár laposon is túl a fák között, az erdőben; a
halászok országútján, az ereken és öntéseken át egészen a Markörvényig.3
Az erek és öntések árja csakugyan országút ilyenkor; vásárra is, rokon
látogatni is ezen jár a szomszédos Zéteny, Boj és Véke falvak népe.
Útközben, a vizén igen sok jövő-menő néppel találkoztunk; lévén éppen
országos vásár Királyhelmeczen.
Nagysokára (mint fent írtam), mi is megérkeztünk a „Markörvénya-be
állított gereggyéhez. Előttünk a kiöntés medrét alacsony sövényrekesz fogta
át. Ez az alsó felével a vízbemerült s a felső felével abból kiálló fűzfa
rekesz, magasra nyúlt karóval — a gereggye. Az ágas tetejében éppen
Lengyel „koma" gubbasztott. Itt azután partra szállottunk, tüzet raktunk s
tanyát ütöttünk mi is.
A gereggye úgy is készül, mint a rekesz: félkar vastagságú karót
vernek a vízágyba, melylyel az öntést átfogják, ha az öntés árja engedi,
ezeket a karókat megfonják, mint a sövényt, ha nem engedi megrégyelik.4.
Némelyik karó a fonáson, vagy a régyén ölnyire is túlér. ES kiálló karók
segélyével menekülő ember szorultságból keresztül is kapaszkodhatik a
gereggyén. Hej! abban a letűnt betyár világban, az üldöző pandúr szemei
elől, de sok szegény legény „illant nádak, erek"-en keresztül a gereggye
segélyével úgy, hogy nyoma veszett. A kullantót6 leső halász csendes volt,
mint a víz; néma, mint a hal. Régyének mondják, a gereggye elé (víz
1

sotus szák = nyeles szák •, sotú = száknyél, a kabóna szák a „teszi-veszi" vagy
a „dzubbantó" szákkal egyenlő. E vidéken nyári szák = őrös szák, a sotú és kabóna
kisérö jelzővel fordul elő.
s
Április hó 10-től június 10-ig tilos a halászás.
3
Érdekesnek tartom a bési öntések halászó helyeit folytatólagosan (a „markörvény"-től) felsorolni: „Sasova tó", „holt Latorcza" (ez gyalmászóhely), „Sulymos zátony",
„Perborsó", „Tökös", „Sánta csapó", „Disznó ró'szög", „Nekcse", „kis Latorcza", „Hosszuó
torok", „Eresz-szög", „Csukás-szög", „Ómalom-szög", „Setét örvény", „Lapos áztató",„Nagy
örvény fele", „Kurucz-szÖg", „Húzás gödör", „Átalvágó", „Szádok-szög", „Űj gödör" ;
továbbá a szürthi ré' halvetö tanyáit i s : „Várdony", „Húzó karna", „Terebiny", „Buczik",
„Kossony", „Bitricz", „Neozeze", „Szirin".
* Régyelni, mint ige ; régye, mint főnév Csap vidékén (Ung vm.) ma is használatos:
pl. rekeszt, sövényt régyelni; a rekesz vagy a sövény (stb. kerítés) nyílását galylyal
mivel betámogatni, becsinálni, hogy úgy mondjam „befódani", hogy a szomszéd kutyája,
malacza, tyúkja át ne bújhasson kaparni. V. ö. Mtsz. 260. 1. redel stb.; redés (stb.) ==
reczés és a Mnytsz. k. II. 1385. 1. redős alakjait
5
Kullantó = pedző.
\
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ellenébe) hányt száraz ágat, gallyat, rákóttyát. Ilyenkor a gereggye meg van
régyelve.
A gereggye közepe táján, hogy úgy mondjam az ár sodra iránt, vagy
a „hal járása iránt" kaput hagynak. Az által, hogy a gereggyével a vizet
átfogják és felduzzasztják, a hal járását a kapu felé terelik, a hol a hal,
mivel a gereggyén más rés a kapun kívül nincsen, meg is kísérli az átkelést.
E kapu elé merítik a nyári őrös szakot.
A gereggye kapuja mellé állítja fel a bési halász a kullantót (les
vagy figyelőhelyét), azt a „lábos alkotmányt", a minőt H. 0. Nagydobronyban látott és a magyar czölöpépítmény maradványának ismert. Bés és vidékén
se' szeri, se' száma az ilyen alkotmánynak.

2. ábra.

Ez a figyelőhely (kullantó) háromágas fából áll, ezek közül az egyik
a gereggyekapu félfája. E három ágasfát háromszög fonásra verik le a
gereggyekapuja mellé úgy, hogy a víz alatta folydogál. (1. ábra.) A kapu
ágason és a mellévert második ágason keresztülvetik az ülőfát, ez alá sze
gezi (ha horgosfát nem talál) a talpalót (talp alá való fát), hogy a lábát
megvethesse. Az ülőfán és a harmadik ágason az övedzöt teszi keresztbe
a halász és pedig úgy, hogy lapja az ülőfán nyugodjék. A kapuágasfejhez
köti a pedzőt, a korczost pedig halfogóbárkának a kapuágas mellett vízbe
meríti. A csónikot a hátsó ágashoz köti, maga pedig felül a kullantóra,
nyári (őrös) szákját a „kapuba" merítve (melynek sotuját kezében tartva),
lélekzetvisszafojtva némán figyeli az örfonál rezzenését reggeltől estig,
szünet nélkül, „megállás" nélkül. (2. és 3. ábra.) Ha rezzen az őrfonal,
10*
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az az Összegubbasztott néma alak, villámgyorsan kap a sotuhoz s emeli
víz felé a „kapuba" merített szakot.
Meleg nyári napon nem egyszer megtörtént, a mint a gereggyén
gubbasztott a magyar, hogy elszundított és belefordult csizmástól, gubástól
az alatta folydogáló árba. Az ilyen ár térden felül csak néhol ér. Az ijedt
ségen kívül nem is történt más baja Lengyel vagy Bárány komának. Nagy
lomhán visszakavarodott az ágas ülőfájára s ott szárítva magát, leste
tovább a pedzőt.
*
Említettem e kis értekezésem elején, hogy a szegye rokonságban
van a gereggyével. Ha figyeltük a gereggye leírását, a rokonságot nem is
nehéz megállapítani; nem, mert mind a két rész excipula; mind a kettőnél
a halász keze is segít a hal fogásában, mind a kettő a rekesztő- és a les
halászat kombinácziója; különbség csak annyi, hogy míg az egyik részt
(a szegyét) nagyobb folyó vizek (Latorcza, Laborcz, Bodrog stb.) átfogásánál használják; addig a másikat, a gereggyét ereken, állóvizeknek látszó
kiöntéseken használja e vidék magyar halásza.
*

Ha már »felszántottam, be is berenálok!" Míg Lengyel „koma" a pedzőt
leste a kullantón, az ón Csutorás Péterem (hogy napi munkánk kárba ne
vesszen) egy anyányi potykát készült sütni a parázs mellett. Annak rendje
módja szerint hozzá is látott a sütéshez s míg a nyársra húzott jószág a
parázs mellett pirult, addig engem csudálatos magalátott történetekkel
tartott ébren. így leírva talán nem fog olyan misztikusan hatni, mint ott a
„Markörvény" partján a néma sürvedésben,1 a sustorgó rakottya kísérteties
világánál; de tudva azt, hogy minden halász többé-kevésbé hajlik a babo
nára, érdekesnek tartok egy ilyen történetet elmondani úgy, a hogy az öreg
Csutorás mesélte:
„Egyszer réges-régen akkor is éppen itt halásztunk a „Markörvényen"
Lengyel komámmal. Jól ránk is sürvedett már. Hát a mint ülünk, halász
gatunk, látjuk ám, hogy jön felénk valamiféle szakállos, törpe ember.
Higye el tekintetes uram ! nem volt magasabb Jancsinál, a Lengyel komám
fiánál!
A mint hozzánk ért, azt mondja nekem: Halli kend, agyjon egy
beretvát! Azt mondom erre neki: Minek hoztam vón' én beretvát, mikor
én halászni jöttem 1
Hanem Lengyel kománál volt éppen egy éles kés, odaadta neki.
Hát, mit csinált a szakállos, törpe ember az éles késsel? A mint od'adta
neki Lengyel koma, eltűnt vele. De egy kis idő múlva jött visszafelé
leberetválkozva. így leberetválkozva úgy nézett ki mint az ördög. Az igaz,
egy kicsit magam is megijjedtem, oda is szóltam Lengyel komának: No
komám, itt baj lesz !
1

Sürvedés = alkonyat.
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A mint ott kavilált1 mellettünk, hát látom, hogy a háta megett olyan
kutya van, mint egy lú. Nem volt nagyobb egy kutyánál, de a formája
szakasztott olyan volt, mint egy lúé. No, Istenem mi lehet ez? Valami
Ördög, gondoltam magamban.
Beszéd közben egész közel jött hozzám, azután kínálta a lovát, hogy
vegyem meg! Én igen megbosszankodtam, hogy nékem azt a rossz kutyát
kínálgatja. Mondtam neki egyszer-kétszer, hogy nem kell a kutyája, de ő*
váltig csak a lovát kínálgatta. Addig-meddig veszekedtünk, míg egyszer
csak a kutyája (milye?) úgy oldalba rúgott, hogy mindjárt betörött az

3. ábra.

oldalbordám. Azóta most is megvan a helye. (Ekkor felemelte baloldaláról
az ingét, mely alatt egy Ökölnyi daganat látszott.)
Erre én Lengyel komám puskája után kaptam (folytatta Csutorás), a
melyik akkor is fán lógott, mint most és hátba lőttem a törpe, kis öreget.
Erre a kis öreg úgy a vízbe ugrott, hogy a „markörvény* sokáig forgott,
buzgárolt* utána; azután úgy eltűnt, hogy nem láttam többet. (Nagy csen
desség támadt erre. Az ijjesztő némaságban, csak a vizes rakottya sírt,
sustorékolt a parázson.) Mikor azután az első ijjedségtől magamhoz tértem,
mikor a víz elsimult ott, a hol a kis törpe beleugrott, kérdeztem meg Lengyel
komától, hogy ki volt az a törpe ember? Hát akkor mondja el, Bagos
1
s

Kavilált = őgyelgett.
Buzgárol = örvényt képez, forr, buzog a víz.
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Pali bácsi volt az, a kerülő, a ki 30 esztendővel ezelőtt, azon a helyen
fúlt a vizbe. „Akkor nézek nagyot, hogy persze, hogy Ő volt a balamutal"
Mire befejezte, a potyka is megpirult s mi jó étvágygyal fogyasztottuk
el. Mondanom sem kell, hogy nincs az a szakács, a ki a magyar halász e
fajta mesterkedésén túltenne, mert a nyárson sült hal készítési módját
akármelyik magyar úri gazdasszony is eltanulhatná tőle.
Deák Oeyza.

A Rábaköz és Győr vidékének népművészete.
Jólétben levő falvak lakosai művészetre is gondolnak. Jólét a művé
szetnek a talaja a faluban is. Ez alól van kivétel, különösen ma, midőn
tudjuk, hogy jó módban él a paraszt, van vagyona a szövetkezetnél, vagy
a városi takarékpénztárban, de azért a falu művészete pusztul és romlik.
Oka ennek a kultúra haladása, a mely majd új forrást nyit egy új nép
művészetnek. Ennek megszületéséhez szintén idő kell, úgy mint annak
kellett, a mely most elmúlik, és a melyre oly nagy hatással volt a rene
szánsz, de különösen a barokk ízlés.
Győr vidékének és a Rába-köznek népművészete ha nem is olyan
gazdag, mint a kalotaszegi, a székely vagy gömör- ós hevesmegyei, nem
mondható szegénynek. Némely dologban határozottan érdekes, talán egye
dül álló, mint teszem a diszes mestergerendák, járombéfák, a változatos
kapubálványok és gádorok. E vidék művészete igen sok tárgyon jelentkezik.
A hímzett vánkosfejek nagy hasonlóságot mutatnak a kalotaszegiek
hez, sőt azonos mintákat tárnak elénk. A varrottas, kalotaszegi értelemben
véve, hiányzik, de helyette itt van a lapos himzés (vánkosfejeken), a fej
és keszkenő kivarrás. Gyakran találhatók selyem hímzések is azokkal az
ismert galambos figurákkal, melyeket tótok máshova is széthordták az
országban 80—100 év előtt.
E helyen a kézimunka köréből csak a fejkendőkről lesz szó, mert a
többi anyagból való gyűjtés eredménye még elégtelen. A temető művészete
vidékünkön pang. Díszes fejfák hiányzanak. A falvak lakosai mind magya
rok, csak Lebenynek egy kis része német.
Kezdjük a vizsgálódást a házakon. A homlokzatot a parasztház kes
keny oldala adja, mert mindig az van az utcza felé. Virágos kertecske
nagyobbrészt nincs a ház előtt. A homlokzat alakra nézve nagyon válto
zatos, ha téglafala van. A faoromzat típusát az 1. á. 1. száma mutatja be.
A falak mindig fehérek, már csak azért is, hogy az eső el ne olvassza
azokat, mert nagyobbrészt töméssel épülnek és vályogból vagy szárított
téglából állanak. Az alaprajz állandóan téglalap, néhány börcsi és vági
házat kivéve, amelyek keresztházak. Ha a tető az utcza felé 2—3 méterre
kinyúlik, akkor „üstökös ház" a neve. Legtöbbet látunk belőlök Újmalomsokon, aztán Pápóczon, Beleden (1. á. 6.). A faoromzat díszítése még most
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1. á. 1. faoromzatú ház és alaprajza, 2—5. táglaoromzatá házak, 6. üstökös ház,
7. az utczára hosszában állított ház.
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2. á. 1., 8. szentképfülkék, 2—4., 9., 14. pillérek, 5—7. oromdíszek, 10—13. kapupillérek, 15—31. ablakdiszek.
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3. á. 1—4., 15. kapuk s utczaajtók, 5—14., 16—28. kapuszárnyak.
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is folyik, a mennyiben elől a zsuppot betakaró két nagy deszkát (dóromba
v. üstök-deszka), a mely az oromzati háromszög két szárát alkotja, faragás
sal és festéssel czifrázzák. A faragást a deszka széle kapja, a mely deszka
ha borítva van még egy keskenyebbel is, szintén faragott szélű. A csúcs
alatti vízszintes deszkák, a doromba-kötény szintén czifra faragással vannak
ellátva, azonfelül olajos festékkel festett betűkkel. A dóromba-deszkán
végig többszínű karajos szalag fut végig. A sárgerendák és szarufák végei
néha szintén faragva és színezve vannak, a mennyiben az élek és szegletek
le vannak gyalulva és legömbölyítve. Az oromzat homloka be van deszkázva,
alul egy vízszintes irányú, ferdelapu deszkával, a csepegővel lezárva. Az
oromzaton kinyúló főszelement (a tető-él alatti hosszanti gerendát) néha egy
a házhomlokzaton kívül, de hozzásimuló oszlop tartja, a szelemenágas, a mely
szintén faragott díszszel szokott ellátva lenni. A szelemenágas úgy a rendes,
mint az üstökös házaknál fordul elő (1. á. 6.).
Nagy változatosságot tárnak elénk a téglás homlokzatok, melyek között
a típust az 1. á. 2. sz. képe adja. Az oromzat párkányai homorú és dom
ború vonalakkal vannak kombinálva, néha közéiktatva egyeneseket is.
Bármilyen legyen is ez a változatos körvonalú oromfal, a zsúp-, zsindely
vagy cseréptetőt mindig födi, kivéve az alsó széleket. A körvonalak a
reneszánsz és barokk származást árulják el. Az 1. á. 4. sz. a románra
emlékeztető lizénákat (függőleges vakolatsávok) tünteti fel, persze anélkül,
hogy az említett stílushoz köze volna. Lebenyben, hol a falu kőművese
századok óta bámulhatja a szép román templomot, nem vett belőle át
semmit. E templomnak a környék falusi építészetére nem volt semmiféle
hatása. Ellenben a barokk, az ott díszlik a népművészet minden tárgyán,
mert a falusi templomokban ez a stílus otthonos.
Érdekes némely börcsi ház alaprajza (1. á. 7.), amely az általános
típustól teljesen elüt. Réginek is mondható, mert egy ilyen házban volt
a legrégibb mestergerenda feltalálható (II. t. 6.). 1686-ból E háznál nem
a keskeny, hanem a hosszú oldal van az utcza felé. A mellékhelyiségek:
a kamara, istállók az udvar felé húzódnak. Az általános típusú házaknál
kizárólag az udvarról lehet a házba lépni, a konyhán keresztül, míg itt
úgy az utcza felől, mint az udvar felől lehet bejutni egy átjárásba, mely
részben a szobákba, részben a kamrába és konyhába vezet. Az egyik
kamara, mely gabonaraktárnak szolgál, boltozva van, hogy tűzmentes
legyen.
A ház külső díszítése, a mely mindig vakolatból készül, csak a hom
lokzaton van. Az udvar felől arra a gazdának szüksége nincs.
Mint dísz, ott van a homlokzaton a koszorú, vakolatból formálva,
benne az építtető gazdának a felesége nevének kezdőbetűi (2. á. 5., 6., 7.).
Némelykor ott van a szentkép-fülke (1. á. 5-, 2. á. 1.) vagy más vallási
embléma (2. á. 8.). Az utóbbi forma csak egy esetben volt látható.
A homlokzatot czifra párkánydíszek tagolják és pillérek, a melyeknek
változata kevés. E téren csak a 2. á. 2., 3., 4., 9. és 14. sz. mutathatók
fel e nagy vidékről.
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5. á. 3—5., 7—9. vésett díszszel, a többi rovásos diszszel.
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Szegény az ablakdísz is. Szórványosan fordul elő a bejárat széles
területén. Közölve van itt majdnem minden érdemes példa. Ismétlődések
hiján típust sem lehet bemutatni. Némely ablakdísz a deszkafaragásról van
átvéve (2. á. 20., 24., 29.). Magyaros motívumot ad a 15, 16., 19., 21. és
27. szám. Tiszta ampir hatású a 22. sz., amely a Csilizközben még néhány
szor előfordul. Ampiros benyomást tesz még a 18., 23. és 28. sz. Barokkos
vonalai vannak a 30., 31. sz.-nak. Némi reneszánsz íze van a 17., 25. és
26-nak a felkelő nap képével, a mely többször fordul elő, de minden
jelentőség nélkül. E díszítmények is vakolatból vannak plasztikusan ki
mintázva.
A kapu bevakolt téglapillérjei (2. á. 10—13.) szintén kevés változa
tosságot mutatnak, annál inkább a kapuszárnyak körvonalai. A kapu szer
kezete egyszerű. Áll vagy két téglapillérből, vagy a mi gyakoribb, két földbe
mélyített faoszlopból és két kapuszárnyból. Olyan, a melynek két oszlopa
felül gerendával vagy tetővel volna összekötve, mint a székely kapuk, nincs.
A dísz rendesen a kapuoszlopra és a szárnyak körvonalaira szorítkozik.
A stílus, a mely itt nyilvánul, eredeti népies és más stílus befolyásától ment,
habár barokkos, sőt szeczessziós vonalak is jelentkeznek. Némely kapuszárny
deszkaszegélylyel van ellátva, hogy a szárnyakat erősítse és egyszersmind
szebb külsővel lássa el (3. á. 5., 6., 7., 8., 9., 22.) A kaput nem szokták
bemázolni, sem díszszel ellátni. Malomsokon mégis megteszik, hogy a kapu
szárnyak felső körvonala mentén színes pontsort festenek oda (3. á. 27.).
Az utczaajtó a kapuval vagy közvetlenül van összekötve (3. á. 4., 15.),
vagy egy kis deszkakerítéssel (mellékdeszkák) elválasztva (3. á. 1., 2., 3.).
Ugyanennek a deszkakerítésnek felső széle némelykor szintén díszszel ellá
tott (3. á. 1., 3.).
Az oszlopok, mint a nép mondja: kapubálványok faragással és színe
zéssel vannak díszítve, úgyszintén az ajtó oszlopait összekötő felsőküszöb is.
Az ajtókeretet ajtóragasztónak hívják (4. á.). A díszes példányok ma már
ritkák. Az egyik kónyi ajtóból (4. á. 1.) csak az egyik oszlop van meg, a
melyből rajzban rekonstruálva van az egész bemondás szerint, a mely azon
ban nem pótolhatta a mintát.
Mind a négy ajtóragasztó díszítése diszkréten egyszerű és ízléses,
minden szertelen czifraság nélkül. Az ajtószárnyak nélkülöznek minden
díszt és deszkából vannak egyszerűen összetákolva.
A kapubálványok faragott dísze rovás vagy vésés. Véséssel a díszít
mények alapja mélyítve van (felszedve) (5. á. 3., 4., 5., 7., 9). Maga a
kiemelkedő dísz lapos, és legfeljebb rovásokkal van részletezve. A rovás
egy V formájú vésővel {kecskelábbal) történik. A rováshoz, véséshez hasz
nálják még a gömbölyű vésőt, a silingvágót, laposvésőt. A pitykét központi
fúróval mélyítik. Kecskelábbal, silingvágóval, központi fúróval van kidolgozva
az 5. á. 8. számú oszlop. Silingvágóval vannak a hármas félkörök vágva
a rozetta körül az említett oszlopon. Gömbölyű vésőnek nyomait látjuk a
10. sz. oszlopon az évszám fölött.
A kapubálványnak van feje, nyaka, válla és melle. A fej többnyire
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kerek, de van gúlás alakú (5- á. 4., 8.), csiga fejű (3. á. 2., 4. á. 4., 5. á.
9.), tulipán (5. á. 12.), kereszt, sisak vagy más alakú.
Emberi arcz a fejen soh'sincs, helyette ott van legtöbbnyire a hat
levelű rozetta (5. á. 2.. 5., 6., 10., 11.), ritkábban a csillag (5. á. 3., 7.),
a kerék görbe küllőkkel (3. á. 4.), melyhez hasonló a svasztika (5. á. 1.).
A mellen igen gyakran van ott a rovátkos háromszög (5. á. 6., 10).
A barokk hatással van itt is az ornamentikára, a mennyiben a növény
indák barokk-ampiros elemekből fakadnak (5. á. 3., 4., 7.). A díszitmény
főeleme a tulipán, mint mindenütt, a hol népies díszítés jelentkezik. A népies
tiszta műérzék nem téveszti el czélját. Keskeny felülettel van dolga, tehát
ahhoz alkalmazza a díszt, a felfutó leveles, virágos indával, amelynek
kellő kiindálása van vázából, csigából, szívből, befejezése pedig egy nagyobb
virág alakjában.
A díszítménynek mindig van foglalatja, hogy szebb legyen az egész
nek megjelenése. A hatást fokozzák színezéssel, a mely ha idő múlva nyerseségéből veszít, harmonikusabb színhatást tesz a szemlélőre. Előfordulnak
az oszlopokon mértani díszítések, vallásos jelvények és monogrammok, a
gazda és neje nevének kezdőbetűi, az évszámmal együtt. Az oszlopnak az
udvar felöli oldalán dísz soha sincs. A magassága megfelel az ajtómagas
ságnak. Kemény fából faragják, hogy évtizedekig is elálljon. A faragónak,
a falusi ácsnak a neve az ábra mellé van írva.
Formás kerítések ritkák. Szerteszét a vidéken itt-ott látható egy-egy
különösebb forma, amelyek így rajzban együvé gyűjtve változatos képet
adnak. A forma és vonal minőségét irányítja a deszkaszélesség, az anyag
gyors múlékonys ága, amely körülmény miatt nem szabad gyorsan lehasadó
részleteket kifűrészelni. Leggyakoribb forma a 6. á. 1., 9., 10. A többi
minta egy-kétszernél többször nem fordul elő a vidéken.
Kerüljünk beljebb a parasztház kapuján. Hosszú keskeny udvart
látunk magunk előtt, a melynek a végében a csűr, a szénaboglyák és még
tovább a kert van. Egyik oldalon (tegyük fel balra), a szélvédett részen
van a lakás egy bejárattal. Jobbra a szomszéd házának puszta fala, amely
ből esetleg a szomszéd sütőkemenczéje nyúlik ki az udvarra. Tovább
balra vannak a kamrák, istállók, ólak, trágyadomb.
Az udvarban vannak még a gémes kút, néhány rakás tűzifa, esetleg
egy kis konyhakert. A ház előtt sorjában néhány gyümölcsfa. Tornáczos
házak inkább a Rábavidéken vannak, melynek hiányában az eresz erősen
kinyúlik, hogy a ház előtti részt, a közlekedést az istállók felé szárazon
tartsa.
A Csallóközben van a megye egy darabja, a Csilizköz. Itt divnak
leginkább a gádorok, amelyek szórványosan a Sziget- és Tóközben is
előfordulnak. Ezt a gádort pillantjuk meg az udvaron a lakás bejáratánál,
mint azt a 7. á. 1. sz. képén látjuk. Dísze a háznak, de gyakorlati célja
is van. Ha ég és ropog a tető, akkor a be- és kijárat veszélytelen marad,
mert a lehulló égő zsuppot felfogja a gádor. Égetett és szárított téglából
készül és jól be van meszelve.
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A régi stílusok hatása itt is jelentkezik. A román ízlést leginkább a
7. á. 7., 8. 11., 13., 14. sz. tünteti fel, a barokkot az 5., 9., 12. A barokk
behatása nyilvánvaló, de a román az kétséges, mert igen régi időből kellene
ide érkeznie a hatásnak. Valószínűbb a román útján a reneszánsz befolyás.
Mint látjuk van a gádornak egy pillérje vagy oszlopa, esetleg együtt
a kettő, van bolthajtása boltágygyal. A bolthajtás donga vagy lapos for
májú. Az oszlopnak vagy pillérnek van feje és lába. Díszített oszlopfő nincs,
mert az több munkát és más anyagot kíván.
A Rábaközben dívik a gémes kút oszlopfejének díszszel való alakítása.
Emlékeztetnek a kapubálványokra. Lényeges különbség az, hogy ez az
oszlop a dolog természeténél fogva jóval magasabb és ezért a dísz tömör
formákból áll. Az oszlop nem egyenlő vastag mint a kapubálvány, hogy
azt a nyílást befoglalja, amelyen át a merítő gerenda van téve. A közön
séges dísz nélküli kútoszlop felül villa alakú, vagyis ágas (mint a szelemen
ágas) a merítőgerenda befogadására. Más név hiányában az utóbbinak a
nevével illettem ezeket az oszlopokat. A merítőgerenda át van dugva az
oszlop feje alatt. Rovásos dísz, rozetta, kerék, betű, évszám néha itt is
előfordul. A formák annyira változatosak, hogy két egyenlő alak nem
fordul elő. A 8. ábrán az összes látott formákat lerajzoltam. Úgylátszik
még ma is faragnak ilyet, mint azt két kútágas nemrégi évszáma
bizonyítja.
Mielőtt a parasztház belsejében vizsgálódnánk, menjünk a pusztára,
mert a díszes járombéfát csak a puszták és majorok népe, a béres faragja.
A járom alkatrészei a béfa (belfa), alfa, felfa, nyakszög és járomszög.
A béfa rendes körülmények között nem nyúlik magasra a járom fölé,
de az uraságnak négyes ökörfogatán, az első igán, illendőnek tartja a
béres, a kire a négy czimeres ökör bízva van, hogy díszes legyen a járom
ezen alkatrésze. És mikor ezek a négyes fogatok hosszú sorjában végig
vonulnak hébe-hóba a város utczáin, búzát szállítani a gabonakereskedő
vagy a vasút raktárához, érdekes látványt nyújtanak a szép őszi nap
fényben a termetes magyar ökrök tarka béfájukkal. Erre a tarka béfára
büszke az a béres, a ki a nyári estéken nyugodt perczeiben, az istálló ajta
jában ülve metéli bicskájával a béfát. Az ornamentika szabályai primitív,
de helyes műérzókéből fakadnak, mint a verselés szabályai a népdalköltő
száján. Nincsenek előtte a falusi templom barokk díszei, sem városi bútor
vagy díszes mestergerenda czifraságai, csakis a bérestársának igabéfája,
melynél Ő különbet akar metélni. És így mintázzák régi béfáról új béfára
a czifraságot, ki tudja mióta. Egy béfa élete legfeljebb 10—15 esztendeig
tart, miközben még egy darabig használatlanul hever a béreslakás zugaiban,
mert repedt vagy csonka az ökör szarvának ütődésétől. Körte, nyírfa, vörös
fűzfából faragják, a mely művészkedésnél az egyedüli eszköz a vörösnyelü
bicska. A béfa-díszítmények elemei a tulipán, szegfű, mezei vkágok, levél,
szív, csillag, kerék, rozetta, tükörlapok, a magyar czímer több, sokszor
hibás változatban. Arra azonban vigyáznak, hogy a korona keresztje ferde
legyen, mert így van az Mátyás király óta.
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Az indás dísznek itt is logikus a kiindítása a virágcserépből. A béfa
diszei róva és vésve vannak és csak ritka esetben nélkülözi a tarka színe
ket. A szükséges olajfestéket régtől fogva a győri „Aranyhajónál" szerzi
be a béres, hová nagyvásárkor ő is betér a városba. A járombéfa-díszités
szokása a tárgyalt vidéknek csak győrmegyei részében és annak is csak
a déli oldalán fordul elő, különösen a benczésrend pusztáin. A béfapár min
dig azonos díszszel bír, csak elől és hátul különböző. Az I. tábla a béfák
elülső és hátsó képét ábrázolja.
Térjünk vissza a faluba és lássuk, miféle díszre leszünk figyelmesek
a házon belül. Legelőször a konyhába lépünk, melynek legnagyobb dísze
a tisztaság. És ezt kivétel nélkül fel is találjuk vidékünk parasztasszonyá
nál. Az ő dolgos keze mindig talál tennivalót. Minden a maga helyén, a régi
díszes tálak, melyek csak lakodalomkor kerülnek az asztalra vagy búcsúkor,
szép rendben függnek a falon vagy egymás mellé vannak rakva a tálason.
A falak tiszta fehérek, az agyagos padló földdel újramázolva, a sütŐkemencze minden sütés után frissen bemeszelve, hogy a füst nyoma eltünjen. És ha valami nyoma a koromnak mégis megmaradna a kemencze
oldalán, eltüntetik azt a rámázolt czifra sávok vagy czikornyák.
A konyha tipikus alakját képünkön (9. á.) láthatjuk. A berendezés
elég változatos, de általában minden konyha két részből áll. A hátsó rész
ben a kemencze felett nyílt kémény van. E részben vannak a főzéshez
való tűzhelyek (jobbra a képünkön), a katlan, a kályhák tüzelő-nyílásai.
Az elülső részben vannak a konyhabútorok, tálasok, konyhaszekrény, vizes
pad. E berendezés már sok helyen megváltozott. A nyílt tűzhelyet felváltja
a takaréktűzhely, a nyílt kéményt is elhagyják a léghuzam miatt, melyet
okoz; helyette külön füstölőt építenek.
A konyhából jobbra és balra egy-egy szobába ér az ember. Az utczai
oldal felé eső a nagyobb és leginkább van kímélve. Nagyjában mindkettő
nek berendezése hasonló. A régi divat itt is tünedezik már. A cserépkályha
helyett vaskályha, a faragott székek helyett közönséges, de szintén nehéz
székek. A tornyos vagy fedeles ágy is ritka, a szekrény is más. Tulipános
ládát sem csinálnak czifrát. A 9. ábrán bemutatunk egy nagy parasztszobát
úgy berendezve, mint az általában szokott lenni. Két-három ablaka van.
Egy ezek közül az udvarra néz, hogy az asztal mellett ülő azonnal lássa,
ki jön be az utczaajtón. A szokott berendezés szerint az ablakos oldalon
van az asztal, körülötte pad. A két ablak között a fiókos szekrény. Az ablak
nélküli oldalon egy vagy két ágy, köztük az almáriom.
Az ajtó mögött fogas, jobbra egy kemencze (képünkön ezek hiány
zanak), a kemencze mellett padok. A falakon magasra vannak akasztva a
szentképek, szentelt gyertya, szentelt pálma, a gazda sablonos fényképe
katona korából, egy tükör, amerikai rokonok fényképei, a naptár, egy
schwarzwaldi óra. Eitkák már az üvegre festett szentképek. A kancsófogasok már eltűntek a bakaiakkal együtt. A mi itt művészi díszszel bír, az a
mángorlófa, a mestergerenda, asztal, szék, ágy, szekrény, törülközőtartó,
tulipános láda, a kályha és a fehérnemű.
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Lássuk a mángorló fákat (10. á.), melyek még elég szép számban
kerülnek elő. Köztük igen régiek is. Rendeltetésük a kimosott és meg
szárított fehérnemű megmángorlása. Itt jegyezzük meg, hogy mosólapiczkák
(patilófák) e vidéken ritkán fordulnak elő.
Hosszúságuk a nyéllel együtt 50—80 cm közt váltakozik. Az ábrák
hoz írt helységneveknek nincs más jelentése, mint az, hogy hol lettek
lerajzolva.
Ha végigtekintünk rajtuk, négyféle ízlést árulnak el a szerint, hogy
ki faragta. Az 1., 2 , 4., 5-, 6., 11. sz. juhász vagy parasztlegény faragta.
A 3. és 10. számút bodnár, a 7., 8., 9. sz. falusi ács Bizonyos ornamen
tikái érzékkel van mindegyik díszítve. A parasztlegény, de különösen a
juhász szereti a mély bemetszéseket, berovásokkal kontúrozva. A levél
sorokat bőven használja, a hatleveles rozettát vagy annak kombináczióját
el nem hagyja. A falusi bodnár mesterkéltséggel dolgozik, raffináltabb
érzékű, az alapot bemélyíti, hogy a díszítmény domború legyen. Többféle
szerszám is áll rendelkezésére. A 3. és 10. sz. bodnárkéztől való. Lehet,
hogy nem magyar ember faragta, mert a magyar népies elemek teljesen
hiányzanak rajta. A számok az akkori idők kalligrafiája szerint vannak írva.
A 4. sz.-ról azt mondták, hogy művésze a börtönben faragta. Az 1. sz.
ugyanattól a kéztől származik, mit több jel árul el. A 6. számú lehet
50—60 éves, azt pedig legény faragta a szeretőjének ajándékba. Rajta
látható a fél-leány fél-hal mesebeli alakja (a hableány), a melyet a halászok
a Dunában egyszer látni véltek. A 7. és 8. sz. oly indás díszszel bír, melyet
ácsok a kapubálványokra is rónak. A 2. szám igen régi, mint azt a rajta
levő évszám is bizonyítja. Rajta van a négylevelű lóherelevél, a rozettaszövedék, a lángoló szív.
Legnevezetesebb dísze a szobának a mestergerenda. (II. t.) Ezen
fejezi ki a gazda bevésett mondatokkal Istenhez emelt szavaival háláját,
hogy hajléka lett és óhaját, hogy a szentek áldást árasszanak a ház lakóira.
Ha a dísz hiányzik is, az építtető neve, az épíiés évszáma mindenesetre
rajta van.
Régen tölgyfából, vörös fenyőfából, ma akáczfából és fehér fenyőből
készül. El is tartana sokáig, ha nem volna korai veszte a tűzvész. így a
100 éves mestergerendák a ritkaságok közé tartoznak. Fő előfordulási helye
a díszes mestergerendának Győr megye nyugati és a határos Mosón megye
keleti része.
Csak két oldala van díszítve, az oldalsó és az alsó. A másik oldalsó
az ágyak felé fordul, a honnan világítást nem kap, tehát a dísz úgysem
érvényesülne. Gyakori dísz rajtuk a rozetta, a rozettafonadék, a csillag,
a kerék, a szív, a tulipán többféle formában, egyéb virágdíszek, a fogsor
dísz, pontsor, láncz, karélyos szalag, kis karikák, pitykék, vallásos monogrammok, mint Mária, aztán I. H. S. (Jesus hominum salvator), mit úgy
olvasnak: Jézus kereszthalált szenvedett, lévén a H betűn egy kereszt.
E felirat gyakran hibás helyesírásilag, mert a faragó nem volt éppen írás
tudó ember. A betűk és számok az akkori idők divatját tükrözik vissza.
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A használt színek: fehér, fekete, vörös, sárga, zöld és kék. Keverés nélkül
nyersen színeznek, de az idő itt is megtompítja és összehangolja a színe
ket. A festetlen' gerendát, úgyszintén a rajta fekvő, néha fiókos mennyezetet
oldott viaszszal kenték be, ma befirnájszolják.
A gerendának, mint olyannak díszítése, mindig a formához alkal
mazkodó. Hangsúlyozva van a gerenda közepe és két vége alul és az
oldalon. Ehhez képest szimmetrikus a dísz elrendezése. A gerendákon látjuk,
hogy némely díszítési elem már a XVIII., sőt a XVII. században élt. Feltűnik
első sorban a tulipán különös alakja a 2. és 5. sz. gerendán, a mely az
1863-ban készült 3. sz. gerendán is megvan. A ma is használatos karélyos
szalag megvan az 1791-ből származó gerendán (II. t. 2.). Gyakori a kapubálványokon (4. á. 1., 3., 5. á. 5., 9., 12.) és a házoromzatok dorombadeszkáin (1. á. 1.). A központi fúróval mélyített pitykék szintén már meg
vannak ugyanezen a gerendán. A körben szerkesztett hatleveles rozetta
már az 1686. évből származó (6. sz.) gerendán látható. Vizsgálva ennek
díszeit, egy kis idegenszerűség vehető rajta észre. A levelek kéthegyűek,
a gerenda mindkét végén levő rozetta (képünkön csak az egyik látható)
szintén sajátságos. A tulipán már itt is jelentkezik. Felirata: az építtető
neve és anno domini 1686- Az egésznek kissé reneszánsz íze van. A barokk
akkor még nem volt elterjedve nálunk. Ez a legrégibb díszes gerenda a
vidéken. E századból más nincs. A XVIII. századnak is csak a végéből
maradtak egyes példányok. Mindezen gerendákon a barokknak nincs befolyása
még az újabbakon sem, mert azok népiesek, magyarok, a felírás is az, a
falvak is azok.
A bútorzat közül legérdekesebb a szék, melynek támlája szépen van
kifaragva. Inkább városi, mint falusi munka. Egyikről ugyan azt mondták,
a 11. á. 4. sz.-ról, hogy Csermák Balló István faragó készítette Takács
Vinczének. A faragó falusi ácsot jelent, de hogy falusi ács ily szép ampir
stílusban faragjon, csak úgy lehetséges, hogy egy ilyen széke vagy rajza
volt minta gyanánt. Iparművészetet ez időben az ország néhány városában
a nemzeti rajziskolák tanítottak ünnepi és vasárnapi tanfolyamokban városi
iparosok részére. Lehet, hogy Balló István ilyen iskolába járt vagy hogy
egy ilyen iskolában készült rajzot szerzett. Barokk stílusban vannak faragva
az 1., 2., 5. számúak. Kirínak a 2 és 4. számú székekből a népies díszek,
mit a hozzá nem értő belekomponált. Falusi mesterember készítette a 3.
és 7. számút, mert népies formákat tárnak elénk. Figyelemre méltó a 7. sz.
szék fCárolyi Istváné volt). A dísz, a betűk ós számok sárgaréz bádogból
vannak kiverve. Ott a félhold is, a mi még a török reminiszczencziákkal
függhet össze.
Városi asztalos műve a fedeles ágy és az almáriom. Utóbbi elárulja
mindjárt a barokk rokonságot, míg a fedeles ágynak csak a festett dísze
sejteti, hogy van köze hozzá. A szekrény 1828, az ágy 1839-ből való,
felírásuk bizonysága szerint. Már régen nem készítik és különösen a fede
les ágy mind ritkább. Eltávolítván a fedelet, tornyos ágy lesz belőle, a
fejénél megmaradt deszkadísz miatt. Ilyen is mind ritkább.
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Az asztalnak mai általános formáját a 9. ábrán lehet látni. Ugyanott
látható a ma is dívó szegletpad, melyet régebben díszesen festettek ki,
továbbá ott látható egy régi lócza is Gyirmótból, de felírása eredetileg
a túlsó oldalon van. A 11. ábrán közölt asztal nem típus, talán csak annyi
ban, hogy alatta egy ajtós szekrényt rejt magában, mint az némelykor a
szegletpadoknál is előfordul. Mintegy száz éves darab, igen viseltes. Lábai
szépen vannak esztergályozva.
A tulipános láda (12. á.) mint a menyasszonyi kelengye egyik fontos
része, igen gyakori. Újat azonban már nem készítenek, legalább díszeset
nem. Városi munka ez is, melyet a földműves a nagyvásáron vesz a többi
bútorral együtt. Díszük festve, vésve, róva vagy festve és róva van. Gyak
ran a formák be vannak vésve és azonkívül körülróva, mint azt az 5. és
6. számon látjuk, így készültek a 2., 4. és 8. számok is, míg az 1. és 7.
csak rovásos díszszel bír. A ládának mindig csak a mellső oldala van
czifrázva, a teteje, úgyszintén a többi oldal is nélkülöz minden díszt. Az
ornamentum mindig szimmetrikus egyes részeiben úgy, mint egészében. Nem
hiába tulipánosláda a neve, mert ott szokott lenni a tulipán minden ládán
igen sok változatban. A 2., 5. és 7. számú nem tagadja a barokk rokon
ságát, de a többi már népies díszítő elemekkel ékeskedik.
A fazekas mesterséget a tárgyalt vidéken két helyen kultiválják,
Győrött és Dörben, de messzebbről is kerül a győri piaczra cserépárú,
mint Tatáról, Mórról. A mesterség a viszonyok miatt hanyatlóban van.
A csérépkályhán kevés dísz van, a mi van, az a szegletdarabokon és a
tetején, a MlyhacsipJcén van. A 13. á. ilyen cserepeket mutat, melyeknek
mindegyike népies díszt árul el, hacsak az első darabbal nem teszünk
kivételt, a mely kevés német reneszánsz hatást tesz.
A tulipán itt is érvényesül, de szeretik a madarat czifraságnak. Az
indás virágszálak itt is edényből hajtanak, mint azt eddig többször láttuk
más tárgyakon.
A dísz plasztikus, a mennyiben a kontúrok kiemelkednek az alapból.
Minden darab negativ forma által sokszorosítva van, mert egy-egy darab
különböző vidéken ismétlődve fordul elő. Hogy hol és mikor készültek,
arra nincs adat. Ma már nem készítik.
A nők kézimunkája egy részét a 14. á. mutatja be, melyen a fej
kendők egy-egy szeglete látható. Öreg asszonyok tartják elrejtve szekrényük
ben és csak nagy ünnepen veszik elő, meg a ravatalon, mert ezzel akarnak
eltemetve lenni, ép azért nehezen válnak meg tőle. A kendő négyzet alakú,
mintegy 70—90 cm, nagyságú, tiszta fehér a kivarrással együtt. A szeglet
dísz csak egyszer fordul elő rajta, míg a széldísz körülfut a kendőn.
Háromszögbe hajtva kötik a fejükre vagy a nyakukra. A kézimunkát magát
falusi varróasszonyok varrták ki, de a rajzot Győrött nyomtatták elő.
Himódon és Hövejen most is foglalkoznak ily kézimunkával. Győrött még
most is láthatók ilyen kendőkhöz való nyomtató minták. Voltak faluhelyen
olyan varróasszonyok, kik maguk gondolták ki a mintákat és a kendők
rajzait gyűjtötték, a mi nem volt nehéz, mert a kendő domború díszét
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letakarták papirossal és ónkanállal ledörzsölték a papirost, miáltal a kivarrás
rajza rajta maradt a papiroson. A dísz mind népies, nagyon ízléses és szép,
pedig a minták Bécsben készültek, de mindenesetre az itteni nép ízlésének
megfelelően.
Mindezen leírással a vidék népének művészete csak nagy vonásokban
van ismertetve. A tapasztalat azt mutatja, hogy a divatos nagy stílusok
a város útján szivárognak a faluba és keverodnek a nép ízlésével. A szi
várgás azonban nem hat el mindenhová, mert a puszta művészete, a
major, a pásztorkunyhó megtartja a maga eredeti tiszta, saját talajából
fakadó ízlését. Ez azonban gyenge arra, hogy egyedül termékenyítsen.
A nagy stílusok voltak azok, a melyek a falu művészetét élesztették.
Ma szárazság van és fonnyadás, a mely újra felülről várja a megter
mékenyítést.
Pálos Ede.

A tojáshímezés technikái Baranyában.
Baranya megye területén a tojáshímezés ma is dívik a magyaroknál s a
vármegyét lakó sokáczoknál és németeknél egyaránt. Falvaink népe mindenfelé
különös előszeretettel hódol e régi szokásnak s müvészkedő keze alól húsvét
ünnepére sok helyt szebbnélszebb tojáshímek kerülnek ki, a mint erről tanúságot
tehet a pécsi városi múzeum gyűjteménye, nemkülönben dr. Rónaky Kálmán árva
széki ülnöknek a maga nemében páratlan magángyűjteménye. Anyaguk különösen
népművészeti szempontból felette érdekes és tanulságos.
A hímezés technikái közül legelterjedtebbek megyénkben: a) a viaszszal
rajzoló; b) az ecsettel közvetlenül festő; c) a kettőt vegyesen alkalmazó technika.
Ritkább a választóvízbe mártott tollal való rajzolás és a karczolás, mely utóbbi a
szomszéd Tolnában és Somogyban otthonos.
Az itt közölt ábrák ezeket a technikákat és a velők járó dekoratív hatást
szemléltetik.1
A III. t. 1—3. ábrái a viasztechnikának legegyszerűbb esetét tüntetik fel.
A tojást, miután a hímet felolvasztott viaszszal rárajzolták, beteszik abba a festékbe,
a melylyel az alapot óhajtják bevonni. A kövér vonalakban tartott dísz tehát
mint világos rajz válik el a sötét alapból.
A III. t. 4—6. ábrák alatti hímek készítésénél a fehér vagy világos színűre fes
tett tojáson a díszítmények csak egy részét rajzolják meg viaszszal s azután beteszik
a tojást egy másik festékbe, a melylyel a dísz hiányzó részeit akarják színezni.
Miután a tojás e festékből kikerült, ezen hiányzó részeket is megrajzolják viaszszal
s végül beteszik az alapnak szánt festékbe. így azután kétféle színben jelenik
meg az ornamentum a sötét alapon.

.
1

/

A hivatkozott tojások ethnographikus hovatartozóságát, melyre szerző csikkében
tekintettel nincs, 1. az egyes ábrák magyarázatánál. (Szerk.)
f
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Ez eljárás némi megváltoztatásával az ornamentum egészen másnemű, mert
széles foltokon alapuló hatása biztosítható. A teljes díszítmény viaszszal felrajzol
tatván, bekerül a tojás valami festékbe. Miután a festék megszáradt, a díszítmény
körvonalaitól körülzárt egyes formákat viaszszal befedik s a tojást újabb festékbe
mártják, a melytől az alap kapja meg a színét. A fehér körvonalaktól körülfogott
ornamentum tehát az alaptól elütő s nálánál világosabb színben jelenik meg (III. t.
7 - 9 . á.).
A hatás gazdagsága fokozható az által, hogy a három színhez egy negyedik
járul. Több jellegzetes esete fordul elő.
Az első az, mikor (IV. t. 10—16. sz., 1. á. 3. sz.) a két közepes sötétségü
színben tartott díszítményt a két világosabb festékkel rajzolt körvonalak határolják,
illetőleg választják el a legsötétebb színnel megfestett alaptól. A hatás gazdag és
erőteljes, kivált ha a legvilágosabb és legsötétebb színek között nagy az ellentét,
pl. a fehér és fekete szín esetében.

A másik eset nem kevésbé kiváló. Ennél is a díszítményt rendszerint
fehérrel és egy másik világos színnel festik be; a harmadik szín azonban nem
csak e színes körvonalak közeit tölti be, hanem azokat körülfogja. A körvona
lakban rajzolt díszítmény mintegy be van ágyazva ezen sötétebb színfoltokba. Az
alap fekete (1. á. 1., 2. sz.). Az ornamentum és az öt körülfoglaló foltoknak szoros
kapcsolata, a mit úgy is lehet felfogni, mint az általános, nagy formáknak befelé
való tagozását valamint a színeknek kívülről befelé való fokozatos elrendezése,
nemcsak tömörré, gazdaggá, de egyúttal lágy és harmonikus hatásúvá teszik a
pompás díszt.
A harmadik eset az, mikor sárga és piros foltoktól tarka fekete tojásra
van rajzolva a fehér körvonaldísz. Minthogy e dísz a foltokkal semmi kapcsolat
ban sincs, sőt azokat szeszélyesen átszeli: e dísz hatása élénk ugyan, de néha
kissé nyugtalan is (IV. t. 17—18. á.).
E technika Összes válfajainak közös vonása az, hogy az ornamentum
világosabb az alapnál. A festékek ugyanis áttetszők lévén, az egymásra festett
tónusok egymással vegyülnek s minél többször festetett be valamely felület, annál
t
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sötétebb lesz a tónusa. Az egymásra festett színek ugyanazon oknál fogva szín
vegyületet is létesítenek, azaz két, három egymásra festett szín úgy fog hatni,
mint e két, három szín keveréke. Éppen ezért sikeresen csak olyan szinek alkal
mazhatók, a melyeknek keverése nem eredményez piszkos színeket. Rendszerint
rokonszíneket használnak; kiegészítő színek csak két színnel kapcsolatosan szo
kásosak. Három, négy színnel való díszítésnél leginkább a sárga és piros fordul
elő, esetleg kétféle tónusban, továbbá a fehér és fekete.
Látnivaló, hogy a technikának a színezésben való ez a korlátoltsága annyiban
előnyére válik, hogy már magában hordja a nyugodt színhatás biztosítékait. Ahhoz,
hogy a szinek alkalmazásában szabadabban mozoghasson, csupán egy kis módo
sítás szükséges.
Ha a viaszszal felrajzolt díszítmények egyes mezőit külön-külön ecsettel fest
jük be, a mi annyival könnyebb, mivel a viassz erősen kiálló relief-keretté
veszi azokat körül, mindegyik forma befestéséhez tetszőlegesen választhatjuk meg
a színt. Azután ezeket a kézzel befestett mezőket is viaszszal takarjuk s meg
adjuk az ismert módon az alapnak is a maga színét. A felület minden része
csupán egyszer festetvén be, nincsenek egymásra festett színek, nem állanak elő
színkeveredések (III. t. 24—26. á.).
Ilyenformán világos körrajzzal készített díszítményt kapunk, melynek egyes
részei egymástól is, az alaptól is szín tekintetében teljesen függetlenek. Minél
fogva rokon és kiegészítő színek egyaránt alkalmazhatók s lehetnek a díszítményen
az alapnál sötétebb színek is. Ennek a technikának természetesen igen élénkr
virító színhatása lehet, mely azonban könnyen rikító tarka-barkaságra is
vezethet.
Megint egészen más a hatása annak az eljárásnak, mely a fehéren hagyott
tojást egyszínű díszítménynyel ékesíti (III. t. 22—23. á.). Hatása nem annyira a
színen, mint inkább a rajzon alapul.
Az eddig leírt eljárásoknál a formákat kizárólag viaszszal rajzolják. A
díszítmény többnyire vastag vonalakból adódik ki vagy ilyenektől körülfogott
formákból s így naturalisztikus ábrázolásra nem alkalmas. Tényleg az ilyen
díszítmények elemei vagy mértani formák vagy erősen stilizált növényi motí
vumok.
Annál inkább kedveznek a naturalisztikus felfogásnak a következő technikák.
A növényi díszítést: tulipán-, szegfű-, vagy gvöngy virág-szálat stb. szabad
kézzel közvetlenül ráfestik a tojás héjjára. Miután a festék megszáradt, bevonják
a festett részeket viaszszal, ezenfelül esetleg még olyan részeket is, a melyeket
fehéren akarnak hagyni. Ezután beteszik a tojást az alapnak szánt festékbe vagy
pedig ezt a festéket is szabadkézzel kenik a tojásra. A festéknek kézzel való
felrakásánál a színek tónusa nem lesz olyan egyenletes, mint a bemártásnál; ez
a sávos színezés azonban felhasználható a színek helyenként való erösbítésére a
ez az eljárás a naturalisztikus ábrázolásnak csak előnyére válik. E technikát
jellemzi a külön kontúrok hiánya és a színeknek egymástól független volta és
tónusaiknak egyenlőtlensége. Az ily módon készült tojáshímek színhatása rendkívül
festői, gyakran a majolika pompás színhatására emlékeztető.
Szorosan rokon ezzel az eljárással az, mikor a fehéren hagyott vagy világom
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sárgára festett tojásra tisztán szabadkézzel festik rá a diszt. E technikát jellemzi
a körrajz hiányán kivül a szinek egymástól független volta, a színtónusok inga
dozása s főként az is, hogy az alap világosabb a díszítménynél.
Ugyancsak tisztán szabadkézzel dolgozik az a technika is, a melynél a
világos színnel bevont alapra tintával vagy tussal rajzolják reá a díszítmény kör
vonalait és szabadkézzel festik ki a formákat. Jellemző vonásai e technikának a
ékony, éles körvonalak, a színeknek egymástól független volta és a világos
alap. Hatása az éles, kemény vonalak és az elaprózott formák folytán erőtelen, száraz.
A pusztán szabadkézzel dolgozó hímezésnek legtöbb rajzbeli ügyességet
igénylő, de egyúttal a legfinomabb és legtökéletesebb formálásra képes technikája
a karczolás. Az egy színnel befestett tojás alapszínéből kikarczolják a rajzot, a
mely mint fehér alapzat válik el a színes alaptól. E technika nem annyira a szín
nel, mint inkább a rajzzal hat, mely néha csodálatosan finom és delikát. Baranyá
ban ritkábban fordul elő.
Ugyancsak ritkábban találkozni megyénkben azzal a primitív technikával,
melynél apró fűszálak vagy levelek erősíttetnek a tojásra a bemártás előtt.
A befestés alatt ezen alakzatoknak többé-kevésbé elmosódott silhouette-képe
keletkezik.
Ha már most a tervezést, azaz a díszítményeknek miként való elrendezését
nézzük, azt tapasztaljuk, hogy vagy tagozatlan, zárt felületnek hagyják a tojás
felszínét, vagy pedig bizonyos vonalakkal mezőkre osztják.
Az első esetben a következő megoldások szokásosak:
A) A tojás felületén a kisebb ornamentumok szabálytalanul vagy bizonyos
rendben vannak elhelyezve. Mindkét esetben, de különösen az utóbbinál a szövetek
és tapéták mustráira emlékeztet a dísz.
B) A tojás két oldalát különálló, egymással egyező dísz takarja. Ez a dísz
rendszerint virágtő. Nevezetes, hogy a többnyire szimmetrikus dísz ismétlődésében
ugyanazt az irányt követi. Azaz, ha tekintetünket a virágtő aljától a száron felfelé
egészen a csúcsáig s azután a tojást forgatván, ugyanazon irányban tovább visszük :
a másik oldalon elsőnek ismét a virágtő alsó része bukkanik elő.
C) Az egész felületet egyetlen egy virágtő borítja. Ez rendszerint igen gazdagon
tagozott forma, mely száraival és indáival, virágjaival és leveleivel sűrűen kitölti
a felületet.
A tagozott felületen mindenekelőtt szembeötlenek a tagozást eszközlö vonalak,
melyek a tojásalaknak vagy az egyenlítőjén, vagy délkörein vonulnak végig. A
köröttük elhelyezett díszítmények belőlük erednek vagy rajtok állanak.
A tagozás sokféleképen történik. Szokták a felületet az elválasztó vonalakkal
két vagy négy részre osztani. Gyakori eset, mikor nyolcz részre bontják a felületet.
Ritkábban fordul elö a három, valamint a hat részre való osztás. Az egyenlítővel
párhuzamos szélességi körök csak elvétve fordulnak elő; délkörökkel kapcsolatosan
— úgy látszik — sohasem.
Az ilyen tagozó vonalakból eredő vagy azokon álló, illetőleg metszőpontjaikból szétsugárzó díszítmények hatásukban vagy egy félfelület díszeként
vagy inkább szalagdíszek, illetőleg mustrák alakjában jelentkeznek.
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Ha e szalagdíszszerü ornamentumokat kiterítve gondoljuk, azaz ha a forgás
test felületét a Merkator-féle projekczió értelmében gondoljuk ábrázolva s az
ornamentumokat lerajzoljuk, nyilvánvalóvá válik, hogy azok jobbára a hímzésnél
és kivarrásnál szokásos szalagdíszítmény köréből erednek.
Végül megemlítendő még a hálós dísz, a mely úgy keletkezik, hogy a tojás
felületén vagy az egyenlítő és két délkör mentén vagy pedig más irányban, de
bizonyos rendben dupla vagy háromszoros vonalakat rajzolnak, melyek a felületet
három-, illetőleg négyszögalakú mezőkre bontják. A háló egyes tagjainak találko
zási helyén karikák vannak; a mezők, minthogy többnyire igen aprók, nagyon
egyszerű rozettával díszíttetnek, vagy éppenséggel üresen maradnak.
Hogy a népművészet e szerény ágában is mennyi eredetiség és gazdagság
rejlik, hogy hány formát termelt, mely aranyos naivitásával, avagy tökéletes stili
zálásával valóban meglep, annak igazolására szolgáljanak az ide rajzban mellékelt
s egytől-egyig baranyai tojásokról vett motívumok. (L. 2—6. á.)
A mi a tojások nemzeti jellegét illeti, csupán olyan hímeket vettünk figye
lembe, a melyeket magyar eredetüeknek jeleztek a gyűjtők. Ha azonban ábráinkon
végig tekintünk, csakhamar rájövünk, hogy itt a magyar mellett egy igen erős
szláv karakter is jelentkezik úgy alaki díszítményi, mint színezési tekintetben.
Ez természetes is, ha arra gondolunk, hogy olyan vegyes, a különböző nemzeti
ségektől annyira tarkázott területen, a milyen Baranya, a magyar ízlésnek a nem
zetiségek ízlésével való elegyedése elkerülhetetlen s így a vidék jellemző vonása.
Ezért méltányos volt a gyűjteménybe olyan tojáshímeket is felvenni, a melyek
idegenszerű elemek mellett magyaros vonásokat is mutatnak, vagyis a melyek
stilisztikai szempontból bizonyos rokonságot árulnak el a magyar hímekkel és
a melyek kifejezetten a magyar közönség számára készültek. Hogy az idegenszerű
tojáshímek között tényleg vannak olyanok, a melyeket a vidék magyar lakossága
nem tekint idegennek, holott ornamentikájuk nyilvánvalóan szláv eredetű, de a
magyar származásúakkal bizonyos rokonságot tüntetnek fel, arra néhány példává,
szolgálhatunk. A IV. t. 10—12., az 1. á. 3. sz. alatti tojáshímek Mohácsról
valók. Tőlük az idegenszerű jelleget eltagadni nem lehet, habár találunk bennük
olyan vonásokat is, a melyek a magyar népies díszítésben előfordulnak. A virágot,
szárat stb. csőrében tartó madár, gyakran kettő egymással szemben, a tipikus
eleme a dunántúli pásztormüvészetnek. A IV. t. 17., 18., a 2. á. 38., 40. és
57. sz. alattiak Pécsváradról származnak. Szláv jellegűek, de egyiken magyar
felírás van. Ott van továbbá a IV. t. 13. sz. a. madáralak, a mely szláv jellegül
pedig egy helybeli magyar asszony festette. Vagy ott van a 2. á. 45. sz. Magyar
székről való dísz, a melynek erős és nagy csigavonala nagyon szlávos jellegű,
pedig származási helye, épp úgy, mint felírása, „Éljen a haza", eléggé dokumen
tálják magyar eredetét.
Rajzainkon a formákat az ő válfajaikban és rokonaikkal együtt egymás
mellett mutatjuk be. Azt hisszük, hogy ebből az összeállításból eléggé kitűnik az
anyagnak stilisztikailag ha nem is teljesen homogén, de mindenesetre kellően
összevágó jellege.
Arnkold Nándor.

