A felsöfüídi gör, kath. fatemplom, Í726.

A kolozsmegyeí fatemplomok.
Fatemplomnak a tisztán fából ácsolt templomot mondom ebben az érteke
zésemben. A faanyag maga a Kárpátok fadús vidékén egyre nő. Rendesen
tölgy- és fenyő-, kivételesen kőris-, éger-, szű- és nyárfa. A mint a maga
sabban fekvő régiókban a fenyő az uralkodó faanyag, aszerint a maga
sabban fekvő falvakban is tisztán fenyőfából építenek, legfennebb a funda
mentumgerendákhoz veszik a tölgyfát. A mélyebben fekvő régiókban,
vagyis a tölgyfa hazájában tölgyfából építenek.
Hazánkban a fatemplom a Kárpátok hegyvonulatait követi, csak ritkán
ereszkedik le az alföld síkságaira. így az északi és keleti hegyvidéken, de
főként Erdélyben igen kedvező talajra talált. Mintegy 36 vármegyében szét
szórva közel ezerre tehető a fatornyok és fatemplomok száma. Manapság
azonban ujakat nem építenek és így az elmúlásuk feltartózhatatlanul közeleg.
Rogérius mester a tatárdúlások határait, IV. Béla korában, a leégetett
fatemplomok üszkeiben látja. Tehát az Árpádok korában a fentjelzett
helyeken többnyire fatemplomokat építettek. Szent István' elrendeli, hogy
minden 10 község építsen legalább egy templomot. Vájjon nem fatemplomok
voltak-e azok, a miket az erdők alján fekvő szegény faluk sebtében elő
állítottak ?
De még ennél is előbbre megyek az idővel, ha az erdélyi Gyulák
keresztény népségére gondolok. Itt pedig a térítés munkáját a keleti egy
házhoz tartozó szerzetesek végezték, a kik az építéstant az Áthos-hegyi
iskolában tanulták.
E sejtelem azonban oly homályos térre vezet, a melyen eddig,
tudtommal, egyetlenegy pozitív adatra sem leltek. Azaz a VIII—X. századok
faépítményei már az idő vasfoga miatt sem maradhattak fel; de a lánczolat
az iratok szerint teljes és csak a kezdő szemet, az első pozitív adatot nem
találjuk meg. A Balkán felkutatása e czélból sem lenne hálátlan feladat.
A fatemplomok igazi korszaka tehát az 1241. évi tatárjárás idejéig
terjed, a mely után a kőtemplomok kora következik, a mikor csak különös
szükségletekből építettek fatemplomokat. De a fatornyok szeretete megma
radt ezutánra is, úgy, hogy a kőtemplomok mellé, közel vagy távolabb,
haranglábakat, harangtornyokat építettek fából, a harangok elhelyezésére.
A reformáczió korszaka azután különösen kedvezett a fatornyoknak s az
újonnan épített kőtemplomok mellett többnyire megtaláljuk a fatornyokat is.
A kisebb számban levő nemzetiségek, különösen az oláhok és ruthének
megújítják a fatemplomok építését és kevés kivétellel nekik köszönhetjük,
Néprajzi Értesítő. XIV.
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hogy azok a becses formák és szerkezetek, a melyek a román és gót kor
szak alatt kialakultak a faépitészetben, a végleges elenyészéstől megmene
kültek. Abból az ezerből, a mit fent jeleztem, a róm. kath. egyház birto
kában alig van hat helyen, a luth. egyházéban valamivel több, az ev. ref.
és unitárius egyházak birtokában csak egynéhány fatorony maradt meg,
pedig az írás és szájhagyomány sok helyen fenntartotta, hogy a jelenlegi
kőtemplom a régi fatemplom helyén épült. így a mai fatemplomok tömege
a gör. kath. és gör. kel. egyházak birtokában van.

1. ábra. A ref. egyház fatornya. Bikal, Kolozs m.

A fennálló fatemplomokat azok az írók, a kik ezzel foglalkoztak, mind
egybehangzóan két csoportra osztották:
I. A nyugoti, vagyis gót (lásd műmell. Felső-Füld).
II. A keleti, vagyis a bizánczi befolyás alatt épült típusokra.
E két típust már külső alakjuknál fogva is könnyen felismerjük, a
mennyiben az elsők egytornyúak, a második csoporthoz tartozók háromtornyúak. Nemzetiség szerint pedig az elsőt a magyarok, németek, oláhok és
tótok kedvelték, míg az utóbbit csak a ruthének hozták gyakorlatba a
galicziai határszéleken.
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Kolozs megyében a nyugoti, vagyis a gót csoportnak találtam igen
jeles példányait s így természetesen a fenti cím alatt csak ezekről szól
hatok most részletesen.
Hogy az a becses anyag, mely népi faépítészetünkből századok
alatt a fatornyok és templomok kultuszából folyólag felhalmozódott, az
elkallódástól megmentessék, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi osztályá-

2. ábra. A göv. kath. fatemplom. Szentmária, Kolozs m.

nak igazgatósága engem bízott meg a feladattal, hogy fényképekben és
rajzokban vegyem fel azoknak a fatornyoknak és templomoknak a képeit,
a melyek tanulságosak. E czélból 1912 április, július és augusztus havá
ban egy fiatal műépítész társaságában bejártam Kolozs megyének felső vidé
két a Kalotaysitak mentén, az Almásp&tak fő- és mellékvidékeit, a Kajániópatak és Borsapatak vidékét. Mintegy húsz fatemplomot és tornyot mértünk
fel szerkezet és külső alak szempontjából, melyek közül két toronynak és három
fatemplomnak felvételeit 3., 14., 18., 25. és 31. ábra alatt rajzban mutatom be.
Fényképekben a gyűjteményünk meghaladja a hatvan darabot, a
melyekből harminczhárom darabot (negatív és pozitív képekben) beszolgál1*
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tattam a Néprajzi Múzeum igazgatóságának, hogy mindenki hozzáférhessen,
a ki e tárgyban tanulmányokat kíván végezni.
I. Magyar-Bikái, fatorony, az ev. ref. egyház tulajdona. Mellette

3. ábra.

kőtemplom csúcsíves részletekkel a XVI. századból, rozoga állapotban.
Plafondja festett renovált diszitményű, fakazettás. A hárfa-oszlopokon festett
mellvéddel, tulipános díszítésekkel. A nyugoti oromfal mellett mintegy három

A K0L0Z8MEQYEI

FATEMPLOMOK

méternyire emelkedik a közel húsz méter magas fatorony zsindelyfedéllel.
Részletes rajz 1. ábra.
A terv. Egyszerű; egyenes vonalakkal úgy állítja elénk az egész tor
nyot alaprajz és függrajzban, a mint azt az ácsmester megrajzolja, vagy
rajz hiányában magának kis modellben elkészíti. (Példa a tordai fahíd min
tája, a melyet Torda városa őriz.) Innen veszi az egyes fadarabok hosszát
és vastagságát. A megfelelő faanyagot az erdőben kikeresi és az emberei
vel (legalább négy gyakorolt favágó) kivágatja. Az igy nyert gömbölyű
sudár fának egyik oldalát egyenesre kifaragtatja, hogy a csapózsinórral a
középvonalt reácsaphassa. Minden méretet e vonaltól számít aztán, ez az
úgynevezett vezetővonal, a melyet a rajzon is szemlélhetünk. A régi mér-

4. ábra. A gör. kath. fatemplom torony erkélye.
Épült 1727-ben. Felsőfüld, Kolozs m.
••••,

ték, az öl, hat lábra és minden láb tizenkét hüvelyekre osztva, ply termé
szetes tájékozódást nyújtott az egyes részletekhez, minthogy az egység az
emberi testről és annak részeiről vétetett, hogy el nem téveszthette a szá
mítást. (A mai méter-rendszer erre nem oly alkalmas).
Magam sem voltam megelégedve sem a fényképi, sem a rajzi felvé
telekkel, hanem az egész tornyot 1/1B nagyságban elkészítettem. Sok mun
kát igényelt, de az okulás megérdemelte a ráfordított fáradságot. Kern
találtam olyan ácsmestert, a ki mellett közvetlenül szemlélhettem volna egy
ilyen toronynak vagy templomnak elkészítését.
A felvett templomok közt korra legfiatalabb a Szt.-Márián, 1857-ben
épült fatemplom (2. ábra) és a malomszegi 1855-ből. Építőmestere, a nyugal
mazott pap már régen meghalt. A falubeliek azt beszélik, hogy az erdőben
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faragta ki a hozzá való faanyagot és rakta össze az utolsó részletekig.
Majd megbetűzte és megszámozta a megfelelő darabokat s azután szétszedve,
úgy szállították a mostani helyére, a hol aztán újból összerakta.
A fatorony részei: a lábak vagy a toronyoldal,
a harangház az erkélylyel,
a sisaktetö a fióktornyokkal.
Van négylábú és nyolczlábú fatorony.
A lábak alatt értem azt a négy faoszlopot, a mely a torony oldalfalát
képezi, deszka vagy zsindely borítékkal, a harangházat és a fedélszéket
tartja. Jelen esetben egy nyolczlábú tornyot ismerünk meg, mert a középső
oszlop, a császárfa, nem számítható a lábakhoz, az egész toronytestnek a
fő elemét teszi, a szerkezetet irányítja, köti; de úgy kell vele elbánni,
hogy a lapolások, berovások, vállazások azt meg ne sértsék. Csak azokat a
fúrásokat tűri meg, a melyeket a toronysisak alá eső részén ejtenek abból
a czélból, hogy fogakat tűzzenek bele, a fel- és leszállás biztosítására állandó

5. á. A toronyláb kétféle állása.

6. á. Erkélytartó konzol a bikali toronynál

létrává tegyék. Ez csak a torony gombját, csillagát, vagy keresztjét viseli
s a függélyes állásnak hü képviselője. A többi gerenda arravaló, hogy őt
e helyzetben megőrizze s azt a terhelést vagy oldalnyomást, a mely a
császárfát ezen állásából kimozdíthatná, felfogja és elhárítsa.
A császárfa kiválasztása nem kis gondot ád, mert egyenesnek, sudárnak és a torony tényleges magasságával egyenlő hosszúnak kell lennie.
(10—12 öl.)
A lábak a császárfa vastagságát mérik; de hosszúságban ennek a
felére terjednek ki. (5—6 öl.)
A talpgerendák vagy a fundamentomgerendák l1/2 láb vastagságban
vízszintesen egymásba lapolva úgy helyeztetnek el, hogy a szabályos négy
szöget négyes osztásban képezzék. Minden osztás sarkán egy-egy oszlop
áll, a melyekből a kilencz belsőt már ismerjük, mint a császárfát és a nyolcz
toronylábat; a külsők rövidebbek, csak egy öl magasak és arravalók,
hogy a padlásgerendákat tartsák. Számszerint 16. így tehát a bikali torony
nak e melléklábakkal együtt éppen huszonöt lába van. A lábak alól-felül
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csapos végükkel illeszkednek a talpfákra és a padlásgerendákba. Ezenfelül
még a rálapolt könyök-kötések is védik az ingadozástól.
A padlásgerendázat éppen úgy egymásba rovott rendszerben fekszik
a lábak felett, mint a fundamentum, csakhogy a kilencz toronyláb elől
némileg (felerészben) kitérnek, vagy jobbra, vagy balra, aszerint a mint
a lábak állanak. A kitérés mértékét és az így alakuló helyzetét a padlásgerendázatnak szemlélteti a harmadik alaprajz (3. ábra); a világosan tar
tott gerendatestek részben fedik az alattuk lévő, de szélesebb gerenda-

7. ábra. A bikali ref. fatorony mintája. (Készítette Szinte G.)

testeket a melyek kiválnak a sötétebb szín által. De maga a fuggrajz is
mindkét esetben (terv és szerkezet) eléggé feltünteti a helyzetet.
Van még egy másik módja is a kitérésnek, a melyet az idecsatolt
5. ábrán szemlélhetünk. Itt ugyanis a toronylábak térnek ki a fedélgerendának, miáltal a függőleges állásból befelé hajolván, pilonszerű állásba
jutnak. Minthogy az alapállás ezáltal mintegy kiszélesedik alulról, felülről
pedig összébb megy: a tartóerő, némikép szilárdabbá teszi a szerkezetet,
nem annyira a függőlegesen ránehezedő holt súly, mint inkább az oldalnyo
más és csavarás által működő eleven erő ellen. E pilonszerű terpeszállást fel-
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ismerjük a fatornyoknál akkor is, a mikor a templom fedele alá bujtatva,
az elkerülendő padlógerendák hiányoznak. (L. 18. ábra. Felső-Fűid.)
Az egyenes állású toronylábak még egyszer találkoznak ilyen padló
gerendák okozta akadálylyal: a harangház alsó padlásánál. Ezeket is, hasonló
módon elkerülve, csapos végeikkel belenyálnak a harangház felső padló
gerendáiba.
A lábaknak akár egyenes, akár pedig pilonszerű állása nem biztosítaná a
toronytest fennállását, ha az úgynevezett vihargerendákkal meg nem kötnék
mind a négy oldalról. A vihargerenda két könyökkel átfogja a fundamentum-

8. ábra. A ref. egyház fatornya. (XVIII. századból.
Parnos, Kolozs m.

és a padlógerendát a toronyoszlopokkal együtt, úgy hogy két-két szembejövő
vihargerenda egymásba kapva x alakot mutat. Rálapolással és faszegekkel
foglalják egybe mindenütt a találkozást. Ha csak két gerenda találkozik, azokat
könnyű összeilleszteni; de már három gerendát egymásra lapolni nem helyes,
mert ez gyengíti a fát, ezt kerülni kell: éppen ezért az x alak nem egyenlő szá
rakkal alakíttatik, hanem egy hosszabb szár egy rövidebbel találkozik.
Ennek másik előnye még az is, hogy a sarokoszloplábak felváltva kap
ják a rálapolást. A vihargerendák oly biztos szerkezetet adnak a torony
épületnek, hogy még a legnagyobb viharokban is megállják a helyüket a

;

A KOLOZSMEGYEI FATEMPLOMOK

y

még oly ócska fatornyok is. Erdélyben a mult év tavaszán oly irtózatos orkán
dühöngött, hogy a kőtornyok, templomok, házak, csűrök is összedűltek; de
a fatornyok és a fatemplomokból egy sem pusztult el.
Még egy biztosítéka a fatorony szilárdságának abban áll, hogy a magas
sága nem igen terjed túl az alapszélesség háromszorosánál.
A rajzos ábrákban A-B- vei jeleztem a torony szélességét mindenütt, mint
egységet; így a bikalinál is az A-B szélesség húsz láb, tehát a torony egész
magassága a gombig, vagyis a szerkezet befejezéséig hatvan láb, azaz tíz ö\

9. á. A banffyhunyadi ref. templom. (A toronyfedél a XVIII. sz.-ból.)

Mindig csodáljuk azt az összhangot, a mi egy fatorony részeinek
helyes arányaiban előttünk áll. Pedig az építőmester itt annyira kötött
formák előtt áll, hogy attól el sem térhet. így például az alap szélessége
a magasság korlátjában V3 marad. Igen magas fa sem nő az erdőben
10—15 ölön túl sudár alakra. így van a részek arányaival is: az oldal
fedél (szoknya) egyenlő oldalú háromszög (hatvan fok hajlású szarufák
számára), a harangszék ennek gerinczén egy öl magas; a szélesség a lábak
távolában már benne van. Ehhez adhat még egy-egy fél ölet mind a négy
oldalon a torony erkély kiszögellésével, melyhez aztán a torony sisakfedele
alkalmazkodik egy-két láb kiszögelléssel. A toronyfedél két gúla összetóte-
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léből telik ki ú. m.: az alsó négyoldalú gúla alapjával a harangszék pad
lásán nyugszik. Oldalhajlása negyvenöt és hatvan fok líözt váltakozik.
Erre jön a magas sisak, rendesen szabályos nyolczszögű alapon, a mely abból
a négyszögből formálható, a mit a toronylábak felső végeikkel határolnak.
Itt csak annyi változatosság kínálkozik, hogy a nyolczszöget lehet élével
és lehet oldalaival az alapnégyszögbe beállítani. Ez utóbbi eljárás meg
szokottabb, de előfordul az előbbi is. Megemlítem még, hogy a bikali fatorony

10. ábra. A ref. templom. Kettesd, Kolozs m.

nyolcz lába közül csak kettő megy a fedélpárkányig, míg a többi a harang
szék alsó padlásgerendáiban megszűnik. Ezáltal a harangház szabadabbá
lesz; de a tetőszerkezet szilárdsága szenved. A császárfa és a két torony
láb közé állított külön szerkezeten lógnak a harangok.
Az oláh templomokra alkalmazott tornyokon a harangház és a torony
erkély visszafejlődést mutat, a mennyiben itt a harangok nem is szüksé
gesek, minthogy ezeket pótolja a toka. (Keményfa deszka vagy vas-
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lemez, szabadon felfüggesztve, a melyet kalapácscsal,, vagy fabotokkal hoz
nak rezgésbe.) Ezt is csak ritkán alkalmazzák a toronyban, többnyire a
templom oldalán lóg.
A fatorony díszítései jórészt szerkezetiek: így
1. A könyökkötéseket a lábakon íves, pillangószárnyas alakra vágják
ki, a szögfejeket meghagyják, a gerendaéleket helyenként leszedik.
2. A toronyerkély (4. ábra) legpazarabb díszítése a toronynak, de
mégsem felesleges, mert a kilátást elősegíti és a toronyházat jelentékenyen

11. ábra. A ref. templom fatornya. Nagypetri, Kolozs m.

megnagyobbítja. Emellett oszlopos árkádjaival, csipkésen tagolt mellvéd
jével a fedél és oldalátmenetet építészeti formákkal gazdagítja. Azok a kis
konzolok, (6. ábra) a melyek a kiálló gérendavégeket alátámasztják, helyesen
beosztva újabb átmenetet közvetítenek a függőleges és vízszintes vonalak közt.
A bikali torony árkádjait az építőmester elsikkasztotta, vagy az átépí
téskor megspórolta, mert úgy látszik, hogy a torony két renováláson ment
át. Az elsőn a vihargerendák kötése változott meg; a másodikon az erkély
árkádjai tűntek el. Nem is követhettem minden részletében az én mintám
készítése alkalmával a bikali tornyot; így főképen a toronyerkély árkád
jait kölcsönöztem a tamás falvi fatemplom tornáczáról. V. ö. 1., 2., 4—7.
ábrákat.
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3. A toronyfiókok, mint ismétlődő elemek, a fedélhajlást szellemesen
töltik ki.
4. A zsindelyezés számtalan változata (szögletes, íves, tarélyos) mint
finom pikkely fedi be a torony felületét. Próbálták a zsindelyt cseréppel,
bádoglemezekkel helyettesíteni; de az összhang jelentékeny kárával. Egyéb
csillogást nem tűr magán a fatorony, mint a bádoggombot a kereszttel,
vagy a csillaggal.
A bikali fatorony építési idejét semmi írott jel nem határozza meg,

12. ábra. A gör. kath. fatemplom keleti része. Felsöfüld, Kolozs m.