IV.

'

BANNER BENEDEK I Á NYITRAMEGYEI SÁG KÖZSÉG TÓTJAINAK NÉPVISELETE

183

A nyitramegyei
Ság község tótjainak népviselete.
A tót nyelvhatártól északra, a galgóczi járás közepén fekszik Ság község
a Vág és Nyitra folyók völgyei között nagyobbára észak-déli irányban húzódó
alacsony dombsorok alkotta egyik völgyben. Apró házai zsúppal fedett nagy
fedeleikkel a dombok lejtőjére húzódtak fel, a hol akácz-, szilva- és diófa-óriások
árnyékaiban úgy meglapulnak, hogy csak akkor veszi észre az ember őket, mikor
már bent van a falu közepében.
*A tót nyelv déli határától alig húsz kilométer választja el s daczára ennek
közel 800 lakója közül alig-alig beszél egy-egy magyarul, anyanyelvére nézve
pedig mind tót; az V4V0 m a őy a r > a m ^ a legújabb statisztika kimutatni képes,
a hivatásuk teljesítésére bevándorolt, magán- és köztisztviselőkre esik. Benne van
tehát a Magyarország északnyugati szegletét betöltő óriási tót képletben, melynek
„tömegességéről, nagy földdarabra szétterjedő egyenletes arányairól az a benyo
másunk, hogy a tót et unikum kialakulása nem sokkal késhetett a felföldi német tele
pesek megérkezése után s feltétlenül megelőzte az anjoukori összes jövevényeket."x
Tehát a XIV. század elején már területünk is tót lakosságú, mert „a Tátra,
Fátra, Nyugati-Beszkidek havasvilágát már a honfoglalás szlávnak találta, az is
maradt", hiszen „a magas hegyek és a magyar természet alig fértek valaha össze". 2
Jelentékenyebb szerepet sohasem játszott, csupán azt állapithatjuk meg róla,
hogy 1256-ban a királyi halászok birtoka volt. 3
Hogy ennek a jelentéktelen, kis tót falunak népviseletével önálló czikk
keretében foglalkozom, onnan van, hogy a mily tarka színpompát és változatos
ságot fogunk találni a népviseletben itt, épp olyan tarka, olyan változatos, sőt
szeszélyesen változó a népviselet a tótok lakta területen csaknem faluról falura;
hogy Nyitramegye tót lakóinak népviseletét megírni, úgy, hogy az hézagok
nélkül és tökéletes legyen, talán csak akkor sikerülne, ha mind a 400 közsé
gének népviseletét külön-külön írnok meg. Az első és második ábrán két szom
szédos község (Ság és Galgócz) leányait mutatjuk be ünneplő öltözetben. Ez a
két kép is elég eklatáns bizonyítéka előbbi állításunknak, pedig még szembe
tűnőbbet is választhattunk volna.
A külső tisztaság, a díszítések, különösen a tarka színek használata iránti
előszeretet, a mi azonnal szemünkbe Ötlik, ha tót faluba lépünk: bőségesen
visszatükröződik a ruházatban. A nehéz, tarka hímzések, czifra csipkék, szallagok
festőivé teszik a tótok ünneplő ruháit, de nem ment azoktól a köznapi sem. Férfiak
és nők egyaránt szeretik a tarkát, a díszeset.
Nézetem szerint legáttekinthetőbben úgy csoportosíthatjuk a ruházat egyes
darabjait, ha azt a sorrendet követjük, a melyben azokat magukra veszik; ezzel
egyúttal elkülönítettük a férfi és nő ruházatának leírását is egymástól.
1
1
3

Balogh Pál: Népfajok Magyarországon. 89. lap.
ü. 0. 69. lap.
Magyarország Vármegyéi és Városai, Nyitra vármegye. 67. lap.
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Lássuk előbb a férfit (chlap), nem azért ugyan, mert az életben is ö, aférfi az első, s a szolgai munka csaknem egészen az asszonya nyakába szakad,
a ki ennek következtében már 30—40 éves korában csoszogós, ránczosképü,
kész vénasszony; hanem azért, mert a férfi ruhája lényegesen egyszerűbb lévén,
talán annak megismerése megkönnyíti, legalább is hozzászoktat bennünket a
sokkal aprólékosabb és bonyolultabb női ruházat áttekintéséhez. (3. á.)
A gatya (gate) szükszárú. Kendervászonból készül (konopné), a mit a tót
menyecske maga sző. Boltban vásárolt vászonból még ezek a tótok nem varrnak
semmi fehérneműt, arról meg éppen szó sem lehet, hogy készen megvegyék,
mint az alföldi magyarok legnagyobb része teszi. A gatya korczában (üncy) madzag
(motus) van fűzve s ezen ránczba (rance) szedve. Szára (jedna gata) alul rojtos,

1. á. Sági tót lány ünneplőben.

2. á. Galgóczi tót lány ünneplőben.

ez a rojt (strapce) magából a vászonból van bogozva (lásd 3. á. közepén
álló kis fiú). A hasítékja (ráspork, lebó váce) kicsiny legfeljebb 10—15 cm
hosszú és soha nem ér fel a korczig s ezt a hasítékot egy fül takarja, a mit
uchó-nsik neveznek. Télen a nadrág alatt ugyanilyen gatyát viselnek s ma már
gyakori a trikó gatya (strikuvána gat'a) is.
Az ing (koséra) csak derékig ér (krátka = rövid), szintén házi kendervászon.
Gallérján (golier) gomb nincsen, hanem madzaggal (snorky) kötik össze. Rendesen
2—3 cm. magas s félig visszahajlik. Ujja hosszú (rukáv koselni), kézelője (limecky)
két gombra jár és szorosan záródik a csuklók felett. Gallérja és, ujja rendesen
piros vagy kék szegélyű. Ez a közönséges, a köznapi kosela. Az ünneplő vagy
hímzett ujjú (vysiváné rukávy) ing egyenes (siroké) ujjai sokszor könyökig hím
zettek, legtöbbször még a válla is. Limecky nincsen rajta. Piros, kék, sárga,
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gyakran fekete-sárga színekkel van gazdagon himezve. — A mellékelt himzésmintákon
A) betűvel jelöltem meg a férfiing ujjára és vállára használt mintákat. — Télen az
ing alatt még trikó-inget is viselnek, a mint láttuk a gatyánál is, s ennek
neve „strikuvána kogela".
A nadrág (nohavice) kék vagy fekete posztóból készült csizmanadrág, a mi
szíjjal (remeü) van felkötve. Sajátságos, hogy sohasem ér fel a derékig, hanem
nagyon rövid felső része lévén, valósággal a hasra van felkötve. Ennek, úgy
gondolom, az a rendeltetése, hogy a szintén igen rövid mellénynyel képezett
közén minél széleseb darabon lássék ki az ing, a mit hátul a nadrágon kívül kicsün-

3. á. Tótok ünneplő ruhában.
getve viselnek. A nohavice ellenzővel (fertugka) nyílik, mint a magyar nadrág s
legtöbbnyire már csak ezen találunk zsinórozást (snorky), míg régente a nadrág
szára és hátulja is erősen vitézkötéses volt.
Mellény (lajblicek, lajblík, ritkán prúcel) kétféle ismeretes a sági tótoknál.
A fekete posztóból készült két sor czérna gombos (cvernuvé gombicky) a köz
napi használatra való, ennek a melle közepén egy szívalakú kivágás van, ez a
„srdco" ( = szív, lásd 3. á.). Ennek rendeltetésére nézve hiába kutattam.
Sok mindennek sikerült a nyomára jönnöm igazán kitartó és kudarczoktól vissza
nem rettenő utánjárás, tudakozódás árán, de a lajblík srdcójáról csupán annyit
tudtam kisütni, hogy azért viselik „lebo to tak zvikli* (mert azt úgy szokták).
Az ünneplő mellény (kacabajka) a tótnak legtarkább ruhadarabja. Rendes körül
mények között kék vagy lilaszínü barketből készül, a min kisebb-nagyobb minta

,
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van szőve feketével. Hímezve a szélei, zsebszélei és nyaka vannak erősen, a hátát
olykor fényes gombok díszítik, hímzés vagy sujtás a hátán nincsen. Hímzései
arany, vagy ezüst szállal készülnek, de a nyaka körül mindig aranynyal, a zsebei
nél fekete pamuttal. Mindig csak két zsebe van a kaczabajkának s ezek fent
vannak elhelyezve. Két sor gombja van elől, a mi néha fekete, csillogó csont
gombokból (cierné kottené gombicky) néha, de ritkán posztógombokból (sukené
gombicky) van formálva. A kaczabajka a fiatalok díszmellénye, idősebbek parádé
ban sima fekete (srdcó nél
küli) vagy egyszerű fekete
bársonymellényt viselnek.
Ennek minden ékessége a
két sor fekete gomb és a
széleit díszítő czakkosra
kivágott posztóbetét. Saját
ságos, hogy a mellényt be
gombolva — mondhatni —
sohasem viselik s annak
már szűk szabása is olyan,
hogy feltételezi a nyitva
viselést (lásd a 3 . á. összes
férfialakjait).
A kabát (kábát) kék
vagy, és pedig gyakrabban
fekete posztó. Kihajtó gallér
ral (obrubok) varrják, két sor
gombra. Rendesen négy
zsebe van, fülek nélkül.
Zsinórozást csak ritkán talá
lunk rajta, ha van az ujjain
és a hátán. Nyáron csak
nagy ünnepeken veszik ma
gukra, de ilyenkor is csak
panyókára.
A tót férfi viseleté
4 á Hímzésminták.
nek ékessége a
masla.
A masla két egymás tetejébe tűzött tarka szalagból való csokor, melynek két hurkos ága
vízszintesen s fél hosszúra eresztett szárai függőlegesen állanak. A felső csokor sokkal
világosabb és sokkal keskenyebb szalagból való, lényegesen kisebb is, úgy, hogy az alatta
lévő sötétebb színű másik csokrot erősen látni engedi. Úgy a nagyobb mint a
kisebbik csokor lelógó ágán csillogó ezüst- vagy aranyrojt (strapce) van, a mi
egyrészről ékessége a más Iának, másrészről az a praktikus rendeltetése, hogy
súlyával fekvő helyzetben tartsa a lenge selyemszalag-csokor lefüggő szárait.
A máslát a koseía nyakára tűzik (a tűzésről majd később részletesen), s valósággal
a modern női nyakkendők ősét láthatjuk benne. Ennek közepén fényes fejű biz
tonsági tű van, a mit „spendlik (néha brosna)" néven neveznek.
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Fejükön kerek tetejű, közepes karimájú kalapot (sirák) viselnek a tótok, a
mely, ha díszbe öltözködnek, mindig csak posztóból lehet. Nyáron különböző for
mája szalmakalapot (slameny sirák), télen hatalmas méretű báránybőr sapkát
(ciapka) viselnek, a szükség szerint.
Egyebekben téli és nyári öltözetük megegyezik, télen mindössze egy féltérdig
érő, hosszú fekete kabátot húznak a többi fölé, a mit kepeü-nék neveznek.
Nem lenne azonban teljes a férfi ruházatának leírása, ha meg nem emlé
keznénk a legények kalap
díszéről. Hosszú tarka —
leggyakrabban magyar nem
zeti színű — szalagot visel
nek a kalap köré csavarva,
a mit több ágban lelógat
nak, úgy hogy néha a föl
det is éri. (A 3. ábrán a
háttérben álló hatalmas tót
legény kalapján látszik a
sok nemzeti szinü szalag,
lelógó szárainak egy részét
is felcsavarta, mert úgy
mond „úgy sem látszanék
a képen, ha hátul lógatná".
Minél több és minél hoszszabb szalag lóg le egy ka
lapról, annál különb annak
a viselője! A hol a szala
gok lelógó szárai elválnak
a kalapot körülvevő szalag
tól, ott egy „masla" tartja
azokat össze, melynek kö
zepéből szintén nem hiányozhatik a csillogó „ spendlik". A szalagon kívül zöld
ágakat, virágokat és tol
5. á. Himzésminták. ,
lakat is viselnek, a mit
közös néven „sabadság"-nak hívnak. Különös, hogy csak 18—20. évtől fel
felé viselik addig, míg meg nem házasodnak. Szóval a sabadság viselése
a tnlajdonképeni legények privilégiuma, arról ismerhetjük fel őket. Nagy gonddal
is ellenőrzik azután maguk között, hogy jogosulatlan fel ne merészelje tenni.
S ha mégis akad vakmerő merénylője a „sabadságnak", azt olyan kézzelfoghatólag utasítják rendre, hogy örökre elmegy a kedve tőle.
A legényverekedéseknek, a mik rendesen bicskával és vérrel füg
genek össze, a legtöbb esetben a „sabadság" viselésével való visszaélés a
szülő oka.
Szándékosan hagytam a ruhadarabok közül utoljára a csizma leírását. Tettem
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pedig azért, mert férfiak és nök teljesen
egyformát viselvén, önként
kínálkozó átmenet lesz ez a férfi ruházatának leírásától a nöi viselet ismerte
téséhez.
Kétféle csizmát ismer a tót, a köznapi, a dolgozó- és az ünneplő- % agy dísz
csizmát. Köznapi csizmáját (bóty) egyenes, de puha szárúnak csináltatja, egy
darab egyenes börböl készül a talpa, s a rajta lévő sarok egyetlen vastag bőrdarabból van kivágva, tehát lapos, s erős széles, nagy patkó van rajta. Össze
sem lehet hasonlítani ezzel az otromba, formátlan alkotmánynyal az ünneplő
csizmát (stible). Ennek formás feje hajlított talpon nyugszik, sarka magas, keskeny,
patkója valósággal filigrán alkotása a kovácsmüvészetnek. Kemény ívesen vágott
szára zsinórba van 6zegve s alól ránczos torokban megy át a fejbe. Ezt a formás
csizmát természetesen a fiatalok viselik, míg az öregek alacsony sarokkal viselik
a „stible^-t is. A cöizma színe mindig fekete.
Újabban kezd terjedni a félczipö (topánka), a mivel együtt jár természetesen
a harisnya viselése is. Ez azonban még a kezdet stádiumában van s leginkább
a városban szolgáló leányok hozzák magukkal, de már is konstatálható káros
hatása, mit a szép népviselet megrontásával okoz.
A lábat, mielőtt a csizmába húznák, kapczába (onicka, onica) csavarják.
A mint a kalapjáról és lajblijáról ismerjük meg a férfi és fejének bekötéséről
a nő családi állapotát, éppen úgy tájékoztat bennünket ezen a téren a kapcza.
Talán kicsinyesnek, talán nevetségesnek is tűnik fel ez az állítás, de feltétlenül
igaz, feltétlenül megbízható. A férfiak lábán másféle onickát, mint fehéret (biela)
találni sohasem lehet; leánynak csak rózsaszín vagy vörös (cervena alebo rúiíova),
asszonynak pedig tarka (strakava) kapcája van. Annyira megrögzött ez a színek
hez való ragaszkodás, hogy véletlenségből sem találunk tótot, a ki a neki meg
nem felelő színű kapczát a lábára csavarná.
Most, a mikor áttérek az asszonyok és leányok ruházatának leírására, szin
tén azt a módszert fogom követni, a mit a férfiak viseletének ismertetésénél
szem előtt tartottam, hogy abban a sorrendben írom le az öltözék darabjait, a
melyben azokat magukra veszik.
Azt már láttuk, hogy mit és hogyan vesz a lábára a tót leány és asszony,
áttérhetünk tehát ruházatának többi részére.
Legelső fehérnemű darab az alsószoknya (spodoik). Ne képzeljen senki
magának valami közönséges szoknyát, mert erősen csalódnék. A ^spodnik" leírása
úgy, hogy az elképzelhető legyen, igazán kemény dió, azt látni kellene ; de azért
megpróbálkozom vele. Ez is, mint az összes fehérnemüek, házi kendervászonból
készül, szabása nagyon emlékeztet a modern mieder-szoknyák szabására, a meny
nyiben nemcsak korczig ér, hanem a derékon felül jó araszszal. Derékban egészen
testhez álló s innen felfelé eső részén végig ki van hasítva elöl. Olyan szűk,
hogy a legritkább esetben képes viselője egyedül felvenni, hanem erős segít
ségre van szüksége, hogy magára kényszerítse. Alsó része elől sima s összes
dísze az egész spodnikot körülfutó, s magából a szoknya vásznából bogozott
rojt (strapce), hátul ellenben jó darabon apró egymás mellé húzott ránczczal
(faldi) ékes, a mi fent a korcz alatt 4—6 sorjával is le van varrva.
Rendesen csak térden felül ér. A deréktól felfelé lévő részét a vállakon
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átvetett két kantár (oplecka) tartja s mivel ez a hasíték által képezett két lebenyt
fenntartani nem tudja, azokat tűvel tűzik a kosela melli részéhez.1
Az ing (kosela) házi vászonból készül, rövid, csak derékig ér s elöl végig
nyitott. A nyakánál két vörös pántlikával kötik össze. Egészben sima ruhadarab
ezf s dísze csupán az ujjain és nyakán levő hímzés. Az ing nyaka ugyanis nagy,
a vállakat betakaró gallérban végződik (krézel), melyen szebbnél szebb széles
hímzést találunk. Hasonló hímzés van az ing ujjain (tácle) is.
Köznapi viseletre szánt ing „krézelje" és „tácléja" kék és piros vagy csak
kék és csak piros színekkel van hímezve, míg a parádés, az ünneplő ingen
mindig fehér hímzést találunk. Ha az ember reá néz egy tót menyecskére vagy
leányra, azt hiszi, hogy puffos, rövid ujjú inget visel, pedig az az ing mindig
hosszú ujjú, csak a felvevési módja adja meg neki a rövid jelleget. A „kosela"
úgy van szabva, hogy sima bő része a csuklóig ér. Itt a csuklónál van reá
varrva a „tácle", mely rendesen 12—15 cm széles hímzés. Ha figyelmesen meg
nézzük, csak akkor vesszük észre, hogy ott, a hol a „taele" hozzá van varrva az
ujjhoz, egy keskeny zsinór számára befűző van varrva. Mikor azután az inget
magukra veszik, akkor az ujját feltolják a könyök fölé s a keskeny zsinórral
összebúzzák és megkötik, úgy hogy vissza se csússzék, de meg ne is vágjon. Ilyen
formán keletkezik azután a puffos rövid ujj, a milyen a 3. ábra összes női alakjain
látható. A „tacle" csak a köznapi viseletre szánt ingre van varrva. Az ünneplő
ingen ilyen nincsen, ott a „tácle" külön köthető fel s ezért egy keskeny felálló,
kemény, aranyhímzéshez van varrva.
A kor romboló szellemének megfelelően a sági tótoknál is kezdi a hímzések
helyét lassan, de biztosan elfoglalni a gyári csipke. (A 3. ábrán balról álló kis
leány nyakában már olyan „krézelt" láthatunk, mely aranygallérra van ugyan
varrva, de anyaga olcsó csipke.) Persze a sok testi munka, a mi újabban már a
téli hónapokban sem szünetel, annyira igénybe veszi a leányok minden idejét,
hogy valósággal kénytelenek régi nemzeti kézimunkájukkal felhagyni, de meg
sajnos, sokan már nem is értenek hozzá.
Lássunk most egy igen érdekes ruhadarabot, a szoknyát (suküa). Ránézve
az ember azt gondolná, hogy kötény. A szó teljes értelmében inkább is az, mint
szoknya. Egy teljes négyszögalak, melyen két keskeny szalag van. Úgy kötik
azután fel, hogy elől legyen a végig nyitott része; szóval éppen fordítva
mint a kötényt. Hátul apró, sürü, egymás tetején húzott ráncz-(zberi)-ba van
szedve, de ezen nem látszik a behúzás, mint a spodnikon. Erősen testhez álló
1

Már fentebb ígéretet tettem, hogy a tűzésről megemlékszem később, most a
spodnik felső lebenyének megtűzésével kapcsolatban itt az alkalom, hogy igéretemet
be is váltsam.
Láttuk, hogy a tót legény feltűzi masTáját, megtüzi kalapján a sabadságot; a tót
leány tűvel erősíti fel „spodnikját", látni fogjuk, hogy a „maslája" is tűvel jár, hogy a
„stuzkájába" 10—12 tűt tűz, hogy fejrevaló kendőjét sem köti, hanem előbb azt is Össze
tűzi. Ezeket a darabokat a magyar ember — a mennyire az lehetséges volna — bizo
nyára gombra vagy kapocsra csinálná, de legalább is madzaggal kötné fel. Mindenesetre
levonhatunk belőle egy konzekvencziát, azt, hogy a tót szereti a ruházatának egyes
darabjait tűvel megerősíteni; s talán nem leszünk túlságosan szigorúak ítéletünkben, ha
ezt a rendesség, a rendszeretet rovására jegyezzük ?!
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ruhadarab, a mi érvényesülni hagyja a szálas tót leányok formás alakját! A szoknya
rendesen tarka kelméből készül, leggyakoribb színe a lila, kék és fekete. Alsó szé
lén díszítve van fekete csipkével s e fölött 6—8 sorjával is varrják reá a nagy ob
oára vörös mintájú keskeny szalagokat.
Nyáron lenvászonbói készült felső szoknyát hordanak, a minek „rubác" a
neve. A szoknya mindig olyan hosszú, hogy a csizmaszárból alig takar el valamit.
A szoknyának már a fentebb ismertetett szabása is lehetetlenné teszi, hogy
kötény (zástera) nélkül
viseljék. A tót asszony
népen mindig is van kö
tény, még pedig legalább
kettő, de négy-öt is lehet I
Kettőt azért visel, hogy ha
az egyiket munkaközben
bepiszkolja, egyszerűen
kicserélhesse, ha bármi
okból ember elé kell men
nie. Mielőtt a tót aszszony kilépne a kapuján,
vagy ha napszámosmun
káját bevégezve haza
felé indul, bizonyos, hogy
előbb felcseréli a kötényét,
addig nem megy egy ta
podtat sem. Ez a kötény
is négyszögalakú, mint a
szoknya, csakhogy míg
annak ránczai közepén —
tehát a hátul eső részén
— vannak, addig a kötény
ránczai az oblongumalak
két szélét foglalják el.
A kötény ránczai lapo
sak, ritkábbak mint a
6. á. Hímzésininták.
szoknyáé és le vannak
varrva (faldi). Ha már most felkötik, ránczai oldalt esnek s eltakarják a szoknyá
nak elül eső nyílását, sőt eltakarják annak nem ránczolt részeit is. A hétköznapi
használatban kék vászonkötényt használnak, a minek egy sor csipke az összes dísze,
megkötője is egészen normális, megszokott. Nem így van ez az ünneplő kötővel.
Annak alul éppen annyi szalag- és csipke-dísze van, mint a szoknyának s igen
feltűnő széles szalaggal (stuzka) kötik meg.
Ez a szalag kereszthímzéssel gazdagon ékesített és olyan hosszú, hogy a
derékon kétszer körülcsavarva és csokorra kötve két ágban a kötény széléig
lóg (lásd 1. á.).
A szalag végeit még rojt (strapce) díszíti, mely aranyból, ezüstből,
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néha pedig pamutból van. A díszes kötő anyaga rendesen fekete vagy lila
színű klott.
A magyar leányok és menyecskék pruszlijára emlékeztet a tótok prúcel-ja
(néha „pruslik"). Mellényféle ruhadarab ez, mely elöl épp úgy fűződik arany,
ezüst vagy vörös színű zsinórral, mint rokona, a pruszlik. Kereken kivágott nyaka
van, a mi látni engedné az alatta levő inget, ha a krézel be nem takarná még
a proslik felső részét is. A tót nő minden körülmények között visel prúcelt,
csakhogy hétköznapo
kon vászonból készültet,
ünnepen pedig mindig
selyemből valót. Szövete
mindig nagy virágos min
tájú s erre jön azután
a dísz, a mi rendesen
arany- vagy ezüst-hím
zés. Elején csak a szé
lein húzódik végig egyegy hímezett sor, míg
a hátulja a szabás for
máját követő egymás
mellé varrott ilyen hím
zéseket visel, néha 4—5
sorjával egymás mellett.
Hogy a díszítést így a
pruszlik hátára tették,
annak magyarázatát ab
ban leli, hogy elejéből
alig látszik ki valami
hiszen a kosela krézelje, a masla és a
kötő szalagja csaknem
elfedi azt, háta pedig
szabad.
Elöl az ing nya
7. á. Hímzésminták.
kához tűzik a „magíat",
a mi a nőknél éppen olyan, mint a férfiaknál, részletes leírását lásd ott.
Fejükön kendőt (rucník) viselnek. Az elképzelhető összes minőségekben hord
ják a kendőket, de ünnepies alkalommal csakis selyemkendőben látjuk az asszo
nyokat s néha a leányokat is. Ennek a kendőnek (lásd 1. á.) hatalmas széles
rojtozata van. Különös azonban, hogy csak két oldalon rojtos, a másik kettőn
sima, minek következtében mindig csak egy oldalra köthető fel. Kendőjüket a
tótok nem kötik, hanem szorosan összetűzik közvetlenül az álluk alatt7 mint az
1. és 3. ábrákon látható, a tűzés alatt azután a rojtokat lazán összebogozzák.
A leányok (dievcence) legünnepiesebb fejdísze a „stuzka". Egy négy-öt
méter hosszú, tenyérnyi széles, mintázott, vagy sírna, de egyszínű vörös szalag.

Ezt nagy ügyességgel úgy tűzik a fejre, hogy teljesen betakarja a hajat s egy
simán álló sapkaszerű képietet alkot. (Lásd a 3. ábrán a bal háttérben álló
leányalakot.)
Hátul azután a fennmaradt szalagot derékig lecsüngetik. A stuzka lelógó
két ágát épp úgy aranyrojt (strapce) díszíti, mint a masla vagy a kötŐszalag végét s díszessége mellett itt is azt a czélt szolgálja, hogy függőleges
helyzetben tartja az amúgy talán könnyen lebegő szalagot. Természeténél fogva
olyan ez a fejdísz, hogy
viselője maga feltenni nem
tudja, hanem mindig vala
kinek a segítségére szorul,
hogy a sokszor 10—15
gombostűvel járó szalagot
a fejére alkalmazza. Aztán
nem is ért ám mindenki
a stuzka feltüzéséhez, s
ezért gyakran látni leányt,
a mint hajadon fővel megy
a szomszédba, mielőtt a
templomba menne, mert
otthon senki sem ért a fejdíszének feltüzéséhez, vagy
legalább is jobban érte
nek hozzá a szomszédban.
Különös alkalmakkor még
egy lenge csipkekendőt is
kötnek a stuzka fölé, a mit
„ cipkávy rucník, tilangrovy
rucník, lebo ritky rucník*nak neveznek.
Az asszonyok (zena)
a kendő alatt „cepiec"-et
viselnek. A cepiec rendesen
fehér vászonból, néha fehér
.8. á. Himzésminták.
kötésből késztilt fejkötő, a
mi az egész fejet beborítja. Hátul két fehér galand (snorky) van reá varrva, a mi
olyan hosszú, hogy vele a homlokán át, a fülek mögött a fej kétszer körülköt
hető. A fejkötő fehér csipkéje (cipky) mindig kilátszik a kendő alól s ez is
egyik ismertető jele az asszonynak, (Lásd 3. á.)
Téli és nyári viselet között az asszonynépnél is épp olyan kevés a különb
ség, mint a férfiaknál, mindössze egy sötétebb színű, gyakran fekete, hosszú ujjú
— valósággal ujjasszerű — felső kabátot húznak a prúcel tetejébe, a mit
„stofova kacabajka"-nak hívnak. Gyakori még különösen öreg asszonyoknál a
nagykendő (velky rucník) viselése téli időben.
A népviselet tüzetes ismertetése nem volna teljes a hajviselet leírása nélkül.
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Azért különös tekintettel a női hajviselet kiváló sajátságára, az alábbiakban fog
lalhatjuk össze röviden azokat az adatokat, a miket ezen a téren a szűkszavú
és felvilágosításaikban a fukarságig takarékos (talán félénk?) tótokból kivenni
sikerült.
A nyitramegyei, így a sági öreg férfiak is, a régi időben hosszú simára
fésült és erősen zsírozott körhajat viseltek, ellentétben a környező Turócz, Zólyom
vármegyék tótjaival, a kik 2—10 ágba fonva viselték hajukat. Ságon még ma
is láthatunk ilyen kör
hajas öreg tótokat, de
ezek simára borotvált
arczukkal erősen kive
szőfélben vannak. Ma
már a katonai szolgá
latnak és a sűrű Ame
rika-járásnak
hatása
alatt mindegyre gyérül
a körhajasok száma, s
úgy hiszem, még egy
emberöltő elég lesz arra,
hogy csak az emlékek
őrizzék az ősök eme
szokását. Féloldalt vá
lasztva s kissé a hom
lokba fésülve hordják a
hajat leginkább s ha
szakált viselnek, az a
leghatározottabb
úgy
nevezett Kossuthszakáll.
Igen ritka jelenség ma
napság már a borotvált
bajusz is, pedig nem is
régen ez még általános
szokás volt itt. Ma
már huszárosán kipö
9. á. Hímzésminták.
dört szőke bajusz dí
szíti a tót férfit!
A leányok hajviseletét fejdíszük a stuzka határozza meg. Középen elválasz
tott és simára fésült hajukat két ágba fonják, jó szorosan, hogy vékony legyen
a fonadékja (vrkoc). Ennek oka abban rejlik, hogy vastag fonadékon nem lehetne
a stuzkát simán feltenni. A fonadékokat nem hátul, szóval a tarkón csinálják, hanem
a fülük mellett. Két végében hosszú keskeny rózsaszín szalagot (rúzove gnorky)
fonnak, a mivel koszorúba (kornice) kötik a hajat, úgy hogy hátrafelé kezdvén a
koszorú feltevését, elöl már többnyire csak a rózsaszínű szalagból jut. Meg kell
itt jegyeznem, hogy a tót nők haja általában rövidnek mondható. Sőt, hogy a
hiúság milyen sajátságos formában jelentkezik néha, az egy eklatáns példával
Néprajzi Értesítő XII.
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igazolható éppen a tót nőknél, a kik, hogy stuzkájuk simán álljon, ha a
teremtés dús hajjal áldotta meg őket, képesek annak közepéből nagy darabot
kivágni.
Az asszonyok hajviselete minden megmagyarázható befolyás nélkül alakult
ki olyanná a milyen; s az embernek szinte megáll az esze nem ugyan azon,
hogyan találhatta ki valaki ezt a minden gyakorlati czélt nélkülöző, kényelmet
len s határozottan egészségtelen viseletet, ámbár azon is lehetne töprengeni,
hanem azon, hogyan akad
hatott ennek követője,
hogyan terjedhetett ez el
általánosságban, hogyan
ismerte el a „közvéle
mény" valósággal kötele
zőnek.
Az asszonyok is kö
zépen választják el a
hajukat, azután felkötik
a fejükre a „grgúlát",
két egymásnak ellentétes
„ S " betű formájú és két
szabad végén hosszú sza
laggal ellátott vasdrótot
s erre felhengerítik az
elválasztott hajukat, úgy
hogy az a iülek háta
mögött valósággal két ke
mény hurkát képez s
simára feszíti a hajat a
' fej tetején. Ezt a haj
viseletet a benne lévő és
formáját megadó drótról
„grgúlá"-nak nevezik.
Hogy ez a hajvise
let egészségtelen, annak
10. á Hímzésminták.
bővebb magyarázata feles
leges, úgy hiszem elég lesz csak annyit mondanom, hogy hétszámra feleslegessé
teszi a fésülködést s ezt lehetőleg ki is használják viselői.

*
Ezzel aztán megismerkedtünk volna a sági tótok népviseletével. Ruházatuk
nak szépségeit épp oly lelkiismeretesen és tapasztalataim, meggyőződésem szerint
állítottam tisztelt olvasóim elé, a milyen lelkiismeretesen és szintén tapasztalatok
ból leszürödött meggyőződésem alapján mutattam rá azoknak és ennek kapcsán
viselőinek hibáira. S ha emellett, hogy czikkecském egyes részleteit élénkebb vilá
gításba állíthatom a nyilvánosság elé, az alább mellékelt Mmzésminták bemutatá-
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sával, még azt a czélt is elérhetném, hogy érdeklődést keltek egy figyelemre méltó
és igazán a művészet színvonalát megközelítő s erősen a kihalás utait járó házi
ipar, a tót hímzés iránt s ezáltal annak fellendülését csak egy lépéssel is
előbbre vihetném; olyan munkát végeztem, melyért megbocsájtják nekem azt a
szigorú, de igazságos kritikát, melynek nyilvánítását itt-ott magamtól megtagadni
nem tudtam.
Vajha teljesedne eme alig remélt reményem; vajha nem hiába mutattam
volna rá azokra a veszélyekre, melyek a népviselet meghamisítására és a háziipar
életére törnek; vajha csak annyit érnék is el, hogy a Néprajzi Múzeum össze
gyűjtetné a veszöfélben lévő idevonatkozó tárgyakat: már is látnám munkám
bőséges jutalmát.
A mikor bemutatom a fenti táblázatokon a sági tót himzések legjellegzetesebb,
leghasználatosabb mintáit, két kötelezettségnek kell eleget tennem: meg kell emlí
tenem, hogy azok Vicenec Orsola eredeti rajzai s meg kell magyaráznom azok
használási módját fentebbi ígéretem szerint.
A rajzokat, mint említettem, Vicenec Orsola nevű 16 éves tót parasztleány
rajzolta nekem. Szabad kézzel, emlékezetből. A köröket pohár mentén, a négy
szögeket dobozpapir fedeléből kivágott sablon mellett, de a többi összes részletek
rajzolásánál egyedül a czeruza volt segédeszköze. Bámulatos ügyessége, külö
nösen a nehéz napszámosmunkában eldurvult kezének hajlékonysága, könnyűsége,
azok a biztosan húzott vonalak, a motívumok feltétlen ismerete, ízléses es terv
szerű elrendezése, a berajzolandó terület ügyes felhasználása, az az emlékező
tehetség, hogy ugyanazon minta kétszer elő nem fordul, valósággal meglepettTálán magam is kétkedve fogadtam volna azt az állítást, hogy egy parasztleány raj
zaival van dolgom, ha szemtanuja nem lettem volna gyakran, a mint szűk kis.
udvarukban, egy asztalon, nagy kék napernyő alatt görnyedt a papír felett selégedett mosolylyal tett tovább egy-egy kész lapot.
Tudakozódtam azután tőle s mert hogy megfizettem a munkáját, meg több
ször is találkoztunk, a míg nekem dolgozott, közlékenyebb, bátrabb lett s elmon
dotta, hogy azelőtt az édes anyja rajzolgatta az egész falunak a szebbnél szebb
hímzésmintákat s hogy elöregedett s ő (Orsola) is megtanulta a mesterséget, hát
egészen reá maradt s most ő a falu rajzolója. És — horribile dictu — vászonra,
szövetre, egyre-másra 20 krajczár rőfje ennek a valóságos iparművészeinek!
Még csak annyit jegyzek meg, hogy a férfiing hímzésére használt minták
Ä) betűvel, a tacle és krézel mintái B), a köznapi egyszerűbb Bb), a lajblik és
kacabajka aranyhímzései C) és végül az ágynemű (párnavégek) hímzései D\
betűkkel vannak az ábrákon megjelölve.
Banner Benedek,
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Vándorczigányok útijele.
Rég ismeretes a vándorczigányoknak az az eljárása, mely szerint egyik
utazó karaván a másikkal, avagy a karaván az ugyanazon vajda alá tartozó,
de valamely ok miatt a többitől elmaradt tagjával híreket, utasításokat
közöl. Az eljárás ismeretes ugyan, de az esetek felfedezése, avagy azok
ismertetése mégis oly ritka, hogy évek hosszú során át alig-alig értesülünk
ilyesmiről. Éppen azért nem tartom érdektelennek a gyűjteményemben lévő
czigány útijelek, valamint azok történetének, vagyis tálalási körülményeinek
rövid leírását.
Ott, a hol a Maros felé siető Aranyos folyó völgye a Maros völgyével
összeér, az Aranyos balpartján, az országút vonalán fekszik Hadrév község.
A községtől nyugot felé, úgy egy és fél kilométernyire az Aranyoson híd
vezet át és a jobbparton a híd közelében lévő magaslaton (diluvium szélén)
az országút el is ágazik. Az egyik út a Maros völgyén halad lefelé és
Székelykocsárdnál ereszkedik a diluvium lapályáról a Maros terére alá; a
másik út a hídnál északra fordulva, Gerend, G-yéres és még pár községen
át Torda felé vezet.
1895. év nyarán, egyik nap reggelén úgy hat és hét óra között egy
négy szekérrel utazó czigány karaván érkezett Hadrévre. Állítólag a Maros
völgyben országút és vasút mellett fekvő járási székhelyről, Radnótról, hol
egyik társuk fogva maradt, a kora hajnali órákban indultak el. Hadréven
megpihentek. Ki nem fogtak, csak úgy az úton álldogáltak, mialatt a czigányasszonyok rendes szokás szerint itt-ott kártyát vetettek, jövendőt mondottak,
gyógyítottak és kéregettek. Egy órai ott időzés után hirtelen útrakeltek.
Alig indultak azonban el, egy hadrévi oláhasszony afeletti nagy lármájára,
hogy a czigányok pár tyúkját ellopták, néhányan a falusiak közül a kara
vánt üldözni kezdették.
A czigányok, hogy az üldözéstől szabaduljanak, az ellopott pár tyúkot
a mező azon részén., hol az Aranyos egy kanyarodással az országúthoz
közeledik, ledobták és azzal czéljukat is érték, mert a falusiak az üldözéssel
felhagyva, a kukoriczásba repült tyúkok megkeresésére a szántóföldekre
letértek. A czigányok szekereikkel csakhamar elérték a hidat. A hídon túl
az út egy kis kanyarodással a part magaslatára, a diluvium-fokra kapasz
kodik, a hol kétfelé ágazik. A kapaszkodónál a haladásukat meglassított
szekerekről néhányan leugráltak s rövid tanácskozás után az út nyugoti
oldalán a lejtős mart egy pontján a holmit elrejteni látszottak. Mindezt Zilahi
József hadrévi akkori református levita látta. Ő ugyanis, mint beteges ember,
valami gyógyszerrel élt és ahhoz a kúrához a reggeli séta is hozzátartozott.
Reggeli sétáját a poros országúttól északra egy mezei úton végezte, honnan
éppen visszatérőben volt, mikor a fenn elősoroltak történtek. A távol
ból ő úgy látta, mintha a czigányok a híd közelében valamit elástak
volna. 0 a kukoriczásba állott és onnan figyelte munkájukat. Miután a
czigányok azzal elkészültek, nem az úton mentek fel, hanem a marton lévő
ösvényen érték el a székelykocsárdi utat és ott a közeli korcsmaház mellett
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érték utói a szekereket. A korcsmaházon túl az út melletti forrásnál a
szekerek megállottak. Ott edényeiket megtöltötték és azután mindannyian
a szekerekre elhelyezkedve, gyorsan tovább hajtottak. Azt azonban, hogy
a czigányok nem tértek-e le az országútról Sósszentmárton felé, Zilahi
már nem kísérte figyelemmel, mert alig indultak el a czigányok a forrás
tól, ő is kijött a mezei útról az országútra és a kíváncsiságtól ösztönözve
a hídhoz sietett, honnan a mart
miatt a czigányok további útját
már nem láthatta.
Csakhamar meggyőződött,
hogy ott a marton ásásnak semmi
nyoma, de feltűnt neki, hogy
egy lósóska közelében a har
matos gyom és fű le volt tarolva
és ott különféle dirib-darab tár
gyak voltak jó nagy kavicsok
kal lenyomtatva.
Azokat a tárgyakat meg
nézte, megforgatta, de azoknak
semmi becset vagy jelentőséget
nem tulajdonítva, már-már ott
hagyta és visszaindult Hadrév
felé, mikor eszébe jutottam én.
(Hogy a Zilahi szavaival éljek,
később, mikor a tárgyakat ne
kem átadta, ezt mondta: „Annyi
sok hitvány rongyot és ócska
ságot szed egybe, hogy talán
a czigányok ócskaságai is elfér
hetnek azok között".) Szóval,
rám gondolt és megfordult s a
tárgyakat egy zöldes üvegdarab
és a kavicsok kivételével pa
á. Czigány útijelek (fent az ólomlap,
pírba gyűjtötte és hazavitte s
lent a faforgács és a bőrdarab).
később nekem személyesen át
adva, a látott dolgokat is, így, a mint én azt most leírtam, nekem elbe
szélte. Az így hozzám került tárgyak a következők:
1. Egy nagyfejű vasszeg; kovácsmunka. Ennek hegyéből egy kis
darab hiányzik. Hossza 65 mm és a lapos feje 18 mm széles, Rozsdás
volt már akkor is, a mikor a czigányok az útijelek közé helyezték.
2. Egy 10 cm hosszú közönséges kis faforgács, mely nem valamely
czéltudatos faragás következtében, hanem a véletlen folytán némileg egy
kis bárdhoz hasonlít. (1. á.)
3. Egy 4 cm hosszú cserépdarab, mely valamely széttörött járai cserépedénv füstös kis töredéke.
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4. Egy tyúk farkából kitépett fehér toll, melynek pihejéből egyik
oldalon és éppen a középrészen egy 3 cm-nyi kis rész le van tépve és az
hiányzik is. A toll szára is ott meg van törve, minek következtében a toll
meghajlított vége felfelé görbülve, a kavics alól és a fű közül kiállott.
A toll ezen vége a híd felé mutatott.
5. Ezeknél érdekesebb egy 8 cm hosszúságú ócska fekete bőrdarab, melyet
talán valamely rég elhasznált és elrongyolt övből téptek le. Ennek az egyik
végén sarkantyúval benyomott, úgynevezett berádlizott két párhuzamosan
haladó vonal díszeleg. Ezzel derékszöget képez egy benyomott s szélén
kissé kidomborodó egyenes vonal, mely vonalon kívül a bőrdarab szélén
árral fúrt varrási lyukak sorakoznak. A lyukak közül a legtöbb üresen áll.
Egy lyukban házi kenderczérna, egy másik lyukban vékony spárgadarab,
azután egy másikban sárga fonal, egy másban szürkéssárga fonal, továbbá
fekete fonal, azután piros fonal és ismét egy lyukban fekete fonal, ezeken
túl, a bőr szélének közepe táján pedig kék selyem czérnadarabka van
bebogozva. A czérnák végei rongyos rojtot képezve csüngenek le a bőr
széléről. (1. á.)
Ezek a tárgyak a már említett üvegdarabbal a lósóska kövér levelei
közül úgy hevertek ott és úgy voltak a kődarabokkal lenyomtatva, hogy
ottlétük éppen semmi föltűnést nem keltett és az előzmények nélkül azokat
ott Zilahi nem is vette volna észre. Hogy ezek a tárgyak mily rendben
sorakoztak, arra nézve felvilágosítást nem nyerhettem. A Zilahi állítása
szerint éppen minden rend nélkül, csak össze-vissza valának odahelyezve.
Az említett lósöskától úgy egy-két méternyivel fennebb a marton egy
pirosas színű görgeteg kő alatt, a mart kavicsanyaga közé vegyítve egy piros
színű rongydarab volt lenyomtatva; a rongyban foghagyma és egy oly
kis lapos ólomdarab rejlett, melynek előlapjára durva bekarczolással egy
szakállas, bajuszos emberi arcz és a hátlapjára öt jobbra és három balra
húzott vonal mélyed. Az ólomlap rajzát mellékelem. (1. á.) Zilahi a piszkos és
büdös rongyot utálta, azért azt otthagyta s csak az ólomdarabot hozta el ma
gával. Az egész ólomlap csak 12 mm hosszú, 9 mm széles és 1 mm vastag.
A vastagságába spárga van belefoglalva, melynél fogva ezt a tárgyat fel
lehet akasztani, avagy a nyakra akasztva lehetett viselni.
Hogy ez a kis ólomtárgy az előbb felsoroltakhoz tartozott-e, avagy
azt valaki egy más alkalommal és valamely babonának hódolva helyezte-e
el ott az út elágazása helyén, arra vonatkozóan felvilágosítást nem nyer
hettem. Zilahi azt állította, hogy ő három férfit és egy nőt látott a szeke
rekről a hídnál leugrani. A távolból úgy vette észre, hogy azok ott a marton
egy csomóban maradtak és úgy foglalatoskodtak. Azonban az a pár méternyi
távolság a két lelőhely között oly szerfölött kevés, hogy ez az ólomdarab
is összefüggésben állhat a többi tárgygyal.
Nem állítom bizonyosra, de hiszem, hogy itt a vándorczigányoknak
egy útijele került elő és jutott hozzám. Mit jelentenek az egyes tárgyak,
a lósóskának jutott-e az értesítésben valamely kifejező szerep, avagy csak
nagy leveleivel rejtekhelyül szolgált, továbbá, hogy a tárgyakat takaró és
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lenyomtató kavicsok, melyek egyike fekete színű volt, bírtak-e valamely
jelentéssel, azt nem tudom, de lehetnek, a kik az ilyesmivel már részlete
sebben is foglalkoztak és azt mint egy képrejtvényt meg is tudják fejteni.
Ezért igyekeztem ezt az esetet és a lelt tárgyakat lehető híven ismertetni.
Téglás István.

Második
belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei.
(Második közlemény.)

Adatok a belsőázsiai házépítés ismeretéhez.
Második belsőázsiai utazásom alkalmával az első ázsiai lakóházba Oss város
tól egy napi járóföldre Kurasab faluban léptem be. A kis kurasabi bazár egyik
legcsinosabb háza volt ez, egy kirgiz volosztnoj lakása. Földszintjét egy szart
boltos vette bérbe. Úgy, mint a bazárokban rendesen, oszlopos veranda-féle
faépítmény támaszkodik a házhoz, ez tulajdonképen a nyári lakás és kereskedés
egyben. A bolt maga nyáron csak raktár, télen
persze oda húzódik a szart is. A veranda tete
jén a falombok között erkély van. Ehhez rende
sen egy létrát támasztanak s azon az utczáról
is fel lehet jutni. A vendéget azonban az udvaron
át egy lépcsőhöz vezetik. Először egy szűk elő-

• • •

1. á. Kirgiz lakóház alaprajza Kurasab
faluban.

2. á. Kurasabi kirgiz ház
kandallója.

szobába jutunk, a melyet deszka fal választ el a kamarától (1. á.). Utóbbi egy
szersmind a cselédség lakása télen. A lakószoba díszes, világos, tágas helyiség.
A falakban fülkék vannak, a hova edényeket, ágyneműt stb. helyeznek el, a
bútorzat egyetlen ágyból áll. Külön említést érdemel a kandalló (2. á.), a melyre
a turkesztáni házépítők mindig nagy súlyt helyeznek. A kurasabi kandalló minden
dísz nélkül való. Szerkezete megegyezik a turkesztáni kandallók általános alakjával.
Sárból vakolták s előtte kis gödör van a szoba padlójában a tüz alágyujtására.
Említést érdemelnek a kurasabi kirgiz ház falékítményei. Úgy a lakószobának
mint a terrasznak falait gazdagon díszítik a festett rajzok, a melyek közül kettőt
a 3. ábrán mutatunk be. A falmezök széleit kékre és sárgára festett meanderékítmény díszíti (4. á.). Az 5. ábrán bemutatott ékítmény fejlett ízlésre vall.
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1909 április végén meglátogattam az Özgön és Gulcsa közötti vidék téli
szállásait. A hegyekben még magasan feküdt a hó s így a téli szállások vidéke
még sürün lakott volt. Elszórtan a táblás szerkezetű hegyek lapos oldalain, sűrűn
helyezkedtek el a kislak-ok. A lapos fedelű házak tetején már fogyóban voltak
a szénaboglyák, a hosszú téli tartózkodás pedig piszkossá tette a környéküket.

3. á. Ékítmények a kurasabi ház
szobájának falain.

4—5. á. Ékítmények a kurasabi
ház falán.

Egy-egy téli szállás a lakóházból, istállókból és karámokból áll. A lakóház egy
típusos alaprajzát a 6. ábra mutatja. Minden ház előtt fedett veranda van 60 —
100 cm. magasra emelt terrasszokkal. A lakóházat mindig úgy építik, hogy háttal
legyen a domboldalnak s a verandáról legyen kilátás a völgyre. A kislak és a
falusi ház építése nagyon hasonló ugyan,
de az arczulata mégis egészen más.
Kerítés a kislak körül nincs. A veran
dán át először egy félszerbe jutánk. Ez a
raktár, éléskamra, nagy hidegben cseléd
lakás egyben. A félszer azonban egyfelől
teljesen nyitott s így csak hátulról és fe
lülről nyújthat védelmet. A lakószobák

6. á. Oss-vidéki, kirgiz téli
szállás : kislak.

7. á. Kirgiz kislak szobája kandallóval, a fal
ban fülkékkel. Gyalpaktasvölgy.

egyikét a család foglalja el, a másik a férfiak szobája. Persze csak a vagyo
nosabbak házában találhatunk második szobát is. A férfiak szobája vagy vendég
szoba elég díszes. A 7. képen ábrázoljuk egy ilyen vendégszoba belsejét. A
középső helyet itt is a nagy kandalló foglalja el. Az ablakok kicsinyek, de a
szoba fehérre meszelt tiszta falait mégis változatossá teszik a különböző rajzú
fülkék. Bútor a szobában itt már egyáltalán nincsen s a házi eszközök rögtön
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elárulják, hogy kirgiz házában vagyunk, a kinek itt csak ideiglenes lakása van.
Néhol a lakóházhoz kis kert is csatlakozik néhány baraczkfával, de csak a mélyebben
fekvő gabonatermő vidéken, a hol a kirgizek földmivelést is űzhetnek s így
nyaranta is megfordulnak házaikban.
A kislak udvarában a jurtot mindig megtaláljuk, A többi épület istálló,

8. á. Kirgiz lakóház tornáczának gerendaszerkezete.

10. á. Az özgöni ház vendégszobája.

11. á. Ékítmények az özgöni ház
falán.
birkaakol és egy nagyobb karám. Az akolban nem fér meg a nyáj, csak azokat
az állatokat helyezik ott el, melyek nagyobb védelemre szorulnak. A karám
egyszerű l 1 / 2 — 2 m. magas sárfal egy kis ajtónyílással. Az alakja négyszögű.
A lakóház tornáczának oszlopai néha faragottak, 6 vagy 8 oldalura ácsoltak,
s helyenkint körülfutó barázdákkal oszlopfőt vagy talpat is jeleznek. A gerendaszerke-
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zetet a 8. ábra mutatja. Az oszlopfőkön nyugszanak az épület hosszában az első
gerendák, a keresztgerendák egyik végükkel ezen, a másikkal a falon fekszenek
5 0 — 1 0 0 cm. távolságban egymástól, a keresztgerendákat pedig kis pálczákkal
sürün telerakják. A pálczákra először felül gyékény jön, aztán leveles galyak,
végül sár. A tetőt 10—15°-os lejtéssel készítik, hogy az esőviz lefolyhasson,
de arra csak nyáron van szükség, mert télen a tetőre rakott szénaboglyák jól
megoltalmazzák a házat.
Az egyszerűbb kislak mellett egész kis kastélynak tűnik fel az a ház,
melyet Özgönben volt alkalmam látni. (9. á.) Tulajdonosa a Csitti-föld leggaz
dagabb kirgize. A gazda előkelő kirgiz-családból való, rokonságban van az ossi
Mahmud-béggel, a ki fejedelmi családból származik. O most a csítti-i volosztnoj,
ezt a tisztséget felváltva viseli az öccsével. Mint az előkelő kirgizek Ferganában,
úgy ö is csak nyáron megy néha ki egy-egy hétre méneseihez, nyájaihoz, melyeket
cselédnépe őriz. De tekintsük meg a szép lakóházat, melyre nagyon büszke.
Az özgöni főutczában, a nagy bazárban van a bejárás. Először egy tágas, szobaszerű pitvarba jutunk, melynek sárból készített padjain egy-két fegyveres dsigit
henyél egész nap, ez már az előkelőség jele. A pitvarból egyik ajtó az asszo-

12. á. Stucco-dísz az özgöni ház falán.