így kénytelenek vagyunk a tölgyfa-anyag patinájához fordulni, a melyből
valószínű hozzávetéssel 250—300 évre becsülöm annak korát.
II. Farnos. Fatorony az ev. ref. egyh. tulajdona. Szabadon áll a czinterem egyik szögletén. Távolabb tőle kőtemplom a XVI. századból, melynek
ablakaiban néhány jó] faragott csúcsíves profil látható.
A torony felöl magas kőfalon áll, egyszerű, de nagyon helyes szer
kezettel Négyzetes alapon négy toronyláb emelkedik, középen a császárfa
egy mellékgerenda középpontján.
A toronyalj padlásgerendáit még nyolcz meilékláb tartja, melyek közül
négy a szegleten, négy pedig a vonal közepén áll.
Mindenik láb alól-felül egy-egy könyökkötéssel fogózkodik a talp- és
fedélgerendákba.
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A toronyoldal-oszlopok megkerülik a toronyalj és harangház padló
gerendáit és felhatolnak a főpárkányig, a melynek keresztgerendáiba csapos
végeikkel erösítvék. Viharfáik két szakaszban szabályos x-et mutatnak, nem
lévén útjokban a középső oszlop, mint a bikalinál. A császárfának csak
a vízszintes kötőgerendák adják az erőt. A harangház úgy van elhelyezve,

13. ábra. A gör. kath. fatemplom déli oldala.
Felsöfüld, Kolozs m.

mintha az egyenlő oldalú háromszög csúcsán nyugodnék, pedig e pontot
csak úgy találjuk meg, ha a szarufák felső végeit meghosszabbítva kép
zeljük. (Lásd 14 ábra, teiv.)
Alapterülete 9 Q-öl, a félölnyire kiugró erkélyekkel együtt. Három
nyílású erkélye árkádos, faragott oszlopokkal. (L. az erkély részlete Vi0 nagys.)
A toronytető kettős sisakból áll; az alsó szab. négyszögalapú gúla,
45 fokos oldalhajlásszöggel. A felső szab. nyolczszögalapú\ magas gúla.
A toronyfiókok hiányoznak, valamint a toronyerkély mellvédjéről is a

14

SZINTE

GABOR

14. ábra.

A K0L0Z8MEGYEI FATEMPLOMOK

15

szokásos csipkedísz, de azért a torony alakja megnyerő és igen kellemes
benyomást keltő. (L. 8.- ábra.) Semmi dísz rajta, semmi felesleges, csak
éppen a mi biztosítja a fennállását. Még a zsindelyezéssel is takarékos
kodott az ácsmester, a mennyiben a torony oldalára függőleges helyzetben
deszkákat szegezett. Kis ablaknyílás ad némi világosságot az elsötétített
torony testében. Egyik harangja XIV. századból való.
Alapszélessége 17 láb, teljes magassága 51 láb, azaz 8 öl 3 láb.
Anyaga fiatal tölgy. Állapota jókarban. Kora XVIII. század.

15. ábra. A gör. kath. fatorony és templom.

(A XVIII. századból.) Bocs, Kolozs m.
A fatornyok felső része, az erkély, a toronysisak és a toronyfiókok,
annyira kedvelt formák voltak egészen a XIX. század közepéig, hogy
kőtornyokon is alkalmazták. így a bánfihunyadi ev. ref. templom kőtornya
(9. ábra), ilyen árkádos toronytetővel van befödve. Csakhogy a kőalapzat
és faszerkezet közt nem találták meg a biztos összeköttetést máskép, mint
hogy a torony lábait a kőtorony belsejében lenyújtották az első emeletig.
Hasonló toronytetők láthatók Kolozs megyében még: Kalota Szt. Királyon.
M. Valkón, Damoson, Jákótelkén, Körösfőn, mind az ev. ref. egyház bir
tokában, részint zsindely, részint fehér bádogburkolattal.
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A kettesdi (Kolozs m.) ev. ref. templom mellett közvetlen érintkezés
ben áll a fatorony (10. ábra) a templom nyugati falával, a nélkül, hogy a
toronyalj fedele egyeztetve volna a templom fedelével.
Nagy Petriben (Kolozs m.) a fatorony egy ősrégi XVI. századbeli
templom mellett áll. Az erkély nélküli a fatornyok ősi mintája (11. ábra).
A felsőfüldi gör. kath. fatemplom Kolozs megyében a fatemplomok
királya (1. mümell.). Magasan felszökkenő toronysisakja merész alkotás,
de impozáns hatása kétségtelen. Lankás domboldalon áll, a fák sűrűjéből
alig látszik ki a templom tornáczos oldala, s ugyancsak körül kell nézni a
helyet, a míg a fényképfelvétel számára megtaláljuk a legalkalmasabb
szempontot. Kirándulásom számára a kora tavaszi időt választottam április
havában, a falevelek fakadása előtt, de így sem lehetett elkerülni felvé-

16. ábra. A gör. kel. fatemplom. (A XVII. századból.) Kiskalota, Kolozs m.

teleimről a fák ágainak zavaró hatását. Legjobban sikerült a felvétel a plé
bánia uvaráról (12. ábra), a mely a fészer és a papilak közt a háttérben
adja a templom képét a keleti részen. A harmadik felvétel sem elégítheti
ki a szemlélőt, mert a nagy távolság miatt a templom kicsiny (13- ábra).
De bármilyen szempontból nézzük is e templomot, olyan lebilincselő hatást
tesz reánk, a mit képben visszaadni lehetetlen. Faragott, díszes ajtó szem
öldökén cirillbetüs felírás elmondja, hogy ki volt a mestere: „az egyik
Petru, Brudul Gregornak fia, Kendermáli, a másik Nyikuláj Egregyből."
Évszám 1727.
Faanyaga elsőrendű tölgy olyan jó karban, mintha csak 10 év előtt
épült volna fel. Oszlopos tornáca vésett díszítményeivel elsőrendű munka;
sajátságos keveréke a reneszánsz indáknak és a gót vésésnek. (Kerbschnitt).
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A mint a helybeli pap, Tulbure György esperes úr mondja, már
gyűjtik a pénzt egy új kőtemplom építéséhez. Itt volna tehát a kedvező
alkalom, hogy e becses műemlék megvásároltassék és alkalmas helyen a
múzeum felügyelősége által gondoztassék. Egy-két év még és ha nem cse
lekszünk, a templom tűzre kerül. A czinterem kerítésének két toronyfedelű
kapuja van, mindkettő, különösen az oszlopok faragása, barokk, stílus
ban, meglepő szép. A középfüldi fatemplom belső szerkezete elég tanul
ságot nyújt arra, hogy miképen egyesült a két elem — a templom és a
torony — egymással. Mert míg a bikali és a farnosi tornyokat szemléltük,
még nem is gondoltunk arra, hogy a fatemplom a mai alakjában a két
test egygyé olvasztásából telt ki.

17. ábra. Részlet a gör. kath. fatemplomról.
Felsőfüld, Kolozs m.

A fatorony — a mint láttuk — önmagában is megállhat és építé
szetileg véve, éppen úgy mint esztétikailag, egy befejezett egészet képez;
de a fatemplom a torony nélkül, zsindelyfedéllel szegényesen kiállítva:
akárcsak egy lakóház benyomását keltené. Mihelyt a torony rajta van,
azonnal megváltozik a hangulatkeltés és a templom kiemelkedik a profán
épületek sorából.
Kolozs megyében Bocs nevű községben a gör. kath. fatemplom (15.
ábra) és a torony, mintegy két méter távolban, külön állanak. De már a
közeli faluban, Kiskalotán, a kettőt egyesítve látjuk, elég bátortalanul,
mert csak a magas kúpfedél közös rajtuk, szerkezetileg még mindkettő
különállónak mondható (16. ábra). Az ekklézsia deszkaalkotmánynyal takarNéprajzi Értesítő. XIV.
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gátja a toronylábakat. E két példa eleget beszél a múltra vonatkozólag,
mert elmondja, hogy sok idő kellett ahhoz, a míg a torony súlyát a templom
derekára és a padlásgerendák hordképességére rá merték bízni.
A felsőfüldi fatemplom ez egyesítésnek a legtökéletesebb formája,
ezért ennek leírására a legtöbb időt fordítom.
A rajz (III. tábla) úgy készült, hogy az egyes alkotórészek mintegy
áttetsző testen szemlélhetők legyenek. Az első ábra (terv) szemben, a má
sodik (kivitel) oldalt ábrázolja az egész templomtestet. Az első inkább a
torony szerkezetét öleli fel, míg a második főkép a templomot elemezi.
Hozzáfűződnek, mint részletek, a toronyerkély (l/20 nagyságban), a templomtornácz (Vi0 nagyság), főkép a szerkezet kimutatására törekedve és a
templomajtó oldalfájának a díszítése.

19. ábra. A gör. katli. fatemplom tornácza. Almásnyires, Kolozs m.

A templom beosztását három részben találtam meg: 1. A szentély.
2. A csarnok. 3. Az előcsarnok.
A szentély rendesen keletelve, egy szab. négyszögből (a quadrátból)
alakul azáltal, hogy a keleti oldalon két sarok 45 fok alatt elvágatik, de
úgy, hogy a szabályos nyolczszög három oldala, egyenlő méretekkel kerül
jön ki belőle. Az oldalfalakat fogrovatokkal úgy építik fel (1. 17. ábra),
hogy a felső két sor gerenda végei a faitól messze kiállanak, a felső sor
végei éppen hogy össze nem érnek (1. alaprajz). Ezeknek rendeltetése,
hogy a fedélpárkány (eszterhéj, csepegés) koszorúgerendáját viseljék.
A szentély alapozása magas (két m) kőfalon kezdődik, a melynek felső
kiálló része zsindely fedéllel van borítva. Az egész templom ilyen alapozási
munkát igényelt, mert a lejtős hegyoldalt feltöltéssel kellett kiegyenlíteni.
Erre helyezték vízszintesen a rakófákat, négyszögre ácsolt egyenes boronák,
9*
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a melyek egymásra borulva, minden pótlóanyag nélkül alkotják a templom
falát. A legalsó, vagyis a fundamentumgerendák a legerősebbek 30X36 cm
(12 X14 hüvelyke) méretekben. A rakófák mérete 30 X 1 5 cm közt váltakozik.
A mint a legalsó réteg körülfutja az alaprajzban látható területet, minden
szögletnél a keresztben fekvő darabok végeikkel egymásba illeszkednek.
Ennek számtalan módja van: egymásba rovás kiálló végekkel az alapsoron
és a felső két soron farkasfogba illesztés a középsorokon (1. fénykép) a
türei és nagyesküllői templomokról (20. ábra).
A szentélyt csak három kis ablak világítja meg, keletre és délre
tekintve. Ez ablakok azért oly kicsinyek, mert a két egymásra következő
gerenda szélességéből nagyobbat elvenni nem lehetett a gerenda teljes átmet
szése nélkül, a mely esetben függélyes váltólemezről kellett volna gondos-

17. á. A gör. kath. fatemplom tornácza. (A XIX. sz.-ból.) Jíagyesküllő, Kolozs m.

kodni. A boltozat szintén tölgyfalem ezekből készül és a boltczikkelyek is
gondosan egymásba vannak róva. A belsőfalak és a boltozatok festmények
kel vannak elborítva, a melyek Krisztust és az apostolokat ábrázolják, a
boltozat közepéről a Szt. Háromság tekint le ránk. Bútorzata: a középen
egy asztal áll a szentséggel, az északi fal mellett egy szekrény az egyházi
felszerelések megóvására. Három kis ajtó vezet a szentélybe, egy a középen
és kettő oldalt. Isteni tisztelet közben csak a papnak szabad a szentélybe
lépni a két mellékajtón, a középsőajtó az egyházfejedelem számára van
fenntartva.
A szentély szintje egy lépcsőfokkal magasabb a többi részek szintjénél.
A csarnok az egyház férfitagjai részére épült, a szentély nyugati
részéhez csatlakozik, ennél rendesen egy-egy félöllel tágasabb. Hossza négy
öl, szélessége három öl. Négy ablaknyíláson át kapja a világítást, a melyek
kétoldalt állanak egymással szemben, kettő a déli, kettő az északi falon.
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A csarnokot a szentélytől a képszék (Ikonostazion) választja el. Ez a szó
szoros értelmében tele van aggatva képekkel, kendőkkel, gyertyákkal (1. a
21. á.). Előtte az olvasópulpitus kendővel leterítve. A falak mentén ülőpadok
kartámlákkal az egyház tekintélyesebb tagjai (a presbyterek) számára, mások
nak alkalmilag mozgatható ülőpadokat hoznak be, vagy állva hallgatják
végig az isteni tiszteletet. A falak szabad részei telepingálva bibliai tárgyú
képekkel, a melyek az ó- és újszövetséget illusztrálják az írástudatlan nép előtt.

21. ábra. A gör. kath. fatemplom belseje.
Felsőfüld, Kolozs m.

A templomnak e szakasza is félköríves dongabolttal van borítva, a
mely széles, lapos és megfelelő hosszú tölgyfalemezekből (néhol fenyőfa)
van összerakva, úgy hogy támasztékot csak a két végső falakon és közé
pen az ívbordán (hevederiv) nyernek. Ilyen ívbordát látunk rajzban a IV.
táblán Alsófüldön, a mely apró részekből van összerakva, míg a nagyesküllői
igen nagy templom ívbordája (7*70 m) egyetlen darab hajlított fából van.
Az előcsarnok a nők részére fenntartott hely 2—3 öl kiterjedésben a
templom nyugati végét foglalja el. A közfal, a mely a két osztályt egymástól
elválasztja áttört boronafal (1. 22. ábra), melynek széles nyílásán keresztül
nézik az isteni tisztelet lefolyását. E közfalon nyílik amaz ajtó is, a melyen
át a férfiak csarnokába jutunk. Ülőpadok itt nincsenek, mert a nők csak
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állva, egymáshátán szorongva fogadják a papi áldást. Az ajtaja délre nyílik,
ablaka kettő van, a nyugoti oldalon és az északi oldalon szemben az ajtóval.
Mennyezete gerendás, a mely a toronyszerkezetet tartja. E padláson helyezték
el a legények karát, a mely fél öl magas mellvéddel hidalja át a templom

22. ábra. Választófal a férfiak és a nök helye között
a felsőfüldi templomban.

egész szélességét. Ide vezet ama falépcső, a mely a folyosó (tornácz) végé
ben látható (1. 23. ábra).
A fedélszerkezet elhelyezése fölötte kényes, a mennyiben a szentély
és a csarnok fölött a boltozat miatt keresztgerendákat nem lehet alkalmazni.

23. ábra. A fatemplom bejárata. Felsöfüld, Kolozs m.

Csak a körfalakon nyugszik a fedélszék, de minthogy ennek is nagy részét
a főfalakon a boltívek foglalják el kénytelenek voltak a közfalak felső
gerendáit mintegy fél öllel a falon túl kiereszteni a koszorúfa számára,
a melyen aztán a kakasülős szarufák állanak. A nagy fedéJkieresztés
tehát főképen a boltozat miatt történik, de gyakorlati haszna is van abban,
hogy a könnyen korhadó faanyagot a csapadéktól védi. A fedéleresz valódi
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és fattyúgerenda végeken nyugszik, a melyek konzol formára kiképezett
gótikus profilokat mutatnak (1. fedélkonzolok 24. ábra). Ott, a hol ilyen
gerendavégek nincsenek, mind pl. a csarnok közepén, ál-gerendával (fattyú
gerenda) segítettek magukon a találékony építőmesterek. Ábránk első pél
dánya ilyen fattyúgerendás konzolt mutat. A szarufák alakja az egyenlő
oldalú háromszögből származik, a melynek mindenik hajlási szöge 60 fok.
Különös gondot kellett arra fordítani, hogy a szarufák a donga boltívezetével érintkezésbe ne jöhessenek.
A torony szerkezete már ismeretes a bikali és farnosi példák után,
itt csak azt jegyezzük meg, hogy a toronyalj a melléklábakkal együtt
terjesen felesleges. Átvesszük a szerkezetet teljesen a felső részből. Négy
lábon áll a torony ama keresztgerendákon, a melyeket a női osztály, vagyis

24. á. Fedélkonzolok a felsőfüldi templomról.

az előcsarnok padlós gerendái fölé helyeznek el. A császárfa számára külön
pótgerenda kell. A lábak pilonszerü hajlással a templom tető gerincze felett
csak annyira emelkednek ki, a mennyivel a harangház magassága (5 láb)
azt megköveteli. így a harangház alsó padlása a gerincztetővel éppen
egymagasságba jut, a mi egyszerűsíti a toronyoldal és a templom tető
befedését, a vihargerendáknak pedig megadja a kellő távolságot ahhoz,
hogy a fedélszerkezettel érintkezésbe ne jöjjenek. Lehet a födelet akár
hányszor lebontani, megújítani anélkül, hogy a torony szilárdságát meg
bolygatnánk. Még a boltozat falával sem érintkezik a torony lába, pedig
az egyenesen álló szerkezet mellett erre úgyszólván utalva van; de nem
találtam reá példát. Arra van eset, hogy a boltozat felől a vihargerendák
csak a lábakig nyúlnak felülről lefelé (1. 25. és 31. á., Alsófüld, Kisesküllő),
mert a csarnok felett nincs hely a vízszintes gerendák számára, A kettesdi
fatorony (10. ábra), a mely a templom kőfalához simul, élénk példája annak,
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hogy enélkül is megállja helyét a torony. A füldi torony mestere merész
kedett a toronysisak felállításával, a mennyiben az A B alaptávolság
négyszeresét mérte a császárfára és éppen ez újítással, e szokatlan méret
tel érte el a legnagyobb hatást. A toronyerkély szerkezetét a 18. ábrán
szemlélhetjük, míg a torony-fiókok beállítását a szarufák közé a terv és
kivitel elég érthetően megmagyarázza a figyelmes szemlélőnek. A szentély

26. ábra. A gör. kath, fatemplom. Alsófüld, Kolozs m.

fölött alkalmazott kis torony kellemes bevégzését adja a templom tető
szerkezetének s az egybefutó gerinczvonalak csomó pontját szellemesen
oldja fel (I. 13., 15—17. ábra).
A tornácz a déli oldal (1. 18. és és 23. ábrát) egész hosszában
kiterjed. Jóllehet meglátszik rajta, hogy nem ide készült, mint szükséges
alkatrész, egészen a templomhoz simul. Szükséges, mert védi a templom
alapgerendáit, menhelyet nyújt a korán érkezőknek a templomozás meg
kezdéséig, halotti toroknál pedig a lakóházat pótolja. Emellett díszíti a
templomnak elejét, az oszlopos, árkádos mellvéd eltakarja az unalmas csu
pasz falakat. Annyira mennek már vele, hogy körülövezik a templomot
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akár van szükség reá, akár nincs,, csak a szentély marad szabadon. A régi
templomokon nincs tornácz, így Alsófüldön sincs (1. 25. és 26. ábra). Középfüldön már három oldalra terjed ki a tornácz. (27. á.) Sok régi templomon
meglátszik, hogy a tornácz csak újabban épült hozzá, de nem szerves
része a templomnak. Hosszú idő kellett ahhoz, a míg a tornácz támasztó
erejét felismerték és a kirúgó gerendavégeket reá eresztették. így aztán
megszűntek a konzolok az új építkezésben, a régi templomoknál meg

27. ábra. A gör. kath. fatemplom. Középfüld, Kolozs m.

lefűrészelték a kiálló végeket, hogy a folyosón járni lehessen. Mennyi átala
kulás ! Mennyi jele az időnek!
A székely háznál már úgy is felismertem, hogy a tornáczos házzal
csak a XVIII. század végében találkozunk, most a fatemplomoknál újabb
bizonyítékot szereztem arra, hogy a tornácz nem is oly régen szállt le a
toronyerkélyről a földszintre. Mert íme a felsőfüldinek 1728-ban még nem
volt tornácza. A középfüldit 1818-ban építették, de ennek már három
oldalon van tornácza (1. 27. ábra). Kis-Esküüön 1801-ben épült a templom
háromoldalú tornáczczal (lásd 28. és 31. ábra). Nagy-Esküllőn 1825-ben
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szintúgy (20—24. és 26—29. á.). A legfiatalabb templomokat Kolozs megyében
Malomszegen 1855-ben és Szent-Márián 1857-ben építették, de már ezek
nek a tornácz csak a nyugati oldalukra terjed ki, a fedél terhét viselik s
a toronyszerkezet súlyából is kiveszik a maguk részét. Itt tehát kezdődik
a józanság, az új elem a templom szerkezeti részévé alakult, nem pusztán
dekoráczió.
A tornácz a templomajtóval együtt jár. Hogy nézne ki az az ajtó,
a melynek nyílása a déli oldalon van, tornácza pedig nyugaton? Pedig az

28. ábra. A gör. kath. fatemplom. Kisesküllö, Kolozs m.

igazán régi (200 éves) fateniplomokon az ajtó mindig délre nyílik. Ha tehát
tornáczot illesztettek a templomhoz azt is a déli oldalra tették. És viszont,
ha valamely templomnak nyugatra nyílik az ajtaja, a tornácz is ott van.
Ez tehát előre megfontolt dolog. A tornácz az ajtók nyílását is megváltoz
tatta, t. i. átvitte a nyugati oldalra. A XIX. században már minden fatemplomnak az ajtaja nyugatra épült, valamint a tornácz is.
Faragványok. A felsőfüldi fatemplom faragványokban is a leggazdagabb
Kolozs megyében. Felülről a harmadik sor rakófán magasan kidomborodó öv
(kötélfonat utánzás) vonul körül az egész templom testén mintegy támasztékául
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a konzoloknak, mellette mindkét oldalon fűrészfogszerűen faragott szalag
fogja át az egész építményt. A konzolok profilja és a kötélfonat domborulata
egymáshoz illő, azonfelül a hely is alkalmas e dísznek, úgy, hogy jobb
helyre nem is tehető. Csak az ajtó és az ablakok nyílása vágja át e fonatot
anélkül, hogy tekintet volna reá.
Az ajtó szemöldökfája, a hol a paizsmezőben a kereszt ábrázolása
mellett a felirat foglal helyet, továbbá a két küszöb láb határozottan meg
ismerhető gót elrendezés mellett szintén kötélfonattal ékes (1. III. tábla.
A templomajtó részlete). A tornácz oszlopai és ívezete ugyan e stílben
tartott faragással vannak ékesítve (1. u. o. a tornácz részlete). Valamikor
meszeléssel próbálták felfrissíteni az ódon falakat; de igaz örömünkre szolgál,

29. ábra. A gör. kath. fatemplom Ny-i bejárata. Nagyesküllö, Kolozs m.

hogy a mészréteg már lehámlott a gerenda-falakról és a tölgyfa mély barna
színe uralkodik ismét a hangulaton.
Az alsófüldi gör. kath. fatemplom tervezetét, felépítését, két alap
rajzát, ivbordáját és a toronyerkély részletét a 25. és 26. ábrán muta
tom be.
Az Almás-patak völgyében, tágas czinterem közepén áll az ódon
egyszerűségével is megkapó fatemplom. Belsejében egy felirat található,
a mely elmondja, hogy 1718-ban festették ki, de a templom építése a
XVII. századba tehető. Erre vallanak az alacsonyra épített falak (alig 1 öl)
a vastag fundamentum-gerenda, a széles tölgylemezek és azok kieresztése,
mely már a harmadik sorral kezdődik. Konzol tartója primitív profilt,
egyszerű fogrovatot mutat. Alaprajza szokatlanul széles (3 öl) a hosszához
képest (5Va öl), a mi a toronyszerkezetnek tudható be. (A vihargerendák
szélesitik az épületet.) Toronyfedele magas, a szélesség háromszorosa, a
toronyfiókok kicsinyek, deszkából készültek. A toronyerkély ívezete nyomott,
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az oszlopok zömökek, a mellvéd csipkézete gótikus. Érdekes a főhajó
ívbordája, a mely több darabból áll, hengeres és kúpos tagozassál.
Nemsokára lebontják, a középfüldit veszik meg, mert az tágasabb és
modernebb (1. a 27. ábrában) három oldalt tornáczos. A középfüldiek már
építettek díszes kőtemplomot bizánczi stílusban, a melynek tervét az érseki
irodában Balázsfalván készítették.
III. A Jciseshüllői gö'r. Jcalh. fatemplom a kolozsmegyei templomok
közt a legmodernebb (24. és 31. ábra). Nyugati hejárata előtt kis lép
csőház emelkedik, a melynek kis tornya már nem gót, hanem barokk
szerű. Minden tekintetben meglátszik rajta a gondos tervezés és főleg a
jó kivitel. Gerendái az elmúlt 100
év alatt inkább megaczélosodtak,
mintsem gyöngültek, azt mond
hatni, hogy a legjobban konzervált
fatemplom Kolozs megyében. Alap
rajza mintának vehető. Szélessége 3
öl, az előcsarnok i y 2 öl, a csarnok
3 öl, a szentély 2 öl. A falak magas
sága 8 láb. A toronyalap kiterje
dése 21 láb, magassága 3 X 21 =
61 láb, azaz átlag 10 öl. A torony
lábak egyenesen állanak ós a to
ronysisak az általuk képezett négy
szögű oszlopot viszi át a nyolczszögű gúlába. E sima átmenetet
takarja a négy kis torony, a mely
az erkély felett a négy sarkon
épült. A templomfedél magas, az
egyenlőoldalú háromszögből szer
kesztve ; a szentély tagolását a fe
dél síkjai is követik. Ezáltal a
nagy test kissé könnyebbé, kecse
sebbé válik.
Semmi különös dísz, faragás
30 á b r a A
nincs rajta ; a szokásos kötélöve- , &L ***• fatemplom.
J
Drag, Kolozs m.
zet és conzoltartók is a legmérsékeltebb kivitelben egyszerűek. A toronyerkély csipkézete tisztán egyenes
vonalakból származik. Az ajtó szemöldökfáján már nem cirill, hanem latin
betűs felírás az építőmester nevét Milronean Juon és az évszámot adja
AO 1801.
Egykorúak még a drági és nagypetrii gör. kath. fatemplomok; de
maga a típus is annyira egy, hogy ha az évszámot nem is nézzük, úgy is
tudjuk a korát mindkettőnek (l. 30. és 32. ábrát).
Egybevetve a tapasztalatinkat, megállapíthatjuk, hogy a kolozsmegyei
fatemplomok határozottan a gót stílusban alakultak ki. Némelyikén a román
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stílus is hagyott nyomokat, de ezeket a gót stíl annyira felemésztette, hogy
csak rejtve akadunk rájuk. Ilyenek az ajtók küszöbfái az ablakok ívelt hajlása és a dongabolt. Magam is bámulom, hogy a csúcsívet nem alkal
mazták, mert ez a fedél alakjával jobban egyezne és a kivitel módja is
könnyebben menne. A gótot még a reneszánsz sem tudta kivetkőztetni
formáiból, ámbár minduntalan rábukkanunk egy-egy apró részletre, a mely
megkísérti szembeszállni a nagy haldoklóval. Ilyen a tornácz és az erkély
ívezetén a tulipán és az indás levéldísz. Még a barokk is felvonul
néhány helyen a hólyagos toronytetővel; de a gót által megállapított
összhangot ez sem tudja megtörni. 300 év alatt négy történelmi stíluson

32. ábra. A gör. kath. fatemplom. Nagypetri, Kolozs m.
ment át a fatemplom, mindenik ragasztott reá a maga formáiból valamit, ma már
az elmúlása közel van; de a haldoklóban mégis a gót stílust temetjük el.
A falusi lakások kialakulásában vezérszerep jut a templomnak. így a
kapuk, ülőszékek, deszkakerítések utánozzák a templomkapukat, ülőszé
keket és czinteremkerítéseket. Felsőfüldön az egyházfi a saját házatájékán,
a kapun, egész híven utánozta a templomajtónak azt a díszítését, a melyet
rajzban bemutattam (III. tábla). így újulnak meg az ősi formák, az igazi
szép nem hal meg azzal a testtel, a melyet eltemetünk, hanem talál
magának egy új testet, a melyben tovább él.
Szinte Gábor.

Adatok Bény község néprajzához.
Bény magyar nagyközség Esztergom vármegye párkányi járásának
északkeleti sarkában, a Garam folyó partján, a garamvölgyi vasút mellett.
A község nevét állítólag Hunt (Hont) vezér fiától, Byn-(Bény-)től kapta, kinek
itt volt a birtoka. Már a XIV. században, az Amadék pörös ügyében kiadott
oklevél szerint a község két részre oszlott, úgymint Ó-Bényre (a későbbi
Felsö-Bény, majd még később Kis-Bény) és Új-Bényre (a későbbi Alsó-Bény,
majd Nagy-Bény). Majd egyesítve Bény néven szerepel.1
A község topográfiája igen változatos. A régi Kis-Bény fekszik leg
magasabban, a templom mellett, de a Garam felé eső rész már lent van a
völgyben. A templomtól, mely a régi Kis-Bény legszélén áll, a főutcza (ez
az országút Csata—Bény—Kernend között) folyton enyhén lejt végig NagyBényen is s annak vége felé már hatalmas, árokszerű mélységben halad le
délnek az országút Kernend felé s két oldalán, magasan, Nagy-Bény fekszik,
melynek a vasút felé eső oldala megmarad abban a magasságban, mig a
Garam felé eső része erősen lejt. Mellékutczái mély gödrök tulajdonképen,
miket a Garamba zuhogó esővíz és hólé is folyton mélyebbre mos. Úgy KisBénynek mint Nagy-Bénynek a Garam felé eső része a régibb, a vasút felé
eső része újabb keletű. Az egykori két község mindegyikének régebbi részét,
tehát a Garam felé esőt „Gurgyal"-nak nevezik, de a kisbényit „FelsöGurgyal", a nagybényit „Alsó-Gurgyal"-n&k- Mint a hogy azt a község
mellékelt térképén (1. ábra) is látni.
Mindkét Gurgyalban girbe-gurba utczák és össze-visszafordult házak,
zugok és sutlikok vannak. Azért hívják „Gurgyal"-nak. Kis-Bénynek egy
újabb része (az iskola köriili rész) pedig egyenesen a községet háromszoros
gyűrűvel Övező avarkori sánczok tetejére épült.
A topográfiához tartozik az is, hogy az eredetileg a templom alatt
folyó Garamot, miután különösen a tavaszi és őszi áradások idején igen alá
mosta a meredek dombot, melynek szélére a XIII. század elején épült a
monostor és templom s így veszélyeztetvén azoknak fundamentumát, a folyót
1

Vár.* és Várm. Monogr. Esztergom vm. 17. lap.
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ezen eredeti medréből a mostani medrébe terelték, mely akkor csak mellék
ágacskája volt. Az eredeti mederben pedig most holtvíz van csupán.

1. ábra.