13. á. Szart ágy Özgönben.

nyok, a család házába vezet, a másik pedig a nagyobb díszudvarba. Az utczai
részt bérbeadott üzletek foglalják el, egyért kb. 2 0 0 — 2 5 0 koronát fizetnek
évenkint.
A magas szép fafaragásokkal ékes ház igen jól fest az árnyas udvarra
néző tornáczaival. De legjobban a díszszoba lep meg bennünket pompájával. Már
az idevezető előszoba is igen díszes, csupa stucco és faragás, szép kandallója is
van. A díszszobának csak a körvonalait mutatja a 10. ábra. A gerendázat szer
kezete ugyanolyan, mint a többi kirgiz házé, de sürün egymás mellé helyezték
itt a pontosan Összeillő, szépen faragott pálczákat és fehér olajfestékkel mázolták
be. A gerendák szélei pedig faragottak és tarka ékítménynyekkel festették őket
tele. Az ablakokat, ajtókat szalagékítmények díszítik. A stucco-ékítmények közül
a 1 1 . és 12. ábrán mutatunk be egyet-egyet. A szoba azonkívül tele van
szebbnél-szebb kásgári szőnyegekkel.
A szart esztergályos gyártotta ágyat a kirgizek rendesen nem szokták
használni, de azért a gazdagabbak be szoktak szerezni ilyet is szart vagy orosz
vendégeik kedvéért. Ők maguk a földre vetik meg legszívesebben fekvőhelyüket.
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A szart ágy (13. á.) egy fakeretre kifeszített zsineghálóból van. Az ágy maga
esztergályos munka. Négy-öt élénk színnel tarkára festették.
A Fergana-hegységben ház nincs. A délnyugati ferganai hegylejtö kirgízsége
a Karadarja völgyeibe, a szemirjécsi kara-kirgizek pedig az Atbasi-medenczébe
vonulnak téli szállásra. 1909. május közepén az Atbasi kislakjai már üresek
voltak. A Száribagis-törzs atbasi-i családjai az Üjürmen-tau fenyveseibe vonultak,
mert kopár volt már a sovány atbasi-i löszmedencze. Sárga volt minden, csak
itt-ott láttunk feltűnő élénk zöld foltokat. Ezek a csöpkhana-b, a kaszálók.
JSTyáron át az Atbasi-medenczében nincsen fű, csak a Iasiogrosztiszok, pusztai füvek
száraz szalmáját zörgeti a szél. De a karakirgíz segít magán. Télen át nyáját,
csordáját sárból vakolt falakkal körülvett udvarokban őrzi. Itt persze felszaporodik
a rengeteg trágya. Mikor azután otthagyja a kislakot a téli szállást, elébb
felkapálja, vagy felszántja az udvart, beveti lóherével, azután az aryk-böl, az
öntözőcsatornából ráereszti a vizet. A trágyától
termékenyített földben csakhamar dús csöpp
terem. A nyár folyamán, augusztusban lelova
gol a gazda egy-két házanépével a fensíkról,
lekaszálja a csöpkhana lóheréjét, összegyűjti
a lakóház tetejére — ott biztosságban van
— s visszatér traZ-jába. Még mielőtt a hó
elborítja az Atbasi-medenczét, még egyszer
dúsan terem a csöpkhana.

14. á. Karagirgíz khorok
alaprajza.

15. á. Karagirgíz kislak alaprajza. Mér
ték 1: 900. A sss lakóház, 1. gazda lakása,
2. cselédek téli lakása. B = khorok.
0 = istálló.

A bekerített udvarok egy másik fajtája a khorok. Ennek falai magasab
bak, 2—2*/j néha 3 méter magasak. Olyan kapuja van, mint egy rendes háznak.
A 14. ábrán láthatjuk egy ilyen khoroknak az alaprajzát. A khorok a birkanyáj téli
lakóhelye. A magas fal megóvja azt a vihartól, széltől, csakúgy, mint a sarkában
felállított jurtokat. A gazdag karakirgíz már mind jól fűtött házakban lakik télen,
ő már csak az udvarára állítja fehér jurtját. Napsugaras időben jobban szereti
sátrát, még fagyáskor is. A szegénynek nem telik házra, az ö téli szállása és
menhelye csak a khorok. A lovak, tehenek számára van a khorokban is fedett
hely egy hozzátoldott félszerben.
A 15. ábrán már a gazdag karakirgíz kislakjának alaprajzátlátjuk. Akhorok-on
kívül van már itt lakóház három szobával, tágas istálló, félszer, csöpkhana, mag
vermek. Ilyen terjedelmesebb, jólétre mutató kislak arczulatát látjuk a 16. ábrán.
Van ilyen az Atbasi-medenczében annyi, hogy két napig mindig közöttük járunk.

•
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Falat úgy építenek, hogy 50 cm. magas és ugyanolyan széles talpat készí
tenek sárból; a földet a fal mellől veszik, így egyúttal minden házat széles árok
is vesz körül. A sártalpat hagyják kiszáradni, azután újabb réteget raknak rá.
A sárrétegek közé szívesen tesznek egy-egy kavicssort fejnagyságú darabokból,
ha nincsen a folyó nagyon messze.
A Tárim-medencze nyugati szögletében Kásgáriában ismét díszesebb, elő
kelőbb építkezés eredményeire bukkantam. Argu volt az első kelet-turkesztáni
falu, melyet felkerestem. A legelőkelőbb embernek, a bij-nek szép házában
szállásoltak el. Magas falakkal körülvett udvarba jutunk a hatalmas oszlopos
kapun keresztül. A lakóházhoz magas tornácz támaszkodik, a mely emlékeztet ugyan
a leírt özgöni lakóházra (9. á), a tornáczról azonban nem nyílik rögtön lakószoba,
hanem egy impluvium-féle helyiség, melynek csak részben van teteje, a körül
futó tornácok felett, míg közepén besüt a nap (17. á.). Csak ezután jutunk a szá
munkra kijelölt vendégszobába, a mely sokban hasonlított az özgöni díszszobára.
A család lakosztálya közvetlen mellettünk van, de ha vendég van a házban,

16. á. Kara-kirgiz téli szállás: kislak. Középen a lakóház, balról cselédház, jobbról
istálló. A cselédház mögött a khorok a nyáj számára jurtokkal. A lakóház mögött csnpkhana, rét Öntözöcsatornákkal.
akkor az asszonynép a kerten és birkaakolon át jut a szabadba. A tornácz osz
lopai elég díszesen faragottak (18. á.).
Meg kell még említenünk, hogy az előcsarnok (díszcsarnok) tetönyílásán
faragott farács van s ha nagyon esik az eső, akkor nemeztakarót húznak fölibe.
A díszszobának is csak a tetőn van egy piczi ablaka, abban már üvegtábla is van,
a mi elég ritkaság. A falakban mindenütt fülkék vannak s szines faragott fogasok.
A díszszobában a fal mellett óriási 3—4 méter hosszú ládák állanak, a melyek a
család vagyonát tartalmazzák.
Argutól délre az első falu Altyn-Artiss. A ház, a melyben itt elszállásoltak,
sokban hasonlít az arguihoz. Ugyanolyan tornáczos ház volt ez is, csakhogy a tornáczokkal szemben Kettőt építettek (19. á.). Az egyik ház a férfiaké, a másik
a családé. A hatalmas kapun egy turkesztáni arába könnyen átférhet. Mellette
még egy másik ajtó is nyílik az utczáról, melyen a férfiak házának tornáczára
nyithatunk. Balról az első ajtó sötét helyiségbe nyílik. A tetőt közepén egy
oszlop tartja. A szoba egyik fele egy méterrel magasabban van mint a másik.
A magas földterrasz a vendég fegyveres népének, szolgáinak tartózkodó helye,
külömben pedig a házigazda és barátjainak teázó helye. A díszszoba geren-
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dázata a legszebbek egyike volt, melyet a khinai Turkesztanban láttam. Fehér
olaj festékkel volt bemázolva az egész tetögerendázat. Bajta díszes, faragott
ékítmények. Az ékítmények kiemelése czéljából az alapot élénk sárga színnel

17. á. Előkelő ház alaprajza. Arguoázis. Mérték 1:1200. 1. udvar, 2.
nyári istálló, 3. téli istálló, 4. tornácz, 5. díszcsarnok, 6. téli dísz
szoba, 7. a család lakosztálya, 8.
folyosó a kertbe, 9. raktár, 10.
birka-akol.

19. á. Altyn-artiss-i lakóház alaprajza.
Mérték 1 : 540.
1. ugvar, 2. tornáczok, 3. előszoba oszlopos
emelvénynyel, 4. diszszoba, 5. nyitott tűzhely,
6. árnyékszék, 7. gyümölcsös, 8. a cseléd lak
osztálya, 9. cselédszoba, 10. istállók.

18. á. Az argui ház előcsar
nokának faragott oszlopa.

20. á. Az altyn-artissi ház gerendás
mennyezete.
festették be. A szegélydíszek vonalai pirosak, az alap ott is sárga (20. á.).
A szobának ezenkívül díszes kandallója, szép farácsos ablaka volt. Egyik ablak a
tornáczra, másik a gyümölcsös kertre nyílik. A baraczkfák árnyékában szeret
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tartózkodni a kásgárlik nyaranta. Ott tölti az éjszakát is az egész család nagy
forróság idején. Ezért még tűzhely is van a kertben.
A harmadik kásgárlik lakóház a 2 1 . ábra opali épülete. Ez talán még leg
jobban hasonlít a ferganai uriházakhoz. Ferganaban nem láttam sohasem impluviumszerü előcsarnokot tetőnyílással. A tágas udvar hátsó részében emelkedik ott
mindenütt a magas tornáczos úrilak, míg a kaputól jobbra és balra istállókat,
cselédházat vagy ha bazárutczában van, akkor boltokat helyeznek el. Alapjában
ezt az elhelyezési módot képviseli az opali házunk is. A kapu mögött kisebb

21. á. Előkelő ház Opalban. Mért. 1: 900.
1. előudvar, 2. cselédhez, 3. kapu, 4. is
tállók, 5. árnyékszék, 6. gyümölcsös és
virágos kert, 7. kerevet, 8. fáskamra, 9.
tornáczok, 10. folyosó, 11. díszszoba, 12.
vendégszoba, 13. raktár, 14. a család
lakosztálya, 15. a gazda szobája.

22. á. Toguzaki ház alaprajza.
Mért. 1 : 640.
1. imaház, 2. jászol, 3. udvar tornáczokkal, 4. félszer, 5. a család
lakása, 6. a gazda szobája, 7.
istállók.

első udvar van, innen nyílik a cselédház ajtaja s egy nagyobb fedett kapubejárat
földpadokkal. Ettől jobbra-balra istállók vannak. A második kapu árnyas gyümöl
csös és virágos kertbe vezet. A baraczkfák alatt nagy szőnyegekkel fedett fakerevetet latunk. Maga a lakóház semmi különöset nem mutat. Tulajdonképen két
egymás mellé épített ház az, akár az altyn-artissi ház, egyik a férfiak és vendé
gek, másik a család számára.
Opal és Kasgar között terül el Toguzak nevű falu. Egyike azoknak a
bazárhelyeknek, a hol minden héten egyszer van vásár. A kis bazár a többi
napokon élettelen, legfeljebbb egy-két péket és gyümölcsárust találunk ott. Toguzakban hétszer szálltam meg, visszajövet a Pamirról s a kuenlüni kirándulásomra
indulásom első napján.
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Az egyik egy jobbmódu földmíves háza volt (22. á.). A kapu itt tágasabb
udvarba vezet, a mely mintegy átmenetet alkot az emiitett előcsarnok és a
ferganai tornáczos udvar között. Itt a tornáczok majdnem egészen körülveszik az
udvart. A lakás mindössze két szobából áll.

24. á. Toguzaki ház belseje.

23. á. Előkelő ház alaprajza.
Toguzak.
Mérték kb. 1: 750.
1. udvar, 2. istálló, 3. cselédház,
4. előcsarnok, 5. díszszoba, 6. belső
csarnok a család számára, 7. lakó
szoba, 8. imaház, 9. cziszterna,
10. fekvőhely.

25. á. Szájgáni ház alaprajza. Mért. kb.
1:600. 1. udvar a férfiak nyári tornáczával, 2. a gazda szobája, 3. széna
raktár, az emeleten nyitott nyári lugas,
4. a család udvara és a nyári lakásul
szolgáló tornácz, 5. a család téli lakása,
6. tevék, szamarak udvara, 7. istálló, 8.
tehenek, birkák, 9. cselédház, 10. sár
padok jászollal, 11, vízmedencze.

A toguzaki bij (községfő) már tágasabb szebb házban lakik (23. á.). Kis
előudvara van ennek a háznak, abban tornácz és szoba a szolganép számára,
mint az opali bij házában. Kétségtelen, hogy ez az építkezés már az előkelőkre
vall. Az első udvarról sajátságos alakú nyílás vezet az előcsarnokba (24. á,).
Az előcsarnok nem olyan szabályos alakú mint az argu-i házé. A tetőnyílás nem
négyzet-, hanem hosszú téglaalakú. A tornácz oszlopai azonban kevés különbséggel
ugyanazok. A család lakószobája előtt egy második hasonló előcsarnok van
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Az előcsarnok, mint már említettük, egyszersmind lakás is nyáron, a mikor az
éjjelt szobában tölteni a nagy forróság miatt rendkívül kellemetlen.
Kevésbbé előkelően elrendezett, de a most vázolthoz szintén hasonló házat
láttam Szájgán faluban, Tassmalik szomszédságában. Itt is egy-egy szobából és
előcsarnok-féléből áll a férfiak, illetve a család lakása (25. á.). Itt láttam köze
lebbről azt az emeletes lugas-félét, a mely igen gyakori Turkesztánban. Ehhez
hasonló volt a kurasabi ház emeleti terrassza is s nagyjában ugyanaz a bazárok
teaházainak képe is. A földszintes házak, raktárak stb. valamelyik tetejére kis
lugas-félét építenek. Itt nyáron inkább jár valamelyes levegő, különösen az est
kellemes. A hol utazásomon ilyenfélét láttam, ágyamat mindig ott vetettem meg.

26. á. Artissi lakóház alaprajza. Mért. kb. 1 :540.
1. udvar jászolokkal. 2. tornácz, 3. teázó szoba, 4.
raktár, 5. díszszoba, 6. a gazda lakása, 7. istálló, 8.
kert, 9. öntözőcsatorna.

27. á. Karatas-vidéki khorok. ÜsszenCsingen-darja.

29. á. Ücs-kepe ( = három
kepe) a Gez-völgyben.

28. á. Folyógörgetegböl épített lakóház
az Üsszen-Csingen-darja völgyében, a
tetönyilás fölé alkalmazott sajtszárítóval.

A kásgárlikok lakóházai közül az utolsó az artissi karául, a melyet láttam.
Az utcai főépülettől eltekintve, ilyen a legtöbb közepes módú vagy szegényebb
kásgárlik földmíves lakásának az elhelyezése. Egyetlen szoba kandallóval és egy
istálló az egész (26. á.).
A kásgárlikok földjét déli irányban elhagyva, először a fél nomád kirgízség
téil szállásainak vidékére jutunk. A Gez és Kengol közötti Karatas-vidék mélyebb
völgyei tele vannak kislak-okkal.
Sokkal intenzívusabb földmívelés folyik itt,
mint a Nárinban. A félnomádság épületei itt is ugyanolyanok, mint az Atbasiban, az igaz, hogy nemsokáig, mert az orosz terület kirgizségére nagyon ragad
az orosz stílus. A Tarim-medencze déli peremén khorok-ok, csöpkhana-k ma még
azonban olyanok. Egy Karatas-vidéki khorok külső képét a 27. ábrán mutatjuk be.
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A hol kevés a gyúrható föld, ott a kő az épitöanyag. A kődarabok közé
sárt tömnek s így alacsony 2—3 méter magas épületekhez elég jó falat nyernek.
Ablaka az ilyen épületnek nincs, hanem a tetején hagynak egy kis nyílást. A tűz
hely nyitott s a füstje csak úgy a tető nyíláson át távozik, akár a jurt-ból. A ki
a pamiri aulok környékén gyakran járt, jól ismeri az u. n. széru-kat, melyeken
a kúrut-ot, a sajtot szárítják. Az ilyen szérű négy dorongra alkalmazott tető.
De a szérű néha a ház tetejére is felkerül, mint azt a 28. ábra mutatja. Ilyen
kor a tetőnyílásra alkalmazzák.
Még egy fajta építmény van a pamirokon, melyet nagyon figyelembe kell
vennünk. Ez a kepe (29. á.). Sárból vakolt boltozatok ezek, négyzetes vagy
kerek alapon. Talapzatuk átmérője 3—4 méter. Belül üres, tetején nyílás a füst
számára. A tűzhely középen van, a bejárat olyan alacsony, hogy szinte hason
kell becsúsznunk. Olyan, mint egy sárból készített jurt vagy egy mausoleum

30. á. Bag-i lakóház alaprajza.
1. udvar emelvénynyel, a nyilt
tűzhely, 2. tornáczos ház, 3. a
gazda szobája, 4.raktár, 5. a család
lakosztálya, 6. imaház, 7. istállók.

31 á. Kuserabi lakóház alaprajza.
Mért. kb. 1:1100.

(gumbesz). Ha a kirgiz a jurtot utánozta a kepe-vei, akkor bizonyára a kepe
az alapja a gumbesz-nek is.
A kásgári Alpoktól délre a Jarkendar> völgyében eljutottam a tádzsik nép
földjére is, Kuserab faluba. Itt egymás közelében laknak a tadzsikság és a lete
lepült vagy félnomád kirgizség. A Jarkend vidékén a tádzsik falut nem lehet
megkülönböztetni a kirgiztől.
Sajátságos, hogy míg a tádzsik ruházata teljesen, sőt nyelve és typusa is
nagyon külömbözik a kirgizétől, a házuk teljesen egyforma. Valamennyi házban
megtaláltam az oszlopos négyzet-alakú előcsarnokot. A Bag falu kirgiz bij-ének háza
(30. á.) terjedelmes csinos épület. Árnyas ligetben van a kapuja. A lombok
között kis oszlopos imaház emelkedik. A kapu felett khinai módra mákvirágok
díszelegnek. Először tágas udvarba lépünk, a mely megfelel a kásgári házak előudvarainak. Itt ugyan tornác nincsen, de megvan az 1 méter magas földpad
köröskörül. Megvan a teafözéshez való nyitott tűzhely is. Ez az előudvar a kuserabi
tádzsik házban (31. á.) hiányzik. A tágas előudvarra teázó helylyel stb. csak a
kirgiznek van szüksége, a kinek gyakran nagy lovascsapatok a vendégei. A jámbor
Néprajzi Értesítő. XII.
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tádzsik földmíves nép gyalog jár és nem ér rá teázással és beszélgetéssel ellopni
a napokat, nem is rendezkedik be ilyesmire.
A többi helyiség azonban a bagi kirgiz és a kuserabi tádzsik lakóházban
már teljesen megegyezik. Az előcsarnokból jobbra nyílik egy elkülönített szoba,
a gazdáé, — hátul pedig két szoba a család lakosztálya.
Már láttuk a kásgári lakóházakon is, hogy az ajtó semmiben sem külömbözik a jurt ajtajától. A 32. ábrin látjuk a kuserabi tadzsik-ház kapujának
építési módját és a gerendaszerkezetet. Az ajtó felett kiugró deszka van elhelyezve,
Az ajtó tengelye abban forog. Az ajtó belülről is, kívülről is lakattal zárható be.
Van azonban a háznak még egy másik kijárása, is. A tornácos előcsarnokból egy
kis udvarba lehet jntni s onnan létra segítségével akár a háztetőre akár a
szabadba.
A kásgári fajtájú házaknak utolsóját a Kelpin-ben láttam, Maralbasi vidé
kének egyik oázisában (33. á.). Tágas udvar, mely tele van barack és eperfával

32. á. Ajtó és tető
gerendákat. Kuserab.

33. á. Eelpini ház alaprajza. Mért- kb. 1:600.
1. raktár, 2. fekvőhely, 3, nyilt tüzhelyj 4. a vendég
ház tornáezos udvara, 5. diszszöba, 6. tornáczok, 7.
a gazda szobája, 8. a család lakása, 9. cselédház,
10. kamara, 11. istállói 12. félszer.
> '<

természetesen öntözöcsatorna is keresztülfiit rajta. Azután sarkukkal összeépítve
két külön épület, egyik a vendégház, másik a lakóház. Mindakettőnek külön kis
elöudvara van. A szobák az argu-itól semmiben sem különböznek. Az ajtók (34. á.)
azonban már nem olyan kezdetlegesek mint a kusarabiak. Vassarokban mozognak,
magasabbak és jól összeülök, gyalultak. <
rs-t.
A káBgári építészet legnagyobb alkotásai azok a várak, erődök, a melyeket
Jakub-bek emir .építtetett rövid tiralma alatt. Az orosz határ felé minden hkgó
előtt találunk ilyen völgyet elzáró erődöket. A legszebbek egyikét a Csigacsakkaraul romjaiban látjuk.
?
L
Ezek az erődök, várak ugyanolyan módon épülnek, mint a lakóházak. A falak
sárból vannak, de rengeteg magasak és vastagok. A kásgári Konisár falai 8—10
méter magasak, talpuk vastagsága körülbelül ugyanannyi. A falak egyenletesen
keskenyednek felfelé. A tetejük mintegy három méter széles, úgy hogy egy nagy
arába (kordé) kényelmesen végig mehet rajtuk. A kisebb erődök falait is így
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építették, csak a méreteik mások. A Csigacsak-karaul falai is közel három méter
vastagságúak. A vár belső része, melyet a többinél sokkal magasabb és vastagabb
falak vesznek körül, a helyőrség lakóhelye. Tágas udvara van, köröskörül a vár
fal mellé simulnak a kaszárnyák és istállók. A várfalak tetején mellvéd húzódik,
tele lőrésekkel. Ide létrán, vagy pedig a keskeny agyaglépcsőkön lehet feljutni.
A belső várat árok választja el a külső falaktól. Utóbbiak csak 4 — 5 méter
magasak. A Csigacsak-karaul kisebb erődök és sánczok segítségével teljesen
elzárja a völgyet. Két kilométernyire az orosz határ irányában van az első ilyen erőd
ott, a honnan a kanyargó völgy felső szakaszán messze el lehet látni. Azután
következik a völgyzáró erődítés. A karául-tói egy keskenyebb fal a szemközti
sziklás hegyoldalra fut fel s egy kémszolgálatra berendezett vaskos toronyban
végződik. Közel a karaulhoz a másik oldalon a folyó partján van ismét egy erőd
a karaullal szintén fallal és sánczárokkal összekötve. A folyó másik partján van
a harmadik erőd, fenn a hegyoldalon, egy mellékvölgy felett, pedig ismét töronynyal
végződik az egész erődítés. Tekintettel arra, hogy ágyúkat amúgy is nehéz lenne

3k á. Kelpini lakóház
ajtaja.

35. á. A Muk-karaul alaprajza. L = ka
szárnya. I — istállók. T = vártorony lép
cső félj arattál a várfalak tetejére.

a hegylánczokon átszállítani az orosz területről, puskatüz ellen elég jó védelmet
nyújthatott volna ez az erődítés, mindenesetre néhány száz jól felfegyverzett katona
sokáig útját tudta volna állani az ellenségnek. Ma, miként az „Utazásaim BelsőÁzsiában" czímü munkám 274. lapjához mellékelt kép mutatja, ez a nagy mun
kával létrehozott erődítés romokban hever.
Erről a tekintélyes erőditésről az oroszoknak sohasem volt tudomásuk, mert
semilyen orosz katonai térképen nem találtam meg nyomát. Az igaz, hogy nem
is volt jelentősége számukra, mert az oda vezető utakat a Koktan-hegységen
keresztül éppen olyan kevéssé ismerik mind a mai napig.
Keletre a Tangitar szenthely mellett is láttam egy kisebb erődöt, szintén
Jakub-bek alkotását, ugyanolyan módon, egy magas sziklaterrasszon elhelyezve, mint
a csigacsaki kisebb erődöket. Kásgártól délnyugatra a Markan-szu völgyi Mukkaraul ma is teljesen ép állapotban van (35. á.). Ez az Alai-völgy felől vezető
14*
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utak egyikét zárja el. Sokkal kisebb, mint a Csigacsak-karaul, de teljesen hason
lóan van építve. 1
Ezt az erődöt a khinai vámőrök lakják most. A falakat ennélfogva tele
rajzolták fehér gólyákkal és más állati alakokkal. Az idézett képen is lehet látni
a kapun keresztül egy ilyen falfestményt.
*

•

Ezek azok az adatok, a melyeket a kelet-turkesztáni és forganai letelepült
lakosság házépítésének ismeretéhez Összegyűjtöttem. Hátra van még, hogy az ilyen
házak külső képéhez megvilágításul még néhány szót közöljek.
A házakat két csoportra oszthatjuk rendeltetésük szerint városi és falusi
lakokra, A város vagy bazár Kelet-Turkesztánban azonos forgalom. A bazárok
egyemeletes házakból állanak. A földszinten van a bolt, az emeleten a kereskedő
vagy iparos lakása. A falusi lakóház mindig földszintes, de egyébként építési
módjában nem különbözik a bazár házaitól. Kőépület 2 Kelet-Turkesztánban és
Ferganában aligha van, legfeljebb khinai vagy orosz építkezés. Az utcza felöl
rendesen csak 2 — 3 méter magas falakat látunk. Kifelé ablak sohasem nyílik.
Sőt az udvarban is csak ajtókat látunk. Az ablakot, ha csak lehet, kerülik,
kivéve az olyan területeket, ahol az orosz befolyás szembeszökő. Az orosz
parasztház típusa szembeötlően hódít. Az igazi kelet-turkesztáni ház vilá
gosságot és levegőt csak az ajtón át nyer. A jobbmóduak díszesebben, jobban
épített házaiban pedig oszlopos csarnokot találunk, ennek mindig tetőnyilása van.
A tetőnyílást filczczel vagy deszkával le lehet takarni. Itt takarodik el a füst is,
mert csak az igazán gazdagok házaiban lehet látni kéményt.
A házak kívül-belül meszeletlenek, a szecskával kevert sárból való falak
nem szépek. De láttunk díszesen festett, arabeszkekkel, stukkó-ékítményekkel,
fafaragványokkal pompázó szobákat is egy-egy oázis „bij"-jenek házában. Ez
nem kivétel. Lehet, hogy Kelet-Turkesztán függetlensége idején nagy volt itt a
nyomor. Ma azonban elégséges jólétet lehet látni mindenütt. Tiszta, rendes minden
s akármelyik földmíves házába betérhetünk mindenütt akad tiszta Bzoba, szőnyeg
a földre, kenyér, lepény, tea s nincs, mitől undorodni soha.
Ha azokat a házakat, melyeket Kásgáriában láttam, összehasonlítom a
Schwarz-től leírt taskendi szart házzal, a következőket említhetem meg:
A nők lakosztálya a férfiakétól, vagy mondjuk a nyilvánosságnak is szánt
vendégfogadásra alkalmas helyiségektől Kelet-Turkesztánban nincs elkülönítve,
míg Ferganában igen. Ez megfelel annak a jelenségnek, hogy általában nem oly
szigorúak a kelet-turkesztániak az asszonyokkal szemben. Ezt különben már
északon a tarandzsiknál is tapasztaltam. 3
A falusi nép Kelet-Turkesztánban semmiben sem olyan fanatikus, mint a
bazárok lakossága, emez pedig kevésbbé, mint a nyugati rokonaik. Mikor keresztül
lovagoltam egy-egy oázison, kicsődült a kíváncsi asszonynép s bizony dehogy
1
A vár képét Prinz Gyula: Utazásaim Belső-Ázsiában. 1911. ez. munka 234.
lapján láthatjuk.
* Yámbéry: A tó'rö'k faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. Budapest, 1885.
408. lap.
3
Prinz: A tarandzsik földjén. Term. Tud. Közlöny. 89—90. pótfüzet. 1909.
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takarták el az arczaikat, csak mikor néhány lépésnyi közelbe értem, akkor
rohantak be házaikba nagy vihogva. A férfinép pedig legkevésbé sem háboro
dott fel ezen, hanem nyájasan mosolyogva köszöntött. Ha megszálltam valamelyik
házban, az asszonynép akkor is elvégezte előttem a rendes munkáját, némelyik
még kérdezősködött, kíváncsiskodott is és nevetve kapott a neki hajított ezukordarabhoz.
Van még egy másik különbség is. Ez az a tornáczos terem, a római
impluviumokra emlékeztető helyiség. Schwarz erről nem tesz említést, pedig ha
látott volna, bizonyára megragadta volna a figyelmét. Almásy1 ilyesfélét látott az
lli-medenczében lakó tarandzsik telepein, de képben nem mutatta be, s így nem
tudom bizonyosan, hogy az ugyanolyan-e, mint a Kelet-Turkesztáni. Vámbéry
perzsaeredetűnek tartja az ilyen építkezést. Azt hiszem, az ilyen építkezés elter
jedési határait érdekes volna megismerni. Kelet-Turkesztánban valószinüleg minden
előkelőbb háznak van ilyen csarnoka.
Egyébként az építés módja, a tetőgerendázat készítése, ablakok stb. teljesen
megegyezik a taskendi ház a mieinkkel. Persze Orosz-Turkesztánban mindig
jobban tért hódít az ablaküveg az olajos papiros rovására, emitt pedig a khinai
stílusú sürü farácsot találhatjuk meg gyakrabban.
Dr. Prinz Gyula.

IRODALOM.
Prof. Dr. M. H a b e r l a n d t : Österreichische Volkskunst. Aus den Sammlun
gen des Museums íür österreichische Volkskunde in Wien. Mit Unterstützung des
k. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht. I—II. Abteilung (120 tábla, köztük
20 színes) und Textband (164 old. 69 ábrával). Wien, J. Löwy, 1 9 0 9 — 1 1 . Föl.
Ára K 120.
Az osztrák néprajzi társaság jóformán magánúton 1894 óta egy, az osztrák biro
dalom minden tartományát felölelő és minden népfajra kiterjedő néprajzi gyűjteményt
teremtett. A gyűjtés lelke, az elrendezés végrehajtója, egy szóval a múzeum megterem
tője annak igazgatója, Dr. M. Haberlandt volt. A fa, a melynek magját ö vetette, a mely
nek fejlődését nagy buzgalommal és komoly tudománynyal ö gondozta, gazdag termést
adott és gyümölcsét, az Österreichische Volkskunst ez. pazarul kiállított munka három
kötetében bocsátja gondozója a néprajzi tudomány ítélőszéke elé.
Népművészetről van itt szó, a melynek gazdag kincsesházát a tudós ethnografus
nyitja meg az érdeklődőknek. Pedig a népművészetet és néprajzot még manapság is egy
mástól különálló két dolognak tartják. Elég helytelenül. A paraszt műízlését csak olyan
tárgyakra pazarolja, a melyek a mindennapi élet, a foglalkozás, a lakás, a ruházkodás
tárgyi leltárát teszik. Hát nem a nép életének minden megnyilvánulásával foglalkozó
ethnografus keze alá való akkor a népművészet is ? Erre meg nem czáfolható választ ad
•éppen a szerző jelen munkájában.
Kötelességünknek tartjuk a nagy munkát részletesebben ismertetni, mert a nép
művészet termékei manapság mindenütt általános érdeklődés tárgyát képezik. Azonkívül
számos nemzetiségünk közössége, a közvetlen szomszédságtól eltekintve, behatóbb érdek
lődésünket csak természetessé teszi.
1

Vándorutam Ázsia szivébe p. 235.
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A bevezető fejezetben szerző a népművészet általános jellemzését adja. A nép
művészet felfedezése a néprajznak köszönhető. Hosszú és fokozatos volt az út odáig.
Á XIX. század elején, a nemzeti önérzet ébredésével, fejlődött ki az érdeklődés a
nemzeti múlt s a nemzeti élet iránt. Figyelmessé lettek a néplélek megnyilatkozásai,,
a népdal, mese, monda iránt, a melyeknek tudományos búvárlata ma már teljes virágzás
ban van. Majd elkövetkezett a nyelvjárások felfedezése és tudományos kutatása. És ilyen
úton érkeztünk lassan a népélet reális jelenségeinek megismeréséhez, figyelmessé lettünk
a sokáig lenézett parasztkultúrára.
Hogy a népművészet éppenséggel nem egyszerű fogalmával tisztába jöjjünk, gazda
sági és az életben gyökerező alapjait kell megértenünk. A gazdasági tevékenység két
féle : őstermelés és ipar. Amaz. a legalsó fok, a melyen a termelő maga dolgozza fel a
nyers anyagot, még pedig a saját használatára. Ez a házi munka. A további fejlődés
során áll elő a legtöbb esetben valamely néphez vagy helyhez, vidékhez kötött házi ipar,.
a mikor az ipari termelés feleslegével már kereskednek. Következő fokozat a bérmunka.
Ennél az iparos már nem termelő, hanem a nyers anyagot a megrendelőtől kapja fel
dolgozás végett.: A mesterség végső fokán pedig1 az iparos kizárólag a fogyasztó közönségszámára dolgozik. A népművészet termékei már-most mind a négy kategóriából valók:
a negyedikből is, hiszen a gölönesérség például, mely mindig mesterség volt, a nép ízlé
sével ugyancsak számolt.
,
,
Ha ezeket a különböző eredetű népművészeti termékeket végignézzük, akkor a
népművészet'elsődleges fokát a házi munkában fogjuk felismerni. Szorosabb értelemben
vett népművészetet itt találunk; olyan tárgyakról van szó, a melyek csak a paraszt vilá
gában otthonosak, a melyek a mindennapi élethez szükségesek, így például mindarról,
a mi a földművelés és állattenyésztés tartozéka. A népművészetnek ezt a fajtája^ jellemzi
a nép életével való szoros, organikus összefüggés. A mindenképen józan és a fantáziát
alig ismerő parasztság a maga készítette használati tárgyakat csak a legtermészetesebb
alkalmakból és örök emberi érzelmeiből kifolyólag díszíti. Első helyen áll itt minden
esztétikának ősanyja, az erotika, a szerelem, az a tudat, hogy a szerelmesének ajándékot
készít. Ihletet merít a jövő gondolatából is, hiszen a parasztház s minden, a mi benne
van, nemzedékről nemzedékre száll, a tárgyak díszítése, a név, évszám megörökítése az.
ősök emlékét akarja megőrizni. Nagy része van a népművészet fejlesztésében azután a vallás
nak. Vegyük csak a vasárnapot, mint ünnepnapot, mekkora befolyással .van a népviseletreAzután a családi ünnepek: a lakodalom napja, a mikor minden használatba vett tárgy,
első sorban a hozomány a lehető legkedvezőbb színben kerül a falu kritikája elé; a
keresztelés, de a haláleset is olyan alkalmak, a melyek a paraszteszttétikát kifejtésre bírják.
Ebbe a kategóriába tartozik a pásztorművészet is, a mély á népművészetnek valósággal
külön ágává fejlődött.
A második fokozatba való háziipari termékek, a melyek nem a házi szükséglet
kielégítésére valók, hanem cserére vagy eladásra szolgálnak, részben szintén népművé
szeti karakterűek és tiszta népi eredetűek, a melyek csak az örökös ismétlés és tiszta.
mechanikai munkává sülyedésük folytán veszítettek minőségükből. Az ősi népjelleg ereje
azonban rajtuk is mindenkor felismerhető. Ide számítjuk a csipkeverést, képfaragást, el
vétve, így Galicziában, Bukovinában, Magyarország bizonyos részeiben a gölöncsérséget.
Mindezeknek a hanyatlása a legszembetűnőbb.
A mesterség, tehát az ipari munka követi hely és viszonyok szerint külön
böző időben, az elsődleges népművészetet, a nélkül azonban, hogy azt tönkretenné. Az.
iparos is csak paraszt, telve annak ízlésével, gondolkodásmódjával, a mely munkáján is
megnyilvánul. A gölönesérség, a müszövés, a parasztbútor készítése számítható első
sorban ide.
A népművészet alkalmazott művészet: a házi és használati eszközöknek díszítése.
Termékeiben visszatükröződik a népélet és a tiszta ornaméntumon kívül a nép élete, mun
kája köréből vett motívumokkal gyakran találkozunk. Az egész gazdaság: házi állatok,
az erdők vadja, a kert virágai, a házi eszközök és szerszámok szerepelnek az Ornamen
tikában, kísérve és gyakran elnyomva vallási jelektől, misztikus szimbólumoktól. Nagy
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szerepet játszanak Jézus, Mária s egyéb szentek és vértanuk életéből, a halál és feltáma
dás birodalmából vett jelenetek, a melyek alól azonban igen gyakran kiütnek a régi,
pogány hiedelem babonás vonatkozásai. Ez a tartalmi jellemzés nagyjában minden európai
népművészetre áll, különösen pedig a germánra. A szláv és oláh népművészet ősibb
jellegű emennél, díszítményeik tisztábbak, a vallási szimbólumok gyakoriabbak, míg a
tárgyi ábrázolások ritkábbak. Ezeknél még a színek megválasztása is gyakran szimbolisztikus jelentőségű, sőt a hímzéseknél még egyes öltésformák is.
A népművészet eredetének közössége és tartalmi rokonsága teszi azt, hogy túl a
földrajzi és néprajzi határokon a népművészetben mindenütt bizonyos egységes karakter
jelentkezik. Ez onnan van, hogy a nép, akármilyen ruhát hordjon is, lelkében egyforma.
A nép az egyszerűség, az együgyűség, a derekasság, a természetesség foglalatja. A nem
zeti különbségek inkább csak az ízlés külső megnyilatkozásaiban, így a színmegválogatásban jelentkeznek.
A munka második fejezete az osztrák népművészet általános jellemzését adja.
Erre is részletesebben terjeszkedünk ki annak a néprajzi kapcsolatnak a kedvéért, amely
— eltekintve a közvetlen szomszédságtól — hazai nemzetiségeink és osztrák fajrokonaik
között fennáll.
Valamely földrajzilag elhatárolt népművészeti terület sajátosságai két tényezötöl
függnek. Egyrészt az anthropogeográfiai életfeltételektől, a melyek a gazdasági viszo
nyokra kihatnak, másrészt a történeti múlttól és környezettől. A természeti viszonyok és
a kulturális állapot az osztrák birodalmat nagyon különböző területekre osztják. Meg
jegyzem, hogy ez a felosztás, a melyet alant ismertetek, a Haberlandt igazgatta osztrák
néprajzi múzeumban is keresztül van víve.
A felosztás a következő: a német alpesi területnek, a mely a középkor legelején
nyugat felől népesedett be, gazdasági fejlődését a testület hegyvidéki karaktere nagyon
befolyásolta; természet szerint mindenkor szoros vonatkozásban állott a délnémet kultúrá
val. A birodalom déli részének jellegét a természeti viszonyokon kívül az olasz szom
szédság határozza meg. Viszont a délkeleti rész, a Balkán-félszigetre kirúgó, a Balkán
kultúrának földrajzi és történelmi vonatkozásai által van áthatva. A Dunától északra a
Szudéták vidéke, jóllehet két népfaj lakja, meglehetősen egységes képet mutat. Önálló
csoport a Kárpátok hegyvidéke lengyel—rutén, úgy földrajzi, mint nemzeti ellentétek által
többfelé elkülönülő népességével és az ezektől is különálló bukovinai oláhsággal.
Az osztrák birodalom népeire két, a legrégibb európai történeti korban gyökeredző
kultúra gyakorolta hatását; a római, a katholiczízmussal egybeforrt, a nyugati részekre,
a bizánczi, az orthodoxiával együttjáró, a birodalom keleti és délkeleti tartozékaira. Az
ellentét a kettő között igen nagy és kiterjed a két terület kulturális kifejlődésének idő
pontjára is. Ausztria nyugati része egészen a Kárpátokig és a Dinári Alpokig gazdasági,
kulturális tekintetben sok évtizeddel, néhol néhány évszázaddal előbbre van az észak
keleti és délkeleti tartományokhoz képest. Itt jegyzi meg MaberlaMt, hogy a magyar
szent korona országaira is áll ez az ellentét. Persze voltak tényezők, úgy a régi időkben
gyökerezök, mint a haladó korral jelentkezők, a melyeknek nivelláló hatása bizonyos
formaságokban el nem tagadható. Sok száz évig működtek ezek a komplikált hatások
és kultúravegyülések és késői termékeik azok a tárgyak, a melyeket ma a népművészet
fogalma alá foglalunk. A népművészetet alig lehet a renesszánsz-koron túl nyomozni;
akkor vált külön a magasabb körök és a polgárság művészetétől. Keleten á népművészet
kifejlődése még sokkal későbben következett be. Nyugaton a XVIII. szazad második
felében éri el virágzását, a mikor tartalmát a bárok és a rokokó, természetesen paraszti
felfogásban teszik. Nagy megszakítással ez a virágzás még eltart a XIX. szazad közepéig,
azután a rohamosan változott viszonyok, a mezőgazdaság átalakulása, az ipar kifejlő
dése, mely a czéheket tönkretette és a vasutakkal rohamosan kifejlődött forgalom meg
ásta sírjait
Ausztria népművészetére á szomszédos kultúraterületek folytonosan hatottak. Állandó
volt a délnémet, bajor-frank befolyás, az Augsburg és Nürnberg'felöl jelentkező. Sok
oldalú impulzus hatott Észak-Olaszországból, a mely Krajnáh, Kárínthián, Tirolon át kövei
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hetö észak felé Cseh-, söt Morvaországig is. Isztria és Dalmáczia évszázadokon át Velencze
befolyása alatt állottak. A cseh-szláv és a felsömagyarországi tót kultúra rokonsága
szembeötlő. Keleti, nevezetesen török befolyások jelentkeznek déli Dalmácziában. Ugyan
csak keleti hatásokkal találkozunk északon és északkeleten. így a textiliákban a folyto
nosság kimutatható Dalmáczia és Kelet-Galiczia, Bukovina között, azután tovább Dél- és
Nagy-Oroszországon keresztül egészen föl a cseremiszekig és mordvinekig egyrészt, lefelé
az újgörög szigetekig másrészt. Az észak felé való kapcsolat folytatódik a finn-ugor
népterületen is, a mint azt a szerző éppen a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának gaz
dag osztják-vogul hímzésanyagának alapján konstatálhatta.
A következőkben Haberlandt a fent emiitett osztrák népterületek népművészeti vagyo
náról nyújt rövid áttekintést. A népművészet fejletlen gazdasági viszonyoknak és az ősök
től híven átvett és megtartott tradiczióknak szülötte. Ez a két szülöok a fejlettebb alpesi
tartományokban, Alsó- és Felső-Ausztriában, Stájerországban már régtől fogva nincs meg,
jóllehet a múltban, a XIX. század közepéig a népművészet épp itt virágzott. A legsze
gényebb manapság e tekintetben Alsó-Ausztria, a mi jórészt Bécs közelségével magya
rázható meg. A megélhetésnek jobb és lépten-nyomon kínálkozó alkalmai hatnak itt
közre; ezek és a sűrű forgalom feleslegessé tették a szorgos házi munkát. Népművészeti
tekintetben gazdagabb Felső-Ausztria, különösen annak Salzkammergut nevű része. A terü
let izolált hegyvidéki karaktere segítette itt megőrizni az ősi sajátságokat. Kitűnnek itt
a fafaragás és a gölöncsérség termékei, csakúgy, mint a szomszédos Salzburg területén,
a hol a XIX. század elejéig ősi szövési technika is dívott. Stájerország sok tekintetben
önálló fejlődésen ment keresztül. A fafaragás és keramika talán nem emelkedett az északi
szomszédok magaslatára, de roppant gazdagságukkal tűnnek ki a vászonhímzések, főleg
a XVII. és XVIII. századból eredők. Ezeknél is híresebbek a népi vasipar termékei,
a melyek egyforma gazdagsággal készültek a gótikától kezdve egészen a késői rokokóig.
Legérdekesebb és manapság még leggazdagabb a háziipari termelés tekintetében Tirol,
ámbár itt is a közlekedés rohamos fejlődése és a nyomában járó feltárása az országnak
pusztító hatását napról-napra rombolóbban érezteti, aiteljes letűnés pedig feltartóztathatatlan.
Tirol ma még a népviselet eldorádója, a mi az ösiséghez való ragaszkodás jellemző meg
nyilatkozása. A viselet szolgálatában a művészi munka számos fajtája áll; így a csipke
verés, a mely már majdnem letűnt, de élnek még a vászonhímzések, az áttört faragású
fésűk, a fából, csontból vagy szaruból való karczolt díszítésű hajtűk, az ugyanígy díszí
tett csont- és szarukanalak, a csontberakásos kések és villák, tubáktartók, a gyöngyös
díszü ingcsattok. Legkifejlettebb a fafaragás, a mint az ebben az erdőkben és faragásra
alkalmas fanemekben gazdag országban természetes is. Virágzott itt a pásztorművészet,
a képfaragást'és játékszerkészítést pedig háziiparszerűleg űzték. Voralberg ugyancsak
fafaragásakor és viseletéről híres. Karinthia és Krajna néprajzi tekintetben meglehetősen
egységes terület, még pedig a többi alpesi tartománytól különböző. A múltban olasz hatás
alatt állott,, a jelenben pedig már nagyon elszegényedett. Krajnában híresek az idriai
csipke, hímes tojás pedig az alpesi tartományok közül csak itt divatos.
A tengerpart: Isztria és Dalmáczia népművészeti tekintetben egynemű területet,
a délszláv-román csoportot alkotja, a melyhez sok tekintetben a földrajzilag ugyancsak
messzire eső oláhságot is számíthatjuk. Legszegényebb a görz—gradiskai parti terület,
a mely az átmenetet alkotja Krajna felé. Isztria és Dalmáczia a balkáni kultúrával van
nak vonatkozásban, minél délebbre megyünk, annál szembetűnőbb ez a hatás. A néprajzi
viszonyoknak és a történeti múltnak megfelelően a szláv és olasz, főleg velenczei beha
tásoknak intenzív keveredésével találkozunk. Isztriában még eléggé szép a viselet, gazdag
a fafaragás és keramika. Hasonlíthatatlanul gazdagabb azonban Dalmáczia, a hol a nép
viselet még teljességében virágzik. Pompásak az ékszerek, a fegyverek, a fafaragások és
edényfélék. A mi azután különösen fontos, az a különböző technikáknak a régisége,
néha kezdetlegessége.
A mi az északi tartományokat illeti, a földrajzi alakulatnak megfelelően, a Szudé
ták vidéke egyrészről és a Kárpátok vidéke másrészről két, egymástól népművészeti
tekintetben is teljesen független terület, a melyek a lakosság faji eloszlása szerint több

IRODALOM

élesen elválasztható alcsoportra oszlanak. Amott, tehát Cseh-, Morvaországban és Szilé
ziában, a német és szláv lakosság közti ethnikai különbségek eleve két különböző terü
letet eredményeznek, emitt a lengyel, rutén és harmadiknak a bukovinai oláh alkotják a
természetes csoportokat. Utóbbinak szoros vonatkozásai vannak a balkáni szláv nép
művészettel. A Szudéták németsége nem egységes eredetű, hanem különböző időben
telepített nép, a melynek igazi népi kultúrája csak elvétve volt, népművészete pedig jelen
leg úgyszólván nincsen. A morva és sziléziai németség gazdagabb e tekintetben mint a
csehországi, ámbár a szláv hatás el nem tagadható. Áll ez különösen a viseletre. Morva
országra jellemző a népi keramika, a mely hosszú múltra tekinthet vissza. Sok emléke
találkozik a nagyon kifejlődött czéhéletnek, bizonyságául annak, hogy a morva keramika
kifejlesztésében tevékeny része volt az ottani németségnek is. Sokkal gazdagabb a csehszláv nép régi kultúrája és művészete, a mely főleg a mindenfajta hímzésekben tűnik ki.
Ősi eredetű a piros tojások díszítése is. A fafaragás csak a tótoknál jelentős, de náluk
sem abban a mértékben, mint felsömagyarországi testvéreiknél.
A Kárpátok-vidéki népművészet sajátos önállóságával tűnik ki. A nyugati részen
való kifejlődésében nyugati hatásokat mutat, a melyekkel azonban keleti eredetű kezdet
leges elemek vegyülnek. A Beszkidekben még uralkodó a tót behatás, a Magas-Tátra
galicziai oldalán egy technológiai tekintetben eredeti stílus, az úgynevezett Zakopane-stílus
fejlődött ki. A rutén készítmények ősi technikájukkal, színpompájukkal és primitiv orna
mentikájukkal tűnnek k i ; a legnagyobb művészetre közülük a huczulok vitték. Különösen
áll ez a fafaragásokra. Régi, hagyományos pásztorművészet náluk a rézöntés is, kitűnőek
továbbá a változatos díszítésű üveggyöngy-munkák és a hímes tojások is. A rutén nép
művészettel közeli rokonságban van a nálánál még eredetibb bukovinai oláh népi kultúra.
Az összefüggés különösen textilis téren nyilvánvaló, míg az oláh fafaragások sokkalta
gazdagabbak. Európa legérdekesebb és legősibb népművészeti jelenségeivel van itt dol
gunk, a melyeket azonban még nem eléggé ismerünk,
A következő fejezetekben szerző Ausztria népművészetének egyes ágait technoló
giai szempontból tárgyalja, hogy ezen az alapon a rokon és egymással kulturtörténetileg
egybefüggő jelenségeket összehasonlítsa. Ezek a fejezetek alcsoportjaikkal egyetemben
a következők:
I. Népi textiliák: 1. Hímzés. 2. Szövés. 3. Csipkék. 4. Gyöngymunkák.
EL. Népi keramika: 1. Mázas edények, 2. Parasztmajolika, 3. Cserépkályhák.
Hl. Népi üvegmunkák.
TV. Népi famunkák.
V. Vegyesek: 1» Népi ékszerek. 2. Népi fémmunkák. 3. Hímes tojások, 4. Emlék
lápok és képek.
Minden fejezet elején bevezetés van, a melyben az illető tárgycsoport eredete,
fejlődése, a földrajzi elterjedés körülményei, ornamentikája a legmodernebb tudás esz
közeivel, a legszigorúbb tárgyilagossággal és az idevágó irodalom tökéletes ismeretével
van tárgyalva. Sajnos, hogy nincsen arra helyünk, hogy mindazt a gazdag tudást, a mi
ezekben a leírásokban van, olvasóinknak ezen a helyen közvetítsük. Haberlandt élete
munkájának ilyenformán való betetőzésével nemcsak Ausztria, hanem az egész néprajzi
világ hálájára és elismerésére tette magát érdemessé. És nem utolsó sorban a magyar
néprajzéra. Hiszen felesleges arra emlékeztetnem, hogy a vonatkozások, a melyek a mi
népeink jó részét a határon túli szomszédaikkal összefűzik, számtalanok. A népi kultúra,
mint minden kultúra, nem ismer földrajzi határokat. Impulzust, új kiindulási pontokat és
nem egy tekintetben világosságot ez a munka első sorban nekünk, magyaroknak fog
szolgáltatni. És ha valamikor meg fog jelenni a magyar nép művészetének komoly lelki
ismerettel, néprajzi tudással és mindent egyforma szeretettel felölelő részletességgel inegirott nagy munkája, a mely a mi anyagunknak az osztrákokéval alig összemérhető páratlan
gazdagságánál és ösiségénél fogva el fogja kápráztatni a művészeket, ethnográfusokat
és laikusokat egyaránt, akkor is hálás szívvel fogunk gondolni e munka megalkotójára.
Dr. Beluleszko Sándor.
Néprajzi Értesítő. XII.
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D. Cornea: Album de crcstäturi ín Umn. Nagyszeben, 1909. 1 —11 o. és
41 táblán 243 chromolitografikus képpel. Fol. Ára K 30.
A hegyvidéki pásztorkodó népek kézi ügyessége általánosan ismeretes. Nem érte
nek a komplikált technikához, sem a finomabb kivitelhez, de meglep tárgyaik szerény
dekoratív szépsége és praktikus volta. A nép a díszítendő felületet ritkán osztja fel
előre, ennélfogva fantáziája szabadabban csapong, a mi az ornamentika változatosságában
nyilvánul meg. Nagy hatással van a készítőre környezete, szülőföldjének természeti szép
sége, s ez a hatás nyomot hagy keze munkáján is. Ennek bizonyságára vessünk pár
huzamot egy, a havasok közt lakó és egy marosmenti oláh asszony viselete között.
Amannak a ruhája pompás, színdús hímzésekkel ékes, emezé egyhangú, színtelen. S így
van ez minden más tárgyukkal és eszközükkel. A lapályon lakó oláh földje megmívelésére
s ennek számtalan apró részletére fordítja minden gondját, idejét. A havasokon élőnek,
a földmivelés lehetetlensége miatt a pásztorkodás a főfoglalkozása. S míg barma legelget,
ö ráér arra, hogy a botját, furulyáját kifaragja, az asszony, hogy ingujját kihímezze.
A nők a hímzésben, a férfiak tárgyaik, eszközeik elkészítésében, kifaragásában művészek.
Ez utóbbi művészet termékeit öleli fel D. Cornea nagyszebeni theologiai tanár az általa
egybeállított A í&um-ban. Gyűjteményében felölelte az egész erdélyi oláhságot, s így tágas
perspectivát nyújt a fafaragás számtalan változatának és ezek szépségeinek megis
merésére.
A gyűjteményhez csatolt előszóban leírja azokat, az ethnografusok által nagyon
jól ismert nehézségeket, a melyekkel gyűjtő-útjai alatt meg kellett küzdenie. Panaszko
dik, hogy a nép mennyire bizalmatlan volt hozzá, mikor faragott tárgyak felöl kérdezős
ködött, s jóllehet a község tanítója vagy papja kíséretében volt, mégis rossz szemmel
nézték saját vérbeliéi, végrehajtót vagy kémet láttak benne. Már most elképzelheti min
denki, mennyivel nehezebb ott a magyar ethnografusnak a gyfijtő-útja. Ha talált is néha
e
&y~egy szebben faragott guzsalyt, attól az oláh nő nagyon nehezen vált meg, legtöbb
ször nem is adta oda, akármily borsos áron akarta volna megvásárolni. Ugyanígy járt a
férfiakkal is, azok sem akartak megválni botjuktól vagy fapoharuktól. Elmondja továbbá,
hogy a 3—4 évtized óta amúgy is hanyatlásnak induló faragásmüvészet pusztulását maguk
a legények is elősegítik, a kik a fonók lejártakor, a böjt végén összetördelik a guzsalyokat, „hisz' majd faragok szebbet jövőre". Erre nézve tudnunk kell azt, hogy a guzsalyokat — a legtöbb helyen — a legények faragják, ezzel kedveskedvén a szívük válasz
tottjainak ; ritka helyen akad olyan, a ki maga többet készítene eladás czéljából. A hava
sokon legeltetve nyáját, egyéb dolga nem lévén, az otthon levők mindegyikének farag
valamit: apjának díszes botot, anyjának konyhaeszközt, leginkább kanalat, kedvesének
guzsalyt, magának furulyát, csanakot. A faragó szerszámok nagyon kezdetlegesek. Mind
össze egy közönséges fanyelű kés és néha egy 5 cm hosszúságú s végén három fürész
foggal ellátott véső, a melylyel a kígyóvonalas ékítményeket karczolja bele a fába. Éger-,
mogyoró-, bükk-, tölgy-, fenyő-, som- és nyirfa a leghasználatosabb. Kivitele helyenként
változik. így például Vöröstorony vidékén kifestik előbb s aztán faragják ki; Szeben
környékén a faragás akkor történik meg, miután a fát előbb megfüstölték; Törcsvár és
Besztercze vidékén csak bekarczolják a rajzokat a fába, a nélkül hogy kifaragnák, azután
zsírral s apróra tört faszénporral bedörzsölik. Ugyancsak Szeben megyében nagyon diva
tosak a szarvakkal ellátott guzsalyok, a melyeket egy darab fából faragnak ki a mesterei.
Számos faja van ezeknek is. Néha csüngöket, zörgőket alkalmaznak reájuk, máskor
tükröt vagy szentképet ragasztanak a derekukra. A munkában minden fajtából találunk
egy-kettőt, oly gazdag gyűjteményét a guzsalyoknak, hogy azt hisszük, már másfélét
keresve sem találnánk. (Pedig van, de nem adja az oláh, mert fél a megadóztatásuktól.)
Számos, szépen faragott orsókarikát, kanalat találunk még benne, melyek mind nagy
művészettel vannak kifaragva anélkül, hogy kettő hasonlítana egymásra. Ez onnan van,
hogy az oláh faragó nem szokott ismétlésbe esni. Ha lát valamit, ahhoz hozzátesz vagy
elvesz valamit, csak hogy egyénisége bélyege rajta legyen egy-egy módosítás alakjában.
Botjaikat is kifaragják, mert ezek nemcsak szimpla védelmi eszközök, hanem egyszers
mind a tekintélynek, a vagyoni jólétnek is jelképei. Ezekből is nagyon szép sorozatot

MÚZEUMI ÜGYEK

219

találunk az Albumban. A faragott fakeresztekröl, melyekből csak néhány tipikusabb
darabot mutat be a szerző, egész különálló munkát lehetne írni. Úgyszintén a fapoharakról is, a melyek elmaradhatatlanok az oláh pásztor tüszöjéről. Kár volt ezeknek sok
féle fajtáját nagyobb számban le nem közölni. Egy-két faragott furulya, késtok, ostor
nyél, orsó és kapufelfa egészítik ki a munkát, melynek rendkívül csinos, ízléses kiállítása
a nagyszebeni Drotleff J. müintézetét dicséri.
Schmidt Tibolt.

M Ú Z E U M I ÜGYEK.
Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról
az 1911. év első negyedében.
I. Gyűjtemény tárgy. Az évnegyedi gyarapodás 3664 drb. Ebből vétel: 3510, aján
dék : 153, csere: 1 drb.
A) A vételek részletezése: ruházat, női kézimunka és ékszer: 818, fonás-szövési
szerszám: 95, konyhaeszköz : 107, bútorzat: 30, használati tárgy : 103 : mezőgazdasági
tárgy: 89, halászati tárgy: 53, vadászati tárgy: 3, kismesterségi tárgy: 94, keramikai
tárgy: 13, kultusztárgy: 180, zenetárgy: 16, fegyver: 16, modell: 1, fonogrammhenger:
339, dalszöveg és kóta: 2 köteg, festmény: 10, kép: 7, rajz: 20, képes levelezőlap: 61,
fénykép: 1453 drb.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése : Bécsy Dezső, Máriaradna,
1 fokos, 2 bunkós bot, 5 kampós bot, 2 borotvatok. Magyary Károly, Várhely, 1 alma
szedő. A M. N. Múzeum Régiségtára, Bpest, 1 koponya. Kertész Tódor János, Bpest, 1
koreai kalap, 1 rizsköpeny. Újházi Sándor, Karczag, 52 fénykép. Özv. Fischer Petemé,
Bpest, 5 japán kulcs. Viski Károly, Nagyszalonta, 12 fénykép. Mikovényi Árpád, Selmeczbánya, 2 gyógyszertári tégely. Dr. Györffy István, Bpest, 3 fénykép. Spitzer Mór, Bpest,
1 csirkeitató. Divald Kornél, Bpest, 17 olajos kendő, 1 tűpárna. Kungpah F. King, Khína,
1 vésett teknősbékahéj. Horváth Natália, Zágráb, 2 hímzett főkötő, 2 hímzett főkötőrész.
Kóris Kálmán, Bpest, 40 fénykép.
C) Csere: báró Nyáry Alberttől, Bpest, 1 olajfestmény.
E negyedévi szaporulatból 1857 hazai tárgygyal szemben 1807 külföldről származik
és pedig Galicziából 27, Albániából 1, Koreából 2, Kelet-Indiából 1, Khinából 1, Japánból
5 és az AmurmentérÖl 1500 drb.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre: Alsófehérre 3, Aradra 4,
Bácsbodrogra 3, Baranyára 26, Barsra 28, Békésre 34, Beregre 5, Beszterczenaszódra 2,
Biharra 71, Borsodra 2, Brassóra 7, Csíkre 79, Fejérre 7, Gömörre 22, Győrre 4, Haj
dúra 14, Háromszékre 2, Hontra 41, Hunyadra 321, Jásznagykúnszolnokra 72, Kolozsra 28,
Komáromra 14, Liptóra 4, Máramarosra 6, Marostordára 8, Nagyküküllőre 2, Nyitrára 185,
Pestre 38, Pozsonyra 46, Sárosra 2, Somogyra 9, Sopronra 98, Szatmárra 8, Szebenre 1,
Szolnokdobokára 2, Temesre 25, Tolnára 53, Tordaaranyosra 3, Torontálra 95, Trencsénre 5, Udvarhelyre 10, Ungra 198, Vasra 18, Zalára 5, Zólyomra 15, Körös-Belovárra 3,
Pozsegára 6, Szeremre 7, Zágrábra 6. Közelebbi meghatározás nélkül Felsömagyarországra 18, Magyarországra 4, Horvátországra 150, Szlavóniára 8, a régi Határőrvidékre
26 drb. Ismeretlen származású 4 drb.
II. Könyv. A gyarapodás összesen 93 munka. Ebből vétel: 27 új, 27 folyó, aján
dék : 9 új, 4 folyó, csere: 5 új, 19 folyó, osztálykiadvány: 2 folyó munka.
a) Ajándékoztak: a Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége, Bpest, 1 folyó,
a M. N. Múzeum Széchenyi Orsz. Könyvtára, Bpest, 1 folyó, a Magyar Földrajzi Társa
ság, Bpest, 1 folyó, a Magyar Néprajzi Társaság, Bpest, 1 folyó, dr. Rudolf Pöch, Wien,
1 új, dr. Semayer Vilibáld, Bpest, 4 új, Zoltai Lajos, Debreczen, 1 új, N. Docan, Bukarest,
1 új, Hajnal Ignácz, Csacza, 1 új, dr. Hoffmann Mária, Bpest, 1 új munkát.
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b) Cserébe küldtek: a Nordböhmischer Exkursions-Klub, Leipa, 1 folyó, a Société
Neuehäteloise de Geographie, Neuchätel, 1 folyó, a Königl. Zoologisches und Anthro
pologisch-Ethnographisches Museum, Dresden, 1 új, a Société d'anthropologie, Paris, 2
folyó, a Musée Guimet, Paris, 3 folyó, a Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, Berlin, 1 folyó, a Polska Sztuka Stospwana, Krakó, 1 folyó, a Museum,
Tromsö, 2 folyó, az Egyetemi Könyvtár, Upsala, 4 új, a Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Stockholm, 1 folyó, a Verein für österreichische Volkskunde, Wien,
1 folyó, a Jugoslavenska Akademija, Zágráb, 1 folyó, a Muzeja antrop. i etnogr. imeni
imperatora „Petra Velikago", Szt-Pétervár, 1 folyó, dr. E. Langer, Braunau, 2 folyó, a
Gelehrte Estnische Gesellschaft, Jurjew, 2 folyómunkát.
III. Felszerelési tárgy. 3 drb vétel útján került az osztályba.
TV. Végzeit munkálatok. Az év első negyede a tavalyi éwégi gyűjtések beleltározásával és feldolgozásával, továbbá az osztálynak májusi megnyitására való előkészüle
tekkel telt el. így a jobb megvilágítás szempontjából átalakítottuk összes interior]einket,
olyanformán, hogy azok most tökéletes felső világítást kapnak, a kosztümbabákat a ruhák
vegyi tisztítása után felfrissítettük s újonnan öltöztettük. A szemléltető gyűjtemény egyes
csoportjainak átrendezése, kiegészítése és újabb darabokkal való sűrítése még folyamat
ban van.
Gyűjtési munkásságunk ebben az évnegyedben természetszerűleg a leggyengébb.
Téli népviselet után kutattak dr. Sztripszky Hiador, s.-őr, és dr. Györffy István, gyakor
nok, febr. hó 22—28-ig a székelyhídi orsz. vásáron és a kolozsmegyei Válaszút - Borsa—
Visa vidékén. Meg kell említenem, hogy sikerült egy nagyobb méretű horvát-szerb kollekcziót megszereznünk, közte a posavinai színdús és a divatból már kiment fejkendoknek és fökötöknek gazdag sorozatát, gobelinszövésű főkötőket, szerb ingeket és néhány
ugyancsak már nem divatos ruhadarabot. Igen értékes gyarapodása az osztálynak a Garay
Ákos festőművész úr által az ország különböző vidékein gyűjtött régi magyar férfihaj
viseletek, a melyeknek a legrövidebb idő alatt, az öreg emberek halálával, feltétlenül nyoma
vész. Akárhányat most is csak emlékezet után tudtak még befonni.
V. Látogató. (A gyűjtemény 1910 nov. 1-töl zárva.)
Budapest, 1911. ápr. 3.
Dr. Semayer Vilibáld,
m. n. múz. igazgató-őr, a népr. oszt. vezetője.

A Magyar Néprajzi Társaság
tisztikara és választmánya.
Elnök:
Szalay Imre, min. tanácsos
(M. Nemzeti Múzeum.)

Csánki Dezső dr.

Alelnökök:
Sebestyén Gyula dr.

(I., Vár, Orsz. Levéltár.)

(M. Nemzeti Múzeum.)

Főtitkár:
Solymossy Sándor dr.

Titkár:
Bán Aladár dr.

(VII., Zugló-utcza 16., II.)

(VIII., Koszorú-utcza 25., III.)

Pénztárnok:
Kövecsesi Danes Árpád

Könyvtárnok:
Beluleszkó Sándor dr.

(II, Toldy Ferencz-utcza 50.)

(VI., Városliget, Iparcsarnok.)

Ellenőr:
Máder Béla
(Országház-tér 11.)

a) Fővárosi

választmányi

Alexics György dr.
Giesswein Sándor dr.
Asbóth János f
Győrffy István dr.
Balásy Dénes
Heller Bernát dr.
Balassa József dr.
Huszka József
5 Barabás Samu
20 Jancsó Benedek dr.
Barátosi Balogh Benedek
Kodály Zoltán
Bartók Béla
Kunos Ignácz dr.
Bátky Zsigmond dr.
Madarassy László
Binder Jenő
Mahler Ede dr. x
10 Borovszky Samu dr.
25 Melich János dr
Erdélyi Lajos dr.
Mészáros Gyula dr.
Nagy Géza
m Ernyey József
Pabó Bertalan dr.
Nyáry Albert báró dr.
Feichünger Győző
Réthy László dr.
15 Goldziher Ignácz dr.
30 Strausz Adolf

b) Vidéki

választmányi

Almásy György dr., Borostyánkő
Baróti Lajos dr., Almádi
Bellosics Bálint, Baja
Bunker Rajmund, Sopron
5 Darnay Kálmán, Sümeg
Erdélyi Pál dr., Kolozsvár
Fiók Károly dr., Debreczen
Gálos Rezső, Temesvár
Gárdonyi Géza, Eger
10 Gönczi Ferencz, Deés
Istvánffy Gyula, Miskolcz
Kada Elek, Kecskemét
Karácsonyi János dr., Nagyvárad
Kálmány Lajos, Szeged

tagok:
Sztripszky Hiador dr.
Semayer Vilibáld dr.
Szendrei János dr.
Szentmarjai Dezső
35 Szily Kálmán dr.
Szinnyei József dr.
Szinte Gábor
Sztankó Béla
Tagányi Károly
40 Téglás Gábor
Thirring Gusztáv dr.
Tolnai Vilmos dr.
Versényi György
Vikár Béla
45 Zsilinszky Mihály.

tagok:

15 Kárpáthy Kelemen, Szombathely
Lehoczky Tivadar, Munkács
Pápay József, Debreczen
Pintér Sándor, Szécsény
Posta Béla dr., Kolozsvár
20 Cs. Sebestyén Károly, Szeged r
Spitzer Mór, Pozsony- Széleskút
Szegedy Rezső dr., Pécs
Szilády Zoltán dr. Nagyenyed
Tömörkény István, Szeged
25 Varjú Elemér, Kassa
Zolnai Gyula dr., Kolozsvár
Zoltai Lajos, Debreczen.

Homyánszky Viktor cs. és Mr. udvari könyvnyomdája Budapesten. 51343

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 5 2 1 2 4

TARTALOM.
Lap

Árnhold Nándor: A tojáshimzés technikái Baranyában (2 táblával és 6 ábrával)
Banner Benedek : A nyitramegyei Ság község tótjainak népviselete (10 ábrával)
Banner János: A békési magyarság népi építkezése (16 ábrával)
Bartucz Lajos dr.: A mai magyarság termetéről (1 grafikonnal)
Bellosies Bálint: Tárgyi néprajzi adalékok (16 ábrával)
Beluleszko S. dr.: Dr. Prinz Gyula: Utazásaim Belső-Ázsiában (irod.) . . .
— — Haberlandt: Österreichische Volkskunst (irod.)
Cserzy Mihály: Temetkezési népszokások Szeged vidékén (1 ábrával) . . .
Deák Geyza: Az ungvármegyeí Tiszahát halászata (3 ábrával)
Ecsedi István dr.: A debreczeni fogatok (8 ábrával)
Ernyey József: Szláv folyóiratok szemléje
Fábián Gyula: Sikdiszítő művészet az Ipoly mentén (25 ábrával)
. . . .
Garay Ákos : Régi magyar férfihajviseletek (31 ábrával)
— — Szlavóniai régi magyar faluk (30 ábrával)
Gönczi Ferencz: Halászás, rákász ás és csikászás Göcsej és Hetesben . . .
Györffy István dr.: Deák Geyza: A magyarság ós a rajzolás (irod.) . . .
— — Szatmármegyei szilvaaszalók (6 ábrával) . . . ^
— — Auner István : A romániai magyar telepek (irod.)
— — Ponyiczky Z.: Szarvas város települése (irod.) . . . . . . . .
Hoffmann Edith dr.: Az ember a primitiv népek diszítö művészetében (7 ábr.)
Istvánffy Gyula: A palóczok lakóháza és berendezése (15 ábrával) . . . .
Orosz Endre: Egy érdekes csiholó típusról (1 ábrával)
Pálos Ede: A Rábaköz és Győr vidékének népművészete (2 tábla és 14 ábr.)
Prinz Gyula dr. -. Második belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei (1 térk.)
— — Ugyanaz. II. (35 ábrával)
— — Ugyanaz. III. (26 ábrával)
Schmidt Tibolt: Olajkészítés és eszközei a hunyadmegyei oláhoknál (8 ábrával)
— — D. Comsa: Album de crestäturi in lemn (irod.)
Semayer Vilibald dr.: Jelentés a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának állapo
táról az 1910. év IV. negyedében
— — Jelentés a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának állapotáról az 1911.
év I. negyedében
— — Jelentés a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának állapotáról az 1911.
év II. ós III. negyedében
Sztripszky Hiador dr. : Adalékok Oroszország ethnographiájához (irod.) . .
— — Vovk F. Anthropometrikus vizsgálatok Galiczia, Bukowina és Magyar
ország rutén lakossága között (irod.)
— — Szláv folyóiratok szemléje
Téglás István: Vándorczigányok útijele (1 ábrával)
Tömörkény István: Szatymazi falakat (3 ábrával)
Viski Károly: Adatok a székely építkezés történetéhez (166 ábrával) . . .

173—183
183—196
129—144
278—292
259—267
74—75
213—218
252—259
144—150
36—51
302—305
16—36
81—99
221—248
54—59
75
249—252
301—301
301
292—299
1—16
67 — 69
150—173
69—74
199—213
268-278
59—67
218—219
79—80
219-220
301—304
75—76
77—78
78
196—199
128—129
99—128

/

Szlavóniai régi magyar faluk.
1. Kórógy.
A falu neve: Kórógy (Szerem me
gyében). Népi értelmezése nincsen.
Kórógytól 18 km.-re látszanak Kórógy
várának (horvátosan: „Kolodjvar") rom
jai, ez lehetett valamikor a Kórógyi grófi
családnak régi fészke.
A falu látszólag teljesen sík földön,
valójában pedig alig észrevehető emel
kedésen terül el. Ezelőtt 40 évvel, a rét
lecsapolása előtt, a falu szélét a víz
jelölte, a mely olykor a kertekbe is be
csapott, magát a falut azonban sohasem öntötte el a víz.
A falu határa ezelőtt 30—40 évvel igen kicsiny volt, csak a dombo
sabb helyeket lehetett szántani; a rét lecsapolása után a határ megnagyob
bodott ugyan, de az új földeket még máig is nehezen lehet művelni. Ned
ves esztendőkben kevés hasznot hajtanak földjeik. Régibb térképeik nin
csenek.
A falu lakosainak Ősei állítólag a tatárjáráskor menekültek ide a Vuka
folyó kiöntései közé. Ez az ingoványos vidék jó menedékhely volt később
a török világban is. A református hitet 1530 táján vették fel „Sztárai
Mihály és Szentantali Gergely kegyes és buzgó szolgalatjuk által" a Kórógyi
anyakönyv tanúsága szerint. Kezdettől fogva Kórógy a vukovári uradalomhoz
tartozó jobbágyközség volt. A határ tagosítatlan. Egyes részeit rendes vetés
forgó szerint használják. Csekély kaszálót kivéve, mind szántóföld. A falu
utczás rendszerű. Egy zsákutcza is van a faluban. Dűlők és határrészek
nevei: Kisröcs, Édes falva, Galambok, Széesák, Becsen, Okoszfalva, Dombok,
Stomfák, Kórógy-fok. A falu egyes részeinek külön neve nincsen. A lakók
a hozzájuk legközelebb eső falurészt „dáráb"-nak nevezik.
Lakosainak lélekszáma 970. Mind református magyarok. Ez a szám
körülbelül 30 év óta állandóan 950—980 közt ingadozik. A kolera előtt
felül volt az 1000-en, de azóta nem tudja elérni ezt a számot. A kórógyi
ref. magyarság csakis a szentlászlói, haraszti-i és rétfalusi egy ugyanazon
eredetű magyar néppel házasodik össze. Ezért e magyarságnak ősi beszéd
módja a többi magyar tájszólástól teljesen különbözik.
Néprajzi Értesítő. XII.
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Vezetéknevek: Vacsora, Ferkó, Tóth, Antal, Gajnok, Pozsár, Kovács,
Borka, Cserepes, Losa, Ambrus, Palkó, Gyöke, Mártin, Ferencz, Sándor,
Györké, Surmán, Szekeres, Molnár, Tóbi, Péter, Záké, Kozár, Gál, Fábián stb*
Gúnynevek: Gyana = Trosics, Mezei = Vadmacska, Györké = Juhász,
Szőllőskei = Szitás, Tóbi = Vászon, Dezsőné = Kindrusz, Zsandár; Dezső =
Bogár, Sándor = Csocsa, Dezső == Gügü, Szekeres = Tukván.
Gúnyneveiket leginkább gyerekkorukban kapják itt-ott elkövetett apró
csínytetteikért. Sokan az iskolában kapják ezeket a neveket.
Csakis a református ünnepeket ülik meg. Különös szokás csak egy
van. Karácsony előestéjén minden kölcsönkért idegen holmit eltakarítanak
a háztól. Teknőt, bográcsot, könyvet stb. ilyenkor visszaviszik. „Megbé
kélnek. u
Eljegyzés. Néhányszor ellátogat este a leányos házhoz a legény.;A har
madik, negyedik estén elmegy a kendőért. Ez az eljegyzés. A rákövetkező

1. ábra. „Tálfás" talpfás ház.

szombat este lámpagyújtáskor feljönnek a paphoz „gyűrűlni". Ilyenkor úgy
a legényes, mint a leányos háznál nagy vacsora van. Feljönnek a vendégek
is. A pap előtt jegyet váltanak. A leány odaad egy kendőt; a legény pedig
egy almát ád, a mibe pénz van szurkálva. Minden valamire való háznál lako
dalom előtti napon levágnak egy marhát. Erre a munkára megjönnek mind
azok, a kik a lakodalomra hivatalosak. A leánypajtások akkor nézik meg
az ajándékot és viszik kocsin a legényes házhoz nótaszóval. A készülődés
minden háznál egyforma. Másnap délelőtt mindkét házból feljönnek a ven
dégek a templomba. Esküvő után a menyasszony is, a vőlegény is külön
a maga násznépével különválik és megy az illető házhoz. Délután a nász
nagyok elmennek kikérni a menyasszonyt. Kétszer-háromszor is el kell
menniök, míg kiadják. Harmadszor már a vőlegény is velük megy. Akkor
aztán nótaszóval, többnyire kocsin viszik haza a menyasszonyt. Elől két
koma egy rúdon viszi a menyasszony ajándékának szebb darabjait. Azon
kívül egy nagy darab nyers húst, egy pár új czipőt, egy kalácsot. A rúd
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két végén két zöld koszorú van. A lakodalmat november két középső szer
dáján szokták tartani. Az „elő szerdán" és „utó szerdán" ritkán.
A legény a legénypajtásait hívja meg a lakodalomra „komikának".
Ez egyelőre tulaj donképen a vöfóny. Mikor aztán gyermek születik, akkor
azt íratják be keresztapának, a ki a komika (koma). Idővel, ha a
gyermek megnő és házasságra lép, az lesz a násznagya, a ki az apjának
a komikája, illetve neki a keresztapja.
Általában szokás náluk az úgynevezett rokafa, róka szaór (rokkaszár)
ajándékozása. Ezt a legények adják a leányoknak, — de főképpen eljegy
zéseknél vagy házasságoknál. Ezt a szokást Borka apó így mondja el:
„A vőfény fárág á menyecskének egy rokáfát, szép czifrát. Legszebb
áz ámejiken sokféle álatok vánák, legszeb áz á mejiken teknős béka is
van. Azt á botot legelsőben bicskával vagy borotva darabbal bévágdolta

2. ábra. Aknás és lófej es ház.

czifrárá. Ákor meg égete á dijó gérózdit. Megégete a náód konczérát,
aztán ezt ősze keverte. Az oján let mint áz oláj. Ezt beletörte egy ruvábá
(ruha); aztán ezt á szurkot ugy bókolta bele á ezifrásagbá. A rokáfárá
rátete a tökzőt, á tökzőre rá tété á guzsajt (szösz) akit lehúz á gerebenéi.
Azt aztán vágy pántlikával vágy á pilángós roká mázágál rátekeri és a
bükővel (bökő) megbüki. így! Az á bükő régön csontbúi vót vágy fábul
vagy ónbúl. Ha ónbúl csinyátá ákor csinyát neki elsőben egy kálupot fábúl,
ebe öntöte áz ónt. Mos máór csak a cigány csináli a bükőt kánálbul vágy
rézbül. (A bükőt valóban „csont"-nak is hívják.) Mikor elmúlt a lakadalom,
mikor megölték á disznat karácsony felé, ákor vite á legény (vőfény) a
koma asszonynak á rokáfát. Megkoczuli áz ajtót, megcsókuli a koma ászont
ákor aztán megvendégölik á komát."
Szüléskor az asszonynak nem szabad az ágyra felfeküdnie, hanem a
földön guggolva szüli meg a gyermekét. Utánna rögtön megfürdetik az
asszonyt is, a gyereket is a lugzóban (nagy sajtár). Az újszülöttet nyolcz
15*
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napig nem öltöztetik fel, hanem minden tagját külön belecsavargatják
rongyokba.
Gyermek 1—2—3 van egy családban. A sok gyereket nem szeretik, de
hogy kevés a gyerek, egyik oka az is, mert eddig nem volt a faluban
bába és a gyermeket nem is igen tudják táplálni. Mindenféle ételt megrágva
adnak a szájába, ez a csók, babcsók, diócsók, kenyércsók; még paprikáshúst
is adnak neki.
Gyerekjáték a labdázás, azonkívül a „esilahala" játék. Ezt a nagyok
is játszák. Görbe botokkal. Az egyik a magáét feldobja a levegőbe, a másik
utánna dob, hogy eltalálja.
Szokások. Karácsony este egy hetesbe (mérő) beleraknak mindenféle
magot: búzát, repczét, kukoriczát, lóherét, árpát stb. Aztán mikor eljön az

3. ábra. Tilolók, fűkötő-szövö.

aprószentek napja, kiviszik, a lovaknak merítenek belőle, a mi megmarad,
odaszórják a ludaknak, paták-nak, tikok-nak. Fonóház nincs. Oszszel, meg
télen az asszonyok meg a leányok otthon, sokszor egész éjszakán át, sötét
ben fonnak; azelőtt égették a csőrőfa-gyertyát. Ezt csó'ró'-(sörje)-fából hasí
tották vékonyra, (amibűi a pipaszárt csinyálik). Beleszúrták egy szem pérába
(krumpli) és a forgács így világolt. Tilolni is éjjel szoktak az asszonyok
sötétben, úgy mint fonni.
Ha valaki leég, a falu népe, főleg a közelebb lakók ott szorgoskodnak
az újraépítésnél. Fuvaroznak neki, sőt a külső mezei munkájában is segí
tenek neki. Kiki, a hogy teheti, egy-egy napot annak dolgozik. Ha ég valami,
azt kiáltják: „Gyúlás van!"
Minden családnál az egyik férfi családtag a „kocsis". Ez a lovakat
éjjel kivezeti a legelőre, néha még havastél idején is, kinn legelteti. Nyígbe
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teszi a lovat, ő maga meg lefekszik a ködmenben. Ha hideg van, a kocsi
sok tüzeket raknak. Hajnalig is kinn maradnak. Ménes kinn jár a legelőn,
de éjszakára hazahajtják. Régen állandóan kinn járt a ló és a marha is.
Marhát kevesebbet tartanak. Az ökröt ma már nem jármozzák, csak lóval
dolgoznak. Ősi pásztorkodás nincs. Vemhes lónál ez a babonájuk: „Ha
azt látod, hogy a kígyó meg a béka összevesz, hamajon vágj egy vesszőt,
verd el vele a kígyót. Azt a vesszőt, amelyikkel a békát „megváltottad",
tedd el. Ha a lovad nehezen csíkozik, „simojgasd" meg vele a hátát, mingyárt megcsikózik."
A kis gyermeket a szemveréstől féltik. Ha a kis gyerek megbetegszik,
azt keresik, kinek a szeme verte meg; akkor annak vagy a gatyamadzagjából, vagy a kötőmadzagjából
egy darabot megégetnek, a per
nyét vízbe vetik és meghintik
a vízzel a gyereket.
A halottat ünnepi ruhájába
felöltöztetik; a leánynak mellé
teszik minden szép ruháját, drá
gaságát, kedves emlékeit. Te
metésre úgy jönnek el, a hogy
otthon dologközben
vannak,
piszkosan. Valamikor, míg sok
viz volt a határban, és az ön
tések megáradtak, a halottat
„csónyikon" vitték ki a temetőbe.
Szokásban vannak a ha
lotti torok. Mindjárt a temetés
után összejönnek a halottas
háznál, de később semmiféle
emlékünnepet nem rendeznek a
halottaknak. Vallási olvasmá
nyaik: a biblián kívül a Haller
4. ábra. Fonás gyalogorsóval.
János hármas históriája. A zsol
tárokat nagyon tudják, még mulatságokban is énekelik a zsoltárokat az
öregebbek.
Tisztaságra nagyon sokat adnak a kórógyiak. Nemcsak házatájéka,
szobája tiszta, hanem teste és alsóruhája is. Minden szombaton megfürdenek, jobban mondva lemosakodnak; a lugzóban (nagy sajtár). A kis gyere
ket 3 éves koráig mindennap megfürösztik meleg vízben.
Bégen a lentermelésből házilag állították elő a fehér ruhájukat, sőt
egyik-másik felsőruha darabot is. Lenföld az úrbéri rendezés óta nincs, így
a régi viselet is lassankint eltűnik. Régen a férfiviselet (a mit az öregek
még ma is hordanak) ing, gatya és vászonkötény volt főleg a rostyás (rojtos)
gatya divatozott. Nagyon bő gatyát nem viseltek. Borjúszájú ing nagyon
régen kiment a divatból, de a gallérnélkülit ma is viselik, ezt a nyaknál
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vastag háziczérnával — nem fűzővel — kötik össze. Vastag vászonnadrág,
vászonkabát, bőrből való kis köcze (mellény helyett), bőrködmen, kankószűr,
bocskor, nagy kalap a divat. Újabban ünneplőnek, mint a magyarországiak,
vásári kékposztó ruhát is viselnek. Hosszú suba vagy bunda kevés van.
Az asszonyi viselet is régen fehér vászon volt. Kebel egy darabban
az ing a szoknyával, fehér vászonkötény, fehér magukkészítette fűkötő
(főkötő). Ma már vásári kelmékbe öltöznek munkában; ünnepnapokon az
istentiszteletre felöltöznek tiszta fehérbe, de utánna mindjárt levetik megint.
A esuraJcot vagy czurakot,
sötétkék posztómentét zöld
zsinórozással, csak igen
öreg asszonyok veszik már
fel. Ünneplő fejkendőik
fehérek, igen díszesek.
Földmivelés tavasztól
őszig a rendes földmíves
munka, télen erdőt irta
nak felében. Lóval szán
tanak kettesben; télen
vagy rossz útban négyes
ben is. A négy lovat rend
szerint egymás mellé fog
ják. Ha egymás elé fog
2 pár lovat, azt mondja
„gyihóra{í-ra fogtam.
„Aratni" csak a búzát
szokás, a többi gabona
félét csak „levágják". A
kévéket „hetes"be rak
ják. Két „hetes" egy ké
részi. Kórógyon sohasem
csépeltek cséppel. Zsup
pot nem csinálnak, nem
5. ábra. Szövőszék.
is ösmerik. Azelőtt lóval
„rúgatták" ki (nyomtattak). Ma más géppel „veretik" ki. A kukoriczaszedés
úgy történik, mint bárhol egyéb helyeken az országban. Vermelni nem
szoktak.
A gabonát, lisztet, fahambárokban tartják. Pérát, répát kazlakba rakják.
A gyümölcsöt nem sokra becsülik. Az úgyszólván lekopik a fáról. A dijó-t
azonban gondosan verik le és a pálinkának való szilvát is úgy szedik össze
a fa alul. Szilváért, ha kevés terem, elmennek még a Száván túlra is. A szőlőt
most már gondosan művelik. Szüretkor a szőlőt hazahordják, kádba teszik,
abban forr két hétig, akkor leszűrik a bort; a törkölyt kifőzik pálinkának.
Szüreti ünnep nincs. Inkább szőlőéréskor a szőlőpásztorság megy eféle
számba. Valamennyi leány kint van reggeltől estig a szőlőben. Dalolnak,
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a seregélyeket kergetik. Hirdetik az új párokat, a kik novemberben kerül
nek majd össze. így: Palkó Józsi — Pap Mari páros! ujujúj!
Méhtenyésztóssel is foglalkoznak. Minden méves (méhes) elé karóra
tűznek egy vagy két lőJcapinyat (koponyát), hogy a kinek rossz szeme van
( a k i szemmel tud verni), annak a szeme a lókapinyán akadjon meg, akkor
nem árt a méveknek.
Méhkasuk a rendes paraszti kas, erre azonban gyékényből egy boritót
szoktak tenni főleg az eső ellen a mi betakarja az egész kast. ezt höntönek hívják. Gyékényből sodrott kötéllel, kita van ez rászorítva a kasra.
Az asszony mindenféle mezei
munkában, kivéve a szántást-vetést
ós kaszálást, vele dolgozik az urával.
A háznál a legöregebb asszony a sza
kács — nem szakácsné, ez otthon
dolgozik — és az ételt hordja ki
utánnuk. Novemberben fonni, január-

6. ábra. Lentiló, A) vágója.

7. ábra. Gerebenszék.

8. ábra. Csévlő.

ban szőni kezd egész tavaszig. A lent elvetik, gyomlálják, felnyüvik. A
magját kiveszik, áztatják, tilolják, fonják, szövik. Szövőszékeik régi és újabb
alakúak, parasztszék és takácsszék. Mosni szappan nélkül szokás, sulykol
nak, lúgoznak.
Eteléik Reggeliebéd nyáron hétkor, később 8—9 órakor, ha főznek:
savanyú levest eczettel, bele hagymát, kis kolbászt vagy tarhonyalevest, rántott
levest, pörkölt káposztát vagy porát. Déli 12 vagy 1 órakor nyáron túrós tész
tát, babot, télen sokszor esznek szilvalekvárt vagy mézet. Este hétkor, nyáron
krumpli, bab; csirke, házinyúl vagy disznóhús. Télen csak uborka, hagyma,
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szalonna, egy kis kolbász, hétköznapokon; vasárnap ebédre tyúkleves,
káposzta orrhussal, véreshurka. A halat vizzel, sok hagymával, sok paprikával
és petrezselyem zöldjével teszik föl. Legfőbb ételük azonban a bab. Tész
táik a mákos és diós.
Téli ünnepeken: újévkor, karácsonykor ölnek ludat, abból levest főznek,
sült húst: disznóból, malaczból sütnek. Oldalas, fokhagymáshús, hurka lóg
az „aknában". Pálinkát sokat fogyasztanak, bort is isznak egész éven át.
2. Haraszti.
A mostani falu településének ideje a XVIII-ik század második
felére esik. Mostani templomjuk 1795-ben készült el. A falu azonban ma
már a harmadik helyén áll, mert az elobbeni helyeiről kiszorította a viz.
Haraszti neve népies magyarázat sze
rint onnan eredne, hogy hajdan sok
volt a mocsár, rét, benne sok haraszt.
Horvát felfogás szerint
„Hrast"-ból
(tölgyfa) származik. Az eklesián meg
őrzött könyvek között megvan: „A
Haraszti Reformata Szent Eklésiának
matricularis könyve a' melly magában
foglalja az 1789 dik Esztendőtől fogva
a szent keresztségnek Sakramentomávál
megkereszttelteknek; és a Házassági
szabadságos életre a' Szent Hittel egy
ben köttetés után le botsáttatott sze
mélyeknek: ugy az e' Világból ki költözetteknek is neveiket. Ezen könyvben
Írattatni kezdődött Pető István Predicatorságában
1789 dik
Esztendőben
Böjtmás Havának 29 dik napján."
A fontosabb feljegyzések ebben a
könyvben:
9. ábra. „Kánkó" szűrben.
„A mostani templom építtetett 1768ban. A harangláb 1787-ben. Az Eklésiának ideig való szállása Kapornán
volt, ezeknek a predicatoroknak a neveikre emlékeznek a régi öregek. Elő
ször: Kapornai Péter, nem tudatik hányadik esztendőben lakott Kapornán.
Másodszor: Szentesi Mihály 1654 dik Észt. NB: A kapornai templomnak
kőfalán Tiszt. Mosonyi György úr látta a Szentesi Mihály lír nevét fölírva.
Harmadszor: Csapay Mihály úr, nem tudatni mikor lakott ott. Pap János ;
Dobszay. Kántorok NB: Oskola Mesterek: Legelső kántor volt: helység
ben' Ferentz, vagy Posár János 1760 ban. 1768 ban állíttatott fel az oskola
mesterség." Ebben a könyvben még szerződések hitelesítése, és Presbiteri
gyűlések jegyzőkönyvei, azonkívül a lelkész fizetése van leírva. A legelső
keresztelés: 1789-ben Siklósi István. A legelső halott: 1789-ben Kürtös
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Miklós, 37 éves. Az 1716-ban született és 1791-ben meghalt Martsit Anna
75 éves asszony az összes följegyzett nevek közt mint legöregebb tűnik ki
a könyvben. Legelső esketés: „1789 ben Gál János vette 56 ik numerus
alatt lakó Batona Miklós özvegyét: Martsit Annát. Oszve esküdtek d. 14.
8 bris."
Büntetések, közül a következő néhány:
1806 nov. 2. „Sülyös János fia József az édes atyjával illetlenül
bánván és meg is taszítván 12 páltzára bűntettetett."
1806 decz. 26. „Kürtös Sándor, Batona Jánosnéval Istóka Évával
sokáig szóban lévén, kivált abban, hogy nem régiben, Istóka Miklós házá
ban, együtt voltak, estve későn; ahol a paráznaságot ugyan tagadták hogy
cselekedtek volna, de az akarást és a tsókolódást meg vallották, ezért:
tizenkét, két pácára büntetődtek . . . " stb.
„Posár Péter a Báttyát nagyon megszidván, 6 pácára büntetődött."

10. ábra. Kolbászszárító.

Haraszti falu sík vidéken épült észak-kelet irányában, utczarendszerben.
Mellékutczája egy van. Vidéke hajdan mocsaras volt. Legelőjük azelőtt sok
volt. 1892-ben volt a commassatio; azóta kevés legelőjük van. Azelőtt a
csatornázás előtt sok vizük volt, a mit magukénak tartottak. Abban az idő
ben főleg halászatból éltek. Igaz pákász nép volt. Ezt az elnevezést azon
ban nem ösmerik.
Tanyáik: Máriaföld, Amáliaföld, Kis- és Nagy-Gáborja.
Dűlök: Plandiska, Gaics, Komárócz, Gutszeg, Sipkócz, Bakcsa, Maláka, Dombok.
Lakosok: Reform, magyarok, kevés beszármazott magyarországi refor
mátus és r. katholikus.
Majdnem minden embernek van mellékneve, ők ezt nem is tartják
gúnynévnek és főleg azt is használják, így:
1 Kürtös
= Gáczán
4 Kürtös
= Varsányi
2
„
= Lolos
5
„
= Gerány
3
»
= Bugyu
6
„
= Gyönyörű
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7 Kürtös
8
„
Istóka
Erazmus
1 Antal
2
„
Balázs
Izsák
1 Pozsár

2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

„ .
„
,
Kovács
„
,
Magdika Palkó
Magdika Palkó
Magdika Palkó
Magdika Palkó
Magdika Illés
Magdika Illés
Magdika Illés
Magdika Illés
Magdika
„
3 Magdika
4
. Gál

=
=
=
=
=
=
=?
=
=
=
=
=
=
=
=
—
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Nyákás
Gyuká
Pörkölt
Rázi
Gábri
Peti
Pipácz
Kányos
Szuvity
Bózsó
Csószó
Zsíros
Légytapodó
Göcsös
Terefi
Fiskár
Bágóczi
Száppányos
Pátyi
Äpert
Trafli
Váj ás
Legyes
Ló tri
Bajszos
Tyátyá
Balog
Kuka

.
.
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
.
.
1
2
3
4
1
2
3
1
2

Dudás
Varga
Jozsics
Siilyös
„
„
.
„
,
.
„
„
Mosoni
„
Matyó
Jóni
Illés
Illés
Illés
Illés
Pérkó
,
„
Siklósi
,
Andriska
Ferencz
Jóni

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
.=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ecso
Ötét
Dusá
Marcsit
Kruska
Boris
Sétom
Poczi
Sárkás
Sináncz
Csonka
Gölöncsér
Pejó
Bába
Básiná
Krinká
Pikó
Kurucz
Dorá
Brátyó
Máté
Péros
Csocsá
Petyó
Jankó
Paólinkás
Miko
Putom

Szokásos férfi 'keresztnevek: Józsi, Pista, Palkó, Áuber (Ábel), Izrá
(Izrael), Dávid, Miklós, Gergő, János. A katholikus bevándorlottnak Jóska
bácsi a csúfneve.
Szokásos női keresztnevek: Mari, Julis, Estőr, Éva, Cziporá, Cziporká,
Débor, Deborká, Zsáfi, Rebe, Rebeka, Rebekcsá, Judi.
Hogy anthropologiai sajátságaikról is szóljunk: hajszínük: barna,
fekete, szőke egyenlő arányban. Szemtik: leginkább kék; fekete, barna,
szürke kevesebb. Arczbőrük: fehér és barnapiros egyformán.
Lakodalmi szokásaikat a leánykérő vezeti be. A leányos házhoz elmegy
a legény apja a keresztapjával este vacsora-harangszó után. Bemennek a
„szenes házba" (konyha). Ott a szabadtűzhelyen, a „padikán" ég a tűz, a
„szén", azt botjaikkal szétverik, az egész szenes házban. Hogy ennek mi
a jelentősége, már nem tudják. Aztán megzörgetik a szoba ajtaját, a hol
az egész család együtt van. Azt kérdezik: „Van-e eladó lányuk?" Erre
kimegy a leánynak az apja. Ha a leányt nem akarják adni, azt mondja:
„Van, de nem lószön a tietök." Erre egy kicsit beszélgetnek, mire aztán
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hazamennek. Ha a leányt odaadják, akkor előbb összekotorják a szétszórt
tüzet, aztán leülnek a padikára és elbeszélgetnek egy kicsit. Azután haza
mennek. Másnap megint eljönnek. Épp úgy tesznek, mint előtte való napon.
Harmadik nap megint. Akkor már odaígérik a leányt; erre bevezetik őket
a szobába; megmutatják a leányt (de az első két este nem szabad látniok,
mert a leánynak le kell akkor feküdnie az ágyba). A leány most már oda
adja a kérőknek a kendőt. Ez jelenti az igent. Leülnek az asztal mellé,
hoznak bort, pálinkát, eliszogatnak egy kicsit, azután hazamennek.

11. ábra. A ducz v. ágas, B talpfa, C támasztó ágas, D koszorúfa, E baruna, F vésés.

Egy hét múlva van a kézfogó. Akkor elmegy a leány az ángyával,
— vagy ha idősebb testvérnénje van, azzal — a vőlegény a keresztapjával
este a paphoz. Ezt úgy mondják „kötik ősze ükét". A pap megáldja a párt,
a leány ad a legénynek egy kendőt (jegyruhát), a vőlegény egy forintot a
leánynak. Innen a menyasszony házához mennek.
Mikor a jegyeseket háromszor kihirdették, utánna szerdán van az
esküvő. A lakodalom azonban már „vosárnap" kezdődik. Akkor megy a
koma „jelöngetni" (vendégeket hívni) mind a két részről. Meghívják a
vőlegény és a menyasszony apja és anyjáról való összes rokonokat. A koma
csutorája, kalapja, botja pántlikával, virággal fel van czifrázva. Ezen a
napon mennek a leányok a komával „meténget" (téli zöldet) szedni az
erdőbe, a miből koszorúkat fonnak. Minden vendég kap egyet; ezt a fejére
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teszi. Hétfőn összejönnek az asszonyok, a menyasszony ágyát megkészíteni.
Megtöltik talu-val, fölczifrázzák a maguk szövéseivel. A koma meg néhány
közelebbi rokonember megcsinálja a menyasszony ágyát, — a „kulupot" —
a mi két bakra ráfektetett deszkából áll. Az ágy elé egy padot tesznek, ezt
„phánk"-nak hívják. Erről lépnek föl az ágyra.
Kedden már az egész lakodalmas nép együtt van. Sütik a kalácsot,
ölik a baromfit, levágnak egy marhát. Hurczolkodnak a szobából, vágják
a fát. Estefelé mennek a muzsikáért, akkor aztán mind a két háznál el
kezdődik a lakzi.
Szerdán reggel keresztanyái a menyasszonyt felöltöztetik. Akkor oda
áll az ajtóba (belül a szobában), a hova egy kis teknőbe vizet tesznek
és azt a küszöbre állítják. Az érkező vendégek pénzt dobnak a teknőbe, a
menyasszony megcsókolja őket, csak aztán ereszti be őket a szobába. Mikor
mind együtt vannak, a harangszóra együtt mennek a templomba. Mikor a

12. ábra. „Moves" Méhes.

menyasszonyt öltöztetik, a czipőibe szoktak egypár krajczárt tenni, hogy az
ura mással meg ne csalhassa az életben. Mikor az Urasztala elé állnak,
a menyasszony úgy ügyeskedjék, hogy a vőlegény bal lábára ráléphessen,
akkor mindig szót fogad majd a feleségének.
Esküvő után hazamennek. A vőlegény is külön, meg a menyasszony
is a maga vendégeivel. Ebéd után jönnek a vőlegény násznagyai, keresik
a menyasszonyt, bemennek a szobába. Köszönnek az ide való násznagyok
nak, a menyasszony keresztapjainak (a kiknek az asztalnál a főhelyük van).
Ekképen: „ Szerencsés jó napot, násznagy uráimék!"
„Adjon Isteni Mi járatban vánák kéetök?"
„Haót megyünk ezön, és móghálotuk, húty it nagyon vigán vánák.
Bejutunk, mégnyízni, húty nincsen-e it áz á galamb, amit máma á szszentegyháózbá az áránylánczál öszekötötek?"
„Háót nyízék meg nincs-e it?"
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Erre a konyhából elővezetik a legöregebb, legcsunyább asszonyt, váj
jon ezt keresik-e? így tréfálódznak egy darabig, mialatt a fiatalabb asszonyok
(a szakácsok) a nagy tolongásban telerakják a násznagyok zsebjeit cson
tokkal, meg egyébbel. Végre nagy tréfálkodás közben elővezetik a meny
asszonyt, a ki eddig az ajtó mögött állt. Megmutatják a násznagyoknak.
„Ez áz á galamb? a kit keresnek?"
„Ez biz áz!"
De addig nem adják oda; míg meg nem fejtik azt a kérdést, a mit
a menyasszony násznagyai föladtak nekik. Mindjárt nem tudnak megfelelni,

13. ábra. Ház részei.

hát visszamennek egyet gondolkozni. Egy félóra múlva újra visszajönnek.
A kérdést megfejtik. Most már ők is leülhetnek. Azután behozzák a nász
nagykendőket és árulják a menyecskék a vőlegény násznagyainak. Nagy
alkudozás közben nagyokat csókolnak a násznagyokon. Mikor megegyeznek
pénzben, mi a menyasszonyé, feltűzik a vállukra a kendőket, úgy mennek
nagy diadallal vissza.
Most jön a vőlegény komája. Ez is a galambot keresi. Ennek már
adnak enni is, de visszaküldik, hogy jöjjön az is, a kinek a számára a
galambot keresik. Erre eljön az egész násznép. Kocsikon hozzák a meny
asszonynak legelői az ajándékot. A koma boton selyemkötényt, czifra sza-
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lagokat, egy kerek kalácsot. A menyasszony anyjának dajka-csarapot
(harisnya) és sok bicskát. (Lakzi után a bicskákat a menyasszony férfi
rokonainak elosztják.) De mielőtt a násznép odaérne, a menyasszonyt megint
az ajtó mögé állítják egy zsákra, a miben a vasárnap szedett koszorúkból
van egynehány. E közben a menyasszony anyja hangos jajszóval siratja a
leányát. A többi hozzátartozói is sorban elbúcsúznak tőle. Ez alatt odaér a
vőlegény násznépe az udvarba. De senki más közülök nem megy be, csak
a koma. A menyasszony elé kötik most a jegykötényt, a mit a napa kül
dött, aztán a koma kivezeti a menyasszonyt. A koszorúkból, a mik a zsákban
voltak, egyet a vőlegény, egyet a menyasszony fejére tesznek.
A kocsi ott áll; rajta a vőlegény. A menyasszony fölmegy a kocsira,
megcsókolja a vőlegényt; először
nyilvánosan, azután leoldja a kö
tényt, a vőlegénye nyakára te
keri; aztán egy kis rozmaring
koszorút széttép, ezt a vőlegénye
csizmaszárába dugja. Ez azt je
lenti, hogy most már az övé a
„leánysága" (szüzessége). Aztán
melléje ül és újra megöleli. A meny
asszony anyja e közben borral
itatja a fiatalokat. Ez azt jelenti,
hogy mindig szívesen látja őket.
Azután letakarja a menyasszonyt
egy abroszszal, hogy ne lássa,
merre viszik, ne kívánkozzék ha
marosan haza. Azelőtt kendőt
akasztottak a menyasszony hom
lokára, [a mi előtte lelógott az
ölébe, hogy ne lásson; akkor így
vitték már a templomba is, onnan
14. ábra. Halász.
a násznéphez. Egész lakodalom
alatt rajta volt; csak akkor vették le róla, mikor lefektették.
Mikor hazaérnek, a szenesház előtt várja őket a vőlegény apja; le
segíti őket a kocsiról, bevezeti őket a szenesházba. Ott a tűzhely mellett
várja a napa, kezében a kanállal. A kanalat a menyecske kezébe adja, ez
megkeveri vele az ételt; meg is kóstolja. Erre a napa egy kanál mézzel
eteti meg, a mit háromszorra kell neki befalnia. E közben felnéz az „aknába"
(kémény), hogy jó gazdaasszony váljék belőle. Innen bevezetik Őket a
szobába, de csak az ajtó mögé; ott egy padra tesznek egy fúrót, meg egy
sarlót; leterítik egy zsákkal. Erre ráültetik őket. A sarló azt jelenti, hogy
az asszony jó arató, jó marokszedő legyen. De a fúróról nem mondják meg,
mit jelent. Ez a vőlegénynek szól. Itt ülnek a fiatalok, itt is vacsoráznak.
Mikor készen van a vacsora, a násznagyok behoznak egy kivájt tököt.
Ebbe sok gyertyát tesznek bele, a leghosszabbat a közepébe. Míg a gyér-
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tyák el nem égnek, nem szabad az új házasoknak lefeküdniök. Ezt elibök
teszik; várjanak addig, míg a gyertyák elégnek. E közben elosztják az
ajándékokat, a miket a menyasszony hozott a vőlegény rokonai közt.
A vőlegény keresztapja osztja szét az ajándékokat, ékes mondások közt;
minél jobban kicsúfolva azt, a kinek valamit átadott.
Később az új menyecskét a szoba közepébe vezetik, megtánczoltatják,
hogy lássa mindenki, nem sánta-e? A koma tartja a tányért; a ki tánczolni
akar a menyasszonynyal, az pénzt dob a tányérba. A koma kiabálja: „Jó
csikó, szép csikó, ki veszi még eladó! Nem is óján drága!" A menyasszonyt

16. ábra. Kuluposágy.

17. ábra.

egymás kezéből kapkodják el. Végre a vőlegény egy nagyob darab pénzzel
átveszi, megtánczoltatja, azután leülnek.
Éjfél után 1—l1/, óra tájban vezetik őket aludni, „lefektetni" muzsika
szóval, a „kamrában" levő „ólba" (kamra az a melléképület, a miben több
apró szoba van, főképen nyári lakásra való, ezeket a szobákat hivják
„ólnak"). Az lesz az Ő szobájuk, ott kell nekik hálniok egész télen át, ha
hideg van is. Ide bemegy a vőlegény, a menyasszony, a koma, meg a
vőlegény anyja. Levetkőztetik az új párt, azalatt a többiek kívül muzsikaszó
mellett danolnak. Mikor levetkőztették őket, a vőlegény leveszi a meny
asszony fejéről a koszorút, kibontja a haját; akkor a koma a gerenda alá
szúrja a komabotot, az ágy fölé. Ezzel azt mondja, hogy most már leteszi
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a tisztet. Kijön és beteszi az ajtót. Most a vőlegény anyja megvizsgálja a
szúnyoghálót az ágy fölött, hogy nincs-e benne tű, a mit hegyivel fölfelé
„bük" bele az, a ki rontani akar, vagy más babonaság ? Ezután a fiatalok
lefeküsznek, az anyjuk elfújja a „gyertyát", avval kijön. Reggel megy a
násznép a fiatalokat muzsikával „kőteni". Bemennek az asszonyok az ólba,
befonják az új menyecske haját két ágba, — azt nem fonhatja többé
egybe — fejébe teszik a fűkötőt, így vezetik be a szobába.
A menyecskének nem szabad egy hétig az anyjához mennie, sem
annak idejönnie, sem azt a ruhát egy hétig magáról levetnie, a miben
elhozták- Később köteles az új menyecske mosogatni, ivóvizet hozni, minden
este az ipa lábát megmosni, lábbeliének gondját viselni, tisztogatni. Még a
legkisebbet is megtisztelni, nem pedig tegezni. Ezt rendesen egy évig szok
ták betartani, de mégis inkább a me
nyecske engedelmességétől függ, hogy
meddig. A menyecske így szólítja az
ura férfitestvérit, ha kis fiú i s : „ Juj ön
csá éde, kisebik úrám, hali ked uram."
Harasztiban a házasság előtti nemi
élet a lehető legtisztább, a mi a közel
szomszédban már nincs úgy.
Gyermekágynál szúnyoghálóból vagy
ponyvából készítenek menyezetet.
A gyermeket három-négy napra meg
keresztelik, a mikor a keresztelőebéden
a két-három komaasszony is ott van. A
gyermekek száma nem nagy. Egy család
nál többnyire két-három gyerek van.
Két-három hónapos korukban már min
denféle ételt etetnek velük. A gyerek
halandóság fele az újszülötteknek. Míg
18. ábra. Szenesház.
iskolába nem jár, egészen szabadjára
van eresztve. Játékuk az utczán lapdázás, ugrándozás. „Csinge" = lapda.
„Zúcsd a csingét" = Dobd a labdát. Hegedű, czitera, furuglya a muzsikájuk.
Cselédjükkel együtt dolgoznak, esznek, csatádtagnak tekintik, évi bére
70—80 frt, teljes ellátással.
A halászatukról szólva összefoglalva irom le a három falu csaknem
ugyanazon halászati szokásait és a halászati szerszámait.
Legeltetés: Míg legelő volt elég, a jószág egész éven át kint járt
késő télig. Addig marhából, lóból szépen pénzeltek. Ma már csak lovat
tartanak; a ménes hazajár. Ökörrel nem dolgoznak. Ökröt így hajtották:
Hájsz-idé Kormos! Cseli Csákó! Csálétűle; csálé Csákó! Szántás: „Keveret" és böjti szántás. Vadásztak azelőtt nagyban, ma már csak orvvadászat
van, az is inkább csak csapdával, hurokkal. Aratás sarlóval, újabban kaszá
val megy. Az aratási áldomást megtartják. Cséplés sulyokkal, lovakkal, most
már géppel is.
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Kukoriczát kinn megszedik, mindjárt meg is fosztják. Krumpli (péra)
szedés, répaszedés mint másfelé. A répát hosszú asztagokba rakják, szalmá
val lefödik, földdel betakarják. Pérát (burgonya) kupaczba hordják, úgy
födik be mint a répát, a kinek van, pérásgödörbe is rakja. Gyümölcsöt úgy
rázzák vagy póznával verik le. Szőlőt többször kapálják, metszik, kötözik,
karózzák, szüretelnek, befödnek. Szüret: A szőlőt háromágú bottal meg
törik, nem préselik. Különben nagyrészt kipusztultak.
Nádvágás: Kaszadarabból készült nádvágóval télen a jégen vágják.
Gyékényfonást, kosár-, kas-, kalapfonást mind értik.
Az asszony munkája mindenféle mezei munka, szántás és kaszáláson
kívül. Otthon főzés és egyéb házimunka, szövés, fonás stb.
A kendert vetik, gyomlálják, nyűvik, áztatják, törik, tilolják, fonják,
szövik, a vásznat fehérítik.
Időjóslás: Magas fák suhogása, meg a leveli békák szólása esőt jelent.
Czigányokat nem üldö
zik, bátran bejárhatnak az
udvarokra, ezektől vesznek,
illetve egyetmásért cserélnek,
„bakrács"-ot, rokatűt, fúrót
stb.
Családi élet: Többnyire
több család lakik egy ház
nál; mindig a legöregebb
családfő az úr. Pipácz apó
igy mondja: A házbán én
vágyok a „tőke", én vágyok
azúr. Férfi-családtagok közül
19. ábra. Ház eleje.
többnyire egyik a „kocsis",
régen, míg sok disznót tartottak, egyik volt a „kanász".
Férfihajviselet régen: Leeresztett hajat viseltek — vállig érőt. Ezt
„besudrották", „sudrásnak" nevezték. A feje búbján a közepén elválasz- «
totta, aztán az ujjára csavarva „shudor"-ba tette, a füle „migé". A hajat
kente zsírral, jó bőven, az olyan „csumóba" összeállott, hogy elég volt
„elcsupálnia". Kötötték még „bötyökre", meg gombra is; a fül előtt is.
Ugyanígy viselték a többi három faluban is.
Asszonyok: Két ágra fonva, koszorú gyanánt a „fű-kötő" alatt viselik
ma is. Lányok: Sodrást viselnek, hátul egy ágba fonják. „Kita" = czopf.
így viselik a többi három faluban is az asszonyok, épp úgy a lányok is a
hajukat.
Ételeik. Délebéd: Ritkán van, csak nyáron, mikor mezei munkát
végeznek. Reggeli-ebéd: Bableves, keszőcze (savanyóleves), bobojóleves
(paradicsom), pörkölt kápiszta. Vacsora: Mindenféle ételmaradék.
Nyáron, ha kinn dolgoznak, a legöregebb asszony „idé-házá" marad,
az a „szakács", az megfőz; minden dolgot elvégez, reggel kiviszi a reggeliebédöt, délben a délebédöt; estére hazajönnek „vácsarára", „vocsorará".
Néprajzi Értesítő. XII.
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Mikor esós idő van, sokszor egész világoson már az ágyon vannak. Korán
kelnek. Az asszonyok őszszel, télen sokszor 11 órakor éjfél előtt már föl
kelnek fonni, tilolni.
A halottat tisztába öltöztetik, előbb megmossák. Fogadnak siratókat,
virrasztókat, a kik zsoltárokat énekelnek mellette és siratják. Koporsót
közönséges deszkából maguk készítik. Mikor a papot várják, kiviszik a
koporsót az udvarra, leteszik a földre, mellé kétoldalt a földre vagy kis
székekre ülnek a hozzátartozók. Azután a kocsira teszik, a családtagok
felülnek a koporsó mellett kétoldalt, a kocsi oldalára, a siratókból is felül
a ki tud. Néhány év előtt még a koporsó tetejére is ültek, ma már ez
hivatalos rendelet folytán tilos.
A siratóasszonyok nagy siránkozással emlegetik a halott életét.
A halottas nép közönséges szennyes ruhában jön el, ünneplőt nem

20. ábra. Lakodalomnál való elhelyezkedés.