A község térképéhez még a következő megjegyzéseket fűzöm: 1. =
templom; 2. = rotunda; 3. — iskola; 4. = a községi nagyvendéglő;
5. = a zsidó templom ; 6. = az egykori monostor földt'alatt lévő alapfalai.
Néprajzi Értesítő. XIV.
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A község története visszanyúlik egészen a római időkig, mikor is e
hely volt a barbárokkal szemben Pannoniának védvára. Marcus Aurelius
császár ide tábori erődöt is emel s a quádok elleni hadjáratában, Kx. u.
173-ban hosszabb ideig tartózkodik itten s ezalatt írta itt Elmélkedései I.
könyvét is. 1 E tábori erődöt később az avarok bírták s ki is fejlesztették.
A hármas avargyűrű ma már csak kettős, a legbelsőt lehordták egészen az
építkezésekhez és a külső még meglévő kettőt is erősen pusztítják ily módon,
holott még máig sincs felkutatva tudományosan egyik se. 2 Első királyunk
idején maga Hunt vezér itt Bényben ütötte lovaggá az ifjú Szent István
királyt, mielőtt az a Eoppány-féle lázadás leverésére indult volna. Ezért az
ifjú király Hunt vezér fiának, Byn-(Bény-)nek adományozza e területet. {Lásd:
Századok, 1867. 128. lap és folyt. Ipolyi Arnold: Magyar okmányérdekes
ségek.) Ettől származik a Hunt-Pázmán nemzetség hasonnevű ága és ennek
ivadéka Omode gróf, az Amadé grófi nemzetség őse, a ki 1215-ben a pre
montreieknek prépostsági templomot alapított itt. (Cod. Dip. V. 2. 138. és
u. a. VII. 2. 29.)
A helység egy részét (a későbbi Nagy-Bényt) Amadé testvérének,
Pongrácznah utódai bírták; de a XIV. században a nemzetség födémesi
ágából származó IV. Miklós, László nevű fiával együtt, szintén igényt tartott
Bényre, minek következtében 1359-ben perre került a dolog. Ekkor a község
még Bars vármegyéhez tartozott. Az 1495. évi összeírás szerint a község
Somi Józsa temesi gróf birtoka, kinek akkor 46 portája volt. Az 1531. évi
összeírás szerint két különálló helység volt: Félsö-Bény, mely az ottani
préposté és Alsó-Bény, mely Erdődy István földesurasága alatt állott. Az
1532. évi összeírás szerint mindkét falu elpusztult, de nemsokára újra fel
épült, 1550-ben a két község 4 portából állott (Felső-Bényben 1 porta,
Alsó-Bényben 3 porta) és Balassa Menyhért birtokában volt. 1593-tól a
török hódoltsághoz tartozott. 1613-ban Nagy-Bény Pálffy János földesurasága
alá került. Kis-Bény pedig az esztergomi káptalané volt. 1647-ben NagyBényben 5, Kis-Bényben 2 portát találtak az összeírok. Az 1696. évi össze
írás szerint Kis-Bény az esztergomi káptalané, míg Nagy-Bény Bottyán
Jánosé volt, a ki azt zálogban bírta a Pálffyaktól. A felszabadító háború
alatt sokat szenvedett. 1683-ban, Bécs felmentése után erre vonuló lengyel
szövetséges hadak teljesen elpusztították. Az 1732—55. évi egyházlátogatási
jegyzőkönyv szerint 18 egész- és 12 féltelkes jobbágy lakta a két községet.
A XIX. század első felében Nagy-Bény a Pálffy herczegi család bátorkeszi
uradalmához tartozott, Kis-Bénynek pedig a kéméndi plébánia volt a földes
ura. Jelenlegi birtokosa ugyancsak a Pálffy herczegi család, de egy utczarész több házzal a régi Kis-Bényből most is az egyház kezében van.
Mindkét község, mint történeti adatokból látjuk, jobbágyközség volt
a legrégibb időktől fogva, azzal a különbséggel, hogy míg a nagybényiek
.

1

Századok. 1868. 190. 1.
Arch. Ért. Űj f. XVIII. 356., 348. és 445. 1. — Eenszlmann: Magyarorsz. műem
lékei. 1876. 9. 1.
2
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(Új-Bény—Alsó-Bény) folyton váltakozó uraságok birtoka, addig a kisbényiek
(Ó-Bény—Felső-Bény) mindenkor az egyház alattvalói voltak.
A község házainak száma: 303 (az 1900-iki számításkor 272). Határa
4080 kat. hold (2. ábra). Északról a határt Bars vármegye Csata községe
és az esztergommegyei Kéty község határolja. Keleten Hont vármegye KisOyarmat községe. Nyugaton Bart község. Délen Kernend község és a hont
megyei Oáld. Az egész határt a Garam folyó és a tőle nyugatra épített
vasút szeli. A kettő között van a község.
A határ dűlőnevei a következők: 1. Kétyi-Sárviz. 2. Egyházdombok.
3. Zsellérek tagja. 4. Egyházdombi vett földek. 5. Timár-dülő. 6. Szentkntra
dűlő. 7. Kisbényi Apáthi felső dűlő. 8. Kisbényi Apáthi középső dűlő. 9. Kis
bényi Apáthi alsó dűlő. 10. Leándi-major. 11. Leánd. 12. Kisbényi Apáthi
országúton aluli legelőföld. 13. I. Kisbényi Apáthi osztatlan legelőfűzes.
14. II- Kisbényi Apáthi osztatlan legelőfűzes. 15. Apáthi partaljai nagyobb
fűzes. 16. Kisbényi felső Préposti. 17. Tiszttartó rét. 18. Temetőre dűlő.
19. Lánczra dűlő. 20. Sárdülő. 21. Lánczközti dűlő. 22. Tófenék. 23. Káposz
tás. 24. Kenderes. 25. Kapczaszárító. 26. Országút melléke. 27. Országúton
aluli Garamra dűlő. 28. Templom és Garam köze. 29. Mikeszeg. 30. Kis
bényi obelánz. 31. Nagybényi Tubúkások. 32. Tótberek. 33. Felsőborostyános. 36. Lánczközti gyep. 37. Országúton aluli legelő. 38. Nagybényi Lednehes. 39. Sziget. 40. Izap. 41. Kisnyilas. 42. Nagybényi Garamra dülŐ
nyilas. 43. Nagybényi belső nyilas. 45. Borostyános. 46. Vereskeresztaljai
elletések. 47. Vereskereszt Gáld felől. 48. Vereskereszt Kis-Gyarmat felől.
49. Csonkaszegi kenderesek. 50. Sáska vár. (A határ térképének többi számai:
34. vasúti állomás; 35. temető; 50. herczeg Pálffy-család uradalmai; 52.
malmok a Garamon.)
A dűlők elnevezése legtöbbnyire a fekvésétől függ. Néha azonban, mint
például a Sáskavár nevű dűlőnél, az elnevezést egy igen régi és pusztító
sáskajárás emléke adta meg. A Szentkúti dűlő neve pedig a határban lévő
Szentkúttól ered. — Ezekhez még hozzá kell tennünk, hogy egy „fertál
földbe" 10 hold tartozik a páskommal. („Páskom" = osztatlan legelő.) Az
Egyházdombi dűlőkben 12 hold tesz egy fertált. A borostyános pedig az
erdőjog, az nem tartozik szessziós földek közé.
Termelési ágak szerint a határ átlagosan egy fertál után 4—5 hold
búza, 3—4 hold árpa és 2 hold ugar. A réten pedig egy fertál után 2 hold
vetés, a többi (8 hold) kaszáló. így aztán az egész határ egyharmada búzára,
másik harmada árpára jut, a harmadik harmadban pedig kukoricza, csalamádé és takarmány, zabbal kevert lendek (bükköny) [a térképen lednek]
terem.
A lakosság róm. kath. vallású és színmagyar. A beköltözöttek között
van két református és három zsidó család. A lakosság a többnyire mestersé
gesen táplált gyermekek nagy halandósága daczára, állandó növekedésben
van. A beházasodásokkal (14—18%) körülbelül arányban áll az elházasodás,
de többnyire csak azokba a falvakba, illetőleg azokból a falvakból, melyekben
a női viselet nagyjában azonos az ittenivel. A miről a női viselet tárgyalá-
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sánál szó lesz. A gúnynevek igen gyakoriak és többnyire a hasonnevűek
(egy nemzetséghez tartozók) megkülönböztetésére szolgál. A faluban például
három Vincze János is van. Ezek közül az egyik, a ki lassú mozgású és

2. ábra.

vontatott beszédű, Szusza Vincze János. A másik, a ki az e tájékon feltűnő
rendes magas emberekhez tartozik : Hosszú Vincze János. A harmadik pedig
Bubi Vincze János. Van azután egy igen alacsonytermetű „emberke" : a
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Yincze Imre, azt meg Baka Vincze Imrének nevezik. A Bárány István
uramat, mivel hogy mán öreg, „Toklyó komának" szólítgatják egymás között,
de a szemében nem igen teszik, csak a haragosai. Kovács János meg
„Kicsídrű" (Kicsind község) jött ide vőnek és „Ordító" Kovács Jánosnak
csúfolják. Az egyik Takács-családot az egyik női ágról Pori Takácsoknak,
a másik hasonnevű familiát pedig „Bóha" (bolha) Takácsoknak nevezik.
Megesik, hogy egy ugyanazon családban az apát és gyermekeit külön-külön
gúnynevekkel illetik. így Sebestyén Ferenczet Matyis Ferencznek, a leányát
pedig anyjáról Léna mányiról (nagymama) Léna Rozinak nevezik. A Molnár
bácsit, a ki csőszködik, csak Brada-csősznek nevezik maguk közt.
A lakosság többnyire középtermetű, sőt alacsony. A meglett emberek
nagyobbára gesztenyebarnák és feketék. A legények közt már van sok szőke
is. A gyermekeknek pedig 80—85 0 /o" a lenszőke és világoskék vagy világos
szürkeszemű. Feketeszemű és hajú gyermek pedig alig van.
„Zsellyér"-nek mondják azokat, a kiknek 2—3 hold földjük van és
lovuk nincs. „Kisgazda" az, a kinek csak 1 lova van. Ilyen a faluban öt
van. Rendes „nagygazda", a kinek 15—30 hold földje van és 2 lova (mert
a ló a fontosabb). A faluban 58 van. Ezek közül egynéhánynak 50 holdnál
is több földjük van.
Huszonöt évvel ezelőtt, míg tudniillik a Siller zsidó itt nem volt, a
falu képe sokkal jobb módra mutatott, mert a falu negyedrészének árát és
200 hold földet ma már a Siller zsidó fia magáénak mondhatja.
A népélet már korántsem oly intenzív, mint valamikor lehetett. Bár
még egynémely szokás igen szépen fennmaradt, de a legnagyobb részről ma
már nem is tudnak. Újévkor azelőtt szokásban volt köszönteni, de most már
a gyerekek sem igen mennek.
Érdekes szokás, hogy minden évben más-más négy legényt (tisztlegények) és négy leányt (tisztleányok) választanak a gazdagyerekek és „módo
sabb" gazda leányok közül. A legények kötelessége proczessziókor az Úrsátort és zászlókat vinni, azután meg sátoros ünnepekkor ministrálniok is.
A leányok kötelessége a templomot egész éven át tisztán tartani, minden
héten kiseperni, letörölni a padokat a portól, szobrokat, zászlókat, oltárokat.
Ők hordanak virágot az oltárokra és a szentek szobraira is. Sátoros ünnepkor
pedig mind a négy kint áll az oltárnál a pap előtt. Mely szokás alkalmasint
onnan maradt, hogy a kisbényiek urasága az egyház lévén, a falu négy leg
szebb és legmódosabb leánya nagy ünnepeken a község hódolata jeléül az
uraságot (az egyházat) képviselő miséző pap előtt állottak az egész mise
alatt.
Az elmúlt évben (1911) a tisztlegények voltak: Janetka Imre, Kovács
Feri, Takács Ferencz („Bóha gyerek") és Varga Imre. A tisztlányok pedig:
Szegedi Rozál, az első tisztlány és Varga Menczi, kikről a női viseletnél még
lesz szó. Továbbá Csókás Fáni és Szőke Lujza,
Húsvétkor, mise után, a négy tisztleány egy-egy hímes tojást visz
a paphoz, ki azokat megszenteli és elteszi. Délután táncz van (»bál") a
nagykorcsmában. Másnap a legények öntözni járnak a lányokhoz.
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A hímes tojást úgy készítik, hogy 9börzsöreu (börzsöny) pálinkát önte
nek, ebbe megforgatják a tojást és „masina"-(gyufa-)szárral
„czifrát ír
nak rá".
„PünJcösta-kor a „kutacskához" (Szentkút, melyről alább részletesen
írok) jönnek sokan, messze vidékről is, kocsikkal és proczessziókkal. A falu
népe is már kora reggel kimegy és két napig ott imádkozik az egész egybe
gyülekezett sokaság. A kút vizéből, mely igen jó ivóvíz és hideg is, isznak.
Sokan haza is visznek belőle. És a „favállyó"-ban, melybe a szentkút vize
csurog, kezüket, lábukat és szemüket (!) megmossák, hogy azok egészsé
gesek maradjanak, vagy hogyha betegek, meggyógyuljanak.
Űrnapkor a tisztlegények zöld ágakat hoznak és azokból „szinnyelcet"
(szín, úrsátor) csinálnak. Azután a proczesszió alatt a lobogókat viszik. A pap
előtt pedig a négy tisztlány megyén és lábai elé a kezükben tartott „tilangliból* csipkerózsa és piros pünkösti rózsa leveleket szórnak. Mikor az ünne
pélynek vége van, a „szinnyek" zöld ágait, gályáit szétviszik, mert az jó a
csecsemő gyerek fürdővizébe, hogy egészséges legyen. Ettől nem lesz „homporau (var) a fején.
Lucza estéjén régebben legények és emberek jártak a betlehemmel,
most már csak gyerekek járnak, azok is ritkán és a betlehem nélkül éne
kelnek egy-két töredékes versikét, a miért azután „ászát gyümölcsöt" kap
nak. Éjjeli misekor a legények diót vagy „didellét" (derelye, barátfüle, főtt
tészta) szoktak a papra dobálni.
A mint láthatjuk, eme legnagyobb ünnepek alatt is igen szerény mara
dék az, a mi még az egykori népéletből — mely a legnagyobb valószínűség
szerint valamikor épp oly dús lehetett, mint régebben más vidéken — muta
tónak még teng itt valahogy.
Legjobban és legépebben maradtak a házassággal egybefüggő nép
szokások.
A házasság előtti nemi életre nem igen van szükség, mert a leányok
15 éves korban többnyire férjhez mennek, a legények pedig 18—19 éves
korukban rendszerint házasodnak.
Az eljegyzés nem jár semmiféle ünnepélyességgel, de annál inkább
pletykával. Mert alig hogy a legény egyedül elmegy a leányos házba és
megkéri a leányt, megindul a pletyka. Szapulni kezdik az új jegyespárt,
mert hát irigy a világ. A „mányik" (nagymamák) az új vőlegénynek egyremásra „gyentölnek" (ajánlgatnak) még pártában sinlődő leányokat. Ha azután
mindennek daczára nem sikerül elrontani a dolgot, kitűzik a lakodalom
napját farsangra vagy újborra. A lakodalom azután nagy fónynyel megyén
végbe. Előttevaló estén „várta" van, vagyis összegyűl az egész násznép és
esznek, isznak, danolnak késő estig. Ekkor ad a legény „gyüröt" a leány
nak. Tehát csak ez a formális eljegyzés.
Á lakodalom előtt azonban három vasárnapon a két „vőfény" a kisze
melt vendégeket három ízben „hívogatja" a következő verssel:
„Dicsérjük a Jézust, az Űr Isten fiát,
Adja e házra az ő szent áldását.
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Engedelmet kérünk ezen bátor belépésünkért,
Meghajtjuk magunkat mély tisztelettel,
Míg egypár szót szólnánk rebegő nyelvünkkel.
Mert mink küldöncz követek vagyunk
Jámbor atyának fiától,
Csonka Imre az ö fiának öröme napjára,
Elsőbbet az Isten házába
Házasság fölvételének meglátására.

Azténd egyszerű házukná tisztessiges ételek, tele kancsó bornak jóízűen
való elköltésére szíveskedjenek megjelenni. És reméljük, hogy szíves kéré
sünket meg nem vetik,"
Még egy pár szót váltanak a háznéppel a napi dolgokról, azután elbú
csúznak :
„Addig is, míg szíves kérésünket bemutathatnánk, az Úr Isten oltal
mába ajánljuk mindnyájukat."
A lakodalom rendesen vasárnap vagy ünnepnap lévén, előtte való egész
nap sütnek-főznek, még pedig a násznép közül azok az asszonyok, kik a
leghíresebb gazdasszonyok. Ekkor készülnek a „kúcsos" meg a „rúzsás
kalácsok1'. Ezekből 100—120darabot sütnek, de nem ám amolyan „zsellyéresV
(vékonyat és vízzel), hanem vastagot és csak tejjel meg vajjal. Az igazi
lakodalmi kalácsban se víz, se zsír egy csepp sincs. Ekkor készítik el a
„várta" ételsorát is, meg a másnap, a lakodalom napján asztalra kerülő
hideg sülteket.
Az esküvő rendszerint délelőtt van, mire úgy a menyasszonyos, mint
a vőlegényes háztól külön indul a násznép czigányzene mellett először az
anyakönyvvezető hivatalhoz, onnan a templomba. A menet élén a két vöfény
tánczol telt borosüvegekkel kezükben és hangos ijjujjujú kiáltásokkal vezetik
a násznépet. A vallási szertarfás után a templom előtti térségen tánczra
kerekedik az egész násznép. Majd egy rövidke csárdás után megindulnak
együtt a lakodalmas házhoz. Annak közelébe érve ketté válnak s a menyaszszony is, vőlegény is haza mennek az apai házhoz, külön-külön megebé
delvén tehát a násznép, ebéd után a vőlegény násznagya elküldi a vőlegény
vőfínyeit a menyasszonyos házhoz, a kik első ízben mennek a menyasszonyt
kikérni a következő verssel:
,.Dicsérjük a Jézust, jó mulatást adjon,
Mi ebben a házban mindvégig maradjon.
A mi násznagy urunk kéreti násznagy uramékat,
Adnák kezünkbe a mi menyasszonyunkat.
A mi vőlegényünk magát sehun nem találja,
Mert nincsen mellette áz ö kedves párja,
A kit ma reggel az oltárnál eljegyzett
Es az űton jőve véletlen elvesztett.
És most azt állítja, én vagyok a hibás,
Nem jól teszem e dologban az eljárást.
Tehát engem bízott meg e dologba,
Hogy szállítanám a birtokába,
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Hogy még egyszer átkarolhatná
És piczi száját csókkal halmozhatná.
Tőlem küldött egy levelet,
A mi Krisztus testivel vala lepecsételve
Krisztus vérével vala megírva:
Tessék násznagy uramék, olvasgassák vígan."