ölt. íme egy-két mondás, a mit a siratóasszony mond egy gyermekhalott
felett:
„Ó arányósz gyűmőlczkhém! Nem hozlaák ki thűbet éde, áz epőrnyé-e
fhá áláa! Nem ingátlak thűbet pedig mijén jókat ingátálak (ringattalak) it
äz áórnyékcshaóbáa!"
„0 odáki-í á jjó káphisztá a, thűbet ném észői belüle-e-e !"
A hallgatók közül valaki rámondja:
„Jaj 1 Hámájon cscsá'! (nézzed csak.) Mégrephed á szszíved belé,
mijén szépen thudjá mondáni-í."
A sirató e közben meglátja, hogy a tanítóné asszony is jön.
„ 0 ! thaniltŐ ászóny, ném mén maór thűbet áz ajtója álaat . . . "
Babona: A „tű" babonában nagyon hisznek. Megtörtént egy nagyon
egyetértő házaspárral, mikor ezek összekerültek, mindjárt délután a lakziban
a vőlegény haza akarta küldeni a menyasszonyt. Hiába mondta a lakodal
mas nép: „Sem fúró, sem kalapács!" A mire a fiataloknak „ápolkozniok"
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(csókolódzni) kellett volna. A vőlegény irtózott a menyasszonytól. Csak
küldte haza. Este lefektetik őket, de a vőlegény nem akarja a menyasszo
nyát maga mellé ereszteni. Csak küldte haza. Végre enged a sok beszéd
nek, maga mellé ereszti. A násznagyok meg az anyja kimennek az „ólból",
ő meg befelé fordul, alszik reggelig. Reggel kérleli az anyja, faggatja,
mondja meg, mi a baja, hiába! Most már látják, hogy megvannak rontva;
de azt nem tudják, mi módon? Volt a faluban egy Öreg ember, a kinek a
„boszorkányokkal dolga volt"; ezt elhivatták, nézzen körül, nincs-e valami
rontás? Az öreg megtalálja a fiatalok ágya fölé húzott szúnyoghálóban a
tűket, hegyükkel fölfelé.1 Mikor kiszedte az öreg a tűket, az ember szíve
mindjárt megváltozott. Olyan boldogan éltek azontúl, hogy csak ásó-kapa
választhatta el őket egymástól. A férfi később megvallotta, hogy a rontás
alatt a „teste" (inda) ki volt pattogva, mint a pattogatott kukoricza, aztán
pedig elmúlt egyszerre.

21. ábra. Ideg-ágas.

Szent-László (jobbágyközség volt Verőcze megyében).
A monda szerint a lászlói lakosok ősei a tatárjáráskor jöttek át Magyar
országból, az itteni mocsaras erdős vidékre, a hol megtelepedtek. A mondát
igazolni látszik: Ferdin Sisic 1816-ban megjelent: „Zupanje Viroviticka u
poslosti" czímű munkája. Szájhagyomány szerint a falu a régi időben a
törökök kitakarodásáig kiterjedt: Balyafalva, Újfalu, Garagistya, Gryőrfalu,
Katonékséve a kis erdei Tokon a Csipkésen : Becse, SzerŐcze felé. Ezek az
elnevezések a mai napig is megvannak. László határa fordulós rendszerű.
Sík vidéken épült utczás rendszerben. Lakosok száma 840, mind ref. magya
rok. Ujabb időben néhány napszámos és volt uradalmi cseléd költözött be,
többnyire r. katholikusok, a kiket az őslakók nem is tartanak magyaroknak.
1

Négy tű volt, kettőben piros czérna volt fűzve, kettőre pattogatott kukoricza
volt tűzve.
16*
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Régi anyakönyvi feljegyzések szerint a régi templomot 1218-ban Sirianovic István despota építtette, a ki abban az időben igen hatalmas úr volt.
Születési átlag évente 840 lakos után 30, elhalálozás 27. Csak hely
beli leányt szoktak elvenni, négy-öt évben egyszer fordul elő, hogy a szom
széd községekből hoznak asszonyt. Régi anyakönyvben is följegyzett nevek
mellé csúfnevek a következők kerültek: Mikoesa = Palics, Mijócza = Szinak,
Becze = Firka-Dani, Ambrúzs = Sánta, Kocsis = Gergő, Egyed = Króni stb.
Eljegyzés: A jegyváltás napjától kezdve joga van a régi szokás szerint
az ifjúnak a menyasszony házánál azzal aludnia, a mit minden vőlegény
rendszeresen gyakorol is. Az eljegyzés mindig pap előtt történik. Naplemente
után a jegyesek — mindegyik külön a maga násznépével — egyszerre a
parochiára jönnek, a hol a pap az áldás után kicserélteti a jegyajándékai
kat. A legény ad egy almába dugott ezüst forintot, a leány pedig egy jegy-

22. ábra. A ideg, B ideg-ágas, C gerenda, D czikó, E körösztablak, F tiker-alja,
G pelenka-gázs.

kendőt. Áldás után külön hazamennek a násznépeikkel és reggelig zeneszó
mellett mulatnak.
Esküvő előtt a jegyesek külön-külön a maguk násznépével a temp
lomba mennek. Házasságkötés után megint külön haza. Megebédelnek. Ebéd
után, estefelé a násznagyok a leányt kikérik, rendszerint háromszor. A lányos
háznál találós kérdéseket adnak fel nekik. Ha ezt kitalálják a násznagyok,
akkor megkapják a menyasszonyt és viszik nagy ünnepélyességgel a vő
legény házához. Hozomány sublót és vánkosok. A rokon asszonyok a kocsin
állva fitogtatják a nép előtt az ajándékokat, pedig a leggazdagabb meny
asszony hozománya is könnyen elfér egy parasztkocsin. Vacsora után az
ifjú pár külön kis asztalnál ül. A násznép zeneszóval bekíséri aztán őket
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a „kamrába", a hol a menyasszony a vőlegény csizmáját húzza le. Ősi
szokás szerint a vőlegény a menyasszony homlokához koczogatja a csizma
saffkát.
Mikor lefeküdtek, összeölelkeznek; a násznép kendőből, pántlikából
jegyet rak reájuk, hogy hajnalban hogyan találják meg őket? Hajnalban
zeneszóval felköltik őket, a házba vezetik, a hol az asszonyok a menyasszony
haját kontyba, „fűkötő" alá teszik. G-yerekágy ideje alatt az asszony ágyát
a bábának kell megvetnie, nehogy valaki megrontsa a gyereket. Az anya
éjszaka nem alszik, hanem átölelve tartja a gyereket, hogy valaki meg ne
„váltsa". Az ágyat mennyezettel veszik körül erre az időre. Hajdan egy

23. ábra. Hambár belseje.

hónapig volt így, most egy hétig. A gyermekbetegségeknél szokásos babo
nájukat Piszár Zsuzsa Kocsis G-ergŐné így mondja el:
„Minálunk Lászlón ugy á szokás, ha á kis gyerök mégbetegszik, vagy
megigézik, ákor az ányjá beleteszi a fazékba, aztán á tűzhöz teszi; a
szakács meg keveri. Az anyja meg levetkőzik mesztelenre, aztán háromszor
körül mén a ház körül. Mikor az anyja háromszor körüljárja á házát, ákor
bészólál a szenes házba. Akor azt mondja: „Mit főz?" A szákács még ázt
mondja: «Agg húst" (agg hus = rossz, romlott hús). Háromszor mondja:
„Mit főz?" — „Agg húst." — „Mit főz?" — „Ágg húst.8 Ákor (á szakács
— vágy) áz édös ányjá ki viszi á szömétlápáton á szömét dombra, kifor
dítja. Ákor áz édös ányjá még beviszi. Lapátra teszik aztán á kis gyereket,
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osztán bedobják á keminczébe. Áz á kis gyerök ám nem márád á keminczébe-e, háném beteszik, még ki veszik, beteszik, még kiveszik, beteszik,
még ki veszik. Ákor áz édös ányjá lefektesse á bócsőbe-e; aztán le kö
tözze Őteet. Akor aztán meggyógyul. Ezt ám amit most mondtam ez áz
ujhóld vasárnapján éjfélkor történik. Mikor á gyereket megigézik vágy meg
verjék szömmel, ákor a vízbe parazsát hánynák és megmozsdátják. Há embör
igézte még ákor azt mondják: „káláp álá", há asszony: „konty álá", ha
léjány, ákor: „süveg álá". Há á parázs le esik, ákor ázt mondják vagy
„ember" vágy „asszony" vágy „asszony" vagy „lejány" (verte meg szem
mel). És ábbán meg mozsdássák."
Keresztelésnél nagy vendégeskedés van. Komaasszony kettő szokott lenni.
Vendégeskedésjlegmkáhb lakodalomkor, halotti toron vagy disznótoro
kon szokott lenni.

24. ábra.

Gyermekek: Legtöbb háznál több gyerek van, de az egy gyerek is
divat náluk. Némely anya évekig is szoptat, hogy gyereke ne legyen.
A gyermekhalandóság öt éves korukig igen nagy.
A leány a férjhezmeneteléig fonáson kívül jóformán semmit sem tanul
otthon, míg a fiú minden munkában részt vesz.
Játékok: lapdázás, kártyázás, télen a fonóban tánczolnak.
Munka: szántás, vetés, fuvarozás, télen erdőírtás, kosárfonás.
Cseléd, szolga: Régebben itt is házközösség volt, cselédre nem igen
volt szükség, ma nagyrészt elosztozkodtak. Cselédfizetés 50—100 forint,
három pár fehérruha, csizma és bocskor. Szegődség Szt. Györgytől ugyan
addig.
Halászat: A Vuka, szabályozás óta itt sincs víz — nem halásznak
Hajdan nagyban ment; bővebben erről külön.
Vadászat: Régen szabadvadászat volt, mindenki tarthatott fegyvert,
orvvadászok máig is vannak. Kisebb vadakat tőrrel, kaliczkával fogdossák.
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Állattenyésztés: Azelőtt sok ló, szarvasmarha, disznó volt minden ház
nál, a ménesben felesszámmal csődörök. Herélő minden faluban van. A jó
szág éjjel-nappal kint járt a legelőn, a disznók az erdőn. Ma már kevés
állatjuk van.
Az orvosságot „orvosnak" nevezik, viszont az orvost nem keresik, nem
bíznak benne. Gyógyfüveket használnak, úgy mint Harasztiban és Kórógyon.
Hideglelés ellen bodzafa, és farkasalmalevél járja. Rá bútják (borítják) a
beteg oldalára.
Halottat nagy teknőben megmossák, a férfit megborotválják, ünnepi
ruhába öltöztetik. Két kis székre, vagy hordóra kocsioldalt tesznek, arra
szalmazsákot, tollas párnát, lepedőt, erre ráfektetik és czifra szemfödővel
leborítják. A férfinak a kalapját is rá szokták tenni. Éjjel virrasztanak
mellette. Éjfélkor asztalt terítenek, pálinkát, bort isznak, énekelnek, sirán
koznak reggelig. A szentírást nagyon ösmerik. Az öregek még disznótoro
kon is többnyire zsoltárokat énekelnek. Büntetés: Hajdan, a templomban
rendetlenkedót vagy paráznát a pap istentisztelet után egy hordóra fektetve
a kisbiróval megpálczáztatta. Az atyai fenyíték is régen szigorúbb volt. Ma
már inkább a gyerek az úr a háznál Szt.-Lászlón.
Ételek: reggeli ebéd: rántott
eczetes leves, szalonna, töpörtő,
kolbász, édes lév, keszőcze, marislév, paluskaleves, bab, lencse stb.
Délebédre nem főznek külön, csak
a reggeli ebédről megmaradt éte
leket eszik. Vacsora: tej, bab,
péra, szárnyas és disznóhús. Marha
húst csak lakodalmakkor esznek.
Egész marhát vágnak. Egyéb éte
leik még: túrós-, grízesrétes, po
25. ábra. Pajta és istálló.
gácsa, kukoricza-gánicza.
A hengerét hihetetlen mennyiségben fogyasztják.
Gyógyító füveiket egy haraszti-i „nanó" (öregasszony) a saját beszéd
módja szerint, így magyarázza el.
1. Gziczhá-fáróh (cziczafarok) szhebre hasznáóljuk. 2. Ordö'ngősz födi
thöJc (ördöngös födi tök). Ének ojján nagy répháojá ván mint egy nagy
réphá-a. De méjen ván len, máoszfhél szhukhráá. A llevelivel mikhór meg
phálolik bakhraóczbáa — ákhor evei ghőzsöli á czhontjaót — á czhontjait,
áhul fhááj, hogy á ghőz jaórjáa. A répháójaat thiszta zsirál ősze thöri-ík,
ávál khenik á ffáójós czhontjaót. 3. Bötgkhösz szö'prü (bötykös söprű), ugy
isz hijuk szomkhóró (somkóró) ez nem orvosz (orvosság). 4. Disznó szháláótáá
— (disznósaláta) úgy isz mongyúk vád szháláótáá — disznáknák ágyúk
phááré héjét. 5. Szhúlg fhi (sulyfű) aranyér (rosszbetegség) bethegszéégre
ágyúk dágánátráá. Megfhőzük — ghőzire; há kilesz (kelés) váán. 6. Kutyószhőlő-levél (kutyaszőlőlevél). Nem fhőzik még á levelit, czák a levél hátujáat zirál (zsírral) kheni meg; aztán á levelet rá búthjá á szszebre á hau-
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távál (a hátával). Äz khi szhíjá belűle á rondászháógót. 7. Cziczák (csicsak)
ezt isz czhontfhaójászra hásznáólik meg ghőzöli á czhíczákjaóváál. 8. Vad
pháréé (vad páré) szemmire sze joó, a jószhaóg sze eszhií. 9. Öt újú levél
ráborithik á szszebre thisztá ziraál. 10. Szaphariczkhad. Hideg fhogaószra
jjó megfhórálik — oszt megfhőrdik bene. 11. Szent Ilona /hi. Ugy hász
náólik mind áz ördhöngősz fhó'di thökőt. Mikhor á hódiká megszhákád (a
hold fogy) ákhor birjúk szhedni, mer nagyon ördhöngősz fhí. Ének nincz
nagy réphaója. 12. Czhaláng = (apró csalán). Phűnkőzd regejin szokhájuk
szenyi hájnáólba; akinek fhaój á ffeji. Megfhőzik — ez mindentül joó.
13. Fojó fhí. Khinek megdagad á hhasza, raó thészik á szszén ájáóbá
(aljába) aztán lébujczhaók tháónyérvál ugy meg fhől mint á szhálaótá.
14. Vád Mphór vád phasztina
(vad kapor). 15. Ohhör fúrok (ökör
farok). A khinek á szszömé fháój,
ezt megfhőzik; a viráógjá levivel
moszhogatik (mosogatják).
16.
Máczkhá thüviczk thüvicsk (tövis)
vagy: vélaóg válásztoó (világvá
lasztó). Há váláki nem thúd szé
még gyhógyúlni-i szhém még háalniá, ének á leviben megfhürőszti-ik,
átül ázthaón vágy möghaál vágy
mög gyhógyíl. 17. Szheb levél (seb
levél). Vaógot szhebre-e vizbe megaózthátjaák nyerszen a szhebre
rakhjaók á levelit.
Halászat. Kórógy, Haraszti,
Szt.-László határa, a Vuka sza
bályozása előtt nagyrészt vizekből
állott; főfoglalkozásuk akkor a ha
lászat volt. Minden ember halász
26. ábra. Sütökemencze.
volt, csíkáztak, rákásztak, minden
féle halászszerszámmal, ma már vizeik nincsenek, így a halászat megszűnt.
Kórógy vizei ezek voltak: Tomáj, Kórógyfok, Fekete vőgy, Varga vőgyi.
Haraszti vizei: Nagy Válkó, Régi Haraszti tisztája, Pásaójé, Szőlő
domb tisztája, Nagy rév tisztája, Két fok torka (ezen ment az egész víz
„terhe" a Dunának) és a Hosszú tiszta.
„Csónyik" azelőtt egy darab fából volt; vagy egy, vagy több ember
nek való csónyikokat használtak. Volt hat emberre való csónyikjuk is.
Evezőt sohasem használtak, hanem háromágú bottal tolták a csónyikot,
ezt a botot „csáklyának" nevezték. A csónyiknak belül három vagy több
„bunkója" volt magából a csónyik fájából kifaragva. Ez a bókonynak
felel meg.
Halászszerszámaik ezek voltak:
dob vorsa = füles varsa, csík versa — csík varsa, szigény == szigony,
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tapogató — tapogató, hoszú hálú = háló, vonó hálú = kerítő háló, lejsza
hálú = kusza kecze, szárnyas vorsa = szárnyas varsa, bárka, bútó hálú =
borító háló, palé, pecza = horog, koszér = láp metsző, kétszájú vejísz =
kürtő, álló = csík puttony, mosó = csík szűrő, szikő — véter, csikostökző =
csíktök, nádvágó = kaszur, fízŐ nyárs = tűzsér, pöndöl hálú — vető háló,
mereccső = szák, apacsé = apacs, szappály = szapoly, ráósok = hálókötőtü,
horgos = botra madzag, hálú deszka = lapoczka (hálókötő), jég vágó =
ugyanaz, csumó, gomb = hálókő, vaspatkó = jégpatkó, vejísz = vejsze,
csikázó ~ vasvégű bot.
A lápnak olyan helyét, a melyen megállni lehet, „lábú", „láóbu"-nak
hívják, hol a „szityó", „náód", „gyékény" gyökerei, a hogy „öszefórnak".
„Szigénnyel" így „khulárzik"' (vizsgálják) a halat: „Mikor meglátod a
halat, akor csak beledobod a szigényt, az beleszakad a halba." Egyéb
műszavaik:
„Rá lesni" = várni, czélozni a halra. „Le fakadni — a laóbubá" =
leszakadni a lápba. „Le fakadni — a
jégbe" = leszakadni a jégbe. „Csíkázó" vál tapogatod, áhun megérződ hogy á
jég megpuhul, odá maór nem mén áz
embör. „Az nem laótáná tübet haza".
A hal farkát ha elvágnaad, én maór
próbáltam, a'-vaógtam (el-vágtam) aztaan
elerisztetöm, haót nem bírt menija.
Batona István haraszti halász el
mondja, hogy csíkos varsával, csíkos
tökzovel ós szigénynyel halászni indul:
„Hajcs ki /íjam a csónyikot"
27. ábra.
„Máádór ányi vót, huty elbútota
Sütökemencze alul pézárgödör.
á ffődet"; fehér gacs = kócsag; vö
rös, kék-gacs = gém; bibócz = bibicz; búvó — búvár; fhú-mádaór =
vadkacsa; „szácskó" = szárcsa; „sivajka" = sirály. „A fhú mádaór" nem
tojik á zsombón, sem á zsombékon, csak á viz szélén; vákári aztán tojik
négyet ötöt. A tojaósá nagy, mint á fél öklöm, aztán kék. ződ. Úgy fitykát
mint az embör. Fergökel ét, kukáczokál, bogaórái ét. Kinyen a lehetőt
csapni (lőni). Thálujá czifrá nem óján mint á „szacskónák" (szárcsa). A laóbá
(lába) repczézik e! (reczés). Okos álat vót. Ha á fhú madaór „fitykát"
(fütyölt), rossz időt vaórtaám.
A hal részei: szigonyája = (kopoltyú) azon vészi a paóraat, héja =
pikkely, bajsz = bajusz, serénye — sörény, fárká = farka, hevező szaórnyá =
kormány sörény.
A ház. Az eredeti típus: Tölgyfa „tálfára" = talpfa építik. A „tál
fákba" belevésett „dúczokat" állítanak. Ezeket fenn a „koszorúfák" kötik
össze; keresztben a gerendák. A középső gerendát, mestergerendát „ideg"nek nevezik. Néhol az ideget „ideg-ágas" támasztja alá. A tetőgerendázat a
szalufák, kakasgerendák és szelemengerendából áll. Elől a háznak több-
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nyire tűzfala van, hátul „fara". A nagyon régi házaknál a háztető eleje is
csapottfarú. A tetőt csak náddal fedik, „meglepik", szalmával sohasem ; a zsup
pot jóformán nem is ösmerik. A benádazásra, „verés"-re rájön felül a
szelemenen végig a „válu" vagy „kübüra", „kubora". A váluval egy irány
ban a szeges alsó széle felé a „szorítófa" vagy „bakfoglaló lécz" megy
végig. A válu fönn a háztető élén a szorítófa lejebb szorítja le a szegest. A
válut a szorítófával a „külső szalufák" (szemben egymással ágas alakban)
kötik össze. A, ház fala vályog vagy „baruna". Ä dúczok közt, a melyek
a fal vázát képezik, rézsut „támaszt-ágas" vagy „támasztófa" is van. Az
eszterhéjat „ostorhéjnak" nevezik. A „tornácz" vagy „szokák" nyitott.
A tornácz „ágasok" czifrák, minden két ágast fönn „búthajtás" is tartja
össze, a mi a koszorúfához ér. A búthajtás is ki van czifrára faragva. A ház
czímere fönn két lófej deszkából. A ház elején az ablakok fölött „szem
öldök" is szokott lenni, deszkából, némely háznál bezsindelyezve fazsindelylyel. Ezt négy-Őt „tartója" támasztja meg. A tartók is czifrák. Az „akna"
(kémény) a háztetőn kívül deszkával van beborítva; aránylag a ház mére
teihez nagyon magas. Belül a kémény favázból áll, dúczok és dorongokból.
Ezeket ágakból befonják, besározzák, belülről le is „sikítják" simítják. Az
aknát belül dúczok tartják össze keresztben. Az akna a „szenes ház"-nak
(konyha) majdnem egész szélességében nyílik fölfelé és fölfelé keskenyedik.
Kívül, az akna legtetején, kis tető van.
„A szenes ház"-ban (konyha) körülbelül 30 cm. magas, vályogból vagy
„kőből" (tégla) rakott „padika" tűzhely van (lásd: a fényképen). Ha a szo
bában levő „czikó" (kemencze) nyílása a „padikára" nyílik, úgy a czikónak
„szenejő" lyukja is van, a mit gombaalakú, ki nem égetett sárból gyúrt
„dugó"-val dugnak be. A tűzhely fölött „lázsafa" támaszkodik rézsútos
irányban, ezen lóg a „lázsaláncz", rajta lóg a „bákrács" (bogrács). A padi
kán háromszögű vasláb és vaskutya „nyárskutya" szokott állni. A tüzet
„szénnek" mondják. „Éleszd meg a szenet." Sok helyen még ma is folyton
ég a tűz, vagy inkább a hamu allatt a parázs, — éjjel-nappal — úgy
hogy sohasem aluszik ki a „szén".
A szenes házból „lábiton* kell a padlásra „pad", fölmenni. Nagyon
régi házaknál a „szenes ház" van az utcza felől, a szoba a kertre néz.
A ház elején ezeknél a házaknál ablak nincs, a szenes háznak sehol sincs
ablakja; legfeljebb még egy szemben levő ajtaja a szomszéd udvarra, a
szobának pedig egyik ablakja a kertre, a másik a ház fara felől a kertre
nyílik.
Különben a szoba van rendesen az utcza felől, a mikor az egyik
ablak a tornáczra nyílik, ez a „köröszt ablak", a másik kettő az utczára.
A két ablak közét „tiker-aljá"-nak nevezik. A szoba közepén itt-ott még
látni „ideg ágast" a mi az ideget támasztja alá. A szobában „czikó" vagy
„kemincze" van, az is, úgy a szoba és a ház minden falrésze fehérre van
meszelve. A szenes házból nyílik még az éléskamara; némely háznál kettő
is. A háztetőn nincs padlásablak a tűzfalon, a mit sokszor deszka és ittott sövény helyettesít van két kis ablak, illetve nyílás. Különben a padlás
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teljesen sötét. A háztetőn szívesen látják a „fűbe eresztőt" kőrózsát.
(Sempervivum tectorum L.) Ház eleje az utczán: „padája" = padalja. A
házhoz vagy hozzáépítve vagy külön épület a „kamra". Rendes tornáczos
épület, benne az „ólak" kis szobácskák; tulajdonképen ezek volnának a
kamrák. Némely háznál három-négy vagy több „ól" is van egy „kamrában".
Itt tartják a ládákat, a mit „kócsag"-nak neveznek. A kócsagokban a ruhát,
vásznat, szövést, lent stb. tartják, de itt is alusznak külön-külön a család
házaspárai nyáron. Az új házasoknak egészen itt a helyük; télen is. Ezek
ben „kemincze" nincs; télen nagyon hidegek. Egyébként télen a szobában
alusznak mind, a hol hajdan tíz család is aludt. Az ágyak, „kulupok" sor
ban állnak a fal mellett; az ágyak előtt kis padok állnak, ezekről lépnek fel.
Különben az asztal, „phánk" (pad), székek, néhány kép és „tiker" az egész
bútorzatuk. Itt-ott a falon tányéros és fali szekrény. A gerendákról a „szarító" lóg le.
Almárium, divány vagy újabbmódi bútordarab talán egy-két háznál
van mindössze. A konyhaberendezésük is nagyon egyszerű. A „bakracs"
és nyárskutyán kivül kevés lábas, cserépfazék, „tigany" (serpenyő), „dügeny"
(kőkorsó) meg a kolbászszárító van mindössze.

28. ábra. Eke részei.

29. ábra. Fenkötartó.

Az udvarban van az istálló, többnyire a pajtával egy födél alatt. Ezt
is úgy, mint minden épületjüket talpakra építik. Az istállótetőn van a „kapák"
vagy „padgugó", padláslyuk. A hova Kórógyon, Harasztiban „lábitón",
Lászlón „hágitón" (létra) kell felmenni. Az istálló fala többnyire sározás, a pajtáé leginkább deszkából van. A sározásos építkezés a következő.
A talpakba lapos dúczokat állítanak, ezeknek a „vésés"-ébe keresztben
„barunát", dorongokat raknak szorosan egymás fölé, ezt kívül-belül „besárzák", sározzák. Ritkán meszelik. Csinálnak vesszőből is „süvény falat",
ezt is besározzák. A „kocsonya", disznóól vagy „hidas" külön áll és leg
inkább deszkából épül. Végül van a „hambár". Ezt teljesen fából építik
ugyancsak talpakra, de a talpak itt nem a földön, hanem néhány sor tég
lából való falon állnak, úgy hogy a hambár alja a szellőzés miatt nem éri
a földet. Ide a bejárás három-négy fokú lépcsőn vezet fel először a ham
bár tornáczára, onnan ajtón a hambárba, a hol a hambár „közibe" jut az
ember. Itt kétoldalt vannak a „hambár fiókok", hátul a „far-hambár", a
mikben gabonát, lisztet, korpát tartanak. Padlásán tartják a zabot. A ham
bár többnyire igen díszes; oszlopai és tornácza czifrára vannak faragva.
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Kút, a „csiganyilas" vagy gémeskút az általános. Kút részei: „csiganyil" = gém, „csiga-ágas" = ágas, „horog" = sudárfa, „vidor" = vödör,
„vidörfogó" — vödörkampó és a „káva".
Kerítés „prostya" : széles, lapos tölgyfadeszkából való palánk, a tete
jén fűzfa vagy egyéb vesszővel összefonva. Az udvarban benn náddal kerítik
el a bevetett részeket. A ház előtt a kerítésen kívül pad.
Ház előtt kert nincs. Kertjük a háztelek végén van elkerítve, sok
helyen a sütő kemincze ott áll, másutt azonban az udvarban. A sütő kemincze
alatt „pérás gödör" szokott lenni. Van még „phelénös-gunyhó" is (polyvás)
vesszőből fonva. Kerti virágjaik: Jáczint, tulipán, szekfű, liliom, bazsarózsa,
istenfa, menta, narczis, őszi rúzsa.
A kukoriczagórét „csárdáknak" nevezik. Az udvarban összerakott tüzelőfa
gulyaalakban állítva: „fágító". „Fasing" — rőzse; „csoport" = kukoriczaesuta; „táró" = kukoriczaszár; „tőke" = tuskó. A fundust „fontos"-nak neve
zik. Az „_L" alakban épült görbe házat pedig úgy mondják „kúcsra mén".
Szűrő = szérű.
Kocsi részei: Kúd; nyakló szeg; rúdszárnyá; éha vagy zéha, nyújtó;
álos (nyújtó ágas); vánkos; fürgető; fürgető-füle (első rakoncza); sásóka
(hátulsó vasrakoncza); fölércz ; fölércz vasa (csatlás); hámfa; hásló; tengöj;
lőcs; lőcs-gúzs; lőcs-káva; puska; kerék; talp; ágy; külő; szélöskarika;
keskön-karika (pánt az agyon); fölkötő-pánt; sáráglya; hoszibürfa (vendég
oldal) ; köröszt-bűrfa (csatlás); bűrfa-csatlás (csatlás szeg); oldálfá; karfa
(záp); fenék; süvény; négyes kisáfá; kalapos zeg = stészli.
Szán részei: Talfa; lábak; eplén; rakoncza. Eke részei: Gerendej;
szarva; kőgyök; korong; lapisvas; farsróf; ösztöke. Eke talyiga: Vánkos;
rúd; gúzs; patying (gerendely Ián ez); cságátó (fordító vas).
Kasza- Kaszája; vasék; pánt; nyél, kacsika; kiskacsika. A kaszafenéshez használt eszközök: üllő; kalapács; bödő, tokván; fen.
*
Adataim gyűjtésében nagy segítségemre voltak: Kórógyon : Ágoston
Sándor ref. lelkész úr. Harasztiban: Magdika Mihály ref. tanító úr és neje;
meg Narancsik Zoltán ref. lelkész úr. Szt.-Lászlón: Kelecsényi M. ref. lel
kész úr és a három falu lakóinak, főképen tiszteletre méltó idősebb tagjai.
Oaray Ákos.

30. ábra. Söörlesztő (kézi malom).
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Szatmármegyei szilva-aszalók.
Szatmármegye keleti részén az Avas-hegység lejtőin élénk gyümölcstermelés
folyik. A „sikárlói bor", a hogy e vidék borát nevezik, méltán jóhírű, de a
szőlőtermelésnél nem jelentéktelenebb a szilva- és almatermelés sem. A szilvát
rendesen még a fáján eladják. Többnyire lekvárnak főzik, vagy pedig meg
aszalják, esetleg mint gyümölcsöt értékesítik. A szilva-kereskedéssel a zsidók
foglalkoznak és a termést leginkább Galicziába adják el.
A szilvásokban mindenütt lehet látni apró deszkával, vagy zsindelylyel fedett
házikókat, melyeknek hossza és szélessége rendesen 4 X 3 , 6 X 4 , esetleg több

1. ábra. Egyenes kemenczéjű szilvaaszaló.
lépés is, ezek a szilvaaszalók. Ősz felé, mikor a szilvaaszalás bekövetkezik, a hegy
oldalon levő aszalókat rendbe hozzák, nevezetesen a beomlott kemenczéket
kijavítják, a szárító „kas"-okat megigazítják és megkezdődik a munka.
A szilvaaszalókat Szinérváralja környékén figyeltük meg, de primitiv voltuk
és változatosságuk miatt érdemes volna az egész szilvatermelő vidéket átkutatni.
Az aszalónak mindig van egy kis eresze, melyet két faoszlop tart. (1. á.) Ez alatt
nemcsak a fűtő ember húzódhatik meg az őszi eső elöl, hanem a tüzrevaló sem
ázik meg, sőt egyéb alkalommal is jó menedékhely. Ezen eresz alá szolgál mindig a fűtő
kemencze szája. Olykor nemcsak elől van ilyen eresz, hanem oldalt is, a hova a
házikó ablakszerű ajtaja nyílik, néha kettő is (4. á,). Ezen rakják be és szedik ki a
kasokat aszalás alkalmával. A mellső és hátsó falba 2—4 gerendapár van beépítve,
(2. és 5. á.) mindegyik párra 2—6 szilvával beterített kast lehet fektetni. Az
aszaló mind lepadlásolt szokott lenni.
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Az aszalónak legfontosabb része a kemencze. Ez a legegyszerűbb esetben
kívülről 8 0 — 1 0 0 cm. (belvilága ennek megfelelöleg 3 0 — 5 0 cm.) széles, hossza
pedig akkora, mint maga az aszaló. Ajtaja mindig a mellső rész alján, fiistlyuka
pedig a hátsó rész alján van. (3. á.) Mivel azonban az ilyen kemenezénél a tüz melegét

2. ábra. Ugyanaz keresztmetszetben.
a az aszaló ajtaja, b a szárítógeren
dák, c kályhacsempék, d téglabolto
zat, e a tűzhely.

3. ábra. Ugyanaz alaprajzban.
c kályhacsempék, d téglaboltozat, e tűz
hely, f a tűzhely szája, g a tűzhely
füstlyuka.

nem lehet jól használni, mert itt a láng és a füst igen rövid utat tesz meg,
úgy segítenek a dolgon, hogy a kemenczét f|-alakúra építik, így aztán a tüz
hevét jobban ki lehet használni. {6. á.) Ez esetben a füstlyuk a kemencze szája
mellett van. Nagyobb gyümölcsösökben még fejlettebb aszalók is találhatók.

4. ábra. 6. á. keresztmetszete.
a az aszaló ajtaja, b a szárító gerendák,
e a kályhacsempék.

5. ábra. 6. á. alaprajza.
a az aszaló szája, c kályhacsem
pék, e tűzhely, f a kemencze aj
taja, g a füstlyuka.

Érdekes dolog az, hogy a kemenczék olyan csempékből vannak összealkotva,
a milyenek az ország számos pontján ásatások alkalmával kerültek napfényre mint
fütökemenczék maradványai, de a milyenek ma már alig találhatók. 1 Az aszalók
1

Népr. Ért. 1904. 41. o.; 1905. 107. o.
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csempéi, vagy a mint itt nevezik kályhái különféle alakú és nagyságú bögreformájú,
veresre égetett, mázatlan cserepek, leggyakoribb a bögrealak, melynek feneke
lapos, néha kissé hegyes; szája négyszögletű, néha kerek és űrtartalma
líjt—2
liter. Ezekből olyanformán építik fel a kemenczét, hogy a bögréket szájjal befelé
fordítva egymásra rakják és a köztük levő hézagot sárral töltik ki. A csempe
szájával a tűzre néz, de gyakran a csempéken belül még egy sor téglát is rak
nak (2. á.). Keresztmetszetben boltíves alakot mutat, belviíágát tekintve körül
belül olyan magas, mint a milyen széles. Hossza legalább is akkora mint maga a
kunyhó. A hol a kemenczének külön kéményt építenek, ott olyan füstvezető cse
répcsöveket alkalmaznak, a milyeneket alagcsövezésnél használnak. A csempéket
helybeli fazekasok csinálják.

6. ábra. Görbe kemenezéjű szilva-aszaló.
A gyümölcsöt kason rakják be a gerendákra. A kas rendesen nádból
készül favázra. Egy létraszerü fakeret ez, melyre a nádszálakat hárssal úgy
kötözik fel, hogy minden szál közt maradjon némi hézag, ez a nádkas
vagy pedig a két oldaldeszkába foglalt pálczák közé füzvesszöt fonnak, ez a
vesszőkas. Ezekre a kasokra egyenlően 2—3 ujjnyi vastagon elterítik a szilvát s
miután berakták a gerendákra, az ajtót becsukják és megkezdik a fűtést. Tüzelő
anyag rendesen szilvafagaly, továbbá venyige és egyéb fa. Nem annyira nagy,
mint egyenletes tüzet csinálnak. A zsarátnokot szénvonóval tolják beljebb-beljebb.
A fűtés éjjel-nappal tart s ha már egyszer az aszaló átmelegedett, sokkal gyor
sabban aszal. Az ajtón rendesen van egy kis tábla, ezt félrehúzva ki lehet
engedni az aszalásközben fejlődött gőzt és be lehet tekinteni az aszalás folya-
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matára. Három napi fűtés után már lehet válogatni, a kemenczéhez közelebb
levők természetesen hamarabb megaszalódnak s ezeket az alsó gerendáról a
felsőbb gerendákra rakják s kevésbé aszalódott felsőbb kasokat helyébe lerak
ják. 4—6 nap alatt kész az aszúszilva.
Az 1. ábrán egy szinérváraljai egyszerű aszalót láthatunk, melynek kereszt
metszetét és alaprajzát a 2., illetőleg a 3. ábra tünteti elénk. A tornáczból nyílik
az egyenes kemencze ajtaj
ellenkező oldalon van a másik nyílás, a füstlyuk.
A 4—6. ábrán egy sebespataki fejlettebb formájú aszalót láthatunk, melynek
már görbe kemenczéje van s mindkét nyílása egyoldalon, a tornáczba nyílik.
Györffy István.

Temetkezési népszokások Szeged vidékén.
A magyar embernek már a természetében rejlik, hogy lehetőleg minden
alkalmat kihasználjon a mulatozásra. Ha szerencse éri, áldomást fizet, hadd vegye
ki a részét más is az örömből; ha pedig kár éri, akkor búelfelejtőül mulat, mert
„ha oda aló, veszszen az istráng is". így azután az életnek a főbb eseményeit:
születést, házasodási, sőt még az elmúlást is, jóformán minden körülmények között
„megüli". A keresztelésnél különösebb ok a mulatságra, ha fiú születik. Vagy ha
a családban az első szülöttet hozza el a gólyamadár. Ezt a jeles polgárt nem
csak szűkebb körben üdvözlik, mint például a leányzót, a kinek a tiszteletére a
gyermekágyból felkelő anya, az első út: a templomba-menés után, a közeli asszonyismerősei vagy rokonainak egy szerényebb igényű kávé-ozsonna keretében felajánlja
a „Boldogasszony poharát" (az asszonynépnek tudvalevőleg a Mária a védszentjük
— ezért is fohászkodnak állandóan hozzá), hanem nagyobb „vecsárt" csapnak, a
mely a szónak megfelelően : az estebédet is magában foglalja. Ilyenkor rendszerint
bárányt szoktak vágni, a melynek „pörköltje" mellett (utána még fánk is követ
kezik) akár reggelig is eliszogatnak ha lehet, a tavalyi termésből. A népszokás
követeli azt is, hogy lehetőleg az ételek egy egészből és illetve egy egészek
legyenek. A bárány egész jószágként kerül a házba (míg a borjút vagy mar
hát úgy kell kilószámra hozni a paprikás részére) és viszont a fánk is egy
egész sütemény, nem úgy, mint a rétes, a melyet fel kell darabokra vágni. Sőt
még kenyeret is egészet vesznek erre az alkalomra. A minthogy egész kenyérrel
költözködik be a család az új lakásba is, és ilyenkor ez az első „bútor", a mit
bevisznek.
A lakodalom ! — nohát ebből meg különösen kiveszi részét a magyar a
mulatsághoz. Ha csak valamennyire is „rátartós" és van hozzá való tehetsége,
két-három nap is (sőt nem ritka, hogy egész hétig) „elrakja" (ez a tánczra vonat
kozik) kárlátóstul a lakodalmat.
A temetés szintén alkalmul szolgál olykor az együttmaradásra és az ivásra.
Sőt többre -, ha emelkedik a hangulat, még a tánczra is.
Általában a magyar nép mindezeket a mulatozásokat nagyon szépen tudja
rendezni. A hagyományokat talán sehol se őrzi meg olyan hűen, mint ezeknél a
dolgoknál. Tele vannak czifraságokkal, formákkal . . . De temetni se tud egy nép-
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törzs se úgy, mint a magyar. Régi igazság, hogy négy koronát sajnál az orvos
tól, de ezret szívesen áldoz a temetésre. Azt mondja:
— Szép temetést csinálunk, né mongyák, hogy csak úgy gyugtuk a fö'dbe.
Ha fiatalt temetnek, akkor ez a vélekedés:
— Úgy sé élt még, legalább szépen mönynyön a másvilágra.
Ha pedig öreg:
— Ű szőrözte, hagy vigyön belüle magával.
Ezért aztán alig van valamire való magyar ház, a hol az öregek még éle
tükben ne rendelkeznének affelől, hogy hová és hogy miként temessék el őket.
A ruhát különösen kiválasztják. Sőt mi több : az ünneplős-ruhát kikímélik, hogy
el ne szakadjon, mire szükség lesz reá. Mert „ha szép ruhába" van fölöltöztetve
a halott, akkó', „ha halott is szép" ; de ha ócska ruha van rajta „nem mutat";
A környékbeliek pedig ezt igen
gyorsan hírül viszik. Azt mondják:
— Milyen szép halott . . . Milyen
szépen van felöltöztetve.
Ennek aztán vonzóereje is van.
Többen mennek „megnézni a halottat".
Ha szó esik, hogy „mire való az a nagy
költekezés, hiszen a íöldbe megy úgyis
minden" — bizony még sértődve kerül
vissza a válasz:
— Dehogy mindegy. . . Életömbe
mindig pötyke asszony vótam, holtomba
is az akarok lönni . . . Hát, azt mond
ják, hogy mögittam ? . . . .
A helyhez szintén komolyan ragasz
kodnak, különösen az öregek. Ha például
más városrészbe költözködnek, vagy ha
már az életepárjuk valamelyik temetőben
porlad (gúnyos szójárás szerint: „árulja
a deszkát") akkor a leghatározottabban
1. ábra. Énekesasszony,
kikötik, hogy „csak ű mellé temessetök
ám, mer' ott még a fö'd is nyugodalmasabb".
A temetkezés proczedurája voltaképen még a lélek elköltözése előtt tör
ténik. Mert a meghalás se megy olyan könnyen, mint azt az ember így elgon
dolja. A haláltusa, az úgynevezett haldoklás, néha két-három napig is eltart. Erre
az állapotra mondják, hogy „utolsóban van". Nem a hónap utolsó napja értendő
ez alatt, a mint rossz viczczekkel szokták a tréfás emberek egymást ijesztgetni,
hanem az élet teljes alkonyata, vagyis a tényleges elköltözés kezdete. Ugyan a
népies mókák szerint a tényleges elpusztulás sem történik egyszerre, hanem rész
letekben, így a kárpáló, pletyka vén asszonyokra mondják, hogy haláluk után a
nyelvüket külön kell agyonverni. Továbbá, hogy a kuruzsló boszorkányoknak a
lelkük még a másvilágról is visszajár és ezért ezt el kell égetni és kifüstölni,
A hol tehát a halódás kínos vergődések között folyik le, ott elhívják az
Néprajzi Értesítő. XII.
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„énekes-asszonyt". Ez rendszerint élemedett korú parasztasszony, a ki a halott
mellett való énekelést, továbbá a kenést, a bübajoskodást mesterségszerüen üzi, s
mint ilyen a templomnak állandó látogatója, az imádságos asszonyok elöénekelöje stb. Ez eljön és magával hoz egy darab szentelt gyertyát, a mit Gyertya
szentelő-napján szoktak a katholikus templomokban felszentelni; a gyertyát meg
gyújtja és a haldokló kezébe adja, az ujjait azonban ö fogja össze szorosan,
nehogy a gyertya kifittyenjen belőle. Azután könyörög a beteg helyett:
Kérlek téged Üristen,
Küldd el hozzám Szűz Máriát,
Mindnyájunknak szent anyját,
Betegek oltalmazóját . . .
Jöjj el kérlek Szent József.
Hogy a megtért hivökkel,
Együtt mehessek az Űr
Végtelen birodalmába.
Óh adj könnyű kimúlást. . .
Ha más szentnek a nevét viseli keresztség szerint a haldokló, akkor annak
a nevét említi és azt hívja segédeimül Szent József helyett. És ezt a könyörgést
elismétli többször egymás után. Ha ennek daczára még mindig nem következik el
a megváltás percze, elszalajtat valakit a templomba, hogy húzzák meg a „lélek
harangot". A szelíd csengésű kisebb harang szavára keresztet vetnek magukra a
hitükben élő emberek és imádkoznak, hogy váltsa meg szenvedéseitől a Mária a
haldoklót. Persze nem tudják, hogy ki az és találgatják:
— Ugyan kinek húzzák ?
A hosszú haldoklás okát gyakran abban találják, hogy „nem bír möghalni
mert haragosa van" . . . Ki az, ki lehet? — tűnődnek. És a sok közül (mert
ugyan kinek ne lenne ma irigye, haragosa) kiválasztanak egyet, hogy no, ez az.
Bizonyosan az. 0 miatta nem bír meghalni.
— El köll hivatni lelköm, — adja ki az utasítást ilyenkor az énekes-asszony,
— mer' addig csak kínlódik szögény.
És hát elhivatják a haragost, (talán éppen a testvére) az megpillantja a
haldokló embert, a lélekben feltámad a megbocsátás nemes érzése és megfogja a
hidegülő kezet. A hosszú haldoklásnak is vége van persze és úgy lehet éppen a
megbocsátás után van vége ; tehát r jó hogy elgyütt". A halott most már „szépen
lerakodik", eljött a megváltás nehéz pillanala. A „lerakodás" a testnek teljes
elbágyadását jelenti. Erre az énekes-asszony keresztet vet magára és azt mondja:
„elgyütt az idő".
Következik a sírás, a fennhangon való jajgatás.
Csak az énekes asszony nem sír. Lehúzza a halott szemehéjait, a testet
egyenesre igazgatja, az állát egy kendővel felköti és a két kezét a mellén körösztbe
teszi. Az ujjak közé kis darab fenyőfából rögtönzött körösztöt illeszt. Azután meg
állítják az órát, a tükröt lepedővel betakarják és égő gyertyát tesznek az ablak
közé. A szentelt gyertyát pedig, a mely egyik halott kezéből a másik nagybetegébe
vándorol, eloltja és zsebre teszi. Ki tudja, holnap hol kell újra használatba venni.
Ekkorra körülbelül előkerül az énekes-asszony lakásáról a szintén „közös"
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fürösztö'teknő is, a melyben azután — ha érdemesebb a halott: langyos vízben,
ha pedig csak olyan könnyebben vett: egyszerűen hideg vízben — megfüröszti az
énekes-asszony. Hitványocska törölközőbe megtöröli, utána felöltözteti, ad rá tiszta
fehérneműt és azt a ruhát, a melyet — mint fentebb is említettem — az illető
még életében megnevezett. Vagy ha eziránt nem intézkedett, akkor leginkább
fekete ruhát adnak a halottra, mert ez a gyász színe. Az állát tudvalevőleg azért
köti fel egy kendövei és azért fogja le a szemét, hogy az arcz el ne torzuljon
(nyitva maradt szemek, leesett ál nagyon elváltoztatja a hullát), szóval, hogy „szép"
legyen. Az ilyen „szép" halottra mondják, hogy: „ojan, mintha alunna" . . .
Az arcz elváltozásáról következtetést is vonnak le az emberek. Különösen a hozzá
tartozói. Ha „öreget" mutat az arcz, akkor öreg hal meg utána a családból, ha
pedig „fiatalos" a halott arcza, akkor fiatal fogja követni. És ez a babona sok
szor hónapokig is félelemben tartja a család tagjait. Találgatják:
— Ugyan mejiket híjjá maga után.
És lopva egymásra gondolnak. Mert az való, hogy olykor az öreg
ember is fiatalos, szinte üde arczú lesz a halála után; viszont a kisded arcza
eltorzul; öregesre válik. A törölközőt, a melylyel megtörlik a halottat beteszik a
koporsóba, hogy a másvilágon ne járjon mosdatlan; legyen mibe megtörölköznie.
Azután egy zsebkendőt is tesznek a feje alá, (mert még erre is szükség lehet,
ha influenzás lesz ! . .) a lábaira harisnyát húznak, hogy ne járjon mezítláb és
mivelhogy „szörnyen tüskös út visz a mennyországba" (mert persze vezekelni kell
a földi bűnökért), hát szánalomból papucsot is adnak a halottnak. A férfinak még
kalap is jut, ne járjon hajadonfővel se, mert még bolondnak néznék. Némely
helyen fésűt is láttam betenni a halottasszony mellé a koporsóba. Sőt ismertem
egy öreg csizmadiát, a ki nagyon a lelkére kötötte a fiának, hogy ha meghal, hát
egy botot és egy négykrajczárost tegyen mellé a koporsóba, mert a hídpénzt majd
követelni fogják a mennyország hídján. (Akkor ugyanis Szegeden négy krajczár
volt az egy személy után való hídvám.)
A mennyországba vezető utat általában hídon átal képzeli a nép. így Szent
Pál jelenése is híd mellett mutatkozik.
Az énekes-asszony elkészülvén a felöltöztetéssel, egy szövöttgyékényre fek
teti a halottat és megint visszahelyezi kezei közé a kis fakeresztet, hogy „égy
perczig sé lögyön köröszt nélkül". Az aranyneműeket már a fürösztés előtt lesze
dik (gyűrűt, fülbevalót) és rendszerint olvasót (gyöngyfüzért, feszülettel) fonnak a
kezére. A mellére pedig nyitott imakönyvet helyeznek. Az aranynemüekre az a hite
a népnek, hogy ezekre nincs semmi szükség a mennyországban, van ott elég.
Ezután a „bevásárlás" következik. A halott eltakarításához szükséges dolgok
beszerzése. Az asszony (ha a férje hal el) felkéri a komaasszonyát vagy az első
szomszédot, hogy menjen vele a „koporsós botba" és legyen segítségére. Az első
szomszédjával rendszerint a legjobb viszonyban van a paraszt, talán jobban, mint
az édes testvérével. Mert régi példabeszéd (és ezt minden cselekvésében szem
előtt is tartja) hogy „rossz szomszéd török átok". És így van. Ha valakit meg
akar átkozni, elég ha annyit mond : verjen meg az Isten rossz szomszéddal . . .
— De, szomszédasszony, — mondja siránkozva, — mindönt, a mi a legszöbb,
azt válaszszuk, nem akarom, hogy mögszójjon a világ.
17*
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Be is vásárolnak tehát, anyagi helyzetükhöz képest elég bőkezűen. Először
a koporsót választják ki. Mennél czifrább, annál alkalmasabb. Megmérik egy darab
spárgával a halottat és ez szolgál mértékül. Azután a szemfedőt kérik elő. Ez már
nagyobb munka. A szemfedőnek kell ugyanis a legdíszesebbnek lenni.
Leginkább félselymet vesznek és olyant, a melyen több a dísz. Nehogy azt
mondják, a rossz-szájak: „no ez kitött magájé, rongygya' takarta lé a halottyát".
Vagy ha még többet akarnak áldozni a temetésre, tiszta selyemre is ráprédálják
a pénzüket. Továbbá párnát vesznek a feje alá; gyertyákat a ravatal mellé, vastag
viaszból valókat; azután meg vékonyabbakat a fáklyavivőknek és a végtisztességen
megjelenő idősebb embereknek és asszonyoknak. Valamint a papnak, kántornak
(a mit ezek kilószámra ismét eladnak a gyertyám ártónak). Ha nem jut kellő szám
ban a „résztvevőka-nek, kész a gúnyos megjegyzés: „még gyertyára sé telt, jó
lösz neki puezra".
Általában a „megszólás"-tól tart a nép s ezért sok dolgában messzebb nyúj
tózik, mint a meddig a takaró ér. Még a törvény paragrafusaitól sem fél annyira,
mint a „szapulás"-tói, az ócsárló nyelvek piszkolódásaitól.
Legutoljára kerül sor a keresztre. A fejfára. Ezt leginkább feldeputálják.
Jó erős, vastag és tölgyfából készült legyen. Ha valamivel drágább, nem baj,
leginkább nem pusztul el egyhamar. És hogy a családhoz tartozókon kívül a roko
nokról is megemlékezzenek a bevásárlás alkalmával, gyászfátyolt vesznek a férfiak
kalapjára, továbbá fekete kendőt az asszonyok és fekete szalagot a hajadonok
részére. Ezek a feketeségek képviselik a népnél a gyászt. A ruha színére nem
sokat adnak.
Paraszti emberek és asszonyok, ha csak módját ejtik, beiratkoznak vala
melyik halottitársulatba, egyletekbe, körökbe; az asszonyok az olvasós-társulatba, Mária-egyletbe, hogy haláluk esetén mennél több lobogó és fáklya díszítse
utolsó útjukat. Sőt mi több: Öreg emberek még a lelkükre is kötik az ÖsmerÖseiknek, hogy ha meghalnak, hát eljöjjenek ám okvetlenül a temetésükre. A be
vásárlás, koszorúbeszerzés megtörténvén, következik a ravatalozás. Erre is nagy
súlyt helyeznek, hogy „ne lögyön szögényös". Ez okból — különösen az utóbbi
időben — bevonatják fekete posztóval a halottas-szobát, „supellátot" (mennyezetet)
állítanak a halott feje fölé; a koporsó lábához két angyalt helyeztetnek, azután
meg szenteltvíz-tartót (ezeket mind az uraktól vették át), kívül az ajtóra posztódrapériát akasztatnak és a koporsó mellé, kétoldalt, háromágú gyertyatartóban
gyertyákat égetnek. A szobából kipakolnak természetesen mindent és székeket
raknak be, hogy a ki bent elfér, leülhessen.
Az énekes-asszonyoknak most már állandóan ott van a helye a halott mellett.
Még éjszakára is benn marad. Két széket Összetesz s ha nincsenek már halottnézők és virrasztók, ledől és szunyókál. Éjfélig azonban rendszerint van valaki
még a családtagokon kívül is a halottasszobában. Rokonok, jó ösmerösök. Ezek
este szoktak Összejönni és egyik a másika után vigasztalják a siránkozókat. Az
énekes-asszony pedig eközben énekel. Az énekbe belefoglalja az elköltözött nevét,
élettörténetét továbbá, hogy mije volt a családnak, milyen jó ember volt, stb.
Utána pedig szent dalokat is énekel, még pedig olyan keservesen, bús hangon,
hogy az is sírásra fakad, a kinek eddig eszeágában se volt sírni.
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Jóbbmódú házaknál még „sirató-asszonyt" is fogadnak pénzért, a ki állandó
Iehangoltságban tartja síránkozásával a kedélyeket. Szóval mennél nagyobb sírás
nak, zokogásnak, jajgatásnak van itt ilyenkor helye. (Néha ugyan megesik, hogy
mükönnyek is hullanak a zokogó örökösök szeméből.) A „sirató-asszony a könyv
ből is szokott énekelni, a mit a jelenlevők utána — vagyis karban — énekelnek.
Mint például:
Óh én elmaradott szomorú, bús árva,
Nincsen vigasztalóm e gyarló világban,
Kedves jó páromtól korán megfosztattam,
Jaj édös Istenem, de árván maradtam.
Rajtam az árvaság gyászfátyola lebeg,
Éjjel-nappal szívem szüntelen kesereg,
Mert soha víg napom énnékem nem lehet,
Könnyeimmel eszem az árva kenyeret.
Szóljatok csak árvák, mi az árva sorsa,
Ügy-e boldogtalan mindön tapodása ?
Én is boldogtalan lőttem e világba,
Mivel én vagyok az elhagyatott árva.
Zokogó ajakkal hozzád folyamodok,
Óh. kedves szűz anyám te légy vigasztalóm,
Te vagy a bús árvák, özvegyeknek anyja,
Ne hagyj el engemet, óh szép szűz Mária.
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
Fiú, Szentléleknek, a Szentháromságnak,
Tisztelet adassék szép szűz Máriának,
Árvák és özvegyek vígasztalójának. Ámen.
A halottat örzö énekes-asszony este, naplemente után letakarja szemfedövel
a testet" és nem engedi* megnézni senkinek. Azután körösztöt fektet a mellére,
hogy „a gonosz né möhessön a koporsóhon közel". Reggel ellenben újból kitakarja,
megigazgatja, megmosdatja, megfésüli és utána imádkozik.
A gyertyáknak állandóan égni kell, mert ezek a halott lelkiüdveért égnek.
Ezekből — tekintve, hogy vastagok és hosszúak — a mi megmarad, azt elteszik
és részint a „mönnybe-mönt" nevenapján, részint pedig Halottak-napján égetik el
imádság mellett, ugyancsak a halott lelkiüdvösségéért.
A temetést megelőzőleg, az nap délelőtt újra elmegy bevásárolni a koma
asszony vagy a szomszédasszony. Ezúttal azonban már a „tor"-ra valókat szerzi
be. (Leginkább erős túrót fehér kenyérrel, módosabb helyeken marhahús-paprikást
és bort adnak a temetés után visszatérő „ gyásznép "-nek. Ha sok torozóra számí
tanak, akkor öt-hat nagy kenyeret is bevásárolnak.) A paprikást rendszerint vala
melyik rokonember főzi meg az udvaron bográcsban, szolgafán. A halottas-házban
nem gyújtanak tüzet.
A temetésnél — mely jobbmódú házaknál három pap (még pedig palástos)
czeremóniája mellett történik — nagy súlyt helyez a nép a búcsúztatásra. Elbúcsúz-
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tatja a kántor által minden hozzátartozójától, rokonaitól, jóbarátjától, komájától,
komaasszonyától, szomszédjaitól, ösmerőseitől és a temetésen megjelentektől.
Mielőtt leszegeznék a koporsót, némelyek, a kik félnek a halottól, meg szok
ták fogni a lábaujját, hogy rémképeket ne lássanak. Mert sokan vannak, a kik
azt hiszik, hogy az elköltözettnek szelleme hazajár s ez megkísérti őket.
A temetés annak rendje és módja szerint megtörténvén, felhantolás után a
sírt háromszor megkerülik a családtagok, utána pedig imádkoznak. A temetőből
kijövet pedig alamizsnát nyújtanak a temetökapuban álldogáló és könyörgő koldu
soknak, hogy „imádkozzanak a halott lelkiüdvösségéért", mert csak „úgy lesz
neki könnyű a föld" és „úgy juthat be a mennyeknek országába".
A halottas-háznál mire visszakerülnek a gyászolók a temetőből, már készen
áll a mosdóvíz (fa-székre tesznek egy nagy tálat az udvaron), szappan, törölköző.
Megmossa mindenki a kezét. Még a szopósgyereknek is meg szokták mosni a
kezeit. Készen áll továbbá a felterített asztal is a szobában, a hol újra megindul
a sírás, jajgatás, hogy „jaj de árván hagytál bennünket, de is üres lőtt a ház" . . .
A kenyerek is fel vannak szelve, a paprikást is behozzák nemsokára, egy ember
pedig a borról gondoskodik.
Most ismét előkerül az énekes-asszony. Imádkozik. Az imádságra föláll min
denki a helyéről és vele együtt mondja el az imádságot. Imádkozás után elmondja
szertartásos szomorúsággal, hogy kinek a torja ez.
—- Az Isten adjon neki örök nyugodalmat, békés pihenést! — zárja be a
szavait.
Mikor az ételt beviszik a szobába és leteszik az asztalra, az énekes-asszony
először is kivesz abból egy tányérravalót. Az étel tetejére egy darab kenyeret
illeszt, mellé pedig egy pohár bort. Erre az ételre ráimádkozik és az asztal
közepére teszi. Nem szabad hozzányúlni senkinek, mert ez az elhunyt porcziója
és úgy tartja a nép, hogy ha ebből az ételből eszik valaki a hozzátartozói közül,
akkor éhesen marad a halott és a másvilágon állandóan koplal. De ha idegen
eszi meg, akkor olyan, mintha a halott ette volna meg. Ezért a koldusoknak jut
ez is a maradékokkal együtt — másnap.
Vacsora után megint imát mond az énekesasszony, a mit ugyancsak vele
együtt mondanak el a többiek is. S ezzel vége van a szomorú aktusnak, de nem
távozik el senki. Sőt, most következik az. a mit a bevezetésnél különösen kiemel
tem, hogy tudniillik a magyar lehetőleg minden alkalmat felhasznál a mulatozásra
— még a temetést is . . .
Az énekes-asszony most már elvégezte hivatalos funkczióját, a dolog vígabb
felére tér át, elkezd tréfálkozni, jóízű paraszttörténeteket mesélni és a mi a leg
főbb — inni.
— Búsuljon a ló, elég nagy a feje !
A többiek is neki erednek lassankint; van rá eset, hogy a szomorú özvegy
ből víg özvegy lesz és a sírást nemsokára nevetés váltja fel. Az ilyen vígra fordult
halottitorban szokta a valamirevaló énekesasszony elénekelni a híres Kánai-menyegzöt, mely tizenhat versszakból áll és arra jó, hogy a jelenlevőket megkaczagtassa. Egyébként így szól:

TEMETKEZÉSI NÉPSZOKÁSOK SZEGED VIDÉKÉN

Az igazi Messiás már eljött,
Sokféle csodákat érettünk tett,
A vizet is borrá tette,
A násznépit vendégelte Kanán menyegzöben.
Egy nagy lakodalmat hirdettek,
Jézust is elhítták vendégnek
Ot követték tanítványi,
Mint a tyúkot a fiai.
Az első tál ételt felhozták,
Jézust is azzal megkínálták,
Tetszett mindenben az étek,
Csak a borban vala vétek.
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Péter társaival vígan van,
Köszönti poharát András úrra,
Meg se törli a bajuszát,
Foly alá torkán, szakállán.
Mátyás a poharat vigyázta,
Soká kerül, nehezen várja.
Jakab elöl, hogy elkapja,
Szomjas torkára felhajtja.
Iskáritos midőn azt látta.
Hogy ötét senki sem kínálja,
Kapja kondért, hálaadásért,
Csak iszik a vőlegényért.

Szűz Mária midőn ezt látta,
Fogyatkozásukat megszánta,
Monda: „Fiam borunk nincsen,
Azért semmi kedvünk nincsen".

Simon Berta lánynak azt mondja,
Tölts kulacsot, jó lesz holnapra,
Mert a jó bor hamar elfogy,
Jó lenne holnap csak egy korty.

Jézus, hogy vigasságot tenne,
Szent anyja kérésére meglenne,
Parancsolá meríteni,
Kútból hat vödröt tölteni.

Adja Isten mi is örüljünk,
Mikor lakodalmat hirdetünk,
Jó bor mellett, duda nélkül
Bolond a táncz ugrás nélkül.

A szolgák nagy gyorsan siettek,
Kútból hat vödröt megtöltöttek,
Jézus borrá változtatta
Első csodáját mutatta.

Elment a szűz Mária haza,
Elment a szent Fia is utána,
Gyerünk mi is hát utána,
Ott vígadjunk mennyországba.

A bort adják násznagy kézibe,
Hogy adja a vendig elibe,
Násznagy a bort megkóstolta,
Mindjárt vőlegényt szólítja.

A muzsikusok megérkeztek,
A vendégek kedvére tettek,
Ügy megforgatta Magdolnát,
Hogy elszórta a ruháját.

Minden ember, úgy mond, elsőbbet,
Jó bort ad a vendég elibe,
De te eddig a jót tartád,
És az alábbvalót hozád.

Dicsértessék Jézus szent neve,
És a szűz Mária fönt mennyben,
Itt és a magas egekben,
Most és mindörökké. Ámen.
Cserzy

Mihály.

Tárgy-néprajzi adalékok.
Baltafokos. Az Alföldről került hozzám, de alakját, anyagát, technikáját
tekintve kétségtelenül tót- vagy borsodmátrai. Nagy gonddal s ügyességgel kidol
gozott példány. Foka négyszögletes, lapitott, baltája alakra nézve ahhoz a tótsági
példányéhoz hasonló, a melyet Bátky dr. közöl útmutatójában (29. tábla, 1.).
Fokába vízszintesen, a balta lapján át függőlegesen sárgarézs,zalagok vannak
beágyazva s csak azután díszítette készítője véséssel. A virágdísz előtt az él felé
lyuk. A nyél, melynek tövét sárgarézgallér köríti, 90 cm hosszú, körülbelül a
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nyéllyuktól számított egynegyed része a foka felé és kétoldalt lapos, az él felé
tekintő része háromoldalú; továbbod oldalt lapos, a fok és az él felé három
szűkebb oldala van. Két szélső oldalsó szalagján teljes hosszában két-két cserép
ből kihajtó és sárgarézből kivert leveles, virágos inda fut végig. A többi oldala
kon hasonló technikával csillagokkal, ékekkel díszítette a baltafokos ügyes mestere.
Fogazott élű sarlók. A fogazott élü sarlókkal Bátky dr. foglalkozott nálunk
legtöbbet. Közleményeihez kevés hozzászólás történt, pedig régiségük nagyon aján
laná, hogy magyarországi elterjedésük megállapíttassék. Bátky (M. N. Múzeum
Népr. Oszt. • Ért, 1900 13.
old.) a hegyes vidékeket és
főleg Erdélyt jelöli meg, mint
olyan területeket, a hol a fo
gazott élü sarlók ma is még
legsűrűbben előfordulnak. Én
két újabb területet nevezhetek
meg: Baranya vármegyét és a
Bácska nyugati felét, különösen
a sokacz területet. A BácsBodrog vm. Múzeumban több példány van, ná
lam a bemutatott három darab. Az 1. számú
Baranyából (Lőcs, sokacz) való, kovácsolt vasból
készült. Nyélbejáró része alul úgy van visszahajlítottan beleverve a fába. A penge nagy hajlása a
felső végén van. Majdnem teljes hosszában finom,
a nyél felé tekintő hegyű fogakkal van tele. Pen
géjének legvastagabb része a háti. fél, a honnan
egyenletesen lejt az él felé. Díszítése apró vonalhuzás. A 2. számú bajai bunyeváez földmíves
kamrájából való. A negyvenkétéves gazda déd
apja még aratott, vele s az asszonyok marok
szedésnél
ma is használják. A penge háta egy
1. ábra. Baltafokoskis lejtővel vastagszik, aztán nagy lejtövei véko
nyodik el a finoman fürészelt él felé. Díszítése bevert hullámos vonalkázás. A 3.
számú sokacz területről való (Herczeg-Szántó, Bács vm.); a sokacz patriarchális
családok házaiban, a padláson, a nádba vágva még gyakori. A nyélbeerösítés
módja az elsőéhez hasonló, nyele a legkiképzettebb. Hengeralakja alul felhajlik,
felső végén égetéssel czifrázott. A hátának keskeny holdacskákkal díszített lejtője
van. Az él nagy hajlása a felső félen. Itt közlöm Holbeinnak egy Boas és Ruth
találkozását megörökítő fametszetét (Kautzsch, Die deutsche Illustration ez. müvé
ből), a melynek németjei kezében egész tisztán felismerhető a fogazott élü sarló.
*
Cserepulya. Szilády Zoltán dr. Erdély régi tűzhelyeiről értekezvén (M. N.
Múzeum Népr. Osztályának Értesítője, 10. évf. 1. füzet), hosszasabban szól a buj
dosóról és cserepulyáról s különösen elterjedésükre vonatkozólag közöl sok új
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adatot. Ez a szándékom nekem is. Az a példány, a melynek képét mellékelten
bemutatom, nem új területről való. Somogyból (Darány, Szulok) eddig is ismertük.
A szóban forgó Szigetvárról való. Átmérője 48 cm, mélysége 10 cm, vastagsága
2—81/« cm. Vörös agyagból készült igen szép szimmetrikus példány, a melynek
egyik kengyelvégnek az edénytesthez tapadó részén van a nyílása. A neve egy

2. ábra. Fogazott él« sarlók.
öreg asszony szerint vörzsnyeg. Szláv eredetű szó, a vrsnik-bol keletkezhetett.
E névvel nevezik máig a bácskai szlávok ez eszközt. Ez a neve a sokaczoknál,
a kik közül a bácskaiak közt még sok van. De elterjedt a bácskai bunyeváczok
közt is. Baján bunyevácz kézben egynek a töredékét találtam meg, a melyről
azonban kétségtelenül konstatálhattam, hogy a szóban forgó eszköz egy darabja.

3. ábra. Boas és Ruth a mezon. H. Holbein metszete.
(Kautzsch, Die deutsche Illustration czímíí müvéből.)
Több e helyről nem került szemem elé, de lappanghat. Hogy régen gyakoribb
jehetett, bizonyítja Mihalovics János tanítóképző tanár, a ki Illir (bunyevácz)
nyelvtana (1879) szótáranyagát leginkább a bajai bunyeváczok szókincséből vette.
Szótárában: vrsnik = boritó cserép (tésztasütéshez). A félórányira fekvő Szeremlé
ről került fel egy a Nemzeti Múzeumba s a szomszéd Bács-Almás bunyeváczai
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közt is el van terjedve máig, bár használata kétségtelenül hanyatlófélben van.
A nagyhatárú alföldi községek lakói mezőn tanyázásuk alkalmával használták hús,
de leginkább tésztafélék (kenyér, rétes stb.) sütésére. Hogy ez miként történt,
arról nem szólok, mert Szilády értekezésének megfelelő része hűen elmondja.
Csefkó Gyula polg. isk. tanár, a ki a szigetvári zörzsnyeghez juttatott, azt írja,
hogy „a bujdosónak Oravicza vidékén máig nagy a divatja. Az oláhság annyira
ragaszkodik hozzá, hogy a vaskereskedök vasból készülteket tartanak számukra
raktáron. A szegény ember azonban maga formálja meg a £esí-et agyagból, maga
égeti is ki és jobbnak tartja a vásáros portékánál". Köböl faragott bujdosóról
nem hallott. Egy növendékem Csíkszeredán látott egy példányt. Lukácsy Imre
diósviszlói ref. lelkész az Ormánságból (Ormánság népe, Pécs) puplika nevét
említi. „Ez egy — így ír — 40—50 cm átmérőjű félgömbalakú cserépfedö, tete
jén fogantyúval; pogácsa- és kenyérsütésre szolgált. Két téglára tették szélét s
alatta addig tüzeltek, a míg kifehéredett; akkor szétkaparták az alatta levő para
zsat, a parázs helyére tették a pogácsát, a paplikával leta
karták s félóra múlva készen volt az illatos sütemény. A
húsfélét rendszerint nyárson sütötték." Idegen földről való két
adatot kívánok még ide jegyezni. Kétségtelenül a cserepulyáról

4. ábra. Vörzsnyeg (Szigetvár Somogy m.).

5. ábra. Villaág-szoktató
Hetór Zala m.

van bennük is szó. Szutorisz Frigyes emliti, nem tudom milyen forrás után müvé
ben. (A növényvilág és az ember, 1905 11. old.), hogy a hasogatott levelű kenyérfa
(Artocarpus incisa) burkát a Molukki-szigeteken leveszik, hófehér szivacsos belét
levelekbe burkolják, agyagtállal betakarják s tüzet gyújtanak föléje. Ugyanő e
helyütt megjegyzi, hogy Francziaország déli részében néhol még most is így sütik
a kenyeret. Azt hiszem, a mi eszközünk szerepel Gustave Geffroi franczia tárgyú
novellájában is (A haranghoz czímzett vendéglő)." Ez az „ürüczomb", a melyet
sárgarépa, hagyma, gomba vett körül s már reggel kezdett sülni a terracottaharang qlatt, a nagy kemencze széndarabjai közepette.
*
Yillaág-szoktató.1 A hetési (Zala vm.) magyarság különösen régebben, a míg
az erdővágás nagyobbmértékü nem volt, határában mindenfelől közel érte a fát.
Talált a magáéban is, de jó szerszámfáit benézett a nagy uradalmi erdőségekbe
1

V. ö. Bátky: Útmutató stb. 6. és 9. táblával.
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is. Ha útja bennük vezetett át, ézalámbut erre arra s ha úgy vélte, hogy egy-egy
fácska vagy ág alkalmas lenne egyre-másra, kis fejszéjével megszerezte. De vasár
nap délutánonként is el-ellátogatott az erdőkbe, irtásokba s összeszedegetett ostor
nyélnek, gereblyének (geráblo), villának (vella), cséphadarunak, csépnyelnek, eke
lónak, rudazunak (nyomórúdnak), szácseplinynek, lőcsnek, ösztökenyélnek valót.
Bizony néha még a boronás falak anyaga is így került össze. Faragónak való fája
mindig volt s én még a 80-as évek elején ismertem a szombatfai öreg Völgyi Antalt,

6. ábra. I. sorozat. Szamárszúró formák.
a ki faekéjét maga faragta össze és szántott is rajta két kis tehénkéjével a szemem
láttára. Az erdők azóta azon a tájon megfogytak, a fiatalság kézi eszközeit veszi,
hiszen az alpesi tartományokból sok villát, gereblyét szállítanak át. Mellékelten a
favillák készítésénél használt deszkát mutatom be képben. Kétágú villáikat készí
tették vele, a melyeket szerettek, különösen szénaforgatásnál, de kéveadogatasra

7. ábra. II. sorozat. Kacsaorrá aczélok.
is. A szoktató keményfa-deszka, a melynek hosszabb oldalain két rézsútos vályuszerű bevágása, az egyik keskenyebb végén kis, két élétől megfosztott, nyele van.
A nyers fát a képen ábrázolt módon beleigazították s abban a helyzetben maradt,
a míg „meg nem szokta". A két hegyét megfaragták s elkészült a villa.
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Tüzcsiholó aczélok. A tüzcsiholó aczélokkal Herman Ottó, Timkó György»
Bátky Zsigmond és Kiss J, foglalkoztak. Az ö dolgozataik terelték rájuk figyel
memet s azóta kerestem őket, a hol megtehettem. Még élénkebb érdeklődéssel
kísértem az aczélokat azóta, a mióta egyes alakok régiségéről a népvándorláskori
és honfoglaláskori leletek láttára meggyőződtem. Én azt hiszem, egyelőre minél
gazdagabb anyag összegyűjtése az első s legfontosabb feladat, hogy földrajzi elter
jedésük meg legyen állapítható. Azután,
a mennyire az ásatások útján nap
világra került alakok megengedik,
egyes területeken el kellene dönteni,
vájjon a régi alak él-e tovább az
illető tájakon. Miután kovácsmunka
legnagyobb része, nagyon valószínű,
hogy a mintát a kiásott példányok
szolgáltatták, bár szakadatlan tovább
élésük is lehetséges. Kiderítendő to
vábbá az esetleges idegen kölesönzé
8. ábra. III. sorozat. Vegyesformájú ttízcsiholók. sek útja-módja. Én a rendelkezésemre
álló gyűjtemény egyes alakjait az
adatok számának szaporítása czéljából közlöm rajzaikkal, megtartván a megneve
zésnél a Herman és Timkó használta terminus technikusokat.
Az I. sorozat: Úgynevezett szamárszúró aczélokat foglal magában. Az 1.
számú Mellété-röl (GömÖr vm.) való s az odavaló magyarság kezén állítólag tipikus
forma. Ugyancsak onnan való a 3. számú, valamivel czifrább alak is. A sorozat
többi három darabja Bács-Bodrog vármegyéből való. Eddigi
tapasztalatom szerint a megyé
ben ez az alak a divatos. A
2. számú Bajáról való s bunyevácz kézen volt (neve : celik),
a 4. sz. veprödi, az 5. sz. bácsi
sokacz szerszám. A sokacz
pásztorság tarisznyáin ez az
alak található. A pásztorélet
9. ábra. IV. sorozat. Alpári típus.
elhanyatlásával kikerült az ere
deti használatból, de — legalább a bácsi sokaczok — nem válnak meg tőlük,
különösen kuruzslóik. Régi sokacz babona, írja Kostovics János (Bács-Bodrog
vm. monogr. Magy. Vármegyéi és Városai, I. k., 394. o.), az ú. n. kresovi1
(szikrák). Ezek valami rosszindulatú felsőbb lények, egyaránt ártanak az embernek,
lónak, vetésnek. Ez ellen csak az aczélpatkóból és> kovából a vízben kicsalt szik
rákkal lehet védekezni és a pünkösd utáni szerdán, a szentmise hallgatással.
A kovás, tüzes vízzel kimossák a fájós testrészt is. A kresovi ellen Szent Antal
(jan. 17.) és Szent János pártfogásával is lehet harczolni. A testen a kresovi csak
pörsenések alakjában jelentkezik ártólag.
1

Kresem sati: tüzet ütni; kresivo: tűzszerszám.
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A II. sorozatban ú. n. kacsaorrú aczelak vannak egybeállítva. Az 1. és 4.
számú Szigetvárról (Somogy vm.) való. A 2. számút egy kishegyesi (Bács vm.)
juhász készségéből szereztem meg. Állítása szerint a Tisza balpartjáról került
hozzá. Bácskai (Bács-Almás) az 5. számú is. Magyar pásztoré volt, a kinek az
atyja az aczellal együtt Hódmezővásárhelyről származott át. Ez a kettő tehát nem
Bács-Bodrog vármegyéből való tulajdonképen. Kacsaorrú aczelat, idevalót, eddig
nem találtam. A 3. számú ugyan bácsi sokacz kezében volt, de a kereskedő, a
kinél vásárolta s a ki ma is tart aczelakat, azt állítja, hogy idegenből került még
atyja idejében üzletébe.
A III. sorozatban vegyes formák vannak. Az 1. számú származási helye
Csúcsom gömöri falu, a hol magyar pásztorkézen volt. A 2. számú patkósán
hajlított vasat bajai bunyevácz hasz
nálta, de hozzá úri kézből került. A
3 . számú szigetvári (Somogy vm.).
A 4. számút hosszúfalusi (Brassó vm.)
csángó használta. Vele majdnem tel
jesen megegyező alakú s díszítésű,
remekbe készült aczelat közöl Szoboszlóról Timkó György (Aczél, kova
tapló a magyarság kezén. Értesítő,
1906. VII. évf.).
A IV. sorozat 1. számú úgy
nevezett alpári aczéltipusú. Hazája
Pelsőcz (Gömör vm.), a hol magyar
erdőkerülő használta. Felette a hozzá
tartozó tűzkő. A 2. számú egyszerű
aszimmetrikus aczél lelőhelye Szent
istván (Borsod vm.). A 3. számú tel
jesen tömör, csak az alkalmas fogás
kedvéért van, hosszában csekélyke
völgyelése. Veprődről (Bács vm.) úri
kézből való.
Á mint fentebb említettem,
10. ábra. Lőportartó.
eddigi tudásom szerint Bács-Bodrog
vm. területén az úgynevezett kacsaorrú aczelak találhatók legnagyobb számban. A
ásatag aczelak közül a Bács-Bodrog vm. Tört. Társulat Múzeuma (Zombor) mindössze
három ilyet Őriz ; a többség más formájú. Mind a háromnak lelőhelye Apatin, a
hol középkori tárgyak (sarkantyúk, kulcsok, sisak-részlet) társaságában akadtak
reájuk. Nagyobbszámú példányait őrzi azonban a múzeum épen vagy töredékekben
a szimmetrikus, kettőshajlítású, kétnyílású aczelaknak. Megfelelőik feltalálhatók
abban a sorozatban, a melyet Timkó György állított össze (Aczél-kova-tapló a
magyarság kezén, Értesítő, VII. évf. 1906, 19. old.) osztják, finn, magyar jelenkori
és ásatag (pilinyi, kievi, szegedi, volga-melléki) aczelakból. A bácsmegyei múzeumba
a kishegyesi és gombosi (Bács-Bodrog vm.) népvándorláskori temetőből jutottak
s egy-kettőnek képe megjelent az Arch. Ért. 1907. és 1908. évfolyamaiban. Egy
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nagyon ép népvándorláskori példány (kishegyesi) a nevezett lap folyó évfolyamá
ban fog napvilágot látni. A kishegyesi temetőben ezektől eltérő alakú aczelak is
kerültek felszínre; 11 cm hosszú, 2 — 3 cm széles, csúcsaikon lekerekített aczél-

11. ábra. Lőportartó.

15. á. Muracsányi morzsoló.

12. ábra. Csáktornya-Battyánról való
kukoriczamorzsoló.

13. ábra.

14. ábra. Hodosáni kukoriczamorzsoló.

lemezek. 1 A 1908. év nyarán Kishegyesen sírbontás közben, az ott bámészkodó
magyar juhász tarisznyájából kácsaorró aczelat vettem. Rajzát fentebb közlöm.
1

Az ásatag aczelakra vonatkozó adatokért Gubitza Károly barátomnak a zombori
múzeum őrének tartozom köszönettel.
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Lőportartók, szarvasagancsból. A 1. számú igen gondosan készült darab.
Tiszta, sötétsárga alapszínéből szépen kiválik a metszett dísz sötétbarna vonalai.
Ábrái közül a testen levő forgó kerék-alak a Bátky Útmutatójában (47. tábla)
közölt két puskaportartóval való rokonságra mutat. Bácskai, de eredet szerint a
közeli délkeleti tájakra való lehet. Két szárát egy-egy szarvasalak díszíti. Érdekes
a kiöntö szerkezete, a melyet az 1. számú darab mellékrajza szemléltet. A lőpor
tartó torkába betolatván, a b-vel jelölt lyukba erősített szög tartja. Az a-val jelölt
kis szárnyacska tengelyének a végén van a zár (c). Ha a szárnyacskát a kiöntö
csövétől elhajlítjuk, a zár is kimozdul helyéből, feltárja d lyukat, a melyen át a
puskapor a kiöntöbe s annak e-vel levő nyílásán át a puskába ömlik.
A 2. számú testét szépen megtervezett köralakba vésett csillag tölti be, két
szárán indás, bimbós tulipánszerü virágdísz fedi. A vésés sokkalta primitivebb az
1. számúénál. A felkötésre az oldalán két rézkarikát erősítettek. Kiöntöje kis egy
szerű csövecske. Hazája Háromszék vm.
Kézi kukoriczamorzsolók. (Ruzdjac). Muraköznek legfőbb szemes terméke a
kukoricza, a nép életfenntartásának elsőrangú tényezője. Mellékelten a muraközi
horvátság 3 drb kézi kukoriczamorzsolóját mutatom be képben. A munkás a tenye
rébe veszi a szerszámot úgy, hogy a szíj a kézfejet karolja át, a tulajdonképeni
munkavégző szöges rész pedig belefekszik a tenyérbe. Kölönösen szépen simul a
kéz szerkezetéhez az 1. számú Csáktornya-Battyánról való. A morzsolóval fel
fegyverkezett munkás aztán balkezébe fogja a kukoriczacsövet, a jobbkézzel pedig
akként markolja meg, hogy a hüvelyke a cső alá, a tenyér a morzsolóval a cső
fölé essék s aztán nagy erővel magától elfelé mozgatván, a kis szerszám szegecskéi
leszedik róla a szemeket. A 2. számú, hodosáni, kevésbbé kézreálló. Erős a gya
núm, hogy ezt váltogatna, majd a jobb-, majd a balkézben használják. A 3. számú
Muracsányból valónak a felső kampója a hüvelyk- és mutatóujj közé fekszik bele.
Gönczy említi (Muraköz és népe, 127.), hogy morzsolószékekkel és géppel is dol
goznak, a mi rengeteg kukoriczatermésüknél természetes is.
*
Vízmerítő szűke. Egy darab durva keményfából igen gondos munkával
készült edényféle. Zalamegyei szőlőpásztor kezéből való, szerinte a kis szilke az
50-es években került öregapja birtokába. Állítólag egy göcseji rab-legény alkotta
a zalaegerszegi fegyházban. A törzs alakja és a dísz lényeges elemei szerint a
Bátky (Útmutató 34. tábla) közölte oláh eredetű darabhoz hasonlít. Groh is közli
egy hasonló fából való vízmerő rajzát (Vasárn. Újs. 1910, 14. sz.) a palócz nép
művészetről szóló czikkében. Szája ennek is mélyen ki van vágva ; fogantyúja áttört
faragású.
Bellosics Bálint

16. ábra. Vízmerítő faszilke.
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Második
belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei.
(Harmadik közlemény.)

Síremlékek.
A belső-ázsiai muzulmánok kegyelete elhunyt családtagjaikhoz a legszebben
azokban a síremlékekben nyilatkozik meg, a melyeket „gumbesz" és „kurgán"
néven már régóta ismerünk. Én csak egy sorozatot mutatok be ezen épületekből,
melyekből kiviláglik a kirgizek építészérzéke. Nemcsak maga az építkezés, hanem
az épület helyének kiválasztása is már jó ízlésről tesz tanúságot. Ha a síkon egy
magányos domb emelkedik vagy a völgy hirtelen kanyarodásában egy hegyborda
ékelődik ki, vagy egy folyóterrassz veszi kezdetét, ott mindig a domináló helyen talál
juk meg szépen elhelyezve a „gumbesz" -eket, a kupolás fedett mauzóleumokat
vagy a nyitott egyszerűbb síremlékeket, a „kurgán"-okai.

35. ábra. Özgön-vidéki gumbesz.

36. ábra.
Kurgán Oss vidékéről.

A kirgizek építőmesterei a szártok voltak. A Tien-Shán apró gumbeszeiben sorra felismerjük a szamarkandi vagy khokandi medresszek igazán festői rajzát
kicsiben. A margelani Khodzsa-Magisz gumbeszét, a kokani kháni palota kapuját
és az Omar-Medressz kupoláját, a turkesztáni Hazret-mosét vagy a Timurlenk
mauzóleumának apró utánzatait messze benn a Tien-Shán hegylánczai között és a
magas Pamiron minduntalan megpillantjuk. Néha olyan kicsi a gumbesz, hogy a
medresszek óriási ívezetü kapuját csak egy kis lyuk pótolja, de ennek a körvonalai
is híven követik a nagy mintát.
Az építkezés ismertetésénél láttuk a pamiri „kepé"-t. A kepe és gumbesz
csak rendeltetésében különbözik. Az egyik az élők menedéke, a másik a holtak szál
lása. A sárkupola olyan, mint a jurt, messziről, ha nincsenek véletlenül tornyocskáik, össze is lehet velük téveszteni, Vájjon a kirgisek ősei a jurtot akarták utá
nozni, hogy állandó, el nem lopható szállást készítsenek az elköltözöttnek? S ez
fejlődött tovább lenn a gazdag síkság városi lakossága között építő művészetté,
mely Timurlenk idejében olyan magas fokot ért el ? Vagy megfordítva, az építő
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művészetet a gazdagabb kultúrájú déli vidékekről importálták? Az utolsó évtized
nagy érdeklődéssel fordultak az archaeologusok ide kelet felé. Talán hasznát vehe
tik az ethnografusok az én kezdetleges vázlatrajzaimnak is, melyeket útaimon szed
tem össze.
Ha egy kirgiz az őseihez tér, akkor Összegyűlnek távol vidékekről is az
ismerősök, atyafiak. A temetés után pedig a hátramaradottak a halott emlékére
sárból és kődarabokból síremléket építenek. Az első a sírdomb, a melyet koporsó
alakúra formálnak, ez a tulajdonképeni kurgán. A tekintélyesebb halottak kurgánját körülveszik magas sárfallal. A gumbeszben is mindig megtaláljuk a koporsóalakú
kurgánt.
Mindjárt a 35. és 36. ábrán muta
tunk be egy ilyen gumbeszt és egy kur
gánt. Az oss-vidéki kurgán belsejében hosszú
zászlónyelet is találunk, rajta lófarkat is.
Néha a gumbesz kupolájának tetejére is
tűznek lófarkat. A gumbesznek mindig van
egy ablaka; igen gyakori a gót ív. Az ablak
37. ábra. Gumbesz a Láj-völgyben.
felét rendesen utólagosan, az építés befeje
(K ara-d arja.)
zése után, sárral betömik: A 37. ábra már
rendes és nyitott kapuval bíró magasabb kupolájú gumbeszt mutat. Az oromfal
magassága ennél 3 métert tesz ki.
A 35. ábrán bemutatott gumbesz kupolája szabályos félgömb, tehát leginkább
a perzsa síremlékekre emlékeztet. Huntington „The Pulse of Asia" 3 4 1 . lapon
bemutatott turkmen és a szeisztáni temetők gumbeszei ilyenek (i. m. 324. lap).
A laj-völgyi gumbesz (37. ábra)
Turkesztán város Hazret-moséjának típusába tartozik, csak a vas
kos tornyok hiányzanak a tömör
kapuzat mellől.
Khinai
Turkesztánban a
Koktan-hegység északi részén a
Szujok és Tojun folyók összefo
lyásánál van a kis Kizilkur-temetö.
Egyszerű kurgánok között vál
38. ábra. Kizilkuri gumbeszek és alaprajzaik egy
tozatos alakú kupolás gumbeszek
kurgan-nal. (Hazret-tipus.)
is foglalnak itt helyet, pedig igazán
szegény kirgizség lakja ezt a vidéket. Az itteni kirgizek nem nevezik magukat kara-kirgi
zeknek. Kiposak-kirgizek lakják a Terek-davantól északra elterülő vidéket a Fergana
hegylánczig és az Akszáj-ig. A nagy gumbeszek közül kettő a legáltalánosabb és
legjobban elterjedt Hazret-típushoz tartozik (38. ábra). A kurgánok között vannak
nagyobbak is, melyek tágas, magas sárfalakkal övezett udvarban vannak (39. ábra).
Özgönvidéki gumbeszre (35. ábra) emlékeztet egy félgömbalakú kupolájú kisebb
gumbesz (40. ábra). Khiva környékén yan ez a típus legjobban elterjedve. A kizilkuri temető legnagyobb mauzóleuma a 4 1 . ábrán bemutatott családi sírbolt. Ez
Néprajzi Értesítő XII.
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két udvarból áll. A külső udvar olyan, mint egy nagyobb kurgan. Kapuja nincs,
csak egy kis ablaka. Ebben az udvarban három sírdombot láttam. Ezek alakja
meglehetősen változatos, a rendes koporsóforma alak helyett gyakran henger,
prizma, felül kiélesített henger stb. alakokat is készítenek. Az udvar egyik oldalát
a gumbesz foglalja el. Mintegy négy méter magas, öt méter átmérőjű, tetején kihe
gyesedő kupola nyugszik négyszög alakú vastag, közel három méter magas talap
zaton, melynek sarkain tornyocskák emelkednek. Az oszlopfők sajátságos alakúak

39. ábra. Kizükuri nagy kurgan
és alaprajza.

40. ábra. Kizilkuri gumbesz.

s egyik legjellemzőbb jelenségei a nyugoti Tien-Shán nomádsága építkezésének.
A kupola tetején, mint rendesen, fából faragott rövid rúd emelkedik ki, melynek
végére lófarkat szoktak kötni.
A kisebb kurgánok között volt olyan is, mely nem sárból volt tapasztva,
hanem a Tojun folyó kavicsából rakták össze és sárral csak a kavicsokat tapasz
tották össze. Az egyik ilyen síron több vadkos (Ovis Polii) koponya hevert s a

41. ábra. A kizilkuri temető (Tojun-völgy) legnagyobb gumbesze alaprajzzal.
sírdombon hosszú póznán lófark. Ilyen sírokat e helytől északfelé sohasem láttam,
de annál többet a Pamiron.
A kara-kirgizek szaribágis és csirik törzsének legkedveltebb temetkezőhelye
az Atbasi medencze. Ez a központja a Nárinfolyam vidékeinek. A Tass-Rabat völgy
torkolatánál kezdve messze észak-kelet felé szakadatlanul következnek egymásután
a gumbeszek. A nép jólétére vall, hogy a legtöbb jó karban van, eléggé pompá
sak, díszesek. Az Atbasimedenczének a képéhez tartozik a temérdek szürkés-
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sárga kupola, mely a löszsíkságot tarkítja. Az Atbasi medencze síremlékei közül
hét típust mutatok be. Az építés stílusában nagy egyöntetűség van.
A díszesebb kurgánok képviselője a 42. ábrán bemutatott oszlopos építmény.
Szép gótikus ívezetü tágas kapujához lépcsők vezetnek, sarkain pedig oszlopok
vannak. Ilyen oszlopokat máshol nem láttam. A legfeltűnőbb a talapzat. A turkesztáni oszlopok minden megszakítás nélkül simán emelkednek ki a földből, mint a
fák s alulról elég gyorsan és fokozatosan vékonyodnak, mint azt az 52 méter

42. ábra. Díszes kurgan az Atbasi-medenczében.
magas bokharai Mir-Arab tornya mutatja. Koronájuk az oszlopfő. Az oszlop
•és a minarettorony között alig van lényeges különbség, csak a rendeltetése más,
de építésmódja ugyanaz. Kőből faragott oszlopok Turkesztánban nincsenek. Egy
másik kurgánon oszlopokat nem látunk ugyan (43. ábra), de a fal egyik sarkán mégis
ott van ugyanaz a díszítés, mely az oszlopfők koronája szokott lenni. Sokszor

43. ábra. Atbasi-i kurgan.
lehet látni, hogy a falazatból hogyan fejlesztik az oszlopokat, lassú átmenettel.
Alul teljesen egyöntetű még a fal, vonalak sem sejtetik rajta az oszlopokat, egy
méter magasságban már hullámos felületet látunk, az épület sarkai legömbölyítet
tek lesznek. Az oszlopalak mindig szembetűnőbbé válik, mikor pedig eléri az
épület tetejét, teljesen kibontakozik s hengeres tornyocskát alkot. Bokhara mellett
Bahu-ed-Din temetőjében van egy kút, 1 a melyen kitűnően lehet látni az oszlopok
ilyen kiképzését.
1

Des Prinzen Arnulf von Bayern Jagd-Expedition in dem Tien-Schan. p. 38.
18*
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A margelani Khodzsa-Magisz síremlék-utánzatai azok, melyeket a 44. ábrán
mutatunk be. Sokban hasonlít ezekhez a 45, ábrán látható nagy kurgán is. Fedet
len épületek csak, de egyik oldalfaluk mutatós kapuvá fejlődik. A kapukat befalaztáki Egyszerű vagy íves vakablakok vannak a kapu fölött. Az oszlopok koronái
egyszerű vonalaik mellett is változatosak. A nagy kurgán (45. ábra) körülbelül

44. ábra. Magisz-Khodzsa-típusú kurgánok (AtbasiJ.
tíz méter hosszú és széles négyzet-alaprajzú épület, tehát a legnagyobbak közé
tartozik.
Az egyetlen gumbeszt, melyrek ötszögű alaprajza van, összes utaimon csak
egyet láttam, éppen az itbasi-medenczében. Az irodalomban sem találtam nyomát.
Az ötszögű gumbesz (46. ábra) minden díszítés nélküli egyszerű épület: két méter
magas vastag falazaton egy közel három méter magas hazret-típusú kupola nyugszik.

45. ábra. Nagy kurgán homlokzata és alaprajza.
Á legszebb, legaranyosabb, az európai ízlésnek is legjobban megfelelő atbasii
gumbesz az, melyet a 47. ábrán mutatok be. Előkelő száribágis manap sípja ez.
A Khodzsa-Mágisz stílusú kapuzat igazán szép. A hazret-típusú kupola teljesen
arányos a talapzathoz. A sarkon álló oszlopok hasonlóak a 42. ábrán bemutatott
kurgánéihoz, de azoknál karcsúbbak, tagoltabbak. Az oszlopoknak talapzatai van
nak. Ellentétben az összes többi eddig látott gumbesz-szel, ennek a belseje meszelve
van s a falak zöld meander-ékítményekkel díszítvék. A kapu nincs befalazva,
beléphettem a tágas kupolaterembe, melyben két sírdombot láttam.
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Az Atbasi-medencze sárból készített oszlopainak fejei nagyon hasonlóak a
turkesztáni nagy medresszek karcsú tornyaihoz. Az elhelyezésből is nyilvánvaló,
hogy ezek a kis kurgánokon és gumbeszeken ugyanazt a szerepet játszszák, mint
amazok. Tulaj donképen nem is oszlopok ezek, mert nem tartanak semmit. Helye
sebb volna tornyócskáknak nevezni őket, mert csakugyan a nagy medresszek tor
nyainak utánzatai. A kimagasló minaret hiányzik a turkesztáni medresszeken. A tor
nyok alacsonyabbak, mint a fökupola s így a legfőbb konfigurácziójaban hasonlít
az épület a modern bazilikákhoz. A Rusztem-Bek medressze Ura-tiibé-ben a min-

46. ábra. Ötszöges alaprajzú gumbesz.
Atbasi-raedencze.

47. ábra.
Atbasii gumbesz.

tája balról az első oszlopnak (48. ábra). Hasonlók a Khodzsa-Mágisz síremlék
tornyocskái is. a melyeken miniatűr-ablakok vannak vagy a bokharai emir palotájá
nak főkapuját díszítő, szintén tömör tornyok. A kirgiz építőmesterek fantáziája a
díszítésben azonban elég változatos s ha alaprajz és arányokban ragaszkodnak a

48. ábra. Az egyes medresszek oszlopai.
nagy mintákhoz, ez még nem zárja ki, hogy maguk is alkossanak a saját képze
letükből fakadó oszlopfőket, tornyocskákat. (48. ábra,)
Az orosz telepesek a lősz-sárt, mint alkalmas építőanyagot nem ismerik. Ok
házaikat is és minden mást a fa megmunkálásával készítik. Sajátságos konzervativus felfogás tükröződik az Atbasi-medencze gumbeszeiből. A sár, vályog a
fátlan, követlen turkesztáni síkon az egyetlen lehető építőanyag, legfeljebb téglát
égethetnek. Mint a mi parasztságunk, úgy a turkesztáni is, csak nagyobb középüetekhez tartja érdemesnek a téglagyártást. De az Atbasi-medenczében helyben
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van a legjobb fenyő, a kirgiz mégis a sárral vesződik. Nemesak síremlékeit, hanem
a mint láttuk, még a kerítéseket, aklokat is vályogból építi fel. Csak lassan tanul
ják el a kozákoktól, hogy fából gyorsabban [készíthető minden és sokkal tartósabb
is. Mert bizony egy zápor jócska sarat mos le a gumbesz kupolájának tetejéről,
aligha tart az ki húsz-harmincz telet.

49. ábra. Atbasi-i gumbesz fából.

50. ábra. Kettős kupolájú
gumbesz (Atbasi).

Az Atbasi-medenczében láttam utazásaimon az egyetlen fából késztilt gumbeszt. Négy oszlop tartja a gulaalakú tetőzetet. Az oldalfalakat orosz léczkerítés
pótolja. Belsejében a sírdomb azonban már sárból készült. A kalitkaszerű faalkotmány egy méter magas mesterségesen készült dombocskán áll (49. ábra). A mint
hallottam, egy fiatal leány síremléke.

51. ábra.
Tangitari gumbesz.

52. ábra.
Imahely a gumbesz előtt.

53. ábra.
Kelet-turkesztáni temetők.

Említést érdemel még egy gumbesz, melynek kupolája lényegesen különbö
zik társaitól (50. ábra). A gumbesz alaprajza, méretei hasonlóak a többihez.
Oszlopai még a szokottnál ormótlanabbak is. A kupolája azonban egészen saját
ságos. A 3 5 . ábrán bemutatott özgön-vidéki gumbeszszel megegyezően félgömb
alakú a kupolája, mely szabályos koczkaalakú épületen nyugszik. A kupola tete
jére kisebb hengert helyezett az építész, mely függélyesre állított vályogtéglák
közé dugott deszkákból áll. A deszkákba pedig ablakokat faragtak. A keresztbe
helyezett vályogtéglákon egy kisebb sárkupola nyugszik.
Az Akszájról a Tárim-medenczébe vezető egyik út mentén, a Tangitar-mazarhoz jutottam. Argu és Altyn-artiss oázisok vize itt fakad ki a kavicsok alól, egy
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sziklakapu alatt. Mint a Taklamakan-sivatag körül minden forrás, ez is szent hely,
hová sok jgazhitü muzulmán kívánkozik a halála utáni időre.
A Tangitar folyó partján áll az a gumbesz, melynek képét az 5 1 . ábra
mutatja. Kapuja nyitott, belseje üres, sírdomb benne nincs, csak egy Szent Mihály

54. ábra. Szart imaház Toguzak faluban (Kásgár).
lovát láttam ott, melynek alakja teljesen megegyezik a mieinkkel. A kupola fél
gömb alakú, de alatta keskeny hengeralakú nyaka van. Ilyen nyakuk van a bokharai Mir-Arab medressz kupoláinak, de azok a kupolák dinnyealakúak. A bokharai Mir-Arab kupola hű mása a sah szindeh-i nagy gumbesz szintén galléros
kupolája is. (Szamarkand mellett.) A tangitári kupolához közelebb állót azonban
sehol láttam.

55. ábra. Koniszári új gumbesz.
Kelet-Turkesztánban, a letelepült lakosságnak, a szártoknak földjén rengeteg
sok a temető. A magasabb fekvésű, öntözésre nem alkalmas löszplateaukat rende
sen temető czéljara használják. A nomádok, kirgizek síremlékei elhelyezésükben
különböznek a szártokétól. A hogy a nomád él, úgy vannak a gumbeszek is. Nincs
temető, hanem ki-ki szabadon választhatja ki nyugvóhelyét a zöld terrasszok
szélén, a honnan mindig lehet látni a kristálytiszta csobogó patakot, a susogó
fenyveseket és a boldog hegyi legelőket.
Altin-Artiss oázis már a sivatag szélén van, a temetőket az oázis szélén a
kavicspusztaságon találjuk. A szart nem olyan edzett, mint a kirgiz. Itt az alföl
dön csak ritkán esik, a szart még azt sem szereti. Neki nem kell más, csak nap
sugár. Ezért látjuk azt, hogy a szart a házától távol eső temetőben már fedelet
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készít. A gumbesz bejárata előtt két magas falat raktak s azt befedték rudakra
fektetett gályákkal és sárral. Itt imádkozik a magával hozott szőnyegen, ha kegye
lete a sírokhoz hozza (52. ábra). Az altin-artissi gumbesz kupolája hagymaalakú,
mint a Kásgár, Jarkend, Khotan vidéki szart gumbeszeké többnyire. Nagyméretű
példákat Szamarkand és Kokan-ban találunk e r r e ; a Kelet-Turkesztániak abban

56. ábra. Szart sírkamara. Opal-falu (Kásgár).
különböznek a kokani Omar-medressz vagy a szamarkandi Sir-Dár kupoláitól, 1
hogy vékonyabb nyakon ülnek. Legközelebb az Omar-medressz szintén sima kupo
lájához állanak.
A kelet-turkesztáni temetők vagy szabadon állanak vagy pedig tekintélyes
vastag fal veszi őket körül (53; ábra). A temetők körül egy vagy több imádkozóhelyet, „medsed"-eket találunk.

57. ábra. Gumbeszek a Gyamandara torkolatánál (Gez-darja Argóz nevű mellékfolyója).
Kedves, poétikus helyek ezek, rendesen árnyékos öreg fák borulnak a fara
gott faoszlopoktól tartott mennyezet fölé. A kis csarnok előtt mesterséges tavacska
van, melyben a sárosvizü csatorna vize megtisztul. Itt végzik az imádkozok a
mosakodást (54. ábra).
Kásgárban, a Konisár (régi város) északi részén az orosz és angol konzu
látusok telepei között van egy bekerítetlen temető, a hol a temérdek közönséges
sírdomb között egy szép új gumbesz ragadta meg figyelmemet. A gumbesz kupo
lája ugyanolyan, mint az 52. ábrán bemutatott síremléké. Az épület 20 X 20 méter
terjedelmű udvarból áll, melyet közel bárom méter magas falazat vesz körül. Az
udvarnak egyik sarkát foglalja el a gumbesz (55. ábra).
1
Schubert von Soldem: Die Baudenkmale von Samarkand. Alig. Bauzeitung. 63.
kötet. Wien, 1898.
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Építenek azonban az elhunytak számára éppen olyan házakat is, mint a ren
des lakóházuk. Az 56. ábrán láthatunk egy ilyent az alaprajzával együtt. Oszlo
pos tornácz alkotja a kis ház homlokzatát. Egy ajtó az előszobába vezet, azután
bejuthatunk a sírkamrába.
Utóbbi rendes szoba a szokott stukkó-díszszel. A földön sorjába vannak
állítva a sírhalmok. A kamra három ablakán sürü farács van. Mindenesetre sok
kal kevésbé alkalmas az ilyen épület a kegyelet kifejezésére a mi szemünkben,
mint az előkelő gumbeszek.

58. ábra. Gumbeszalakú
kurgán Kengkoliban.

59. ábra. Tassmalik-oázis egyik
gumbesze.

Keleti Turkesztán déli részén a Pamir lábánál nagy számmal láthatók olyan
gumbeszek, melyek az eddig leírtaktól ismét lényegesen különböznek.
Ez a „Kepe"-k vidéke. (Lásd a 2 8 . ábrát.) A sárból vakolt jurt tipikus
alakja a „Kepe", melyet a karavánok pihenőhelyül használnak a Pamiron keresz
tül vezető útjaikban, ilyeneket készítenek a kirgizek is, de csak akkor használják,
ha már igen kemény a tél. Ugyanez az alakú kupola megjelenik azután a gum-

60. ábra. Kurgán az
Üsszen-darja partján.

61. ábra. Kurgán az
Üzüngegus torkolatánál.

beszeken is. A gumbeszeken a Kepe-kupolát azonban a rendes koczkaalakú épít
mény tetejére helyezik. A Gez-darja egyik mellékfolyójának, a tőlem felfedezett
Argóz-nak forrásvidékéről mutatok be két Kepe-kupolás gumbeszt, egy egyszerűb
bet és egy díszesebbet (57. ábra). Az első felette egyszerű építmény minden díszí
tés nélkül. Ajtaja nincs, csak egy ablak világítja meg belsejét. A másik nagyobb,
díszesebb, párkányzata vályogtéglákkal van kirakva. Ajtaja is van. Hozzá van
építve egy kurgán, három méter magas falakkal. Utóbbinak két tornyocskája élén
ken emlékeztet az atbasividéki oszlopokra.
A Kengkol-völgyben Jangihisszártól délre van egy kurgán, melynek külső
alakja semmiben sem különbözik a gumbeszétől. Mintegy három méter magas sár-
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ból vakolt tömör épitmény ez, az atojnoki gumbeszek „Kepe"-stílusában. A legömbölyitett hegyű, szabályos kúpalakú kupola hengeren nyugszik, a talapzatot pedig
a rendes koczka alkotja. Már az atojnoki gumbeszek is emlékeztettek a khivai
khánság területén levő gumbeszekre, melyeknek képét Lansdell útleírásában láttam.
A kengkoli kurgán (58. ábra) azonban már kétségtelenül hü utánzata a TyurebekKhanim síremlékének vagy a kunia-urgendsvidéki gumbeszeknek. 1
Kásgártól délre a Tassmalik-oázis egyik kis falujának, Észki-nek határában
láttam egy valóságos gumbeszt is, mely nagyon hasonlít a kengkoli kurgánhoz.
Ugyanúgy következnek egymásután a talapzat, a kupola alsó, hengeres része és
a kúpalakú kupola, csakhogy a talapzatot alkotó koczka lapos, terjedelmes a hen
ger oldalai homorúak, a kupola pedig, mint egy süveg borul föléje. A kimagasló
gumbeszhez kis bekerített temető csatlakozik számos kurgánnal. (59. ábra.)
Még két kurgánt mutatok be, melyek sajátságos alakjuk miatt tűntek fel
nekem. Az első (60. ábra) az Üsszen-darja (Karatas) partjáról való, a másik
(61. ábra) pedig az Üzüngegus és Koksál-folyók összefolyásának vidékéről nyu
gatra Ücs-Turfan várostól. Az utóbbi a hold sarlóját utánozza, az egyetlen, melyet
e fajtából két év alatt Belső-Ázsiában láttam.
Ezekből a szórványosan összeszedett adatokból is kitűnik, hogy a letelepült
lakosság és nomádság síremlékei lényegükben hasonlóak, de az egyes vidékeken
mégis különféle és jellemző stílusokat vehetünk észre. Több adatot nem gyűjtöt
tem utazásaimon a síremlékekről, mert eltéritett volna e munka főczélomtól, hanem
arra törekedtem, hogy minden típusból vett legalább egy példával illusztráljam a
belső-ázsiai muzulmán síremlékek változatosságát.
Br. Prinz Gyula.

A mai magyarság termetéről.
A termet az emberi test legfeltűnőbb, legjellemzőbb sajátságainak egyike
Jellemző úgy az egyén, mint a faj szempontjából. Változataiban feltünteti nem
csak az öröklés (rassz), hanem a kültermészeti viszonyok : klima, földrajzi fekvés,
megélhetési, egészségügyi, társadalmi stb. viszonyok hatását is. Éppen azért a
termet úgy egyénenként, mint embercsoportonként rendkívül változó. Eme nagy
változatosság daczára azonban a különböző emberrasszokon végzett tudományos
vizsgálatok mégis arra az eredményre vezettek, hogy a termetnek nagyszámú
egyén vizsgálata által nyert bizonyos középértékei egyes népekre, rasszokra igen
jellemzők és pedig annál inkább, minél kevésbé kevert az illető embercsoport;
úgy hogy a termetnek egyöntetűségéből vagy nagy különbözőségéből többé-kevésbé
következtetést vonhatunk az illető rassz fajtisztaságára vagy kevertségére. Általá
nos az az észlelet, hogy a primitív, kevésbé keveredett rasszoknál a termet álta
lában véve sokkal egyöntetűbb, szűkebb határok között változik, mint a czivilizáltabb, kevertebb rasszoknál.
1

Lansdell: Russisch Central-Asien, Leipzig, 1885. III. kötet, p. 823. és 826.
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A legkülönbözőbb népeken végzett vizsgálatok eredményei alapján Topinard 1
az egész emberiség középtermetét 165 cm-ben állapította meg s a termet alapján
megkülönböztet:
1.
2.
3.
4.