A menyasszonyt persze az első kérésre nem adják ki. A vőlegény vőfényei
elmennek ugyan, de egy jó óra múlva ismét megjelennek a menyasszonyos
háznál másodszor kérni ki a menyasszonyt. Ekkor már kezükben is egy- egy
nagy üveg bor van és mindenik üveg nyakába fűzve a kulcsos kalács. És
szólnak imigyen:
„A mi násznagy urunk elbocsájtott minket,
Noé vízözön után kibocsájtott egy hollót,
A mi dögtestre találva vissza nem tért.
Ismét egy galambot bocsájtott,
A mi egy zöld olaj faággal téré vissza a bárkába,
Annak jeléül, hogy megszűnt az Ür haragja.
Tehát felkérjük tisztelt násznagy uramékat,
Hogy mink is illendő ajándékkal térhessünk vissza
A mi násznagy urunknak ós vőlegény urunknak"

A menyasszonyt azonban ismét nem adják ki. Akkor azután harmad
szor az egész násznéppel jönnek vissza. De a kapu zárva van, ezért a kapun
kívül várják a bebocsájtást. A kapu kötéllel lévén bekötözve, azt a vőfények
elvágják, a kaput betaszítják, azon azután beözönlik a násznép a menyasszo
nyos ház udvarába. Mire az öreg vőfény ekkép köszönt be immár harmad
ízben :
„Dicsértessék a Jézus Krisztus.
A mi kis seregünk odakünt vagyon,
Hosszú úton elfáradva nagyon,
Fogadják vidám hajlékjukba,
Részesítsék őket is a mulatságba."

Ekkor behozzák a koszorús leányok meg a koszorús asszony a vőlegény
menyasszonyi ajándékait, melyet „tilangli" vagy „nyeczczes" kendőbe kötve
visznek végig az utczán. Az ajándék „piros, cs&rgös, csikorgás tiklis csízsma",
arany- vagy ezüstsíkos konyty és más egyéb apróság.
Ha a menyasszony koszorús asszonya jónyelvű, akkor sokat alkuszik
a násznagyokkal. A násznagy rámutatván a vőlegény ajándékára, oda szól
a menyasszony népének:
„Hát má csak ilyen ajándékért ide adják a menyasszonyt. Ehun ni!
Ilyen piros csizsmát még nem láttak kentek, ez angyalbőrből van ám!"
Mire a koszorús asszony: „Majd mondtam minő bőrbül, hát má csak
ennyit érne a mi menyasszonyunk! Hisz Ő maga is többet ér, hát még ez
a sok vánkus, mind selyemmel van tele."
Erre a vőlegény vőfényei pelyvát szórnak a kérdéses vánkusokra. Meg
látván ezt a vőlegény násznagya, kapva-kap rajta, mondván:
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„Hogy selyem ván abba? Hiszen hallom, hogy zörög, pelyva van
abban, nem selyem, még föltöri a mi fiunk Mit. Hanem hát „még mink
arany síkos konytyot is hoztunk ám!"
A mit a koszorúsasszony ismét ócsárol és így folyik jó ideig a pár
beszéd, míg végre a menyasszony násznagya azt mondja:
»No nem bánom, hát vigyétek a menyasszonyunkat, de előbb a nász
nagytok az én három kérdésemre feleljen meg.
1. kérdés: Hány mázsa halat fogott szent Péter? Felelet: Nem voltam
ott a mázsálásnál, de sok volt, mert a háló elszakadt.
2. kérdés: Hol van a világ közepe ? Felelet: Ehun ni (s a bottal a
földre böknek).
3. kérdés: Mit gondolok én most? Ezen aztán sokáig eltanakodnak,
míg végre megszólal az öreg vőfély:
„Már akármit is gondol násznagy uram, a menyasszonyt azért csak
elviszszük."
„No, ezt gondoltam én is" — hagyja rá a násznagy.
Most már vinnék a menyasszonyt, de az nagy sírás-rívás között elbú
csúzik a hozzátartozóitól. A mi jó hosszú ideig is eltart és azután elkísérik
a menyasszonyt új otthonába. Mielőtt a menyasszony belépne, a konyhaajtó
küszöbén egy fiú fekszik, azt a menyasszonynak át kell lépni, hogy ügyes
legyen. Odabent söprüt adnak a kezébe, egyet-kettőt sújt vele és kidobja
a háta mögött, azért, hogy mindig tisztán tartsa új otthonát. Majd mézet
vagy czukrot kóstoltatnak vele, hogy édes legyen a házasélete; felnéz a
nyitott kéménybe, hogy feketeszemű fia legyen; megkeveri a tűznél lévő
ételeket, hogy jó gazdasszony váljék belőle. A fazekak szélére hatosokat
vagy koronákat rak a gazdasszonyok számára, a kik sütni, főzni segítettek.
Ezután megcsókolja anyósát, ipát és új rokonait.
Ezalatt a menyasszony holmiját egy kocsin hozzák a vŐfények az új
otthonba. A kocsi tele van rakva ágyneművel, legfelül van az ágya, azt
fogják kétfelül, hogy le ne csúszszon. A gyerekek közé kalácsdarabokat
dobálnak, végig az utczán és nagy örömmel kiáltoznak: „Abrakos a mi
lovunk, de szép a menyasszonyunk!" — „Kövér a mi tehenünk, de szép a
vőlegényünk!" — „Olyan legyen a vőlegény f . . . ., hogy beérje a menyaszszony marka!" stb. !
Ezután tánczolnak vacsoráig. A vacsora a szobában folyik le, melyből
mindent kihordanak, csak a Is—| | alakban összerakott asztalok és padok
maradnak benne. A felterített asztaloknál annak rendje és módja szerint
helyet foglal a vőlegény népe. A menyasszony népe hazamegy és otthon
költik el a vacsorát, melyeknél az asztalok alja is megnépesedik, szegényebb
gyerekek bújnak be lopva és odaállnak, hogy egy-egy darab kalácsot vagy
húst kapjanak. Jut is nekik elég.
A vőlegényes háznál a vacsora nagy czeremóniával megyén végbe. Az
étkezés késmosással kezdődik. Ez pedig abból áll, hogy az öreg vőfély egy
tálba vizet téve és egy mindig nála lévő nádpálczára törülközőt kötve, bejön
és mondja:
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„Uraim, az asztal meg vagyon terítve,
Kés-, villa-, tányérral el vagyon készítve.
Majd jönnek az étkek itt mingyárt sorjába,
Hogy ez a sok vendég ne várjon hiába.
Nehogy az asztalon az étel meghűljön,
Fölmelegítése dologba kerüljön:
Fogjanak hát hozzá, uraim, jó frissen,
Jó epetitussal kívánom szívesen.
Egy szó mondásom : Dicsértessék Jézus !

E vers után körülhordja a tálat, mindenki belemártja az ujjait és megtörli,
s vet a tálba egypár krajczárt a fáradságért.
Ezután behozza a levest:
. „Dicsérjük a Jézust, szerencsés jó estét!
Kedves szép asszony, szerető násznagy uraimék,
Egy vagy két szóm vóna, hogyha meghallgatnák,
Avagy jóvá hannák.
Istennek nevében íme megérkeztem,
Tudora, hogy azt mondják, bíz jól cselekedtem.1
íme itt a leves, az étkek alapja,
Násznagy úr a példát megmutatja.
Ez aztán a leves, melyet adott jó hús,
Azért itt senkinek szíve ne legyen bus,
Nosza muzsikusok, szójjon hát a víg tuss.
Erre dicsértessék az Űr Jézus Krisztus."
Marhahúsnál:
„. . . Itt a jó marhahús, mellette a torma,
Tessék vendégeim, metéljék el sorba.
Ejnye talán méreg van a borba ?
Igyanak, ne legyen jókedvükben csorba!
Ezért a tormáért nagy sokat fáradtam,
Az ország egy részit szitytyibe8 bejártam,
Ezt a keveset is Maros tövibe áshattam,
Szerencsémnek tartom, hogy ráakadhattam.
Egy szó mondásom: Dicsértessék a Jézus!"

Bornál

1
2

„. . . Tudom, hogy örülnek a kik engem látnak,
Több a becsületem, mint kétszáz barátnak.
Nem csuda, mikor csak én hordok mindent be,
Én nézem meg, van-e a pintes üvegbe.
Ha nincsen, majd hozok, a pincze közel van,
Van még kilencz iccze tízakós hordóban.
Ne panaszkodhasson senki, azt akarom,
Az egyik lábam már kint van az udvaron.
Noé apánknak is ettől jött meg a kedve,
Örömében ugrált, tánczolt, mint a kecske.
Mink se legyünk búsak és elkeseredve:
Igyunk! Most töltöttem jó bort az üvegbe.
Egy szó mondásom : Dicsértessék a Jézus!"

Ez megismétlődik minden további mondóka előtt.
Széltiben.
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Káposztánál:
„. . . Kápuszta magyarnak híres eledele,
Kenteket is megtisztelem vele.
Szakácsné asszonyunk húst is rakott bele,
Szeretném, ha annak enyém volna fele.
Itt a jó kápuszta, érdemes vendégek,
Az asztalra teszem elfogyasztás végett.
Tűznél volt, de azért nem forró, nem éget,
Kívánok utánna erőt, egészséget.
Egy szó mondásom: Dicsértessék a Jézus!"

Becsináltnál:
„. . . . Itt van a becsinált egy jókora tállal,
Egyék jóízűen, ne csak immel-ámmal,
Mert aszongya errül egy pecsétes levél,
Ki száz évig eszi, az sokáig elél.
Egy szó mondásom: Dicsértessék a Jézus !"'
Kásánál:
„. . . Kedves vendégeink, hozom már a kását,
Ennek széles földön nem találni mását.
Tettünk rá zsírt bőven, nem sajnáltuk tőle,
Éltes' az Isten, a ki vesz belőle.
Egy szó mondásom: Dicsértessék a Jézus!"

Kásapénz-szedés:
„Halljunk szót, én ismét papolok,
A szegény szakácsnénk ügyébea felállók.
Addig jó uraim tőle meg sem vallok,
Míg azt meg nem nyerem, a miért instállok.
Bezzeg násznagy uram, szomorú hír vagyon,
A szakácsné asszony keze sebes nagyon.
Szegény, hogy a kását ott kint kevergette,
A jobb kezét a tűz szörnyen megégette."

E vers után összeszedi a násznéptől a kásapénzt. Nemkülönben
nek is gyűjt a következő verssel:
„Nemes frekvenczia még egy vagyon hátra,
Szegény brúgosunk a sutba búvék bátra,
Majd megöli magát szegény bánatjába,
Azon fél, hogy neki nem jut brúgójába.
Szánom-bánom szegényt, ki ne szánná tehát,
Vágja le a hóhér a fekete nyakát.
Hopp! — Mit mondék, talán kár is volna,
Hát akkor minékünk vájjon ki brúgózna.
Ez a sok szép vendég ugyan mit csinálna?
Ne vágja el tehát, hanem húzza föl a fára.
De azért násznagy uramék megemlékezzenek,
A muzsikusokról ne feledkezzenek,
Tányérokba egy-két pénzt vessenek.
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Majd én aztán házatom,
Ha nem húzza, nyúzatom,
Bőrét hámfára, kaptafára huzatom,
Kordovány helyett drágán áruitatom."1
Vacsora után kihordják az asztalokat és megkezdődik a táncz. Éjfél táján
az öreg vofény leveszi a menyasszony fejéről a koszorút. Helyébe a vőlegény
a kontyot teszi fel. A kontyfeltevés közben éneklik:
Hosszú farkú fecske,
Szőke (barna) kis menyecske,
Hogy tudtál te ide jönni,
Erre az idegen földre.
Nem jöttem én ide,
Kocsi hozott ide,
Csonka Imre (a vőlegény neve) csalfa szeme
Csalogatott ide.3
Közben megérkezik kárlátóba a menyasszony házán épe is. Nagy rudakon
hozzák a „menyasszony máját". A'menyasszony mája nagy kerek alakú
faváz tésztával becsavarva, megtűzdelve almával, boros üvegekkel, zászlók
kal, ki van csinálva a menyasszony és a vőlegény, szemük borsból, nyomnak
bele promenczli czukrot is A menyasszony mája megvan a nógrádmegyei
Romhány községben is. Ezt szét szokták osztani reggel a násznép között.
Azután nyáron törnek zöld ágat, vagy télen olyan ágas-bogas fát, a mire
sok szalagot, kalácsot, almát akasztanak. Ez a kárlátó fa.
A vőlegény vőfényei bevezetnek a menyasszony helyett egy kormos,
rongyos czigányasszonyt (olykor valamelyik hamis menyecske öltözködik fel)
és azt mondják, hogy ilyen asszonyt adtak az ő vőlegényüknek. Azután a
menyasszony násznagya megkérdezi a vőlegénytől, hogy a kormos, rongyos
asszonyt „é pártújja-é". Ha aztán a vőlegény nagy zavarában igent mond,
nagy nevetés lesz a vége. Mire azután megkezdődhetik a menyasszonytáncz. Mit az Összes jelenlévők eljárnak a menyasszonynyal, annak vagy
hozzátartozóinak egészségére s mindig pénzt dobnak a tányérba tett menyaszszony koszorúba.

közre.