Alacsony termetű rasszokat
160 cm alatt.
Középnél alacsonyabb (kis közepes) termetű rasszokat 160—165 cm-ig.
Középnél magasabb (nagy közepes) termetű rasszokat 165—170 cm-ig.
Magas termetű rasszokat
170 cm-től felfelé.

Nem foglalkozom itt a termetnek a különböző egyéneknél és rasszoknál
észlelhető rendes és rendellenes sajátságaival, változataival, sem a termetnek az
örökléssel és a kültermészeti viszonyokkal való összefüggésével (correlatio), hanem
áttérek mindjárt annak vizsgálására : miféle adatokkal rendelkezünk a mai magyar
ság termetére vonatkozólag s az eddigi adatokból miféle következtetéseket von
hatunk. Igen kevés ugyan még az, a mit e tekintetben tudunk — mert nemcsak
hogy az egész ország, de annak főbb, a „magyar típusok" szempontjából érté
kesebb vidékei sincsenek még antropológiailag rendszeresen feldolgozva — de
a már eddig rendelkezésünkre álló kevés adat is némileg tájékoztat bennünket a
kérdésről.
Nézzük először is röviden, kik foglalkoztak eddig a magyarság termetének
vizsgálatával s milyen eredményekhez jutottak külön-külön.
Legelőször dr. S. Bernsteina
katonaorvos foglalkozott 1865-ben nagyobb
számú magyar, helyesebben magyarországi egyén termetének tudományos, meg
állapításával. Összesen 272 katonát mért meg s a termetet középértékben 163'58
cm-nek találta. 3 Bernstein adata nem tekinthető a magyarság termetének közép
értékéül. 0 ugyanis 20 éven felüli, de jórészt még teljesen ki nem fejlődött
egyéneket vizsgált. Másrészt a katonákon végzett mérések a magyar faj szem
pontjából nem eléggé megbízhatók, mert közöttük mindenféle idegen származású
egyének is előfordulnak.
Hasonló vizsgálatokat végzett 1867-ben Olmützben dr. A. Weisbach* 20
magyarországi 20 éves katonán, kik közül 6 alföldi magyar, 14 erdélyi volt
(ezek között 6 székely). A 20 katonánál a termet 158"6 cm és 177*1 cm között
változott; a középérték = 165'8 cm. Ezen középérték jóval nagyobb a Bernstein
által megállapított középértéknél, a minek oka abban keresendő, hogy Weisback
katonáinak túlnyomó része erdélyi (sőt egy rész székely), kiknek termete nagyobb,
mint az alföldi magyarságé, a mint azt az újabb vizsgálatok még inkább bebizo
nyították. Weisbach saját adatait Bernstein adataival egyesítve a 292 magyar
országi katona átlagos termetét 163'7 cm-ben állapította meg, a mi a felnőtt
korra átszámítva körülbelül 166'? cm-nek felel meg. Ezen középérték már —
mint látni fogjuk — igen közel áll a mai magyarság átlagos termetére vonatkozó
újabb vizsgálatok eredményeihez, illetve középértékeihez.
1
P. To-pinard: Étude sur la taille. Rev. d'Anthrop. 1876, IV. — U. a.: Elements
d'Anthrop. generale. 1885, pag. 461. — és M. Hoemes: Natur- und Urgeschichte des
Menschen. Bd. I. S. 90—91. Wien u. Leipzig, 1909.
2
Allgemeine militärärztliche Zeitung. Wien, 1865. No 34.
3
* Dr. A. Weisbach: Körpermessungen verschiedener Menschenrassen. Berlin,
1878. S. 226.
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Teljesen kifejlett egyéneken nagyobb számban először néhai Lenhossék
Józsefünk1 végzett termetméréseket. 0 ugyanis 1875-ben Budapesten 132 felnőtt
férfi termetét mérte meg, a kik között előfordulnak politikusok, tudósok, papok,
művészek, tanárok stb., tehát általában a magyar szellemi intelligenczia képviselve
van. S minthogy a 132 egyén származásra nézve az ország legkülönböző vidékei
ről való, azért megtalálhatók közöttük az ország különböző vidékein élő típusok
s így Lenhossék adatai különösen alkalmasak arra, hogy belőlük a mai magyar
ság átlagos középtermetét megállapíthassuk. A 132 férfi között a legkisebb 153*5
cm, a legnagyobb 183-0 cm testmagasságot tüntetett fel. 10 idegen származású
egyén leszámítása után Lenhossék adatai alapján a 122 férfi termetének közép
értékéül 168'43 cm-t nyertem, a mely középérték — mint a későbbiekben látni
fogjuk — csaknem teljesen megegyezik az újabb vizsgálatok eredményeivel.
Még érdekesebb, ha azt vizsgáljuk, hogy a kicsiny, közép és magas termet
hogyan van képviselve Lenhossék 122 egyéne között. Összeállítván Lenhossék
eredeti termetadatait a Topinard-féle séma szerint, a következő eredményt
nyerjük.
A 122 férfi közül:
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (1600 cm alatt)
Kis közepes termetű (160'1—165-0 cm)
Nagy közepes termetű (165-1—170-0 cm)
Magas termetű (170-1—180 cm)
Igen magas termetű (180-1 cm-től felfelé)
Összesen

=
8 egyén =
= 26 „ =
= 42
„ =
= 4 3
„ '==
=
3
„ =
= 122 egyén =

6-56%
21-31 °/0 1
34-43 % j —
35-25%
2-46%
100-01 %

55 74

'

'«

Lenhossék adatai tehát azt mutatják, hogy a mai magyarság között az ala
csony (160 cm-nél kisebb) és az igen magas (180 cm-nél magasabb) termetű
egyének csak igen kis számban (együtt 9-02°/ 0 -ban) fordulnak elő. A magyarság
nak egy tekintélyes része ( = 35'25°/ 0 ) magas termetű. A túlnyomó többség
azonban (= 55'74°/0)
középtermetű.
A középtermeten belül ismét a középnél
magasabb, vagyis a nagy közepes termet (165-1—170*0 cm) az uralkodó, a mely
csoportba a kiszámított aritmetikai középérték ( = 168*43 cm) is tartozik.
Lenhossék felhívására tanítványai, dr. Horváth Gyula és dr. Pohl Ödön*
is végeztek hasonló vizsgálatokat, a mennyiben 50, az ország különböző vidékei
ről származó felnőtt férfi termetét mérték meg. Az 50 férfi termetének minimuma
156'0 cm, maximuma 189-7 cm volt. Horváth és Pohl adataiból aritmetikai
középértékül 170'44 cm-t nyerünk. Két feltűnően magas egyén leszámításával a
középérték 169'64 cm lesz. Mindkét érték meglehetősen eltér a Lenhossék ada
taiból számított középértéktől. Ennek oka az adatoknak jóval csekélyebb számá
ban s így kevésbé általánosíthatóságában rejlik.
Igen értékes vizsgálatokat végzett a magyarság termetére vonatkozólag az
1870-es években dr. S. H. Scheiber. O maga nem mért személyesen élő embe
reket, hanem a katonai sorozási jegyzőkönyvek termetadatait használta fel az
1
Lenhossék József: Az emberi koponyaisme. Cranioscopia. Budapest, 1875.
144—151. old.
s
U. o. 154—156. old.
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átlagos termet meghatározására. Vizsgálatainak eredményeit legelőször 1876-ban
Budapesten tartott VII. nemzetközi embertani és régészeti kongresszuson ismer
tette, 1 majd később 1881-ben részletesen kidolgozva az Archiv für Anthropologieban 2 közölte. Scheiber 77,579 magyarországi katona termetét vizsgálta (Erdély
kizárásával) s arra az eredményre jutott, hogy Magyarországon a 2 0 — 2 2 éves
emberek középtermete 164-6 cm. Ezen középérték azonban a magyar fajra nem
bír kellő értékkel, mert ebben együtt foglaltatik a magyar, német, szláv és zsidó
katonák termete. Specziálisan a magyarságra vonatkozólag Pest, Fehér, Tolna,
Veszprém, Győr megyék sorozási lajstromaiból nyert adatok alapján a 20 éves
magyar férfi termetét 161-9 cm-ben állapította meg, a mi a felnőtt korra átszá
mítva 164'9 cm-nek felel meg. Scheiber szerint tehát a felnőtt magyarság termete
középértékben éppen a középmagas termetcsoport közepén foglal helyet. Scheiber
kitér a rokonság kérdésére is s a termet alapján a magyarokat a finn-ugor ághoz
sorolja. Erre vonatkozólag csak azt jegyzem meg, hogy ily rendkívül nehéz kér
dést, a minő a magyar faj antropológiai rokonsága, egyetlen jelleg alapján, s
az egész ország rendszeres antropológiai feldolgozása nélkül még csak meg
közelítőleg sem oldhatunk meg.
Igen értékesek Körösi Józsefnek, a statisztikai hivatal volt igazgatójának
vizsgálatai is, részint az adatok nagy számánál (20,667 egyén), részint pedig a
faji szempont erősebb kidomborításánál fogva. 0 is a 19—22 éves katonákra
vonatkozó termetadatokat gyűjtötte össze s vizsgálatainak eredményeit az országos
régészeti és embertani társulat 1879 decz. 30-íki ülésén ismertette. 3 E szerint
Magyarországon a 19—22 éves férfiak középtermete 164-7—160*9 cm közt vál
tozik s középértékben 163-1 cm. Körösi szerint a termet középértékei nemzeti
ségek szerint a következők :
Vendek .
Németek .
Horvátok .
Francziák

.
.
.
.

.
.
•'.
.

164-7 cm
164-2 „
164-1 „
1638 „

Tótok és szerbek
Jászok....
Zsidók....
Oláhok . . .

163-8 cm
163-5 „
163-5 „
163*0 „

Magyarok . . 162 dem
Ruthének . . . 161-8 „
Kunok . . . .
161'5 „

Ezen adatokat a felnőtt korra átszámítva megközelítőleg a következő érté
keket nyerjük:
Kunok . . . .
1645 cm
Magyarok. . . 165-4 „
Jászok. . . . 1665 „
Vagyis a mai magyarság három főeleme a középtermet közepe körül cso
portosulj részint valamivel alatta, részint valamivel felette. Körösinek a kunokra
vonatkozólag nyert középadata — mint később látni fogjuk — igen közel áll
általam a matyókra vonatkozólag nyert középértékhez.
1

Congres international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. ComteRendu de la huitiéme session a Budapest, 1876. Premier volume. Budapest, 1877., pag.
601—611.: Recherches sur la taille moyenne des hommes en hongrie. Par M. S. ff. Scheiber.
3
Archiv für Anthrop. Bd. XIII. Heft 3. 1881. S. 233—267.: Untersuchungen über
den mittleren Wuchs des Menschen in Ungarn.
J
Orvosi Hetilap XXIV. évf. 1880. 1. sz. 17—18. old.
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Felnőtt egyéneken a faji szempont teljes kidomborításával dr. Jankó János1
végzett először rendszeres antropológiai vizsgálatokat 1893-ban Torda, Aranyos
szék, Toroczkó magyar (székely) népén s 83 felnőtt férfinél a termet középérté
két 170'0 cm-nek találta. A 8 3 férfi közt előforduló egy rendkívül magas (194
cm) termetű egyén elhagyásával a középérték 169-75 cm-ben állapitható meg.
Ezen érték megközelíti Weisbach adatát (felnőttekre átszámítva 168*8 cm), kinek
egyénei túlnyomó részben szintén Erdélyből valók. Weisbach és Jankó vizsgálatai
tehát azt bizonyítják, hogy Erdélyben, nevezetesen pedig a székelyeknél a termet,
főleg a középtermet felső, illetve a magas termet alsó határa körül mozog.
A Jankó által megmért 83 férfi közül:
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (155—160*0 cm)
Kis közepes termetű (160-1—165-0 cm)
Nagy közepes termetű (165-1—170*0 cm)
Ma^as termetű (170-1—180.0 cm)
Igen magas termetű (18Q-1—194 cm)
Összesen

=
=
=
=
==
=

4 egyén = 4-8*2%
15 » = 18*07 % i _
25 „ = 30-12 % J ~
34 „ = 4 0 9 6 %
5
.
= 6-02%
83 egyén = 99-99%

4 8 . 1 9 0/
/o

Ezen Összeállítás minden magyarázat nélkül is világosan igazolja a fentebb
mondottakat.
Jankó területéhez igen közel esö területen, nevezetesen Alsófehér megyében
végzett hasonló vizsgálatokat 1896-ban Lázár István?
Ő 44 magyar férfit mért
meg, kik közül a legkisebbnek termete 155'2 cm, a legnagyobbé pedig 1 7 7 0
cm volt; az aritmetikai középérték = 168-6 cm. Ezen középérték kisebb ugyan
Jankónak Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népére vonatkozólag
nyert középértékénél, de ahhoz mégis igen közel áll.
A 44 férfi eloszlása a Topinard-féle séma szerint a következő:
1.
2.
3.
4.

Alacsony termetű (155—160-0 cm)
Kis közepes termetű (1601—165-0 cm)
Nagy közepes termetű (165*1-1700cm)
Magas termetű (170-1—177 cm)
Összesen

=
=
==
=
=

1 egyén =
2 27 %
10 „ *= 22*73 % 1 _
16 „ = 36*36% J
17 .
= 38-64%
44 egyén = 10000%

Q

6

Alsó fehér megye magyar népe tehát nemcsak középérték, hanem a termet
csoportok szerinti eloszlás tekintetében is rokonságot tüntet fél Torda, Aranyos
szék, Toroczkó magyar {székely) népével. Az uralkodó csoport itt is a középtermet,
ezen belül pedig a nagy közepes termet; emellett azonban igen nagy gyakori
ságot mutat a magas termet, melyhez képest az alacsony termet gyakorisága csak
igen kicsiny.
1900-ban dr. Jankó János 3 a „Magyar Típusok" első sorozatában a fény
képek alatt 48 balatonmelléki magyar férfi termetadatát közli. A 48 férfinél a
termet 153—182 cm között ingadozott 167'64 cm középértékkel. A balaton1

Dr. Jankó János: Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Néprajzi
tanulmány. Budapest, 1893. 81—82. old.
3
Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe. Etnográfiai tanulmány. NagyEnyed, 1896. 10—11. old.
3
Dr. Jankó János: Magyar Típusok. Első sorozat. A Balaton mellékéről. Buda
pest, l&OO.
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melléki magyarság eszerint átlag szintén közepes termetű, azonban alacsonyabb,
mint az erdélyi magyarság, a mint azt a 48 férfinek a termetcsoportok szerinti
eloszlása is bizonyítja. A 48 férfi közül ugyanis:
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (153—160-0 cm)
Kis közepes termetű (160-1—165-0 cm)
Nagy közepes termetű (165-1—170'0 cm)
Magas termetű (170-1—180-0 cm)
Igen magas termetű (180-1—182 cm)
Összesen

=
==
=
==
=
=

8 egyén = 1 6 6 7 %
8 „ = 1667 % 1 _
13 ,
= 2708 % í ~=
18 ,
= 37-50%
1
,
=
2-Q8%
48 egyén = 100-00%

Azon körülmény, hogy noha az arithmetikai középérték a nagy közepes
termetcsoportba esik s az még sem mutat a többi csoporthoz képest nagy gyakori
ságot s általában a közép termetcsoport gyakorisága (43'75°/ 0 ) nem éri el az
50°/ 0 -ot sem, vagyis az esetek fele számát sem s ezzel szemben úgy az alacsony,
mint főleg a magas termetcsoport meglehetős nagy gyakoriságot mutat, arra enged
következtetni, hogy a balatonmelléki magyarság is meglehetősen kevert, legalább
termet tekintetében.
1901-ben jelent meg dr. Semayer Vilibaldnak1 Bánffy-Hunyad magyar lakos
ságától írt antropológiai tanulmánya, melyben 28 magyar férfi termetét közli 159*7 cm
minimális és 181*0 cm maximális határértékkel. A 28 férfi termetének aritmeti
kai középértéke 167'8 cm, a mely érték csaknem teljesen megegyezik Jankónak
a balatonmelléki magyarság termetére vonatkozólag nyert középértékével.
Termetcsoportok szerint vizsgálva a 28 férfi közül ;
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (159-7—160-0 cm)
Kis közepes termetű (160-1—1950 cm)
Nagy közepes termetű (165*1—1700 cm)
Magas termetű (170-1—180-0 cm)
Igen magas termetű (1801—18T0 cm)
Összesen

= 2 egyén
= 6 „
= 13 „
= 6. ,
= 1
„
= 28 egyén

=
7-14%
=
2143%)
= 46-43% )
== 21-43 %
=
3'57%
= 100-00%

==

/o

Bánffy-Hunyad
magyar lakossága tehát túlnyomólag nagy közepes termetű,
a mit az aritmetikai középértéken kívül e termetcsoportnak nagy gyakorisága is
bizonyít.
Alföldi magyarokra, nevezetesen szegediekre vonatkozólag Kovács
János2
közöl 1901-ben termetadatokat 20 férfi vizsgálata alapján, kik közül a legkisebb
158 cm, a legnagyobb 187 cm magas volt. A termet középértékét Kovács 170"0 cmnek veszi fel; a 20 férfi termetadatának aritmetikai középértéke azonban
170'33 cm, a mely középérték a magas termetcsoport alsó határán foglal helyet.
A 20 férfi közül:
1. Alacsony termetű (158—160*0 cm)
2. Kis közepes termetű (1601—165 0 cm)
3. Nagy közepes termetű (165*1—170 0 cm)
4. Magas termetű (1701—1800 cm)
5. Igen magas .termetű (180-1—187 cm)
Összesen
1

—
=
=
=
—
=

1 egyén =
500 %
3 „ = 1500 % )
6 „ = 30 0 0 % f
8
„ = 4000%
2 w = 10*00%
20 egyén = 100*00 %

==

Q
/o

Dr. Semayer Vilibald: Bánffy-Hunyad (Kolozs m.) magyar lakosságának somatologiai vázlata. A M. N. M. Népr. Osztályának Értesítője. II. évf. 1901. 3—5—6. sz.
s
Kovács János : Szeged és népe. Szeged ethnographiája. Szeged, 1901.136—146. old.
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Eszerint a szegedi magyarságnak körülbelül fele magas és igen magas
termetű, másik fele pedig közepes és pedig túlnyomólag nagy közepes termetű,
míg az alacsony termet csaknem teljesen hiányzik.
Kovács által közölt emez adatok azonban nem tekinthetők a szegedi magyar
ságra általánosan jellemzőknek és sem az általa felvett 170'0 cm még kevésbé az
adataiból kiszámítható 170'33 cm középérték nem vehető fel a szegedi magyar
ság átlagos termetének középértékéül. Általános tapasztalat ugyanis, hogy az
Alföldön, nevezetesen Csongrád megyében — jóllehet magas termetű egyének is
elég nagy számban előfordulnak — az átlagos termet mégis a középmagas, a mint
ezt, mint később látni fogjuk, a saját vizsgálataim is igazolják. De maga Kovács
is azt írja a felső- és alsóvárosi magyarság jellemzésénél: „a zárkózottabb és
sokkalta kevesebb idegent felvevő alsóvárosi nép között
a kunokra valló
zömökebb termet . . . . . az uralkodó
és bár mindkét törzs között nagy
számmal találunk erős, csontos, szálas, magas férfiakra. Szeged népének férfiainál
mégis a középtermet az általánosabb".l
S hogy ennek daczára a Kovács által
közölt mérési adatok alapján mégis igen eltérő eredményhez, nevezetesen a termet
aritmetikai középértékének még az erdélyi magyarság (székelység) középtermeté
nél is magasabb értékéhez jutunk, annak egyik oka kétségkívül a vizsgált egyének
csekély számában rejlik. Mert ismervén a termetnek nagy ingadozását, nyilvánvaló,
hogy 20 egyén termetadata alapján biztosabb következtetést nem vonhatunk.
A másik ok pedig abban keresendő, hogy a vizsgálat tárgyául szándékosan több
magas termetű egyént választottak, a mi az esetek csekély száma miatt még
inkább elferdítette a természetes eredményt. Ezt különben Kovácsnak saját szavai
is igazolják: „A katonai méréseknél az utóbbi években megfigyelt testmagassági
átlagot — jóllehet az 1700 millimétert jóval meghaladó magasság mindkét város
részen nagyobb számban is előfordul — tekintettel az adatok számára, a Felső
városon 1680, az Alsóvároson pedig 1660 milliméterben kell ugyan feltüntetnünk;
azonban a C kimutatásokban közölt adatok alapján — melyek a kevésszámú,
de formásabb, erősebb és idősebb férfitermetek méretei —- a szegedi nép test
magasság átlagát bátran mégis az 1700 milliméterben állapíthatjuk meg." 2
Saját magam Borsod, Csongrád és Arad megyékben végeztem antropológiai
vizsgálatokat élőkön az 1909—10. évek nyarán. Az eddigi mérésekkel szemben
sikerült nőkön és gyermekeken is vizsgálatokat végeznem. Emellett a katonai
sorozási jegyzőkönyvek adatait, az ú. n. összeírási lajstromok termetadatait is
felhasználtam. Megmértem 184 magyar férfit, 61 nőt, összesen tehát 245 egyént.
Ezenkívül körülbelül 20,000 fiú- és leánygyermek termet-, szem-, haj-, bőrszínadatát
s körülbelül 25,000 katona termetadatát gyűjtöttem össze. Minthogy eme vizsgá
lataim más helyen részletesen kidolgozva fognak megjelenni, úgy a fiú- és leány
gyermekek, valamint a katonák termetére vonatkozó adataim ismertetését mellőzöm,
hanem csak röviden a felnőttek termetére vonatkozó vizsgálataim főbb eredményeit
ismertetem, hogy lássuk, mennyiben egyeznek meg azok a más szerzők által vég
zett eddigi vizsgálatok eredményeivel s mennyiben térnek el azoktól.
1

Kovács: Id. mű 137. old.
'Kovács: Id. mű 143—í44. old.
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Borsod megyében a matyókat vizsgáltam Mezőkövesden és Tardon, hol legtömegesebben élnek. Megmértem 95 felnőtt egyént, kik közül 68 férfi, 27 nő.
A 68 férfi termete 151—177 cm közt ingadozott 163'áé cm aritmetikai közép
értékkel, a mely legközelebb áll Körösinek a kunokra vonatkozólag kiszámított
középértékéhez (164*5 cm; lásd — old.). Mindkét érték a kis közepes termet
csoportba tartozik.
A 68 matyó férfi a termet egyes csoportjai szerint a következőképen oszlik e l :
1.
2.
3.
4.

Alacsony termetű (151—160-0 cm)
Kis közepes termetű (160-1—165-0 cm)
Nagy közepes termetű (165-1—1700 cm)
Magas termetű (1701—177 cm)
Összesen

=
=
=
=
=

12 férfi = 17"65 %
23 „ = 33-82 % J _
24 „ = 35 29 % } =
9 . = 13-24%
68 férfi = 100'00% .

0/
/o

'

A matyók között tehát a közepes termet az uralkodó az eseteknek több mint
ys-ábm,
melyen belül a kis közepes és nagy közepes termet körülbelül egyforma
számban van képviselve. Az esetek 1/A-R a z alacsony és magas termet közt oszlik
meg és pedig az alacsony termet nagyobb gyakoriságot mutat, mint a magas termet.
A 27 matyó nő termete 143 cm minimális és 163 cm maximális határ
értékek között változott. Az aritmetikai középérték 15V74 cm, a m i 11*70 cm-rel
kisebb a 68 férfi termetének középértékénél. Vagyis a matyó nő termete a férfi
termetnek
92'84°l0-a.
Csongrád megye antropológiai feldolgozásának még csak a kezdetén vagyok,
azért egyenlőre csak 31 férfi és 5 nő termetadatait közölhetem. Ezen adatok
ugyan igen csekélyszámúak arra nézve, hogy belőlük a megyebeli magyarság
átlagos termetét megállapíthassuk, közlöm mégis őket, hogy lássuk, mennyiben
egyeznek meg már ezek is a más szerzők által végzett vizsgálatok eredményeivel.
A 31 férfi közül a legkisebb 1 5 5 0 cm, a legnagyobb 181-5 cm magas volt.
Az aritmetikai középérték 167-06 cm.
A 31 férfi eloszlása a Topinard-féle séma szerint a következő:
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (155-0—160-0 cm)
= 8 férfi
Kis közepes termetű (1601—165-0 cm) = 4 „
Nagy közepes termetű (1651—170-0 cm) = 10 .
Magas termetű (170-1—180-0 cm)
= 7 „
Igen magas termetű (18Q-1—180*5 cm) = 2 .
Összesen . = 31 férfi

= 25*81 %
= 12-90%)
=- 3226 % j ~~
= 22'58 %
=
6'45 %
= 100-00%

45 16

'

°/(>

Ezen, adatok alapján tehát a csongrádmegyei magyarság általában közepes
és pedig főleg nagy közepes termetű, a mit úgy az aritmetikai középérték, mint
e termetcsoportnak a többihez képest feltüntetett nagy gyakorisága is bizonyít.
Emellett azonban elég nagy gyakoriságot mutat az alacsony és magas termetcsoport,
söt az igen magas termet is előfordul. A 31 férfinek termetcsoportok szerint való
eme nagyfokú szétoszlása egyúttal azt is bizonyítja, hogy Csongrád megye magyar
sága rendkívül kevert típusú, a mint ezt más alkalommal részletesebben kifej
tettem. 1 Ezt igazolják különben Kovácsnak a szegedi magyarság termetére vonat1
Dr. Bartucz Lajos: Pár szó az alföldi magyarság antropológiájáról. A M. N. M.
Nópr. Osztályának Értesítője 1910. 3—4. sz.
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kozólag közölt adatai is, mint az előzőkben láttuk. Érdekes, hogy a Kovács által
közölt 10 felsőtanyai magyar férfi közép termetértéke 167'26 cm 1 csaknem tel
jesen megegyezik az általam vizsgált 31 csongrádmegyei férfi termetének közép
értékével (167*06 cm), a kik pedig a megye különböző részeiből származnak.
Az 5 csongrádmegyei magyar nő termete 145—157-5 cm között változott
153 4 cm aritmetikai középértékkel, a mi 13*66 cm-rel kisebb a 31 férfi terme
tének középórtékénél. Vagyis eszerint a csongrádmegyei magyar nő termete a
férfitermetnek 91'82<ijQ)-a.
Arad megyében 1910. év nyarán végeztem vizsgálatokat. Megmértem 85
magyar férfi és 29 nő termetét. A 85 férfi termete 152*0—190*0 cm határérték
között ingadozott. Az aritmetikai középérték 166' 44 cm, a m e l y érték igen közel
áll a csongrádmegyei magyarság középtermet értékéhez.
A 85 aradmegyei férfi közül:
1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (162*0—160*0 cm)
Kis közepes termetű (160*1—165*0 cm)
Nagy közepes termetű (165*1-170*0 cm)
Ma$as termetű (1701—180*0 cm)
Igen magas termetű (180*1—190*0 cm)
Összesen

=
=
=
=
=
=

16 férfi = 18*82 %
27 „ = 31*76 % ) __ 5Q.^
21 „ = 2471 % } ~~~
18 , = 21*18%
3 „ =
3*53%
85 férfi = 100*00%

0/
/o

Arad megye magyarsága tehát úgy az aritmetikai középérték, mint a termet
csoportok szerinti eloszlás alapján középtermetűnek mondható. A középtermeten
belül azonban a kis közepes termet nagyobb gyakoriságot mutat, mint a nagy
közepes termet, noha az aritmetikai középérték ez utóbbi csoportba esik. Ezen
körülmény, továbbá még az, hogy úgy az alacsony, mint a magas termetcsoport
meglehetős nagy gyakoriságot tüntet fel, sőt az igen magas termet is előfordul,
arra enged következtetni, hogy Arad megye magyarsága épp úgy, mint a csongrád
megyei magyarság termetre nézve éppen nem egységes, hanem nagyon is kevert.
A 29 aradmegyei magyar nő termete 150—166 cm határértékek között
ingadozik 155-79 cm aritmetikai középértékkel. Ezen középérték 10*64 cm-rel
kisebb a 85 férfi termetének középértékénél s így átlagban az aradmegyei magyar
nők termete a férfitermet 93-60°/0-ának felel meg.
Ezek ama vizsgálatok, melyekkel a mai magyarság termetére vonatkozólag
jelenleg rendelkezünk. Eme vizsgálatok adatainak összehasonlítása által arra az
eredményre jutunk, hogy a különböző szerzők adatai egymástól úgy középérték
ben, mint az eseteknek termetcsoportok szerint való eloszlását illetőleg meglehe
tősen különböznek. Ennek oka nyilvánvalóan
abban keresendő, hogy maga a
vizsgálat tárgyát alkotó anyag, az ú. n. „mai magyarság" is rendkívül kevert s
az ország különböző vidékein, részint más és más elemek keveredéséből, részint
ugyanazon elemeknek különböző fokú keveredéséből áll.
Hogy a termetnek vidékek szerint való különbözőségét, kevertségét még
világosabban lássuk, a mellékelt I. táblázatban összeállítottam a termet öt csoport
jának gyakoriságát a különböző szerzőknél.
1

Kovács: Id. mű 141. old.
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I. Táblázat.
A termet egyes csoportjainak

gyakorisága

1

M

>•

ts
<o
s-t
-t£>

s

u
Lenhossék: Különböző vi
dékiek
122

«
Alacsony
termet
—160-0
cm-ig
eset

szerzőknél.

2. Középtermetl60-1-I70 0

a

A szerző és a vizsgálat
helyének neve

a különböző

%

Kis közepes Nagy közetermet
pes termet
160-1—165-0 165-1-170-0
cm
cm
eset

4

3

b

%

eset

%

Igen magas
Magas
termet
termet
170-1 - 1 8 0 0 180-1 cm-től
felfelé
cm
eset

%

eset

%

8 656

26 2131

42 34 43

43 35 25

3 246

50

2 400

10 2000

14 28-00

22 4400

2 400

Jankó: Torda, Aranyos
szók, Toroczkó . . .

83

4 4-82

15 18 07

25 3012

34 40 96

5 602

Lázár:

44

1 227
8 1667

10 2273

16 36 36

8 1667

13 27-08

17 3864
18 3750

1 208

2 714
1 500

6 2143

13 46 43

3 1500

6 30 00

Horváth-Póhl: Különböző

Alsófehér megye

Jankó: Balaton melléke .

48

Semayer: Bánffy-Hunyad .

28

Kovács : Szeged

. . . .

20

Bartucz: Borsodm,, matyók

68

24 35 29

31

12 1765
8 2581

23 3382

Bartucz; Csongrád megye

4 1290

10 3226

9 1324
7 2258

2 645

Bartucz : Arad megye . .

85

16 18-82

27 3176

21 2471

18 2118

3 353

Összesen

. . 579

62

132

184

6 2143
8 40 00

182

1 357
2 1000

19

Elég egy pillantást vetnünk e táblázatra, hogy a különböző szerzőknél az
eseteknek termetcsoportok szerint való szeszélyes eloszlásáról meggyőződjünk. Az
Összesen vizsgált 579 férfi között az alacsony termettől az igen magas termetig
mindenféle termetű egyének előfordulnak vidékek szerint más és más százalékban.
Figyelmes vizsgálattal az eseteknek eme szeszélyes eloszlása daczára is találunk
azonban némi törvényszerűséget. Az alacsony termetcsoport a legnagyobb gyakori
ságot Csongrád és Arad megyékben, valamint a matyóknál és a Balaton mellékén
mutatja, míg a legkisebb százalékot Alsófehér megye magyarjai, Horváth és Póhl
egyénei, továbbá Torda, Aranyosszék, Toroczkó székely népe tüntetik fel. Ugyan
ezen vidékeken a magas termetcsoportot illetőleg többé-kevésbé ellentétes viszo
nyok észlelhetők. A legtöbb magas termetű egyén ugyanis Horváth-Póhl egyénei
közt, továbbá Torda, Aranyosszék, Toroczkó és Alsófehérmegye magyar népe közt
fordul elő; ezzel szemben a matyóknál, valamint Arad és Csongrád megyékben a
magas termetű egyének száma jóval kisebb. A közép termetcsoport gyakorisága
mindegyik szerző adatainál túlnyomó a többihez képest; általában 50°/ 0 körül
mozog vagy néhol, mint a matyóknál és a bánffyhunyadi magyaroknál, azt tete
mesen felül is múlja. A közép termeten belül a nagy közepes termetcsoport csak
nem minden esetben felülmúlja gyakoriság tekintetében a kis közepes termetcso19*
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dortot. Az igen magas termetcsoportnál az esetek csekély száma miatt kevésbé
észlelhető valamelyes törvényszerűség.
A mai magyarság termetének vidékek szerint való különbözőségéről még
világosabb képet nyerünk, ha az egyes szerzők által megállapított aritmetikai
középértékeket hasonlítjuk össze, a mint azok itt növekedő sorrendben egymás
után következnek :
Aritm. közép

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bartucz : 68 matyó férfinél
EŐrÖsi: Kunoknál, katonák termetéből átszámítva
Scheiber: Alföldi és dunántúli katonák termetéből átszámítva . .
Körösi: Különböző vidéki magyar katonák termetéből átszámítva
Bartucz: 85 aradmegyei magyar férfinél
Körösi: Jászoknál, katonák termetéből átszámítva
Bernstein-Weisbach: 292 magyarorsz. katona termetéből átszámítva
Bartucz: 31 csongrádmegyei magyar férfinél
Jankó: 48 balatonmelléki magyarnál
Semayer: 28 bánffyhunyadi magyar férfinél
Lenhossék: 122 különböző vidéki magyar férfinél
Lázár: 44 alsófehérmegyei magyarnál
Horváíh-Póhi: 50 különböző vidéki magyar férfinél
. . . . .
Jankó: 83 tordai-aranyosszéki, toroczkói magyaroknál (székely)
Kovács: 20 szegedi magyar férfinél (170*33 cm)

163*44
164*50
164*90
165*40
166.44
166'50
166'70
167*06
167*64
167*fc0
168*43
168*60
16964
170*00
170*00

cm
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

Ezen összeállításban legelőször is az tűnik szemünkbe, hogy az egyes szer
zők által nyert aritmetikai középértékek, mily széles határok között ingadoznak.
A míg ugyanis a matyók középtermet értéke 163*44 cm, a mely érték a közép
termet alsó ú. n. kis közepes termetcsoportjába tartozik, addig Jankó székelyei
nél vagy Kovács magyarjainál a középérték 170*0 cm, a mi a nagy közepes
termetcsoport felső, illetve a magas termetcsoport alsó határán foglal helyet. Az
ország különböző vidékein élő magyarság termete tehát már középórtékben is
igen nagy ingadozást (körülbelül 7 cm) tüntet fel, pedig az eddigi vizsgálatok még
csak igen kis területet ölelnek fel. Elképzelhetjük már most, hogy mily külön
böző lehet a termet egyénenként véve; a mi nyilvánvalóan arra mutat, hogy mily
rendkívül kevert az ú. n. mai magyarság az ország különböző részeiben. Az
eddigi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy legkisebb a termet a matyóknál és
kunoknál; nagyobb az alföldi magyaroknál, jászoknál és a Balaton mellékén, hol
a termet főleg a középtermet közepe körül változik, részint valamivel
alatta,
részint valamivel felette. Még inkább növekszik a termet az Alföld déli, főleg
pedig keleti részein, míg tetőpontját éri el az erdélyi magyarságnál (székelységnél), hol az aritmetikai középérték egészen a magas termetig felmegy.
Egyesítsük most a különböző szerzők adatait s vizsgáljuk, hogy az összesen
megmért 579 egyén termete együttvéve milyen sajátságokat mutat s a termet
egyes értékei mily gyakorisággal bírnak. Ezt az itt mellékelt II, Táblázat
tünteti fel.
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II. Táblázat.
579 magyar férfi eloszlása a termet egyes értékei szerint.
Ingadozási szélesség =
Sorsz.
cm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

11.
12.
13.
14.
15.

161
162
163
164
165

16.
17.
18.
19.
20.

=
=

z
=
s=

=
=
—

151—194 cm =
egyén
1
1
3
1
6
9
9
9
9
14

—
=
__
=
=
=
=

=
=
=
=

19
23
29
35
26

=
=

166
167
168
169
170

=
=
=
=
=

39
39
37
43
26

=
=
=

21.
22.
23.
24.
25.
2627.
28.
29.
30.

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

=

39
31
24
22
20
14
13
8
6
5

=

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Ing. sz.
Sorsz.
1—44. 151—194 cm

==
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

6
6
1
1
0
0
1
0
1
2
0
0
0
1
Egyén
579

s=

=
=

=s

=

=
=
=
=
BS

—
—

44 egység
Termetcsoportok :

0/
la

0-17
0-17
052
0-17
104
-=
1'55
1-55
1-55
155
2-42 .

6-74 '
6.74
6-39 > =
743
4-49 _
6-74
5-35
4-15
380
3-45
> =
2-J2
2-25
1-38
104
0-86 .

=
=

o-oo
o-oo
017

o-oo
=
=
=
=
=
—

62 egyén =

10'71 %

3-28
2. Kis közepes termetű
(160-1—165-0 cm)
3-97
5-01 • = 132 egyén = 22*79 %
6-05
4-49

1-04 \
1-04
0-17
017

=

1. Alacsony termetű
(—160-0 cm)

3. Nagy közepes termetű
(165-1—170-0 cm)
184 egyén = 3 1 7 7 %

4. Magas termetű
( 1 7 0 1 - 1 8 0 0 cm)
182 egyén — 3 1 - 4 5 %

5. Igen magas termetű
(180-1 cm-től felfelé)

>• = 19 í g y e n =

3'28 %

017
0-34

o-oo
o-oo
o-oo
017 >
/o

9999

. 579 egyén =

ÍOO'OO %
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Mint e táblázat második rovatában látjuk, az 579 férfi közül a legkisebb
151 cm, a legnagyobb 194 cm magas volt; vagyis a termet 44 egységnyi
ingadozást tüntet fel, a mi az esetek számához képest igen nagynak mondható.
A minimális (151 cm) és maximális (194 cm) határértékektől kiindulva középfelé
az egyes méretértékek gyakorisága — noha teljesen szabálytalanul és sok ismét
léssel — mindinkább növekszik, míg végre a 19. sorszámú 169 cm termetérték
nél 43 egyénnel a gyakoriság eléri a maximumot. Ez a maximum azonban rend
kívül kicsi, az összes eseteknek csak 7'43°/ 0 - a . A 44 egységnyi ingadozási
szélességen belül tehát nem találunk egyetlen termetértéket sem, mely gyakori
ság tekintetében nagyobb mértékben felülmúlná a többit s így az egész gyakori
sági sorozatra mintegy ráütné a bélyeget. E helyett azt látjuk, hogy a sorozatban
több oly termetérték van, mely gyakoriság tekintetében igen megközelíti a maxi-

malis gyakoriságot feltüntető 169 cm méretértéket. Ilyenek: 164 cm 35 esettel,
166 cm 39 esettel, 167 cm 39 esettel, 168 cm 37 esettel, 171 cm 39 esettel.
A termetsorozatnak tehát nem egy, hanem több gyakorisági központja van,
a mint ezt a mellékelt termetgörbének felemelkedő hullámai is szembetűnően mutatják
Az 579 magyar férfi termetének ily rendkívül tág határok között való inga
dozása, az eseteknek termetértékek szerint való szeszélyes szétoszlása, valamint
több központ körül való felgyülemlése igazolja az előbbiekben többször "említett
amaz állításunkat, hogy a mai magyarság termetbelileg nem egységes, hanem
több tipus keveredését mutatja. Hogy azután már most melyek e típusok, mik
azoknak a jellegzetes sajátságaik, azt csak az összes testi jellegeknek sok egyénre
kiterjedő korrelációs vizsgálata alapján dönthetjük el.
A mai magyarság termetbeli kevertségét igazolja az 579 férfinek a Topinard-féle séma csoportjai szerint való következő eloszlása is :
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1.
2.
3.
4.
5.

Alacsony termetű (151—160-0 cm)
Kis közepes termetű (160-1—1650 cm)
Nagyközepes termetű (165-1—170-0 cm)
Magas termetű (1701—180 0 cm)
Igen magas termetű (180-1—194 cm)

= 62 egyén =
=132
„ =
= 184
„ =
=182
„ =
= 19 „ =
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10-71 %
22-79 % l
31-77%)
31-45%
3'28%

KA-RRO/
==

/o

Összesen = 579 egyén = 100-00%
Az 579 magyar férfi között, tehát az alacsony termettől az igen magas
termetig, mindenféle termetű egyén előfordul. Az egyének túlnyomó része (54m56°j0)
középtermetű. A középtermeten belül ismét a nagy közepes termetcsoport az ural
kodó 31-77°/0-kal.
Csaknem teljesen megegyezik vele gyakoriság tekintetében a
magas termetcsoport (31 - 45°/ 0 )- Jóval kisebb ennél az alacsony termetcsoport
gyakorisága (10-71°/ 0 ); mM? a z í g e n magas termet az eseteknek csak igen
csekély számában (3 - 28 0 / 0 ) fordul elő.
Az eddigi vizsgálatok alapján tehát azt mondhatjuk, hogy átlagban véve
a mai magyarságnak körülbelül 1/3-a alacsony és kis közepes termetű, 1/3~a nagy
közepes termetű, 1/B-a pedig magas és igen magas termetű; a legjellemzőbb
azonban a nagy közepes termet. Ezt igazolja az is, hogy az 579 magyar férfi
termetadatából kiszámítható
aritmetikai középérték = 168'08
cm is a nagy
közepes termetcsoportba esik és pedig annak körülbelül a közepére.
Ha az 579 egyén közül a Lenhossék, valamint a Horváth és Póhl által
vizsgáltakat — kik között több vitás magyarságú egyén is van — elhagyjuk
s csak ama vizsgálatok adatait egyesítjük, melyek az ország egy-egy vidékén
élő törzsökös magyarságra vonatkoznak, kiknél a kevertség aránylag kisebb fokú
és a magyar származás biztosabb, mint Lenhossék egyéneinél, 407 felnőtt
magyar férfi termetadata alapján a mai magyarság termetének átlagos közép
értékéül 16?' 66 cm-t nyerünk. A mai magyarság átlagos középtermet értéke
tehát 167—168 cm között állapítható meg az eddigi vizsgálatok alapján. Ezen
adat helyességét igazolja ama körülmény, hogy Csongrád megyében, a Balaton
mellékén és Bánffy-Hunyadon, a hol ma a színmagyarság lakik, a termet
középértéke szintén a 1 6 7 — 1 6 8 cm között foglal helyet. Ezen aritmetikai
középértékeknek persze úgy az egész országra, mint annak egyes vidékeire
vonatkozólag csak akkor lesz igazi döntő értékük, ha a vizsgálatok még sokkalta
több egyénre és az egész országra ki fognak terjedni.
Ezek tehát amaz adatok, melyekkel ez ideig a mai magyarság termetére
vonatkozólag rendelkezünk. Már ezen adatok is világosan bizonyítják, hogy a
mai magyarság termetbelileg igen kevert s az ország különböző részein részint
más és más típusok keveredéseiből, részint ugyanazon típusoknak különböző
fokú keveredéséből áll. Egyúttal arról is meggyőződhettünk, hogy a magyar faj
antropológiájának problémája sokkal nehezebb és bonyolultabb, semhogy az
eddigi igen kis területre és csekélyszámú egyénre kiterjedő vizsgálatok alapján
csak egyetlen testi jellegnek is, mint a termetnek, elterjedéséről, ingadozásáról,
kevertségéről az egész országra vonatkozólag tiszta képet nyerjünk, Annál
kevésbé állapíthatjuk meg az eddigi adatok alapján az összes testi jellegeknek
változatait, elterjedését s azt, hogy az ország különböző vidékein mily faji
sajátságokkal bíró típusok, mily gyakoriságban élnek, vagyis röviden, hogy
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az ú. n. mai magyarság milyen antropológiai típusok keveredéséből alakult.
E rendkívül bonyolult kérdés, illetve kérdések megoldása sok embernek sok évi
lelkiismeretes munkásságát követeli. Ezek után tehát nem lehet más feladatunk,
minthogy vizsgálatainkat az eddigi vizsgálatok eredményeinek útmutatása alapján
minél nagyobb területre s minél több egyénre kiterjesztjük, hogy ily módon
lassan az egész ország rendszeres antropológiai feldolgozását megvalósíthassuk.
Br. Bartucz

Lajos.

Az ember a primitiv népek díszitő
művészetében.
Veleszületett játszó kedvénél fogva 1 az ember már gyermekkorában rajzol
gat mindenféle formátlan kis karikát, egymás mellé vagy egymással szembe állított
kis vonalkát, hullámos vonalakat stb. Később, mikor kézügyessége fokozódik,
már nem elégszik meg egyszerű, semmitmondó vonalkákkal, hanem a környezetét
akarja lerajzolni: azokat a lényeket, a melyek lelki világát betöltik, fantáziáját
foglalkoztatják.
így kell felfognunk az Ősembert is. Az első ember, a ki játszó kedvében a
kőbe vagy csontba vonalakat kezdett vésni vagy az agyagedénybe az ujjait benyom
kodni, az a művészi érzék megteremtője volt. 3 Ez volt az első ember, a ki
öntudatlanul is szükségét érezte annak, hogy magát az álattól megkülönböztesse,
a ki először érezte öntudatlanul is, az igazi embergögöt. A többi csak társa vagy
ellensége volt a rénszarvasnak, mammutnak.
Az az ember pedig, a ki először jött arra a gondolatra, hogy vonalakkal
örökítse meg embertársát vagy kedves rénszarvasát, ez az ember volt az első és
legnagyobb lángész. A mi utána következik, az mind csak utánzás. Még ha töké
letesítés is. Az absztraháló képességnek igen magas fokán lehetett az, a ki egy
általán el bírta képzelni, hogy egy testet síkban lehessen visszaadni. Az élesgon
dolkodás és a legnagyobb teremtő erő hatottak itt egyre az első rajz megterem
tésében. Ebben az újonnan megszerzett tudásában az ember már most minél többet
akart gyönyörködni, gyermekes örömmel telefirkálta barlangjának a falait, csont
os egyéb eszközeit, egyszóval mindent, a hol talált egy kis szabad területet. A raj
zok először öntudatlanul, később mindenesetre tudatosan mindjobban javultak, min
dig természetszerűbbek lettek. Határozott tanulmány benyomását keltik az olyan
rajzok, mint a British Museum la madelaine-i leletének egy darabja, melyen egy
csontba két kéz van vésve. (Máskülönben nem volna indokolva a rajznak épp ez
a tárgya.) Vagy a Laugerie Basse-ban talált és ma Marquis de Vibraye birtokában
1

K. Groos: Die Spiele der Menschen. Jena, 1899. Ernst Grosse: Kunstwissen
schaftliche Studien. Tübingen. Freiburg i. B. und Leipzig, 1900.
s
Max Klinger: Malerei und Zeichnung. Leipzig, 1895, czímü könyvében a rajzot
tartja a művészetek legősibb formájának. Ugyanezt vallja Wundt in, mikor megteremti
az „ Augenblicksbild" fogalmát, mint a kezdetek kezdetét. Völkerpsychologie. III. 138. o.
Leipzig, 1908.
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levő palakö, melyen öt rénszarvas van egymás tetejébe rajzolva. 1 Végül nemcsak
teljességgel felismerhető, de valóban művészi rajzot produkál, példa erre az Ariége-ben
talált, ovális palakőre vésett medve, mely ma a foix-i múzeumban látható. Könnyű
kézzel, szellemes vonalakkal van a medve felrajzolva, sajátosan nehézkes, lomha
lénye kitűnően jellemezve. Testének körvonalai finom érzékkel követik a palakő
ovális formáját. Más példa a Svájczban talált híres legelő szarvas.
Hogy embert is idézzek, noha csak töredék, megemlítem a dordogne-i lelet
egy másik rajzát: hanyatt fekvő nő teste, fej nélkül. A mértéktelenül nagy has
naturalizáló hajlamra vall.

1. ábra. Démonpajzs Borneo
szigetéről. Bpest. M. Nemz.
Máz. Népr. Oszt.

2. ábra. Tánczpajzs Melanéziából. Bpest. M. Nemz. Múz,
Népr. Oszt.

A modell ezeknél a rajzoknál úgyszólván mindig csak az ember- és állat
világból van véve. a Ezekkel van az Ősember egész nap elfoglalva, tehát a meg1

They are mere essays, in wich the artist used the same piece without any
attempted relation of one figure to the other. Thomas Wilson: Prehistoric Art; or the
origin of art as manifested in the works of prehistoric man. Report of the U. S. Natio
nal Museum for 1896. 396. o. Washington, 1898.
8
Ugyanígy a ma élő primitív népeknél. Busmanok, eszkimók, ausztráliaiak és ame
rikai indiánok csak állatot és embert rajzolnak. Richard Andree. Das Zeichnen bei den
Naturvölkern. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. XVII. Neue
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figyelő képességét is kizárólag ezek kötik le. A csiszolatlan kökorszakbol alig
ismerünk olyan rajzot, a melyen növény is volna; akkor is csak, mint kísérő
elem járul hozzá valamilyen eszköz díszéhez ; önmagában, egyéni létjogosultsággal
azonban nem bír. Eleinte egy-egy rózsaszerű virág, egy-egy fűszál található, aztán
állati díszítés mellett futószalagként ritmikusan ismétlődő virágsor. Ez már igen
magas foka a művészi gondolkodásnak. Talán az edényekről származhatott át, a hol

3. ábra. Kötényrészlet Borneo szigetéről.
Bpest. M. Nemz. Múz. Népr. Oszt.
a geometrikus figurák ritmikus ismétlése szinte természetes volt. Egyszerű helyette
sítésről van itt szó: vonalak helyett rózsák.
A magasabb értelemben vett és fejlődésképes dekoráció abban a pillanatban
születik meg, a mikor az első virágdísz elkészül. Mindeddig csak az ismétlés
végtelen sora volt lehetséges, most ezer változat. A stilizálás önként, mintegy
észrevétlenül jön létre. Természetesen csak az olyan stilizálás, melynek feltétele
az abszolút szimmetria. Szimmetria nélküli stilizálást nem igen lehet találni primiFolge. VII. 1887. és Prof. Dr. Karl von den Steinen. Unter den Naturvölkern ZentralBrasiliens. Reiseschilderung und Ergebnisse der zweiten Schingu-Expedition 1887—1888.
Berlin. IL kiad. 1897. 231. o.