1

A lakodalom versezeteit Szegő Ferencz bényi tanitó úr szíves közlése után adtam

3

Tarczal vidékén, mint közönséges népdal, ilyen változatban járja:
Hosszú farkú fecske.
Szép barna menyecske,
Hogy tudtál te ide jönni
Erre az idegen földre.
Nem jöttem én gyalog,
A gözkocsi hozott,
Az én babám kökény szeme
Ide csalogatott.
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A menyasszonytáncz után ismét az ivás kezdődik, majd pedig pirka
datkor a »hajnál tüze tánczához" fognak.
Az utczán ugyanis egy nyaláb szalmát gyújtanak meg, ha nem fú a
szél. Szélben pedig egy égő lámpát visznek ki s akkörül járnak egy tánczot.
Azt mondják, minél nagyobb lobbot fog a szalma, annál tüzesebb lesz az
új asszony.
De már ekkor a »zsidó csillag" (Vénusz, esihajnali csillag) fénye ala
csonyan ragyog az ég peremén. Nemsokára felkel a nap, ezért hát ki-ki
haza ballag, mert ritka ember, a kinek ilyenkor nem „Mstélyos" vagy
„zámolyos" a gyomra.
(gyermekágy ideje) a két komámasszony kosarakban min
vPoszetakor"
denféle ennivalót visz a gyermekágyas asszonynak s azt eszi annak egész
családja.
„Keresztelő"-re tyúkot ölnek, kalácsot, rétest meg „kugylóf*-ot sütnek,
meg „pomposká"-t (németes néven buchtli, költ tészta) lekvárral stb.
Aratáskor semmi különösebb szokás nincsen, de a húsvét utánig ava
tott 25 gyerektől egyenként 25 krajczár jár a papnak, azontúl minden
újszülött gyermek, tehát már a 26-ik is, újévig az avatásért 1 koronát fizet.
Bérmáláskor a kis lány koszorút kap fejére tarka virágokból, haját leeresz
tik és kigöndörítik, hogy szép hullámos legyen. Jobbkezébe gyertyát adnak,
melyre szalagcsokor és virág van tűzve. Balkezébe egy szál „muskándli"
és „kézbeli" (zsebkendő). Vállán tilangli, rajta legfelül „atlacz" szoknya és
fehér csipkekötény, miket a bérmaszülőktől kapott ajándékba. (A II. tábla
a) és b) ábrája.)
A gyermekek száma a legtöbb családban 3—4, de nem ritkán 5—6
is van. Előfordul az egyke is, de nem rendszerképen. A gyermekek egy
vagy másfél évig szopnak, de anyatejet ritka háznál kapnak, ha megkez
dődik a mezei munka. így azután a gyermekek halandósága elég nagy. Ha
2—3 éves, vagy kisebb korú leánygyermek halálozik, egy nagyobb, 14—15
éves leány viszi a koporsóját, ha fiúcska, akkor legény viszi. Ha idősebb,
akkor már Szent Mihály lován viszik ki négyen. Egy fiú elől tányéron viszi
a koszorút, egy másik mellette pedig a „körösztöt", melyre kis piros, rit
kábban kék kendőcske van kötve. E szokás is valószínűleg a régi zászlós
temetés maradványa, a zászló fennmaradt kendő képében, holott a kopjás
zászlókat kiszorította a fakereszt. Bővebbet Ért. XI. évf. 3—4. füzet (1910)
221. lap 1. jegyzet.
A koszorút behantolás előtt beledobják a sírgödörbe, ellenben a ken
dőcskét, mikor a czeremónia véget ér, leoldozzák a keresztről és haza viszik.
A halászat valamikor nagyban folytattatott, mert a Garam folyó ma is
haldús. De már esztergomiaknak van kiadva a halászás joga. Mindazonáltal
„ólomgombos hálóa-\al és horoggal megpróbálják néha-néha illetéktelenek
is a szerencsét.
A pásztorok közül a kondás még tülköt fúj reggelenként a főutczán
végig, de a csordás már trombitán fújja a „sorakozót", mert annak idején
huszárkürtös volt. A kondás minden öreg disznótól kap egy „mericske"
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(meszely) búzát és 2 krajczár „vacsora pénzt" azonfelül, ha bezugat egy
malaczot is. Az állattenyésztés különben nem valami élénk. Csődörök Kernen
den meg Kétyen vannak. A bényiek még a herélést és miskárolást se űzik.
Csatái meg nagysallai miskárolók járják be a környék falvait, azok végzik
mindezt. A szokásosabb lónevék: Villám, Szellő, Rigó, Ringyó, Fecske, Csinos,
Deres, Sárga stb.
Ha a lónak száraz kehe van „ Garamkőcsvel" párolják. (Fazékba Garam
kövecset tesznek, forró vízzel leöntik és azt tartják a ló orra alá.) Ha a
keh nem akar kifakadni, öreg nyúlhájjal kenegetik. A teheneknek szőrük
szerint szoktak nevet adni. így a fehérszőrűt „ Hattyú"-n&k, a sárgaszőrűt
„Szarvas"-nak (kifli), „Zsemle" vagy „Czttrony"-n&k, a feketeszőrűt „Holló"nak, a pirosszőrűt „Eúzsá"-nak. De máskor meg, ha nagy a szarva, „ Vellás"nak nevezik el. A foltosat pedig „Czifrá"-nak vagy „Tarká'-nak. A tinóknak
„Daru" meg ^Bimbó" nevek dukálnak. A kutyanevek közül legszokásosabb:
Betyi, Besiyár, Fuxi, Vigyázz, JRutyka stb.
Az aratásban mindössze az aratóünnepélyek nyújtanak számunkra valamit.
Az aratás után ugyanis az uradalomban a cselédség hatalmas koszorút köt
válogatott szép nagy búzakalászokból. A koszorút élénk színű (kék, piros,
zöld, sárga, fehér) szövetdarabokkal és szalmából font bojtokkal, csüngőkkel
pazarul feldíszítik. Fából faragott és felöltöztetett arató legényt és leányt
is tesznek az ilyen nagy koszorúkra s az egészet rúdra tűzve viszik be a
bérlő udvarába, hol azután nagy lakoma és táncz kezdődik. Az egyes gazdák
háznépe is köt az aratás után koszorút. És pedig rendkívüli változatos alakúakat, típus szerint mégis kétfélét. Az egyik típus kalászokból való, színes
szövetdarabokkal és gyöngyökkel, csüngőkkel díszítve. A másik czérnára
fűzött pattogatott kukoriczaszemek közt szintén színes szövetdarabok füzérszerű összeállításokból áll. Mindkét típusból hoztam egyet-egyet a néprajzi
osztály gyűjteménye számára. E koszorúkat azonban a gazdák éppen nem
adják oda szívesen senkinek, mert azt tartják, hogy a koszorúval együtt a
j ó termésüket is elvesztik.
Különben az aratás körül ma már minden munka géppel történik, olyik
házban a „csiphadaró" még a „pelvás"-ban vagy a kamrában „kusnyad", mert
nem használják azt, csak szükség esetén. A szénát petrenczékbe rakják, meg
is forgatják, hogy jól megszáradjon. Azután 6—7 petrenczét összehordanak
„kerekbe" és akkor rakják csak „buglába".
A nádvágást „salló" (sarló) vagy „bicske" (bicska, nádvágó kés)-vel
végzik november és deczember hónapokban. A nádat vesszővel kévékbe
kötik. Belőle a ház tetejére először „gyikínyt" kötnek és úgy teszik effölé
a zsuppot.
A táplálkozás még sok gazdahelyen is, különösen a nyári munka
idején, elég gyengének mondható. Télen rendesebb és kiadósabb. A levest
»ritka"-nak, a főzelékfélét „sürő"-nek nevezik. A leggyakoribb sűrő az
„aszátt gyümölcsbü" készül, melyet péppé főznek. A legnagyobb szerepet
azonban a „trotyo" (pálinka) játszsza, különösen a férfiaknál. Ezért még a
táplálkozást is elengedik.
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A Teeny ér sütés a „kemincze" talaján történik és miután a szalma trá
gyának kell, csak kukoriczakóróval fűtik. A használt eszközök ismertek:
„Szénvanó", „sütölapát" és piszkafa. A kalácsok alakítása körül igen érdekes
dolgokat láthatunk. Sajnos, nem sikerült egészen a végére járnom az összes
kalácsalakzatok készítésének, de legalább rámutathatok, hogy mit kell itt
még pótolnunk. Mindenek előtt tudnunk kell, hogy jeles ünnep Bényben meg
nem eshetik „kúcsos kalács* nélkül. A kulcsos kalács készítését sikerült meg
szereznem (3. ábra). Az eljárás a következő : A tésztából nyolez kisebb és
négy hosszabb hurkát sodornak. A kisebbekből kettőt egymással párhuzamosan
kell lefektetni (3. ábra 1.). Erre keresztbe ismét másik kettőt párhuzamosan
(3. ábra 2.). Ezután minden sarkon a 2—2 egymáson fekvő darabot keresztbe
fordítjuk (3- ábra 3.). Mikor ez is megvan, előveszszük a hosszabb tészta
darabokat és rákerekítjük először a felső és
azután az alsó két szárra egyiket is, másikat
is (3. ábra 4.). A további eljárás szerint a
másik két, még üresen álló szárakra is a még
meglévő két hosszabb tésztadarabot rákere
kítjük és ezeket a hol összeérnek, egyszer
összefonjuk (3. ábra 5.). Ezután a szárakat
a kerekbe fektetett darabokra ráhajtogatjuk
és az egészet körülveszszük az utolsó négy
tésztadarabbal (3. ábra 6.). És ha ezeket
összefonjuk és a négy kerekre fektetett dara
bot is rákapcsoljuk, a kulcsos fonása készen
van. Egy másik eljárás szerint ugyanez a
kulcsos kilencz darabból készül, még pedig
úgy, hogy a körültekerést nem négy darab,
hanem csak egy igen hosszú tésztadarabbal
végezzük el s így ez csak egyszer kötődik.
Ilyen skúcsos"-t hoztam a néprajzi osztály
gyűjteménye számára is.
A kalácsok közül azonban ez a legegy
3. ábra.
szerűbb fajta. De lakodalmak alkalmával
még „rúzsás kalácsok* is készülnek. Ezek azután az igaziak. Ezt nem
is mindenki tudja elkészíteni, mert nagy fortélylyal jár ezeknek a fonása.
A „rúzsás kalács11, nem is egyféle minta szerint készül, hanem tudnak több
féle mintát is belőle. Egyik szebb mint a másik. A Monogr. Észt. vm. 84.
lapján levő felső fényképen (Lakodalom Bényen) az ott elől álló asszonyok
kezében háromféle igen szép mintáját látjuk a rúzsás kalácsoknak. Ezeknek
a mintáját még meg kellene szerezni.
Úgyszintén nem lenne tökéletes a leírásunk, ha legalább meg nem
említenénk a legnagyobbszerű és legdíszesebb kalácsot, a „menyasszony
máját", mely már 1 méter átmérőjű köralakú kalács és miután, ha tisztán
tésztából volna, saját súlya alatt eltöredezne, ezért favázat készítenek neki,
azt bevonják tésztával, kiczifrázzák, rá kertet is csinálnak tésztával bevont
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pálczikákból, mikre almát, körtét stb. szurkálnak és színes pántlikákkal
díszítik fel az egészet, még borosüveg is kerül bele. Ezt viszik azután, mint
említettük a lakodalom leírásánál, a menyasszony népei a kárlátóba.
A kendérmunkálás eléggé virágzik, mert ha elvetik a tavaszon, felé
sem néznek, nő az magátul, mint a gyerek. Mikor aztán jó magasra nőtt
és érni kezd, kimegy a háznép és az éretteket kihúzogatja, az éretlent még
a jövő hétig hagyja, hadd érjen az is. A kihúzott kendert „szalmakötellel"
kévékbe kötik és ha jó meleg idő jár, 6—7 napig, ha esős, 8—10 napig
marad az áztatóban. Az áztatás a következőképen történik: A „Óaranyon"
(Garam folyó) kiválasztanak egy csendesvízű, vagy éppen holtvizű mellék
ágat, a mi van a falu körül elég, de ha a Garamtól messze esnék az áztatás,
ott a nSzikinezeu vagy a két „Sárvíz", a kétyi meg a barti Sárvíz is. Azok
is jók. Ha kiválasztották a helyet, két rudat vernek be a „víz ally ára" és
ehhez szorosan egymás mellé fektetik a kövekkel lenyomtatott kendéi kévéket.
Mikor a sort befejezik, ismét k,ét rudat vernek a víz allyára, hogy szorosan
álljon az egész. Ezt a leszorított és négy rúd közé helyezett kenderkéve
sort „cserepcsík"-nak nevezik. (A fösvényre is azt mondják, hogy „a pénzét
cserepesíkba rakja".) Mikor a kender kiázik, szétteregetik a napra és napon
ként megforgatják, de csak akkor, ha már a nap lement. Sokszor fél éjsza
kákat is eldolgoznak vele. Mikor teljesen kiszáradtak a kenderkévék, akkor
kocsira rakják és haza viszik. Mindez július legvégén és augusztus első
felében történik. Otthon azután a száraz kendert ,.megnyűvik", összetördelik,
azután „megtilollyák" és végül ^meghéhöllyik" .l (A dévai székely csángóknál
Jíhelik". Ért. X. évf. 3—4. füz. 1909. 181. lap.) A héhöllyés a legfontosabb
művelet, amennyiben a „héhöíy" hosszú „fogai" közt húzogatva a megnyűtt
és tilolt kendert, azt három részre választják szét. Az első rész az „allya",
a „kócz". A kóczból készítik a zsákokat és ponyvákat. Ez tehát nem fehér
színű, hanem szennyes szürkésbarna. A második rész a ^pátyusz" (szösz).
Ez „má fehírebb" és ezt fonják meg vékonyra a télen és ebbül lesz a
kender szálának a bele. Mikor szövik, akkor verik bele a szálába a pátyuszt.
(A lenszőke gyerekre mondják, hogy „pátyuszhajií".) A harmadik rész a
legfinomabb és legfehérebb, ebből lesz a „szála" (vászonszül).
A fonaltekerő2 itt „fenalgombolyító". Nem más, mint egy „lábalávaló
kisszék", melyet megfúrnak. Ebbe teszik bele a „kődököt"' Ezen forog a
gömbölyítő, melyen „katunák" (katonák) állanak (4. ábra.).
A fonó ma már megszűnt és az egyes családok magukban fonogatnak
esténként. Négy évvel ezelőtt azonban még állott a fonó. A fonóházat minden
őszkor, mikor a fonás megkezdődött, a négy tisztlegény rendezte be. Egy
őszi vasárnap (november hóban) litánia után szépen kiöltözve elment a négy
tisztleány a községi bíróhoz és engedelmét kérték a fonóház megtartására.
1

Az egész eljárás a nomenclaturával együtt nagy hasonlóságot mutat a palóczokéhoz. V. ö. Ért. X. évf. 3—4. füzet (11)00). 146. 1. Báró Nyáry Albert: Gilény néprajzi
vázlata. És még másban is fogunk itt rokon vonásokat találni.
2
Ért. X. évf. 3—4. füz. 1909. 185. 1. Szabó Imre: Dévai székely csángók házi
ipara ez. czikkében rajzban közli.
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A biró minden évben külön adta meg az engedelmet. Mikor a biró meg
engedte, hogy bérelhetnek fonót, a lányok „kinízték" maguknak egy alkal
matos házat a fonó számára. A legutolsó fonó a kertek alatt volt, egy
u
A fonóért azután a lányok búzát, babot, miegymást fizettek
nzsellyér -házban.
bér fejében, a mit ők gyűjtöttek össze maguk között. A fonóban mindig
úgy ültek a lányok, hogy a legidősebbek ültek elől, az ajtó mellett. A leg
fiatalabbak pedig, a kiket abban az évben vettek fel maguk közé, leghátul
a kemencze-„szurgyika-ná\.
Azután úgy „avanzséroztak" mindig fölfelé, a
hogy múltak az évek.
Néha naphosszant, de különösen estefelé mesélgettek és fonogattak
itt a lányok. A legények is el-el járogattak ide minden este. A legények
minden évben itt a fonóban választották a „legénybirót", még pedig úgy,
hogy „összeszőtök"', ki lenne a biró. Mikor megegyeztek, elmentek este a
fonóba jó korásan és megvárták, míg a biróvá választott legény megjön.
Mikor az bejött, „megemeltík" és felkiáltottak mindannyian : Éljen a biró!
A megválasztott legénybiró azután áldomást fizetett a leginyeknek (1 liter
pálinka). Volt olyan legény is, a kit két éven át megválasztottak birónak.
De rendszerint minden évben másra esett ez a tisztség. Mert a legénybiró
parancsolt azután a fonóházban a legények kö
zött, hogy valami hiba ne essék valahogy a
tisztességen, a mi nem is igen fordult elő soha.
Azok a legények, kik a fonóba jártak,
„legényczéhet" alkottak, azért ha egy „suhan
czár" be akar lépni közéjük, a czéhbeli legények
szavaztak, felvegyék-e ? Ha felvették, akkor a
suhanczár megváltotta a „pimbor"-t, mely állott
1 liter pálinkából a legények számára és 2 drb
rövid szivarból, a legénybiró számára. Ezen
4. ábra.
kívül kellett még választani egy „körösztapát"
is, a ki a czéhbe felvételkor a „körösztfijáé" legalább félliter pálinkát fize
tett. Nem czéhbeli legénynek nem volt joga bejárni a fonóházba, a hol
minden kedden és csütörtökön este „függés" volt, tulajdonképen társasjáték
féle, a mi következőképen ment végbe: Ha kéznél volt új legény, akkor
a legénybiró azt állította az ajtóhoz, háttal a jelenlevőknek, szembe az
ajtóval.
Ha új legény nem volt, akkor a legfiatalabb vállalta. Ezt a legényt
a legelső (legidősebb) leánynak kellett megcsókolnia. Ha nem akarta, akkor
a legénybiró ráhajtotta! Ha aztán elcsattant a csók, a leány a megcsókolt
legényke háta mögé állva, a legénybiró fülébe súgta nagy szemérmesen,
hogy melyik legénnyel akarja magát megcsókoltatni. A legénybiró erre a
nála levő rövid nádpálczával a kiszemelt legény fejét, fülit vagy orrát gyengén
megérintette és kacsintott a háttal álló leány felé. Akkor a kiszemelt legény
megcsókolta a leányt, a leány leült a helyére és a legény a leány helyére
állott, az első legény háta mögé. Ezt a második legényt azután a sorba
következő második leánynak kellett megcsókolnia. És akkor ő is választNéprajzi Értesítő XIV.
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hatott legényt, a ki megcsókolja. így ismétlődött a játék egész addig, míg
minden legény a sorba nem állott.
Mikor tavaszodni kezdett, véget vetettek a fonónak, de az nem ment
minden ünnepség, dáridó nélkül. Mikor a lányok elhatározták, hogy nem
járnak tovább a fonóba, a négy tisztleány megint elment a községi biróhoz
vasárnapi litánia után, hogy a fonó befejezéséül engedjen „iála-at a követ
kező vasárnapra. A lányok már előtte való nap nagy. sütést-főzést vittek
végbe a vasárnapi bálra. A bálát a fonóházban tartották, a tulajdonképeni
fonószobában tánczoltak, a másik szobában asztalokon, székeken helyezték
el a sok-sok elemózsiát, hogy a legények „ehön ne maraggyanak", de bort,
pálinkát is szereztek a lányok.
Mikor a lányok estefelé mindezzel elkészültek, a legények is gyüle
kezni kezdtek, de csak a fonóház udvarán, mert bemenni hivatlan senkinek
sem volt szabad, csak a legénybirónak. Azért rendesen csak azok a legé
nyek mentek el, a kik tudták (a kinek szeretője volt, az már előre meg
mondta a maga legényének, hogy ott legyen, majd behíjja!), vagy „rémítet
ték", hogy behíjják őket.
A lányok aztán czigányokat hívtak és 5—10 krajczárt fizettek fejen
ként nekik. Mikor a ^zenészek" megérkeztek, rárántottak a ropogósra és
a lányok egyenként kimentek a „pitarajtóba", onnan szólították be az udvar
ban éneklő legényczéh közül a maguk párját. Mikor azután mindegyik leány
behívta már a maga legényét, folyt a táncz meg a mulatság reggelig. Enni,
inni volt bővében. Közben, úgy 11 óra tájon, megjelent a községi biró egy
esküdttel — mint a hogy többször is szokta, míg a fonó állt —, megnézni,
hogy nincs-e valami baj ? Mert hogy ő adta az engedelmet, ő felelős min
denért. De baj nem igen volt, hát így aztán a leányok jóltartották biró
uramat is, meg esküdt uramat is sültekkel, kalácscsal, borral, pálinkával,
míg a hatóság megnyugodva odébb állott. A mulatság zavartalanul folyt
tovább hajnalhasadtáig.
Rákövetkező vasárnap a legények adtak bált, de már a nagykorcsmá
ban, viszonzásul a leányoknak. Itt aztán a legények hívták be az udvaron
váró leányokat. Ez aztán már nagy bál volt, mert a legények annyit adtak
össze, hogy a czigány 9—10 pengőt is keresett, ha jól húzta a talp alá
valót.
Ilyen élet folyt régen a fonóban és ilyen lenne talán még ma is, ha
el nem dördült volna az a lövés a fonóház pitvarában, mely a nyitott ajtón
át az egyik bent ülő leányzó feje mellett fúródott a falba. Kárt ugyan
senkiben sem tett, de akkor a községi biró betiltotta a fonót, a tisztleányok
pedig nem merik kérni az újabb engedelmet. így abbamaradt a fonó s a
fonóházi élet.
A szövés Bényben már nem igen virágzik. Egy takács van a faluban,
az dolgozza fel a faluban termett anyagot, de a szomszéd községekben,
különösen a hontmegyei Páldon, a hol a női viselet hasonló az ittenihez, —
minden háznál van „szátva" (szövőszék).
A szövés és szőttesek hitem szerint igen fontos adatokat juttatnának
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annak megértésére, vájjon ez a vidék rokonságban van-e a palóezokkal,
vagy pedig a bényi magyarságtól vette át a környék a népélet és népi
művészet egyes megnyilatkozásait. Bényben jelen utamban nem volt alkalmam
ezt tanulmányozni, tanácsos volna tehát a páldi és a környékbeli falvaknak
a bényinél sokkalta intenzivebb szövésével ízről ízre megismerkedni. A mosás
jobbára a „ Óaranyon11 történik. Minden asszonynak van e czélra háti kosara,
melyet „korcz"-czal akaszt a vállára. Ebben viszi a kimosandó szennyes ruhát
és a mosófát, tetejére a mosószéket. Se a mosószék, se a mosófa (sulyok)
nem virágos, mert ezeket a lapátokkal és más faeszközökkel együtt ván
dorló tótok árulják s azoktól veszik készen a bényiek is. A mángorlás is
csak kézi mángorlóval történik. Ez se czifra, csak „zselibes", azaz barázdás
az egyik lapján, hogy a ruhát jobban mángorolja.
Az asszony eme házi dolgokon kívül még a mezei munkában is segít
ségére van az emberének. Mikor eltakarodik a hó, kimennek trágyázni.
A férfinép hordja a trágyát, az asszonynép pedig „elrázza". Áprilisban, a
míg a férfinép szánt, az asszonyok „hánnyák a kukoriczát*, meg ültetik a
krumplit. Májusban a gabnából a „mácsunyát" (más vidéken, például Tarczalon, gurdony, tüskés, szúróslevelű növény, aszat = Cirsium Arvense L)