•
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tiv népeknél. Tehát már a szimmetria is meghódított terület. És az ember, a
kinek művészi gondolatai nem szűnnek meg folyton önmagával foglalkozni, fölfedezi
az emberben az abszolút szimmetriát, annyival is inkább, mert a folytonos ismétlés
útján, már úgy is erősen közeledett a stilizáláshoz. Észreveszi, hogy az ember min
den élő lény közül a legalkalmasabb arra, hogy mint ritmikusan ismétlődő deko
rativ elem használtassék fel. Természetes: az ember két lábon áll, tehát en face
lehet odatapasztani az illető díszitendö területre és belőle egészen szabályszerű,
geometrikus mustrát konstruálni, mely geometriai szempontból akár a meanderszalaggal vetekszik. Az állatot csak profilban lehet ábrázolni, mert négy lábon
áll és így stilizálni se lehet annyira, mert minden a felismerhetőség rovására
menne. A teljes egyszerűsítés — kivéve talán a disznót — teljes érthetetlenséget
jelentene, a mennyiben a legkülönbözőbb, de egy fajú állatokat egészen egyenlősítené.
Mihelyt az embert stilizálni kezdik, a legszertelenebb módon torzítják el.
A torzítás mindkét fajtáját megtaláljuk a
különböző primitiv népeknél: úgy a rész
leges nagyítást, mint a teljes eltörpítést.
A részleges nagyításra számtalan példa
közül csak egyet idézek: egy puha, ros
tos fából készült démonpajzsot, 1 Borneo
szigetéről (lásd 1. ábra), melyen rendkívül
elegáns, valóban művészi módon stilizált
alakot találunk. Lágy hajlású, finoman ki
egyenlített vonalak alkotják a testet s
ezen ül az egészen vadul eltorzított fej,
mely körülbelül akkora, mint maga a test.
Nincs tömören szerkesztve, hanem nagy
felületeken áttört; óriási agyarakkal, óriási 4. ábra. Borneoi fonott női kalap négy
zetkitöltése. Hamburg. Népr. Múz.
szemekkel s a fülek helyén két sárkány
(W. Hein nyomán.)
nő ki, melyek fölül összeérnek, befejezve
az egész rajzot. Ezek a sárkányok megint épp annyi gráciával és eleganciával
vannak rajzolva, mint maga a test. Csak az alap van befestve fekete festék
kel ; az alaknál magánál a fa színe van megtartva, csak a test finom belső
rajza van fekete festékkel és a szem, száj és egyéb karika formájú díszítő ele
mek vörössel. Más esetben a fejen kívül a has van tömlöszerüen nagyítva, a mint
ezt egy melanéziai tánczpajzs mutatja. (2. ábra.)
A teljes eltörpítésre legyen elég a szemornamentikát idéznem, mely Ameriká
ban, Ausztráliában és Afrikában dívik. Értem alatta, hogy az egész emberi
testből kiválasztván a szemet, tisztán csak azt ábrázolják és mindennemű tárgyai
kat : szőnyeget, csónakokat, ősök szobrait, etc. telidesteli szórják, hol egészen
kirajzolt, hol majdnem felismerhetetlenné stilizált szemekkel. 2
1

Xántus János: Borneo szigetén 1870-ben tett utazásomról. Földrajzi közlemé
nyek. 1880. Budapest.
2
Heinrich Schurtz: Das Augenornament und verwandte Probleme. Abhandlungen
der phil.-hist. Klasse der kgl. sächs. Ges. der Wissenschaften, XV. kötet 2. sz. Leip
zig, 1893.
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Legalkalmasabb az ilynemű vad, erőszakos stilizálásra természetesen a fes
tés, mert itt a kéz és a fantázia semmitől sincs korlátozva, szabadon működhetik.
Kevésbé szabad a kisebb technikákban, pl. a hímzésben, gyöngyszövésben, háncs
fonásban, prémapplikációban. Az ember ecsettel a kezében egy pillanat alatt olyan
kacskaringót kanyarint, a melytől alaposan elmenne a kedve, ha tűvel kellene
öltésről öltésre kivarrnia. Azonkívül meg itt számba jön még két momentum és
főszerepet, legalább nagy jelentőséget követel magának. Az egyik a díszítendő

5. ábra. Női szoknyarészlet Borneo szigetéről.
Bpest. M. Nemz. Múz. Népr. Oszt.
terület nagysága, arányai. Ha csak hosszú szalag, akkor vagy állva, vagy fekve
egyszerűen egymás mellé lehet sorolni az egyes embereket, semmi különös lele
ményre szükség nincs. Ha azonban pl. egy kosár tetejének díszítéséről van szó,
akkor sarok-arrangement-t kell csinálni: lehet az embert a sarokra állítani és az
oldalakra valami összekötő díszítést tervezni vagy állhat az ember az oldalon és
a sarokra kell valami más díszt tenni. Ugyanez az eset forog fenn a kördíszítés
nél is: vagy nagyon el kell nagyítani, azaz szélesíteni a lábakat (feltéve, hogy
fejjel állnak befelé az emberek), vagy valami egyéb összekötő ornamentumról kell
gondoskodni.
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A másik fontos pont maga az anyag, a miből elő van állítva a tárgy és
rajta az emberornamentum. A legtöbb szabadságot úgy a valószerűségre, mint a
gazdagításra a hímzés ad. Itt természetesen nem finom khinai vagy japán tűfestésre gondolok, ez kizárólag a kultúrnépek territóriuma, hanem egyszerű fedőöltésre, a melynél csak relative lehet a szabadságot érteni, míg a tűfestés abszolút
véve enged meg mindent. Az egyszerű fedőöltés, a mint természetszerűleg a szövet
szálai után igazodik, szögletessé teszi a kontúrokat, azaz geometrizál, de a kon
túrokon belül megenged igen sok részletet. Példa rá egy szeméremellenző Borneo

6. ábra. Börzacskórészlet É.-Ny. Szibériából.
Bpest. M. Nemz. Múz. Népr. Oszt.
szigetéről (3. ábra). Nyers, durva, barna vászonra vörös pamuttal hímzett, egy
mással szembeállított két embersor: a kontúrok sötétkék pamuttal vannak hang
súlyozva. Az embereknek úgyszólván egész belső szerkezetét, a csontvázát, sőt még
a beleit is visszaadja: az egész mellkas, minden egyes fog, etc. látható. A piczi
öltések bírják követni a hímző részletező, elaprózó kedvét.
Épp ilyen részletes rajzokat találunk a nádból fonott kosaraknál és kalapok
nál.1 Az embereknek ugyancsak az egész fogsorát, szemét, orrát, sőt mellkasának
1
Dr. Wilhelm Hein. Die Verwendung der Menschengestalt in Flechtwerken. Mit
teilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXI. Wdl.
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bordáit is megtaláljuk. A keskeny szalagok, a mint háromféle színben — fekete,
vörös és barna — keresztezik egymást a legaprólékosabb rajzot is képesek kihozni.
A 4. ábra egy nádszálakból készült női kalap egyik alakját mutatja. Borneói daják
munka.
A gyöngyszövés már sokkal kevesebb részletezést enged meg: a gyöngyök
feltétlenül valami merevebb rajzot követelnek, melynek nem is szabad nagyon
aprólékosnak lennie, mert különben elvész az összefüggés és vele az érthetőség.
A gyöngyszövés inkább színekkel érhet el nagyobb hatást s így egyes dolgokat
inkább külön, másszínü gyöngygyei lehet kiemelni. Példa erre egy női szoknya
Borneo szigetéről (5. ábra). Fekete alapon czitromsárga emberek sora ; az egyet
len részlet, a mit kapunk, a szem, a száj, illetve fogak, a bimbók és a köldök
kiemelése. Mindezek fekete gyöngygyei vannak kontúrírozva, a belsejük pedig vörös,
kék, zöld és fehér gyöngygyei kitöltve. Az emberek között az Összefüggést narancs
sárga, vörös, czitromsárga, zöld és kék arabeszkek és kisebb geometriai figurák
képezik, melyek hol a fej nyúlványainak vagy a karnak mozdulatait követik, hol
egyszerű űrkitöltésre szolgálnak. Némi részletezést tehát megenged ez a technika
is, de a belső szerkezet feltüntetéséről már le kellett mondania a művésznek és
meg kellett elégednie a tisztán geometrikus rajzzal és a gauguini színpompával.
Tovább megyek az említettem negyedik technikához, a prémékítéshez. Ez,
a mint elképzelhető, semmiféle részletet nem enged. Prémböl vágják ki az egész
emberi alakot. Meglehetős széles szalagot kell kivágni, mert a prém lényege az,
hogy ne legyen túlságosan elaprózva. Példa erre a Néprajzi Múzeum osztják-vogul
gyűjtésének egy darabja: nagy, széles bőrzacskó kótyagékítéssel (6. ábra). A zacskó
díszített felén négy nagy mező van : a középső mezőkön találunk egy-egy embert:
az egyik mezőben fehér alapon barna embert, a másikon barna alapon fehéret.
Ezek a legelstilizáltabb emberek mind közül. Minél kevésbé lehet részletezni, ter
mészetesen annál inkább lesz tisztán geometriai rajzzá az ábrázolás. Annál könynyebben szabadul fel a fantázia, annál kevésbé érzi magát a művész korlátozva.
Ebben az esetben oly kevéssé, hogy emberének két fejet és óriás karokat csinált,
a mit persze provokált az is, hogy prémszalagokból van a dísz. Egyenes szárat
nem csinálhat a fej helyén, mert azt senki sem hajlandó annak elfogadni. Valami
kiszélesedést megkívánunk még azon az áron is, hogy egy helyett két fejet kapunk.
A végtagok, különösen a karok torzító nagyítása pedig voltaképen csak űrkitöltésre
szolgál, mivel nem lehetett a nagy mezőket üresen hagyni.
Megtaláljuk az emberi alakot tehát úgyszólván minden technikában és min
den formában, eltorzítva és egészen leegyszerűsítve, de mihelyt a művészi érzék
erősebb mórtékben jelentkezik valamely népnél, fel kell ismernie a díszítő művész
nek, hogy az emberi alak — ha a felismerhetöség határán belül akar maradni —
mint ornamentikái elem nem igen háládatos. Abszolút szimmetriájánál fogva alkal
mas arra, hogy teljesen geometriai mustrává lehessen átalakítani s mikor ez végre
megvan, kiderül, hogy ilyen állapotban végtelenül rideg valami.
Ha azonban a felismerhetőség szempontján felül tud emelkedni a művész,
akkor megint hosszú sora nyílik meg az ornamentikái motívumoknak, a melyekkel
azonban most részletesen nem foglalkozhatom. Sokan próbálták már ezeket az
elmosódott motívumokat újra kihámozni és eredetüket bebizonyítani. így pl. a dajá-
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koknál, a művészetileg állítólag legmagasabb fokon álló primitiv népeknél az emberi
ornamentum mindinkább kiveszőben van, 1 azaz átalakulóban felismerhetetlen, geo
metriai formák felé. Pontról pontra követhetjük a fejlődés menetét, 2 de a fejlődés
legvégén álló elmosódott ornamentumokban az elfogulatlan szem minden egyebet
^ \ lát, csak embert nem (7. ábra). Épp így vagyunk az afrikai művészet ú. n. ember<^^> gyík ornamentumával.? Az ember végső redukcziója három egymás felett csúcson
<C / álló négyzet. A gyíké ugyanaz. Tehát a kettőt egymástól ebben az egyszerű
formában már meg se lehet különböztetni. Ennél tovább valóban nem lehet már
menni egy szerves lény elszervetlenítésében. Ez a három négyzet a legteljesebb
és legsűrűbb eksztráktuma az embernek.
Végig kísértük az embert, mint a díszítmény elemét, attól a percztől fogva,
hogy megszületett az első ember csonteszközén, egészen az afrikaiak fasíremlékeihez, a hol három négyzetben hangzik már csak ki. A prehisztorikus idők natu
ralisztikus embereitől a három négyzetig ezer és ezer év távolság van és megint
ugyanannyi idő kell, a míg a kultúrátlan népek három négyzetétől eljutunk a czivilizált népek díszítményeihez, a hol az embernek, mint ornamentikái elemnek már
alig találjuk nyomát, ellenben minden tele van szórva növénynyel.
Mihelyt a művészi érzék fokozódik, kell hogy a virágdísz magának teret
követeljen. Ez mindennél alkalmasabb a díszítésre. Virágot lehet könnyen elszórni,
füzérbe kötni, vele számtalan kombinácziót létrehozni, stilizálni a végtelenségig és
még mindig virág marad, szép és gyönyörködtető, tavasziasan könnyű és kedves.
Ezért annyira túltengő a virágdísz a czivilizált népek művészetében és ezért
hiányzik úgyszólván teljesen az emberornamentum.
Dr. Hoffmann
Edith.
1

Alois Raimund Hein: Die bildenden Künste bei den Dayaks auf Borneo. Wien, 1890.
Dr. Wilhelm Hein : Zur Entwicklungsgeschichte des Ornamentes bei den Dayaks.
Annalen des K. k. Naturhistorischen Hofmuseums. X. 2. Wien, 1895.
3
L. Frobenius: Die bildende Kunst der Afrikaner. Mitteilungen der Anthropo
logischen Gesellschaft in Wien, XXVII. 1897.
2

7. ábra. Kis kosár négyzetki
töltése. Wien. Cs. és k. udv.
Természetrajzi Múz. (W. Hein
nyomán.)
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Auner K á r o l y : A romániai magyar télepek történeti vázlata. Kiadja a
Szent László-Társulat. Temesvár, 1909. 8°, VIII -f- 94 1.
A romániai magyarság történetével nagyon sokan foglalkoztak már, azonban leg
több az ismert hazai forrásokból dolgozott. Auner Károlyé az érdem, hogy először szólal
tatja meg a romániai forrásokat, a többek között a jászvásári és bukaresti egyházmegyei
levéltárak fölötte fontos okiratait. Tudnunk kell ugyanis, hogy a római katholikus egyház
ügye és a magyarság ügye Romániában egy.
A csángók a XIII. században tűnnek fel legelőször Moldvában. Már 1213-ban intéz
kedik az erdélyi püspök az adózást illetőleg, a Moldvába kivándorló székelyekről és
magyarokról. Elősegítette a kivándorlást az is, hogy a milkói kán püspökség hatásköre
kiterjedt a Kárpátok erdélyi lejtőire is. Már 1234-ben arra is van adat, hogy a Moldvába
szakadt magyarok hitüket és nemzetiségüket hamar elveszítik.
A mongol pusztítás 1241-ben elsöpörte a milkói kún püspökséget, a magyarok
valószínűleg visszajöttek a bekéredzö kánokkal, de az oltmelléki magyar telepek az oláh
vajdaságokban teljesen megsemmisültek.
A mongolok hatalma 1266 után alászállott s a visszatelepedés nemcsak Mold
vába, hanem Nagyoláhországba is újból megkezdődött, különösen Nagy Lajos idejében.
Moldvaország megalakulásakor már virágzó magyar községek voltak s a felett senki
sem vitatkozik, hogy a románok a magyarok után telepedtek be. Nagyobb mérvben
gyarapodtak a telepek a magyar huszita menekültekkel, Mátyás király még a Sopron és
Pozsony vidékén elfogott magyar és német huszitákat is ide száműzte. Ezen időtájban
létesültek a prutmellóki és a Dnyeszter torkolatánál levő magyar telepek is. Nagy István feje
delem Mátyás királylyal 1467-ben vívott ütközete után sok magyart hurczolt magával Erdély
ből s bojárjainak jobbágyul ajándékozta. A török veszedelem miatt Báthory István tetemesen
felemelte az adókat s II. Ulászlóhoz 1492-ben irott levelükben a székely székek kiván
dorlással fenyegetőznek, ha Báthory Istvánt le nem teszi. Ennek megtörténte után is
fennmaradtak a súlyos adók és a székelység csakugyan kezdett kiszivárogni Moldvába,
a hol a lakosság sora kedvezőbb volt ezidötájt. Oláhországban is számos magyar egyház
keletkezett ez időben.
Moldva magyar népességére vonatkozólag Quirini Bernardin moldvai püspök egy
házlátogatási jelentése ad először felvilágosítást 1597-ből. Ö Moldvában 15 városban,
16 faluban mintegy 1691 családot talált 10,704 lélekkel.
1600 táján az Aldunamente roppant zűrzavarok, háborúk színhelye lett, a tatárok
rémes pusztítást vittek véghez mindenfelé. Sok kath. egyház elpusztult s a magyarság
rab szíj jra került. Sokan vissza is vándoroltak Erdélybe, a hol ez időben nagyobb bizton
ságban lakhattak.
Nem kevésbé fontos Bandinus moldvai püspökhelyettes jelentése sem a moldvai
kath. egyházak állapotáról 1646-ból, ki sorra bejárta a kath. egyházakat és a híveket
névszerint összeírta. A Quirini összeírásához hasonlítva igen nagy a veszteség, mert ő
mintegy 1000 magyar családot ír össze körülbelül 5000 lélekkel.
A XVII. század végén ismét nagy háborúk színhelye lett Moldva. A magyarság
száma megint leapadt, sokan Erdélybe menekültek. Mindössze a tatárországi különösen
a besszarábiai magyar telepek száma emelkedett, a kik nagyrészt rabszijjon kerültek oda.
A karloviczi béke után kezdett az Erdélybe menekült lakosság megint Moldvába
visszaköltözni. 1741-ben a moldvai magyarság ismét mintegy 5000 főre tehető. 1762, de
különösen a mádéfalvi veszedelem után a kivándorlás még nagyobb mérveket öltött.
1766 táján Zöld Péter csikdelnei lelkész is meglátogatta moldvai testvéreit és kilencz
lelkészségben 62 magyar falut talált. 12 napot időzött a tatárországi Csöbörcsök faluban
is, hol 7139 lelket gyóntatott meg. Csöbörcsököt ós környékét nem számítva, írásai után
9000-re tehető a moldvai magyarság száma ebben az időben.
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A székeljek kivándorlása Erdélyből egyre erösebb lett. Bukovinában 1782-ben
már 13.000 magyar lélek van hét plébániában. Moldvában pedig 1801-ben mintegy 15,000
magyar, kiknek száma 1807-ben már 21,307, 1814-ben már 23,331, 1822-ben 40,000,1830-ban
50,000. Ezzel végződik a bevándorlás korszaka, mely mintegy 25 esztendeig tartott.
A mai magyar lélekszám Moldvában 64,000, mely 26 plébániában, 89 faluban lakik, nem
is számítva azokat a falukat, melyekben 100-nál kevesebb magyar lélek lakik. Az Oláh
országban lakó magyarság számát Auner 25,000-re teszi, így az egész Románia területén
ma körülbelül 95,000 magyar él, a kiknek 70%-a román állampolgár.
A mennyiben Moldvában a katholikut- vallású lakosságot magyarnak veszszük, Auner
adatai a legmegbízhatóbbak. Sajnos, hogy Moldvában a magyar nyelv úgy az iskolából,
mint a templomból teljesen ki van küszöbölve és sem a papok, sem a tanítók nem tud
nak egy szót sem magyarul, sőt tűzzel-vassal románosítanak, a minek az az eredménye,
hogy igen sok kath. község van, a hol már senki sem tud magyarul. Rubinyi, a ki mint
egy tíz évvel ezelőtt járt közöttük a magyarul tudók számát 20,000-re becsüli, a mi még
egy harmadrészét sem teszi az Auner által megállapított 64,000 lélekszámnak. Saját
tapasztalataim alapján is inkákb a Rubinyi adatait erősíthetem meg.
Auner könyve, mely szerényen „vázlat" czímet visel, a moldvai csángók történe
tét legnagyobb kritikával és tárgyilagossággal ismertető munka, mely nélkülözhetetlen
mindazoknak, akik a romániai magyarsággal foglalkoznak. Nagy kár azonban, hogy a
Szent-László társulat mindezideig nem hozta forgalomba, úgy hogy alig lehet egy-egy
példányra szert tenni.
Dr. Györffy István.
P o n y i c z k y Zoltán : Szarvas város települése és építkezése. Budapest, 1911.
8°, 32 ].
A békésmegyei tót telepek egyikével, Szarvassal foglalkozik. A város mai lakos
sága 1720 után települt Csabáról, Gömör, Abaúj, Nógrád, Zólyom és Pest megyékből.
A helynevekből is kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy magyarok lakták azelőtt s
hogy a régi lakosságnak valami töredéke vissza szivárgott. Közöl község- és határtérké
peket is, melyeknek egyike a kisbirtokosok térfoglalását tünteti fel Szarvas környékén
1867—1909 között becses magyarázótáblázat kíséretében. Ezalatt a 42 év alatt 23 nagy
birtok került 589 kisbirtokos kezére 9.831,960 korona árban és ennek a kisbirtokosok
kezére került 20,907 kat. hold földnek a mai becsértéke 17.594,950 korona. Az átlagos
parczellanagyság 40 kat. hold. Leginkább a szomszédos tót községek rovására terjesz
kedik, de azért két magyar községnek a határából is megvett már mintegy 7000 hold föl
det. Takarékos, szorgalmas nép és már magyarosodik is.
Igen érdekes adatokat közöl a régi primitiv gazdálkodásról is. Leginkább baromtenyésztésből éltek. Nem mindig szántottak, hanem egyszerűen bevetették a földet és
boronálták. Sarlóval arattak, a learatott gabonát vontatószekéren vontatták a szérűhöz.
Cséppel csépeltek, vagy lóval, ökörrel vagy szekérrel nyomtattak, a gabonát vermekbe
öntötték. A gabonát mozsárban törték lisztté.
A városi és tanyai építkezés teljesen egyforma. A magyarság építkezésétől főleg
abban tér el, hogy az istálló a lakóházzal egy fedél alatt van. Fontos, hogy a bihari
kontyos háztípus itt még megvan. Bemutat egy házat, melynek kontya előrebukik és alá
van támasztva hasonlólag a matyó ház bugyborék-jához. Régen füstös ház is volt
A lakosság jelentékeny része állandóan a tanyán lakik, hogy közel legyen a föld
jéhez, az egyes dülőutakon oly közel vannak a tanyák, hogy valóságos utczának tekint
hető a dülőút. Az ilyen dülőutakon bolt, kocsma, kovács, bognár, iskola is vanA tanyákat a magyarságétól elütöleg felterítik ós befásítják.
A mű értókét nagyban emelik a szép ábrák. Kapható a szerzőnél Szarvason.
Dr. Györffy István.

Néprajzi Értesítő. XI f.

20

302

IRODALOM

Szláv lapszemle.
Národopiwy
Vrstnik Ceskoslovansky.
Vydává Spolecnóst Národopisného
Musea Ceskoslovanského. Vydavatel a odpovédny redaktor J, Polívka. V Praze,
1909. (Rocník IV.)
A prágai néprajzi múzeiimi társaságnak a cseh akadémia támogatásával megjelent
folyóiratáról többször referáltunk, mikor még Sborník czímmel adták ki. Azóta új szellem,
új vezetés alatt négy évfolyamot látott s úgy látszik, megszilárdult, mint a cseh néprajz
hivatalos orgánuma, az ugyancsak szubvenczionált, de mégis magántulajdonban levő,
már többször ismertetett Öesky Lid-dal szemben. A IV. évfolyam nyolcz füzete (236
lexic. 8° 1.) nyolcz szerző tollából kilencz czikket közöl; külön mellékletül pedig a
porosz területen élÖ csehek (Böhmische Winkel) mesegyűjteményét adja J. Kubin szer
kesztése és J. Polívka bibliográfiai jegyzeteivel. Az eddig kiadott I. rész 158 oldalra
terjed és 72 mesét foglal magában.
Az alig 5000 főnyi rég elszakadt cseh sziget lengyel-porosz környezetben érthetöleg pusztul, hiszen nyelvét nyilvánosan nem művelheti. Az általában bilinguis népnek
saját mesekincse sem lehet s hogy éppen ennek felgyüjtésóre vállalkoztak a jó szom
szédok, inkább részvét ügye lehet, vagy elkésett mentőkísérlet, de nem tudományos érdek.
A gyenge anyag falvak és mesélők szerint van csoportosítva s alig éri meg a nagyszerű
analízist és bibliográfiát, a mivel Polívka prof. kíséri.
A czikkekre térve, figyelmet érdemel onomatologia czéljából is J. Tykac tanul
mánya a C. Trebov vidékén dívott gyolcsos iparról. Házilag ugyan, de iparszerüleg, tanult
legényekkel folyt itten a takácsmesterség, mivel a vidék, bár nagy kendertermelése volt,
sokat is font, de a házilag való szövést soha sem gyakorolta. Főleg nem gyakorolták a
nők, még mint segédmunkások sem a házban, hanem czéhszertileg kitanult mesterekre
bízták. Ezek mellett ugyancsak mesterségszerűleg folyt a szövőeszközök : csolnakok, bordák
stb. készítése. A szövést legtöbbször természetben, ritkábban pénzzel fizették, a fennmaradt
vászonnal a mesterek kereskedelmet űztek, sőt a szomszéd vidékek kenderfonalát is
összevásárolták és a vásznat (1800-as évek elején) hazánkon át Triesztig szállítot
ták. Lassankint kifejlődött a vászonkereskedö-takács, fuvaros-takács, olajos-takács stb.,
valósággal elkülönült iparág. Külön fejezetben foglalkozik ez utóbbival s részletesen
leírja az olajütés régi és mai technikáját. Mert az ipar — mutatis mutandis — ma is él —
gyárilag. T. i. kendert termelnek olajütés czéljából és gyártanak kenézét, a gyakorolt
mesterek pedig kisebb-nagyobb arányban jóféle pamutvásznat gyártanak. Érdekes feje
zetet mond el a legények fizetéséről, élelmezéséről és a kialakult kontár-czéhek ünne
peiről. Szent Szeveriust tisztelték védőszentül. Kár, hogy e sokoldalú tanulmány ergologiai részét megfelelő képpel nem kísérik.
Hazai tárgyú K. Procházka czikke a kolapoviczi (Trencsén megye) drótosokról.
A szerző már 1905-ben kis monográfiát írt ez érdekes faluról. Anyagát bővítette K. Ballay
(a tót múzeumegyesület folyóiratának XI. évf.), most újabb adatok bővítik ismereteinket.
Régi feljegyzések szerint a falunak 1417 óta scultetiája volt 1774—1789-ben megújított
kiváltságokkal. Örökös bíróságát 1826-ban Eszterházyak ellen folytatott perében vesztette
el, mikor is, hagyomány szerint egy regiment katonaság jött elvenni az arany betűkkel
írt szerződést. Ettől kezdve tilos volt a Csikó utódokból, tehát a lázadó scultetusok utódaiból
birót választani. Megemlékezik a nép lidérczeiröl, a házi kígyóról, garaboncziásokról stb.
Nevezetes, hogy a fehérben való gyászolás nyoma itt is fennmaradt. A koporsó ma is
festetlen, fehér deszkából készül. A világjáró drótosok nagyon szívósan ragaszkodnak
az ősi hagyományokhoz.
J. Cemík zenei szempontból párhuzamokat von a morva, tót, cseh és sziléziai
népdalok közt. A legrégibb tót dalokban átlagos laposságot, melódia-, harmónia-, rhythmusfogyatkozást lát. Mellékesen párhuzamokat keres a czigánynótákban is (két hangjegy-mellék
let), sőt gondos tanulmányai alapján kiterjeszkedik a magyar tánczzenére is. Megbízható
adatait Budapesten a „Helvetia'' és „Francais1' kávéházban szerezte ! Nec ultra!
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0. Srdinko összehasonlító alapon a cseh népszaporulat kérdésével foglalkozik s
oda jut, hogy a cseh elem relatív és absolut szaporodása felülmúlja nemcsak a csehnémetség, de általában az osztrák németség arányszámát. Absolute nagyobb a születések
száma, a csecsemők halálozásának arányszáma is nagyon kedvező. E kérdéssel foglal
kozott Herkner H. karlsruhei tanár 1894-ben s utalt arra, hogy a cseh-németek újszü
lötteinek 7 3 része pusztul el, míg a cseheknél csak 1/4. Ez az arány a csehek javára
ismét javult. Részben kibővíti Srdinko adatait A. Bohác kétrendbeli tanulmánya : A lakosság
természetes változása Morvában és Sziléziában. Házasságok arányszámát véve alapul,
kimutatja a természetes szaporodást kerületek szerint, korrektivumként a törvénytelen
születéseket veszi. Ellentétben az az általános halálozási arányszám. A szlávság kedvező
super plus-a csak akkor állna meg, ha alapul véve a nyelvet, még a zsidóságot is a németség
javára írja. Összefoglalva adatait, visszatér 0. Srdinko fentérintett tanulmányára s kriti
zálja bizonyítási módját, nevezetesen, hogy nem vette figyelembe az annyira fontos szocziális körülményeket: a keresetmódot, vagyoni viszonyokat stb., melyek alapján a túlkedvezöen kiszínezett adatok értéke csökken. Szerinte a Herkner-féle számítás is közelebb
esik valósághoz; pl. a Rauchberg adta százalékszámítás: születési többlet a halálozással
szemben német részen 969%, cseheknél 9*91% megfelel a valóságnak.1
Hazai vonatkozású St. Klima czikke : Néprajzi kalandozások (!) a keleti tótságban.
Szepes, Sáros, Abaúj megyék területén tett látogatásait írja le. Kalauza volt Misik plé
bános az ismertnevű tót folklorista, kitől a vendég egyet-mást ellesett. Misik dolgozatai
ból eléggé ismert dolgokat. Relatív értékű újság a Czambel modorában közölt négy mese.
A folyóirat czikkeinél, nézetünk szerint, jóval értékesebb az irodalomrovat, az
általános szláv folklore termékeinek gondos reczenzíója, mert általa világpiaezra alig
kerülő bolgár, lengyel, cseh stb. művekről veszünk tudomást. Pl. Sinapius: Neoforum
latino-slovenicum új kiadásáról is itt értesültünk legelébb. A példásan szerkesztett általá
nos bibliográfia, mely megbízhatóbb és szervesebb volt az ismert franczia és német
kiadványokénál, néhány év óta sajnálatunkra megszűnt. A pótlásul adott múzeumi krónika
bár tájékoztat a szláv intézetek működéséről, ezzel nem ér fel.
Az V. évfolyam (1910) czikkek dolgában változatosabb. 246 1. terjedelem mellett
külön adja a fent érintett porosz-cseh mesék II. részét és 14 tanulmányt közöl. Tartal
muk a következő:
Stanisl. Soucek kritizálva Bartos morva énekgyüjteményét, részletesebben foglal
kozik ennek egyik forrásával az 1819. évi népdalgyüjteménynyel, mely a bécsi zenebará
tok körének köszöni keletkezését. Gróf Saurau fökanczeílár utasította az Összes hely
tartókat, hogy kerületükben népdalokat és tánezokat gyűjtsenek. Gróf Mitrovsky a morva
helytartó ekkor papok és tanítók útján gyűjtött is egy kötetnyit, de a kézirat felhaszná
latlan maradt, míg 1901-ben Bartow a gyűjtemény egy részét kiadta. A feldolgozás zenei
és verstani fogyatkozásait összegyűjtve, a szerző teljes, csonkitatlan kiadást sürget a
bécsi többi kéziratok felhasználásával. A vállalat érdekesnek Ígérkezik, mert a hazai tót
ság dalaihoz is nyújt adatokat.
J. Jankó Peisker elméletét akarja czáfolni a szlávság turk-tatár és germán rab
szolgaságát illetőleg, mely kérdésnek az angol, német és szláv irodalomban 1908 óta jelen
tékeny bibliográfiája támadt pro et contra. A thema mindenekfelett nyelvi és történelmi
alapon indulván meg, irodalmunk e kérdésről nem nyilatkozott. Nyelvészeti következteté
sei túlzottak lehetnek és megtámadhatók, de végeredményeit eddig a szláv polémiák
egyike sem czáfolta meg.
A. Zalud elparentálja Otokar Hostinsky-t prágai egyetemi tanárt, a cseh néprajzi
társaság egyik alapítóját, kinek oroszlán része volt a prágai néprajzi kiállítás sikerében,
majd a múzeum alapításában. Kiváló folklorista, főleg zenetörténész volt.
J. Horák a „Tochter des Kommandanten zu Grossivardein" ez. ismert verses
legenda paralleljeit keresi. Német vonatkozásait, mint tudjuk, már többször dolgozták
1

Ez utóbbira nézve, sajnos, a csehekre vonatkozó adatok nélkül 1. M. Hainisch :
Einige neue Zahlen zur Statist, der Deutschösterreicher. Leipzig—Wien, 1909.
20*
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fel, igy: Bolté, Köhler, legutóbb (1891) Reissenberger, nálunk Sztachovics (1867), bár
nálunk élő prózai változatait egyik sem merítette ki! A legenda tudvalevőleg a 90.
zsoltár szavain épül: „Mert 1000 esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak ö elmúlása".
A leány sétára indult „és gondolataiban elragadtatok1', mire visszatér, nem találja többé
a szülői házat, új világ van körülötte, mert már évszázadok multak el távozása óta, —
pedig csak egy pillanatot töltött a paradicsomban. Másutt fráter Félix, vagy a kétkedő
diák éli át így a pillanatot és elmondván történetét, meghal. A cseheknél e helyett az
ugyancsak ismert Theophil-legenda van elterjedve. (Cesky Lid IX., X., XI. kötetében több
változat.)
A szerző megtalálta ennek változatát a lausitzi szerbeknél, a morváknál, felismerte
a témát Strekelj szlovén gyűjteményében, melyekből 18 variáns állítható össze, a cse
heknél Nagyváraddal kapcsolatban két változat él (Národop. Véstnik II. 150.), ruthéneknél
kettő (Ethnogr. Zbirnyk XIII. 135.), Bolté kimutatta holland és skandináv népköltésben,
legutóbb E. Sidney Hartland (The Science of Fairy Tales) az angolban. Csoportosítva az
egyes variánsokat, azt találja, hogy pl. a szlovének túlnyomólag a Liederhort III. felé
hajlanak : Der Meister der Blumen und die Jungfrau. Nyoma van ugyanitt a Heilige Jung
frau Regina (Nürnberg, 1631) változatnak is. A szerző Bolté nézete felé hajlik, hogy a
német verses legenda voltaképen 1. Pogány király leánya (török szultán leánya), 2. Felixlegenda egyesítéséből származik, a részletekben azonban Reissenberger nézetét fogadja el.
A. Jacimirszkij: Kritikai tanulmányok az orosz nemzeti dalról ez. a Nagy Péterről
szóló krónikás éneket elemzi, A 80-as években Kiríj evszkij egész legenda-cziklust adott
ki, hol kobzosok, krónikások, egyszerű népi versek Nagy Péter tetteit zengik — gyanús
alapossággal. Ezekre már Sambinago tanulmánya (Anicskov szerkesztésében megjelent
orosz irodalomtörténetben 1908.) rásütötte a hamisítvány bélyegét, most a szerző tovább
elemzi a kérdést és kimutatja, hogy a nagyoroszok ú. n. históriás énekei irodalmi alko
tások, vagy valóban népi elemek contaminatiója által gyártott müvek.
J. Pata czikke lényegileg O. Dähnhardt Natursagen-jeinek ismertetése. VI. Havelková hét kép kíséretében kézi mángorlókat, súlykokat és nyujtófákat ír le. Egy nyújtó
és egy súlyok tükörrel és pecsétviaszkkal díszítve, Modorból (Pozsony ni.) való. J. Veséig
a bábszínházról értekezik, hogy felhívja a közönség figyelmét készülőben levő mono
gráfiájára, egyben a prágai néprajzi múzeumban bemutatott nagyszabású gyűjteményére,
mely a cseh bábtánczoltatás legrégibb emlékeit öleli fel. Az általános részben Ch. Magnin
nyomán halad, bőven merít Rehm bői, Pischel-böl, Monier-hö\, de pl. cseh templomi báb
játékra alig van adata. In medias res vezeti az olvasót, mikor az 1800-as évek elején
érthetöleg már fejlett bábszínházak belső életéről terjedelmesen beszél. 1811-ben a.Kopeckycsalád több tagja merül fel mint ismert, régtől fogva működő, már örökölt műsorral dol
gozó, nemzeti érzelmű „művészek", úgy hogy az 1729. évről Studnice-ből közölt rész
letek alig kapcsolhatók egymással. Faust XVIII. századbeli prágai előadásai, Schiller
Haramiáinak 1786. évi paródiája, vagy a Szakolczán már 1798-ban nyomtatott romantikus
színjátékok mikép támadtak?
Csak sejtjük, hogy Kopecky-nak Lagroni-val, WÍ olasz származású ..művészszel"
való rokonsága, a ki már 1793-ban szerepel, lehetett a kapocs, a mint hogy Csehország
valamennyi bábdirektora rokon volt mindenkor. Ezek ivadékai: Maizner, Landgraf, főleg
pedig az alig méltatott Dubsky hazánkban is kalandoztak s tót nyelvű, illetőleg tót-német
előadásokkal eljutottak Tirolig, a míg az abszolutizmus éber rendőrsége csavargásaiknak
gátat nem vetett. E bennünket érdeklő részleteket a monográfiában várjuk. A műsor, szín
lapok stb. irodalmi emlékek, főleg a prágai múzeumban látott gazdag gyűjtemény feldol
gozása remélhetőleg meghozza a választ.
Viselettörténeti szempontból érdekes J. Klvana tanulmánya, posthumus szöveg
az 1837-ben megjelent (hol?) Horn: „Mährens ausgezeichnete Volkstrachten'- ez. művé
hez. A 30 mülapot, melyek úgylátszik hosszú időközökben jelenvén meg, egészben ritka
példányok, magyarázó jegyzetekkel kiséri.
B.. Bibová rövid beszámolót ád az 1911. évi prágai népi csipkekiállításról, VI.
Havelková pedig a „Srboká Zena"-egyesület délszláv hímzés és viselet kiállításról;
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sajnos mind a kettő képek nélkül szűkszavú szövegben. Ez utóbbiról értesülésünk szerint
a Szrpszki knizsevni glasník-ban referált 8ima Trojanovic is (Belgrád), muzeális czélokra
azonban ez sem elég. így tehát a két kiállítás egyetlen pozitívuma az elért anyagi
eredmény.
K. Chotek rövid, de tartalmas útiemléket írt a Kaukázusban élö csehekről. Nem
az elszórtan élö cseh iparosokat, főleg a meggazdagodott serfőzőket értjük, hanem a gyar
matosokat, mert ezek sorában részletesen ki nem mutatott hazai tótság is szerepel, rész
ben mint erdömunkás, részben mint iparos és telepes elszórtan a kubáni, tiflisi stb. kerü
letekben. Baku és Tifiis vidékén, söt magában a városban a cseheknek tornaegyleteik is
vannak. A Fekete tenger partvidékén Novorossijsk táján nyolcz maiglan cseh, vagy csehek
alapította falu van a hatvanas évek óta, mikor az orosz kormány a kivándorlókat pénzzel,
ingyen földdel és építőanyaggal támogatta. Lengyel-tót környezetben levén az orosz határ
náluk lassan érvényesül, noha cseh tannyelvű iskolájuk csak Glebovkában és Anastasievkában van. Csaknem kivétel nélkül katholikusok, a novorossijski plébános töt. Egyesek
anyagi érdekből fölvették ugyan az orosz hitet, de külön templomuk nincsen. Foglalko
zásuk szerint földmívesek és szőlőtermelők. Átlag mérsékelt jólétben élnek, mert nagy
határuk jó részét a néhány év előtt végrehajtott tagosítás alkalmával elvesztették. A kor
mány t. i. csak 50 óv múlva vette észre, hogy a határfelosztásban tévedt. Leginkább
sajnálják jól gondozott erdeik elvesztését. A közvetlen szomszédban élö német telepe
sekkel szemben a cseh mezőgazdaság gyenge, a mai versenyben elmaradt. A németek
ugyanis fentartván összeköttetésüket hazájukkal, állandó erkölcsi és anyagi támogatást,
főleg jó eszközöket és gépeket kapnak konzulaik útján. Telepeik mintagazdaságok, hová
tanulni jár az orosz középbirtokos, iskoláikba járatja gyermekeit, miáltal a német nyelv
tekintélye itt is terjed. Az elszakadt csehek visszafejlődnek, régi ismereteiket is elhagy
ják. Mi tagadás benne, rohamosan pusztulnak. Némi kivétel Tekos és Tesebs (a hasonnevű
folyók mellett', valamint Kyrilovka, hol még némi jólét mutatkozik. Már a szomszéd
Metodejka russifikált,
B. Busch a kraloviczi kerület határán levő Bilov község monográfiájához nyújt
adatokat. Szépen írja le a húshagyó meneteket, az „Erbsenbär" kíséretét, mely csaknem
komikus játékká fejlődött. Bár a szokás igazolhatólag német eredetű (a neve itt: hrachovina = borsószalma), mégis van néhány önálló részlete s általában oly ép, hogy még
soká virulhat. Több új ráolvasást és rokon babonát közöl.
Végül két nagyobb közleményt találunk 0. Hostinsky (1. fent) működésének iro
dalmi és zenei szempontból való méltatását, melyek ismertetését itt mellőzhetjük.
Ernyey József.

MÚZEUMI

ÜGYEK.

Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról
az 1911. év második negyedében.
I. Gyüjtcménytárgy. Az évnegyedi gyarapodás 2032 drb. Ebből vétel: 1507, ajándék:
305, csere : 220 drb.
A) A vételek részletezése : ruházat,, nöi kézimunka és ékszer: 496, bútorzat: 45,
szövés-fonási szerszám : 45, konyhaeszköz : 64, használati tárgy: 44, pásztoréleti tárgy :
113, halászati tárgy: 13, vadászati tárgy: 7, fegyver: 3, keramikai tárgy: 124, kismesterségi tárgy: 26, kultusztárgy: 164, mezőgazdasági tárgy: 51, vízgazdasági tárgy: 13,
zenetárgy: 4, fonogrammhenger és szöveg: 64, dalszöveg és kóta: 1 köteg, kép: 3,
olajfestmény: 1, aquarell: 1, fénykép : 225 drb.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése : ifj. Gulyás János, Gyula,
1 kalácskenö toll, 1 kézi kukoriczamorzsoló, Spitzer Mór, Budapest, 5 ezüst gyűrű, 18
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rózsafüzér, 2 sótartó, 6 kiskanál, 1 rézkanál, 1 fatölcsér, 3 fokosfej, 2 szent Antal szob
rocska tokban, 8 gomb, 1 szűrőkanál, 1 ívóbögre, Bécsy Dezső, Máriaradna, 1 börtüsző.
A bécsi első nemzetközi vadászati kiállítás magyar osztálya, Bécs, 39 fapohár, 3 fabot,
3 hósaru, 2 löportartó, 1 szarvashívó, 2 pisztolytáska, 1 nyúlcsapda, 4 vadásztáska, 1
vadriasztó, kereplő, 1 vadászkarmantyú, 1 vadászlakat kulcscsal, 11 sótartó, 1 vajtartó,
1 serét- és puskaportartó, 2 göbecstartó, 1 sorozat vadsíp, 1 császármadárhurok, 1 medvetör,
1 medvefogóvas, 1 zergefogócsapda, 1 nyestfogócsapda, 59 egycsövű elöltöltő fegyver, 38
kétcsövű elöltöltő fegyver, 10 egycsövű hátultöltő fegyver, 5 kétcsövű hátultöltő fegyver,
özv. Borosnyai Oszkárnó, Budapest, 43 kancsó, 4 üvegpohár, 2 kés tokkal. Pollák Szilárd
és Aladár, Kisbélicz, 8 húsvéti tojás, 1 húsvéti korbács. Hurtay Lajos, Körmöczbánya,
1 patikai edény, Schmidt Lajos, Brassó, 1 orsókarika, Grünbaum Gyula, Sopronkeresztúr,
1 papírzászló, 1 kalapács, Teutsch Frigyes, Brassó 1 kötélverő készülék.
C) Csere : a ,,Field Museum'- of History and Natural, Chicago, 150 fénykép, Löffler Manó, Caleutta, 70 fénykép.
A negyedévi szaporulatból 1652 hazai tárgygyal szemben 380 külföldről származik
és pedig Romániából 2, Albániából 98, Ázsiából 221 és Afrikából 59 drb.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre : Alsófehérre 15,
Aradra 7, Bácsbodrogra 5, Baranyára 22, Barsra 12, Békésre 2, Beregre 8, Biharra 2,
Brassóra 21, Csíkre 18, Fogarasra 3, Gömörre 3, Hajdúra 2, Háromszékre 8, Hevesre 2,
Hunyadra 38, Hontra 66, Kisküküllöre 10, Kolozsra 18, Krassószörényre 28, Máramarösra
530, Marostordára 13, Nógrádra 11, Nyitrára 96, Pestre 9, Pozsonyra 53, Sárosra 12,
Somogyra 19, Sopronra 191, Szatmárra 2, Szebenre 3, Szolnokdobokára 15, Temesre 1,
Tolnára 217, Tordaaranyosra 5, Turóczra 2, Udvarhelyre 18, Ungra 16, Vasra 26, Veszp
rémre 23, Zalára 1, Zólyomra 21, Belovár-Kőrösre 15, Pozsegára 3, Szeremre 15, Verőczére
7, Zágrábra 11 drb. Közelebbi meghatározás nélkül: Erdélyre 55, Dunántúlra 4, Felső
magyarországra 5, Magyarországra 122 és Horvátországra 28 drb.
II. Könyv. A gyarapodás összesen 49 munka. Ebből vétel: 21 új, 7 folyó, ajándék :
6 új, 4 folyó, csere : 1 új és 10 folyómunka.
a). Ajándékoztak ; a Vallás- és közoktatásügyi minisztérium, Budapest, 3 folyó,
Halaváts Gyula, Budapest, 1 folyó, Báthori Ferencz, Nagyvárad, 1 új, dr. Schilberszky
Károly, Budapest, 1 új, Ponyiczky Zoltán, Budapest, 1 új, Herman Ottó Budapest, 1 új,
dr. Semayer Vilibáld, Budapest, 2 új munkát.
b) Cserébe küldtek: Dr. Sima Trojanovic, Belgrád, 1 új, a Deutsche Gesellschaft
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo, 1 folyó, a Nordiska Museet, Stockholm, 1
folyó, a Stadt. Völkermuseum, Frankfurt a. M., 2 folyó, a Musée du Congo, Brüsszel, 1
folyó, a Finn tudományos akadémia, Helsingfors, 1 folyó, az Anthropological Institute of
Great Britain and Ireland, London, 1 folyó, a Museum für Völkerkunde, Lübeck, 1 folyó,
a Národop. Museum Ceskoslovanské, Prága, 1 folyó, a German. Nationalmuseum, Nürnberg,
1 folyóm unkát.
III. Felszerelési tárgy. 2 drb vétel útján került az osztályba.
IV. Végzett munkálatok. Május 1-én, mint más években is, megnyílt osztályunk a
nagyközönség számára. A nyitáshoz való előkészületek foglalták le április hónapját,
a mennyiben a szemléltető gyüjteményanyagát felfrissítettük és kiegészítettük, továbbá a
felírásokat szaporítottuk. Az összes népviseleti bábuk helyreállítva, ruházatuk tisztára
mosva kerülnek immár bemutatásra, újonnan elrendeztünk egy pásztorcsoportot, kanászt,
csikóst lovon, juhászt szamárral és gulyást, a természeti népek csoportjában pedig egy
pápua harezos figurináját állítottuk fel az új-guineai gyűjtemény központjában. Ezek a
szemléltetést rendkívül elősegítő csoportok a nagyközönség részéről tüntető figyelemben
részesülnek. Az újonnan bemutatott anyag legérdekesebbje a Garay Ákos festőművész
gyűjtötte régi magyar férfihajyiseletek, a melyek életnagyságú mellszobrokon természetben
örökítik meg ezt a végső enyészetnek áldozatul esett ősi magyar szokást. Balkáni nép
rajzi anyagunkat egy albán, régi hímzésekből és ékszerekből álló gyűjtemény szaporítja.
A tengertúli anyagunkat pedig Bánó Jenő úrnak, a mexikói Egyesült-Államok volt
budapesti fökonzuljának nem nagy számú, de kerekded és nagyértékű, főleg antik
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régiségeket felölelő mexikói ajándékgyüjtemónye szaporítja. A mint az alanti kimutatásból
kitűnik, osztályunk látogatottsága az elmúlt negyedévben, illetőleg annak utolsó 2 hónap
jában, soha el nem ért arányokat öltött. Tulajdonítható ez a szomszédunkban elhelyezett
Nemzetközi Vas- és Fémiparárú kiállításnak, a melynek átjárása osztályunkon keresztül
vezetett a gépcsarnokokba. Hogy a kiállítás közönsége általában, de különösen annak
gépekhez nem értő része nagy érdeklődéssel és valóságos örömmel özönlötte el osztályunkat,
abban mindenesetre nagy része van a kiállítás nyújtotta jó alkalomnak. Éppen a kiállításra
való tekintettel, a mikor az osztály egyhuzamban reggeltől-estig nyitva és úgy a tiszti-,
mint a szolgaszemélyzetnek állandó felügyelete alatt volt, tisztviselőink gyűjtési munkás
sága úgyszólván teljesen szünetelt. Még április havában, 24—30-ig, alulírott osztályvezető
dr. Beluleszko Sándor segédőrrel együtt tájékoztató úton volt a Székelyföldön, hogy a
székely kapuk legtipikusabb darabjainak megszerzése iránt tájékozódjék. Reméljük, hogy
még a nyár folyamán az első nagykaput felállíthatjuk osztályunkban. Dr. Mészáros Gyula
segédör, június 6-án érkezett haza félévi távollét után Kis-Azsiából. Gyűjteményeinek
túlnyomó nagyobb része, csak ezután fog megérkezni. Alighanem egyedül a mi múzeu
munk lesz az, a melynek a kis-ázsiai steppék területéről rendszeres, tudományosan
gyűjtött tárgyi néprajzi vagyona lesz. Dr. Györffy István gyakornok, május 17—19-ig a
részünkről megvásárolt veszprémmegyei mezőlaki ev. ref. templom festett mennyezetének
leszedésével és elszállításával volt elfoglalva, június utolsó hetét pedig a Keleti Keresk.
Akadémia kiküldetésében, a dunamenti Szerbiában és Bulgáriában, meg Romániában
töltötte, tanulmányozván és fényképezvén a gyűjteményeket és a népéletet.
V. Látogató 116,288 személy. A látogatók ezen összegében foglaltatnak a követ
kező iskolák növendékei: VIII. Baross-utcai el. isk. IV/a oszt. 27 növendéke, a VI.
üteg-utcai polg. leányisk. III/a, b. I/o. lila. I. II/ö. oszt. 200 növendéke, a budafoki
áll. polg. leányisk. 150 növendéke, a budapesti áll. el. isk. lll/a. b. oszt. 80 növendéke,
a IX. ker. gyáli-úti közs. el. népisk. III., IV., V., VI. leányoszt. 110 növendéke, a VII ker.
nagydiófa-utcai közs. polg. fiúisk. W/a, b. oszt. 60 növendéke, az izr. siketnémák orsz.
intézetének 83 növendéke, a VII. Wesselényi-utczai közs. polg. isk. Illa. oszt. 50 növen
déke, a VI. ker. nagymezö-utczai polg fiúisk. 160 növendéke, a verséczi városi polg.
leányisk. 30 növendéke.
Budapest, 1911. júl. 3.
Dr. Semayer Vüibáld
m. n. múz. igazgató-őr, a népr. oszt. vezetője.

Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az
1911. év harmadik évnegyedében.
I. Gyüjteményiárgy. Az évnegyedi gyarapodás 434 drb. Ebből vétel 317, ajándék:
117 drb.
A) A vételek részletezése: ruházat, női kézimunka és ékszer: 134, fonás-szövési
szerszám: 7, konyhaeszköz: 7, bútorzat: 5, használati tárgy: 11, mezőgazdasági tárgy:
1, vadászati tárgy: 1, pásztoréleti tárgy: 15, kisinesterségi tárgy: 3, kultusztárgy
6, fegyver: 1, épületrész: 1, festett nagyított fénykép: 2, aquarell: 14, viseletkép
(metszet) 3, fonogrammhenger és szöveg: 22, képes album : 1, fénykép,: 83 drb.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése : Bánó Jenő, Budapest,
12 nyíl, 1 ijj, 1 terítő, 1 pár sarkantyú, 2 idol, 1 persely, 2 cserép trombita, 1 könnyező
urna, 12 csésze; 7 tál, 10 kancsó, 1 korsó, 2 kulacs, 6 virágtartó-díszedény, 1 melegíthető
bögre, 6 áldozati szobrocska s edény, 1 bálvány, 1 gyöngysor, 2 faragott fadísz, 1 kő
balta, 2 szalmakosár, 1 kőasztal, 1 mozsártörő kőből, 2 faszobrocska, 1 fatál. Banner
Benedek, Békés, 2 fénykép. Spitzer Mór, Budapest, 3 kiskanál, 3 villa, 1 kés, 1 nagy
kulacs, 3 fokosfej, 6 ezüst gomb, 1 gyufatartó. Wimmer Jenő, Vinkovcze, 2 czifrázott
pálinkás kobak. Báró Nyáry Albert, Budapest, 3 gyermekfökötö, 1 kötény, 1 vállkendő,
1 gallér, 1 képes levelezőlap. Dr. Semayer Vilibáld, Budapest, 3 színes viseletkép. Viskí
Károly, Nagyszalonta, 3 fénykép, Özv. báró Bánfly Dezsöné, Budapest, 1 koponya.
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Adamofsky Péter, Budapest, 1 dohányzacskó. Dr. Hoffmann Edith, Budapest, 1 kelet
afrikai fésű. Tóthfalusy József, Marosvásárhely, 1 fénykép.
E negyedévi szaporulatból 349 hazai tárgygyal szemben 85 külföldről származik és
pedig Szíriából 1, Asszuánból 2, Rhodoszból 2, Kelet-Afrikából 1, Mexikóból 79 drb.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre: Abaujtornára 3,
Bácsbodrogra 1, Baranyára 3, Békésre 1, Biharra 1, Borsodra 2, Esztergomra 1, Fejérre 3,
Fogarasra 1, Győrre 2, Hajdúra 7, Háromszékre 15, Hevesre 17, Hontra 3, Hunyadra 34,
Marostordára 2, Nógrádra 61, Nyitrára 2, Pestre 24, Somogyra 3, Sopronra 20, Szeremre 17,
Tolnára 2, Tordaaranyosra 17, Udvarhelyre 4, Vasra 24, Veszprémre 38. Közelebbi
meghatározás nélkül Nagyalföldre 1 és Magyarországra 39 drb.
II. Könyv. A gyarapodás összesen 50 munka. Ebből vétel: 23 új, 11 folyó,
ajándék: 7 új, csere: folyó munka.
a) Ajándékoztak: Fábián Gyula, Sárvár, 1 új, dr. Roska Márton, Kolozsvár, 1 új,
dr. Semayer Vilibáld, Budapest, 4 új, Anner K. Bukarest, 1 új munkát.
b) Cserébe küldtek: a Cesky Lid szerk. Prága 1 folyó, a Stadt. Museum CarolinoAugusteum, Salzburg, 1 folyó, a Gesellschaft für Erd- und Völkerkunde, Giessen, 1 folyó,
a Schweizer. Landesmuseum, Zürich, 1 folyó, a Norsk Folkemuseum, Krisztiania 1 folyó,
a Museum voor land- en volkenkunde en maritiem museum „Prins Hendrik", Rotterdam,
1 folyó, a Publicsnova i Rumjanczovszkava muzej, Moszkva, 2 folyó, a Muzej po
antropologii i etnognafii pri imperatorszkoj akademii nauk, Szentpétervár, 1 folyó munkát.
III. Felszerelési tárgy. 1 drb. vétel útján került az osztályba.
IV. Végzeit munkálatok. Ebben az évnegyedben az osztály tisztviselői legnagyobbrészben szabadságon voltak. Dr. Györffy István Bihar vm. belényesi járásának magyar
sága közepette folytatott két hónapra terjedt gyűjtést, a mely igen gazdag eredménynyel
végződött. Barátosi Balogh Benedek és dr. Bán Aladár fővárosi tanárok, az osztály
számára való néprajzi gyűjtéssel, huzamosabb időtt töltöttek a zűrjének illetőleg észtek
területén és ezáltal a rokonsági területről származott tárgyaink száma és értéke nagy
ban gyarapodott. Dr. Semayer Vilibáld osztályvezető, a fővárosi múzeum kiküldöttjével
egyetemben kiválogatta és átvette a fővárostól azt a hatalmas néprajzi gyűjteményt,
a mely Zichy Jenő gróf hagyatékában maradt. Ennek a gyűjteménynek osztályunkba
való elhelyezésére a csarnok északi oldalán levő, külön teremnek is beváló szárny fog
szolgálni s ezért is a két évvel ezelőtt itt kiállított magyarországi újabb szaporulati
tárgyakat, részben raktárba helyeztük, részben pedig a gyűjtemény többi részébe be
olvasztottuk. A Zichy-gyűjtemény a már eddig is kiállított darabok belevonásával itt
együttesen fog felállíttatni, a mely munkálatnak elvégzése a negyedik évnegyedre jutott.
V. Látogató. 14,709 személy. A látogatók ezen összegében bentfoglaltatnak a
következő iskolák növendékei: a skót ref. polg. leányisk- III. oszt. növendékei, a II. ker,
áll. tanítónőképző IV. oszt. 60 növendéke, a pesti izr. hitközs. polg. fiúisk. 70 növendéke,
az állami kisegítő iskola 74 növendéke, a felsöerdősori közs. el. fiúisk. 111/ a. b, c. oszt.
növendékei, a kecskeméti ref. fögym. 30 növendéke, az ideges gyermekek alsó- és
középfokú budapesti áll. intézetének 20 növendéke.
Budapest, 1911 okt 3.
Dr. Semayer Vilibáld,
m. n. múz. igazgató-őr, a népr. oszt. vezetője.

A'Magyar Néprajzi Társaság
tisztikara és választmánya.
Elnök:
Szalay Imre, min. tanácsos
(M. Nemzeti Múzeum.)

Csánki Dezső dr.

Alelnökök:
Sebestyén Gyula dr.

(I., Vár, Orsz. Levéltár.)

(M. Nemzeti Múzeum.)

Főtitkár:
Solymossy Sándor dr.

Titkár:
Bán Aladár dr.

(VII., Zugtó-utcza 16., II)

(VIII., Koszorú-uteza 25., III.j

Pénztárnok:
Kövecsesi Danes Árpád

Könyvtárnok:
Beluleszkó Sándor dr.

(II., Toldy Ferencz-utcza 50.)

(VI., Városliget, Iparcsarnok.)

Ellenőr:
Máder Béla
(Országház-tér 11.)

a) Fővárosi választmányi
Giesswein Sándor dr.
Alexics György dr.
Győrffy István dr.
Asbóth János f
Heller Bernát dr.
Balásy Dénes
Huszka József
Balassa József dr.
20 Jancsó Benedek dr.
5 Barabás Samu
Kodály Zoltán
Barátosi Balogh Benedek
Kunos Ignácz dr.
Bartók Béla
Bátky Zsigmond dr.
Madarassy László
Binder Jenő
Mahler Ede dr.
10 Borovszky Samu dr.
25 Melich János dr.
Mészáros Gyula dr.
Erdélyi Lajos dr.
Nagy Géza
Ernyey József
Nyáry Albert báró dr.
Fabó Bertalan dr.
Rétby László dr.
Feichtinger Győző
30 Strausz Adolf
15 Goldziher Ignácz dr.

b) Vidéki vá lasztmányi
Almásy György dr., Borostyánkő
Baróti Lajos dr., Almádi
Bellosics Bálint, Baja
Bunker Rajmund, Sopron
Darnay Kálmán, Sümeg
Erdélyi Pál dr., Kolozsvár
Fiók Károly dr., Debreczen
Gálos Rezső, Temesvár
Gárdonyi Géza, Eger
10 Gönczi Ferencz, Deés
Istvánffy Gyula, Miskolcz
Kada Elek. Kecskemét
Karácsonyi János dr., Nagyvárad
Kálmány Lajos, Szeged

tagok:
Sztripszky Hiador dr.
Semayer Vilibál d dr.
Szendrei János dr.
Szentmarjai Dezső
35 Szily Kálmán dr.
Szinnyei József dr.
Szinte Gábor
Sztankó Béla
Tagányi Károly
40 Téglás Gábor
Thirring Gusztáv dr.
Tolnai Vilmos dr.
Versényi György
Vikár Béla
45 Zsilinszky M ihály.

tagok:

15 Kárpáthy Kelemen, Szombathely
Lehoczky Tivadar, Munkács
Pápay József, Debreczen
Pintér Sándor, Szécsény
Posta Béla dr., Kolozsvár
20 Cs. Sebestyén Károly, Szeged
Spitzer Mór, Pozsony-Széleskút
Szegedy Rezső dr., Pécs
Szilády Zoltán dr. Nagyenyed
Tömörkény István, Szeged
25 Varjú Elemér, Kassa
Zolnai Gyula dr., Kolozsvár
Zoltai Lajos, Debreczen.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten. 52124