5. ábra.

gyomlálják, mert ha ez benne marad a búzában, a marokverők kezeit véresre
szurkálja. A veteményeket is ekkor kapálják be a nők először. Júniusban
tőtenek, kukoriczát kapálnak a férfiakkal egy sorban. Júliusban markot
vernek, kendert szednek. Augusztusban a babszedés, kendertörés ós tilolás
szintén az asszonynépre vár. Olyik még augusztusban „el is héhöíyi". Szep
temberben „ássák a krumplit", szedik a kukoriczát és fosztanak. Októberben
és novemberben a szántás és vetés folyik, de abban már csak ritkán segéd
keznek az asszonyok, akkor már fonnak otthon, meg a ruhákat javítgatják,
foldoznak az elközelgő télire.
De nem minden asszony él így dolog között, csendben. Ott van az
öreg Csákvári Klára, van az már tán 100 éves is, mert van egy 70 éves
fia meg a leányai is 62 — 65 évesek. Most öt éve halt meg az öcscse, az
is 86 éves volt. Azt mondják azért nem tud meghalni, mert az urával, bol
dogult Kovács Józseffel szentségtörésben élt. Sokszor éjfélbe lemegy a Dobrahídhoz, vagy felül a sáncz tetejébe és ott sír hajnalig, hogy mér nem tud
már meghalni. Ez az öreg asszony „olyan tudományos vóf már fiatal korá
ban is, mert hát sok mindent tartanak róla. A fia is, a ki a G-urgyalba ment
vőnek, „azét halt meg, mer aszonta, hogy az a vén bűnös anyja éczczaka
a malomparton ott vót a többi boszorkányval, oszténd űtet úgy megtánczol4*
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tattá a körbe (boszorkány kör), hogy ű úgy efáratt, hogy most meg kő neki
hani". „OJcollár nekün" is úgy lát még, hogy a „tőbe" behúzza a czérnát.
Mindezt azonban csak suttogva mondta el nekem Gellértné asszonyom,
mert félni kell ám attól a vénasszonytól. Ki tudja, mi igaz, mi nem.
De van a falunak egy másik nevezetes személye is. A Molnár bácsi
(csúfnéven mint fentebb említettük, Brada csősz). A Garanyon túl a szilvásnál
csószködik, gunyhójában. Az egész Garanyon túli határt ő őrzi. Már ez is
nagyon öreg, de karakán huszárgyerek volt. A huszároktól három ízben
szökött meg, de lovastul. Elsőbbet ötévi várfogságot kapott. Azt kiszolgálta.
Akkor újra elszökött a lovával egyben és beállott a Kózsa Sándor bandá
jába. Elfogták és 25 botot meg 10 évi várfogságot kapott. Ezt is leszol
gálta, de harmadszor is megszökött. Ekkor halálos ítéletet mondtak rá, vagy
100 botot. 0 az utóbbit választotta és bár 6—8 évig csak négykézláb
mászott a 100 bot után, de kiheverte. Most jó sora van, kivált ha tavaszszal összefogdoshatja a bényi határra átjövő kéméndi libákat. Azokból 6—7
forintja is van egy nap. Hogy aztán a ludak féljenek arra menni, megfogja
az öreg gunarat a nyakánál meg a faránál fogva, aztán „gyalul véle a ríten",
odakenegeti a földhöz a gunár begyét is. Ez persze rettenetes gágogást
csap, de többet nem jön arra a tájékra.

6. ábra.

A nép mulatságai közül ma már semmi sincsen. Ellenben a vasárnapi
koresmázás az teljes mértékben divatozik. Délután a „guglizó"-ba mennek
„guglizniu. Közben és utána isznak. Sör az nem igen fogy, a pálinka annál
inkább. Egy jó szokásuk azonban van, s ez az, hogy télen 9—10 órakor,
nyáron 11 — 12 órakor minden mulatság és ivás befejeződik. Ez bevett szokás.
Babonák: Lucza napján nem szabad varrni, mert nem tojnak a tyúkok.
— Borbála napkor nem adnak kölcsön semmit, mert a kölcsönkérő elviszi
a szerencsét. — Szintén a Borbála nap az, mikor a látogatót nem látják
szívesen; mert ha elmegy, elviszi a szerencsét; de ha már jön valaki, csak
el vannak vele valahogy, de a keminczét vagy kályhát meg ne érintse, mert
akkor kész szerencsétlenség szakad a házra. — Tavaszszal, míg nem ültettek
tyúkokat, nem adnak senkinek kölcsön tojást, se pénzt, mert nem kelnek
ki a csirkék. — Az aprójószágot nem jó mutogatni, mert megigézik. — Ha
Lucza napján férfi lép be először a házba, akkor bikaborjút ellik a tehén,
ha pedig no, akkor üszőt. — Éjféli misekor az istállót lakatra zárják, mert
a rosszakaró ilyenkor, ha egy marok takarmányt elvisz a marha elől, elveszi
az étvágyát is és az állat gyorsan leromlik. — Nagypénteken hajnalban
elviszik a lovakat a Garanyra úsztatni, hogy tüzes vérük legyen. — Disznó-
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öléskor addig nem eszik az ölő, míg a húst be nem sózta és a sót a kezéről
a tűzbe nem söpri, mert máskép a hús megromlik. — Kenyérsütéskor az
állapotos asszony a lepényt („lángos") a hasán a kötényébe törli, hogy
magzatának tiszta legyen a feje. — Újholdkor nem vetnek, mert az újholddal
nő az üszög. — A gyerekeknek nyáron azért van hasmenésük, mert a
kocsik (az élet behordása miatt) hosszúba vannak. És ha aztán rövidbe
lesznek, a gyermekek hasmenése is elmúlik.
Szólások és adomák: Azt tartják, hogy a legyet az Isten a lusta emberhez
teremtette, hogy ne aludhasson egész nap. — Ha valaki az örökség miatt
magabíró ember halálára számít, arra megjegyzik, hogy „nehíz íp fának
dőttyit várni". — Ha valaki bajba kerül, arra azt mondják: Belekeveredett,
mint az ebedi macska a „metét"-be. (Az ebedi egyszeri menyecske nagyon
hosszú metélt tésztát főzött, melyet a macska meglopott.) Vagy: Belekeve
redett, mint Jecző a szátvába. Mészáros [csúfnéven Jecző] Jóska kótyagos

7. ábra.

8. ábra.

fejjel pásztorórára ment az egyik menyecskéhez, a hol aztán elaludt. De
valami a konyhában leesett a falról s erre Jecző felriadván, ijedtében az
ágyból egyenesen a szövőszékbe lépett, melynek szálaiba, nagy óbégatások
között, annyira belegabalyodott, hogy mire a menyecskéje kiszabadította, a
szomszédok már mind körülöttük állottak.) A vadházasságban lévőkre azt
szokták mondani, hogy „összeátak, mint a Dubi gombóczái". (Dubi [Vincze]
Ignácz úgy főzte egyszer ugyanis a gombóczot, hogy már a hideg vízbe
rakta.)
A czigányok a faluban kétfelé is laknak. A kisbényiek a Felsőgurgyalban, a nagybényiek pedig az Alsógurgyalbán, a „Malompart" felett. Álta
lában igen megvetik őket: „gurellák"-nak vagy „puruttyá"-nak nevezik,
különösen pedig az asszony- és gyermeknépséget nézik le.
A közegészségügy, mint általában az egész vármegyében, itt is gyenge.
A faluban se orvos, se patika. Az 1911. évi szeptember havi vármegyei
közigazgatási bizottsági ülésen Seiler Emil dr. főorvos jelentette, hogy a
halálozások 52%-a hét éven aluli gyermekekre esik!
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Az építkezés tekintetében a háztípusok általában megegyeznek a hont
vármegyei típussal. (Jankó dr.: A millenniumi falu leírása) Alaprajzilag a
házak kétfélék, úgymint „hidegkonyMsh-Sik, azaz szabad kéménynyel épül
tek és „melegkonyhás"-ak, azaz zárt kéménynyel bírók. Az előbbi típus a
régibb, de most már csak ritkán lehet ilyet látni, mert az újabb házak
mind meleg konyhákkal épülnek ma már.
A „hidegkonyhás" ház alaprajza (5. ábra) jó hosszúra nyúlt oblongum.
Eészletes leírása számok szerint:
1. sz. „Pilar" (pitvar). A konyha előtere, falai tele vannak aggatva
tányérokkal, tálakkal és „gebrék"-kel. Itt van elhelyezve az ablak alatt a
láda (11. sz.). A belső házba vezető ajtó mellett pedig a „sublát" (12. sz.)..
A tulajdonképeni konyhában (3. sz.) két oldalt „patka" húzódik végig és
ezen, mindkét oldalon egyaránt, három élére állított téglából összeállított
tűzhely (15. sz.) van ópitve. Ha nagy sütés-főzés áll a házban, akkor még
a „treifusza-t (háromlábú vasállvány) is igénybe veszik. E két padkára nyílik

9. ábra.

a két szoba „keminezé" - jenek (17. sz.) szája is, melyek a „tévöku-kel (16. sz.)>
vannak betámasztva. Középen a vizespad (14. sz.) áll. A konyha felett emel
kedik a szabad kémény (13. sz.). A konyha egész belső kiképzése nagy
rokonságot mutat tehát — mindenesetre sok eltéréssel — a homokmégyi
konyhákhoz. (Ért. X. 1909. 159. L)
Az „elsöház" (elsőszoba, tisztaszoba) az utezára nyílik (2. sz.). A bal
oldalán van a sarokpad (22. sz.), előtte az asztal (18. sz.). A pad mellett
a sublát (12. sz.). A sarokban fogas van a falra szögezve és ez alatt ismét
egy láda (11. sz.) terpeszkedik. A szoba másik felében a sarokban áll a
magasra tornyozott ágy (20. sz.), előtte székek (19. sz.), mellette a „kasznyi*
(21. sz.). Azután a „kemincze" (17. sz.) fehérre meszelt érdekes alakzatát
látjuk (13. ábra 1. sz.) két oldalt a két kuczkóval (5. ábra 28. és 29. sz.),
vagy a mint itt hívják: a belső a „szurgyik" (28. sz), a külső pedig a
„siska" (29. sz.).
*
A „belső háza (4. sz.) a tulajdonképeni lakószoba. Ebben már nincsen
sarokpad, hanem a szoba hátsó falához támasztva egyenes pad (22. sz.).

*
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nyújtózkodik el a két sarokban nyújtózkodó tornyos ágy (20. sz.) között.
A pad előtt asztal (18. sz.), az ágyak előtt pedig székek (19. sz.) állanak.
Az ablak alatti sarokban „Jcasznyi" (21. sz.), a kemincze melletti falon óra
(23. sz.), a belső ágy mellett láda (11. sz.) és felette ismét egy fogas van.
Ezután már csak a mellékhelyiségek sorakoznak egymás mellé. És
pedig legelőször a kamra (5. sz.), melynek egy részét a padlás félj arás
(6. sz.) veszi el. A kamrában lóg a szerszámos láda (30. sz.), a szárítórúd,
a tűzoltósisak és balta, az élelmiszerek, liszteszsákok, a „Jcüpüllö", a „puttón",
a „váska" (rúd, melynek egyik végén egy kampós, a másik végén két kampós
vas lóg alá, ezen hordanak ételt vagy vizet, ha kint dolgoznak a határban),
a „zsitár" (sajtár), az abrakostarisznya, fennt a „rácson" pedig a „nyist"
pihen.
A kamra után az istálló (7. sz.) következik. Még pedig a régibb típusú
házaknál fele a lovaké (9. sz.), fele pedig a teheneké (8. sz.) és a kettő
közt csupán jó erős „strajfa" van. A fal mellett hosszában van a „vályó"

10. ábra.

íjászol, 24. sz.), e felett a „saroglya" (25. sz.), melyre a széna van felvetve,
hogy kéznél legyen, ha elfogyna. Az egyik falra van felakasztva a mindig
pislán égő lámpás (26. sz.). A másik sarokban pedig a „puplik" (etetőkosár)
foglal helyet (27. sz.).
A legutolsó helyiség a „kocsiszíny" (10. sz.), mely elől mindig egészen
nyitott és csak „féhaja-ia, (féltetőre) van építve.
Az ilyen régibb típusú hidegkonyhás (szabadkéményes) ház udvarának
elrendezését a 6. ábrán mutatjuk be.
A ház előtt a kiskert (6. ábra, 4. sz.). Ebbe nyílik a kisajtó (3. sz.).
Az utczára nyíló kiskapu (2. sz.) neve itt „verőcze", mely után közvetlenül
a nagykapu (1. sz.) következik. A tulaj donképeni udvar (8. sz.) rendszerint
nem valami túlságos tágas. Ide építik a spelvása-t (5. sz.), mely egy kis
négykézláb házikó (7. ábra). Ablaka helyett egy lyuk (kerek vagy négy
szögletes) van a falában. Ebben tartják a takarmányt, a szecskavágót, a
„sallyú"-kat (sarlókat) stb. Padlása nincsen. Rendszerint zsúppal van fedve.
A disznóól (6. ábra, 6. sz.) igen hatalmas alkotmány és Jábasól"-nak
hívják. (8. ábra.) A vaskos, nagy gerendákból összerótt, csapóajtós alkotmány
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szintén rendszerint zsúppal van fedve, csak néha zsindelyes. Olykor a baromfiól
is hozzá van csatolva. Különböző alakzatait a 8—10. ábrákon láthatjuk.
Folytatva a 6. ábra leírását, a 7. sz. a baromfiólat, a 9. sz. a négy
pózna közé rakott nádfalú és felül zsúptetejű „pervétát" jelöli.
Az udvar után következik a „szírös" (szérűskert, 10. sz.). Elején a
trágyadomb (11. sz.), azután a kazlak (12. sz.), végében a hátulsó kert
(13. sz.), melyet veteményesnek használnak.
A „melegkonyhás" ház az újabb építkezéseknél divatozik és most már
csak ilyeneket építenek (11. ábra). Ennek nincsen pitvara. Csak a konyha
(11. ábra, 1. sz.) foglalja el az egész teret, melynek falai azonban szintén

11. ábra.

tele vannak aggatva „gébrék"-kel meg „tányíraJc"-kai. A bal sarokban van
a hatalmas kémény (6. sz.), melynek alsó része az úgynevezett „vindófli".
Ebben tartják a mosáshoz szükséges eszközöket, meg a „treifusz"-t. Ebbe
a kéménybe van beleépítve a kémény fala mellett álló rakott „sparhelt"
(7. sz.). A kémény előtt az asztal (8. sz.), az ablaknál a sublát (12. sz.),
evvel szemben a másik sarokban vizespad (11. sz.), majd a fal mellett
székek (9. sz.) és végül a legbelső sarokban a hosszúláda (10. sz.) áll.
A hosszúládában (12. ábra) van a menyecske kelengyéje.

12. ábra.

A melegkonyhás házakban a tulajdonképeni lakószoba maga a konyha.
Ott vannak egész nap, itt is étkeznek. Nyáron annak a földjén hál az aszszonynép a gyerekekkel, a gazda meg odakint az „esetre allyán". Csak
télen mennek be hálni az „első háziba (11. ábra, 2. sz.). Az első ház beren
dezése nagyjában megegyezik e háztípusnál az előbb tárgyalt hidegkonyhás
háztípus (5. ábra) belső házával. A számok magyarázata: 8 = asztal; 9 =
székek; 12 = sublót; 13 = ágyak ; 14 = kasznyi; 15 = láda; 16 = óra;
17 = vaskályha, melyet a zöldmázas csempékkel kirakott kemincze (13.
ábra, 2 sz.) helyett inkább használnak. Az ilyen zöldmázas keminczék (11.
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ábra, 18. sz.) egyszerű és sima csempékből állanak. Ezeknél épp úgy sze
repel a „szurgyik" (11. ábra, 20. sz.), mint a rendes fehérre meszelt keminczéknél (13. ábra, 1. sz.). Csakhogy a csempés keminczék siskája (11. ábra,
19. sz.) egészen körülveszi három oldalról a keminczét. A két ágy (13. sz.)
között van a hosszú pad (28. sz.) az ablakok alatt végighúzódva.
A mellékhelyiségek (kamra, stb.) az udvarban külön fedél alatt állanak,
a háztól egészen függetlenül, mint majd az udvar alaprajzán alább láthatjuk.
A szobák után az ily tipusú házaknál mindjárt a tehénistálló (11. ábra,

13. ábra.

3. sz.) következik, melyből egy oldalsó részt a padlásfeljárás (11. ábra, 4. sz.)
vesz el. A tehénistálló belső végében van ismét a „vályó" (25. sz), felette
a saroglya (26. sz.). Az egyik ajtó felőli sarokban áll továbbá a „puplik"
(21. sz.) és a falon a lámpás (22. sz.). A másik falon a nagy szita (23. sz.)
lóg. Mellette áll a földön a fejőszék (24. sz.).
A következő helyiség a lóistálló (5. sz.), ismét egy „puplihu-ka\ (27. sz.).
Egyebekben az itt szereplő számok az előbbiekkel megegyezők.

14. ábra.

A melegkonyhás ház udvarának elrendezése (14. ábra) a „Gurgyal"-höi
van választva, hol a házak és telkek rendetlenül állnak, miért is szabály
talan sokszögekké alakulnak itt az udvarok legtöbbnyire. A ház előtt itt is
a kiskertet (14. ábra, 4. sz.), a hozzá vezető kisajtót (3. sz.), az utczára nyíló
verőczét (2. sz.) és a közvetlenül mellette való nagykaput (1. sz.) látjuk az
utczára sorakozni. A kamra (5. sz.) az utczára rúg ki és különálló épületet
képez a mellette lévő „fehajos" (fóltetős) „kocsiszíny"-nyel együtt (6. sz).
Azután a disznók és a baromfiak számára készült „lábasói" (7. sz.), a „pervéta" (9. sz.) ós a „ganédomb" (10. sz.) következnek. Az udvarral (8. sz.)
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a „szírős" egészen egybeolvad itt a helyszűke miatt. Itt vannak a kazlak
(11. sz.) s ezek egyikében (a szalma úgy van már eredetileg rakva) a
„pelvás" (12. sz.) helyezkedik el, melynek még kis rácsos ajtaja is van.
Leghátul a veteményesnek használt hátulsó kert (13. sz.) az öreg dió
fával.
A házak fala vagy vert-, vagy fecskerakású. A fedés sima zsúp,
fazsindely, újabban már a cserépzsindely mutatja a módis gazdát.
A fedélszerkezet (15. ábra) nagyjában más vidékekről is ismert már.
Az eltérések a következők: a tetejdeszkák (nyeregdeszkák) helyét a zsúpból
kötött 9gombu (15. ábra, 1. sz.) foglalja el. A verébdeszkákat itt „sárkánydeszka" -nak (15. ábra, 2. sz.) nevezik. A homlokfal (csűcsfal) mindig desz
kából van s n Fűfal" (főfal) a neve (3. sz.). Ez előtt az „esztra eresz" lejt
lefelé (4- sz.), melynek lejtős síkját a végén függőleges helyzetű csipkézett
deszka (5. sz.) zárja le. A házakon rendesen jól elugrik a sárkánydeszka
a faltól, amiért is aztán mindenütt jó tágas „észtre ally a" (ereszalja) marad.

15. ábra.

A házak díszítése általában elég élénk és változatos, de a jelzett típus
ban mindenkor megmarad és többnyire faragással (lombfűrész) történik.
A deszkák festésének itt-ott még maradt egy-két majdnem teljesen elpusz
tult jelensége. Ma már azonban nem festik czifra virágosra a sárkánydeszkát,
csak faragják vagy kifűrészelik. De ebben is nagy dekadenczia mutatkozik.
A kapubálványok közül legáltalánosabb a „tubúkás" (galambos?) min
denféle változata. Gyakran még egy deszkával is fedve, hogy az esőlé meg
ne repeszthesse. A kapubálványok testén szokásos hatalmas kereszteket,
szíveket stb. kifaragni (16. ábra). A község legtipikusabb kapuzata a községi
birólak nagykapuja és verőczéje, hatalmas bálványfákkal (17. ábra).
A kémények (18. ábra) vagy sárból tapasztottak, vagy téglából rakot
tak. Előbbi esetben tetejükön bádoglap is van.
A kutak mind kerekesek. Egy jellegzetes kutat a 19. ábrán muta
tunk be.
A kiskertre nem fordítanak valami nagy gondot az asszonyok, de a
leányok se igen. A Iegszokottabb virágaik: a „mávarúzsa" (mályva), a Jcik"
meg „fehír szarkaláb", az égő szerelem, a rozmaring, a „muskándli", bazsa
likom, a „kik ibolya1' (lilaszínű viola odorata); „sárga ibolya" (sárga és vörös
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viola odorata), a „gruspány" vagy „guruspány" (puszpáng) stb. Mindamellett
a tisztlányok jóvoltából a templom minden vasárnap tele van virággal.
És a bényi monostor-templom ezt meg is érdemli. Ez a falu legna
gyobb nevezetessége. A templommal foglalkozó irodalom korántsincs arány
ban annak valódi műtörténeti értékével. Legtöbbet Henszlmann foglalkozott
vele. (Arch. Közi. 1862. III. k. 1. füz. és Magyarorsz. román és átmeneti
stílű műemlékei. Bpest, 1876. 122. lap.) Eredetileg premontrei monostor,
melyet a Pázmánok bényi ágából származó „vitéz és Jámbor" Omode (Amadé
grófok őse), Bugének fia, II. Endre király idejében alapított 1215-ben. mielőtt
a király keresztes hadaival a szentföldre indult volna. (Cod. Dipl. V. 2. 138és VII. 2. 29. — Ipolyi: Magyar okmányérdekességek. Századok. 1867.
129. 11.)
A monostor helyén eredeti
leg a vár állott, melyet szintén a
Pázmánok bényi ága építtetett.
{Ipolyi: id. m. 129-1.) Az 1755-iki
visitatio canonica feljegyzései sze
rint a templomot Szt. László ki
rályunk öcscse, Lamprecht herczeg
építette volna. (Révai Nagy. Lex.
III. 117. 1.) E feltevést azonban
az újabb kutatások megdöntötték.
Az Omode grófok ide temet
keztek {Czinár: Monasterologia.
II. 6.), de a szentély alatti sírbol
tot az 1908-iki restaurálás alkal
mával a munkások összehányták
és újra betemették. Az egykori
monostor alatt lévő kripták ma
sincsenek felfedezve. A premon
16. ábra.
treiek itteni prépostságaigen hamar
elvesztette Önállóságát. Már 1294-ben a sionhegyi apátság alá tartozik,
1516-ban a sághi (ipolysághi) prépostság alá kerül. (Magyarorsz. várm. és
városainak Monogr. Esztergom vm. 17. 1.) Később pedig I. Ferdinánd király
a nagyszombati jezsuitáknak adományozza (1561-ben).
A közel hétszázéves templom sok viszontagságon ment által az idők
folyamán. (Ipolyi: Arch. Közi. II. — Religio. 1862.) A törökök elcsúfí
tották és kezeik között az amúgy is három évszázados épület nagyon meg
rokkanhatott. 1710-ben a nagymérvű restaurálás valamennyire helyrehozta.
Ekkor kapta mindkét torony a négy-négy kőből faragott fiáiét és a két
torony közé elhelyezett gyönyörű Mária-szobrot. Ekkor festhették át az előző
százévből származtatható oltárok faszobrait is. Ez a restaurálás használt a
templomnak legtöbbet. Már kevésbbé szakavatott kezekre vallott az 1862-iki
restaurálás, Scitovszky prímás parancsából, mely a templomot a maga ere
deti formájából (különösen az előcsarnokra nézve) egészen kivetkőztette.
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Ekkor távolították el a régi, kétségkívül a XVII. százévbeli főoltárt és szob
rokat, ezek helyébe a most is meglévő — a hatvanas évek halva született
bárok ízlésében rángatódzó — oltárokat helyezték el, de már szobrok nélkül.
A hajdani szobrok a padlásra kerültek. A főoltár díszítő Úrvacsora-jelenet
nagy fafaragványai a prímás rendeletére ízléstelen ezüst rámába helyezve (!)
a jobboldali toronykamrában Őrzik. A rámán kívül még mindenféle rászege
zett és aranyozott oszlopfőkkel (reneszánsz stílben) van kirakva az asztal.
Holott e fafaragvány, bár kétségkívül nem elsőrendű alkotás, mégis műtörté
netünk igen érdekes dokumentuma lehetne.
A műemlékek országos bizottsága 1908-ban restauráltatta ismét a
templomot Czigler Győző professzor által. Azonban ez a restaurálás se volt
szerencsésebb az előbbinél, mert az 1862-iki restaurálás botlásai és hibái
megmaradtak a maguk elszomorító voltában, sőt még tetéződtek a sekrestye
mellé épített kamra által. Az 1710 iki fiálékat a Mária-szoborral együtt

17. ábra.

leszedték. És a Mária szobrot, melyhez fogható nemes és nagyszerű barokk
szobrot hazánkban nem igen lehet többet látni, az egyik fiáié tetejére a
földre helyezték. A padláson volt faszobrokat a munkások feltüzelték.
Az egykor oly gyönyörű templom tehát oly kevés avatott és annyi
avatatlan kéz által megmunkálva, szinte kifosztottan áll. Mindazonáltal, a
mit nem tudtak a restaurátorok elrontani, az még most is megkapó a maga
egyszerű fenségével. így a páratlanul szép szentély architektonikus meg
oldása és tagolása a legszebb emlékeink közé emeli a bényi templomot.
A templom oszlopfői közül ismeretes a vadászjelenet (Arch. Ért. 1887.
Új. f. VII. k. 11. 1. és u. o. 1890. Új f. X. k. 292. 1. Továbbá.: Eensdmann: Magyarorsz. műemlékei. Bpest. 1876. 123. 1. — Szilágyi: Magy.
Nemz. Mill. Tört. II. k. 475. 1. stb.) Holott a madárpáros és gyümölcsös
oszlopfők sokkal magasabb művészi nívón állanak s a magyar románkori
plasztika elsőrendű alkotásai.
A templom előtt levő körkápolnát (rotunda) a bényi nép a török időkből
valónak tartja. (Aminthogy mindent csak a török időkből származtat, mert
azon túl ismereteik nem terjednek.) Azonban ez régibb eredetű lehet, mert
az 1710-iki restaurálás félreismerhetetlen nyomait még mai napig is változat-
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lamil viseli. Róla sem Henszlmann (Id. m. 123. L), sem Lehoczky (Arch.
Ért. 1898. Új. f. XVIII. k. 348. 1.) nem emlékeznek meg bővebben, mert
alaposan elhanyagolt állapotban van. Az 1908-iki restaurálás persze egy
szerűen nemlétezőnek tekintette a kolostor romjaival együtt, melyből még
csak 10—15 évvel ezelőtt is látszottak még a falak. Említettük, hogy a
nép a Szentkúthoz (kutacska) jár ki pünkösd ünnepén. Ide újabban egy kis
„kapónkat" építettek, de máig sincs felszentelve. Az uraság egyszer be is
hordatta „ganévá", de másnapra a víz kiforrta magát, széthányta a ganét
és tisztább vize van azóta, mint valaha. Ettől kezdve már erősebben hisz
benne a nép. A hagyomány azt tanítja, hogy itt jelent meg egyszer a Szűz
Mária, a ki néha még most is megfürdik a kútban, mert az arra járók gyak
ran hallják, hogy a mély vízben valaki
lubiczkol.
A falu alatt, a déli részen a Ga
ramon három malom őröl, mindegyik
vasszerkezetű, tulajdonképen dunai mal
mok. Komáromból vontatták fel őket.
A legfelső a legöregebb, már vágyhat
ván esztendeje lapátolja a Garam hul
lámait. A másik két alsóbb fiatalabb.
A férfiak ruházata gyócs-hó\ (bolt
ban vett vászon) készült ing. De mun
kaidőben, különösen nyáron, az asszo
nyok szőtte vászoningeket (durva barna
színű vászon) viselnek. Erre veszik fel
a „lajbi"-t (mellény). Télen a nyakukba
pamutsált (nyakravaló) csavarnak. Tavaszszal és őszszel „kaczaju-t (könnyű
kabát), télen pedig „dómány"-t (vastag,
bélelt posztókabát) viselnek, mely alatt
nagy hidegekben még a zöld vagy kék
18. ábra.
hárászból kötött vagy barchetből varrt
ujjas, az úgynevezett „undera" vagy „unterczi" is elkel. Kiegészíti az öltö
zetet az egyszerű fekete csizma, a szűk nadrág, ugyanolyan posztóból, mint
a dolmány. Nyáron házi szőttes „vászon"-ból készült gatya, mely nem
ránczos, hanem csőszerű, szárán zseb is van és a két szár között különös
zacskóalakú betoldott részszel bír. (V. ö. Br. Nyáry Albert: Piliny néprajzi
vázlata. Ért. X. évf. 3—4. füz. 1909. 131. 1.) Fejükön télen hegyes fekete
báránybőrsipkát, nyáron fekete posztókalapot hordanak.
A milyen egyszerű és, mondhatjuk, esetlen a férfiak viselete, éppen
oly díszes és nagyszerű a nőké.
A női viselet leírása azért nem tartozik az egyszerűbb feladatok
közé. Egyrészt oly érdekes és eredeti, hogy már ezért is megkülönböztető
figyelmességre utal; másrészt bizonyos tekintetekből annyi művészi ízlést tár
fel, a minővel alig találkozhatunk más vidékeken.
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Előre kell bocsátanom, hogy a bényi női viselet a környékbeli más
Öt községben is megvan, többé-kevésbbé virágzik még ma is, de minden
faluban némi eltéréssel és más-más változtatásokkal. E községek közül kettő,
Páld és Kis-Gyarmat, Hont vármegyében van, a többi három : Bart, Kernend
és Köhíd-Gyarmat pedig ugyancsak Esztergom vármegyében. E viseletről
tehát csupán akkor lehetne igazán valamit meg is állapítanunk, ha a fent
említettem öt község női viseletét is oly részletesen leírhatnánk, mint a hogy
az alábbiakban a benyit megkíséreljük.
Vegyük először is a menyecskék viseletét.
A menyecskék esküvőjük napján, mint a lakodalom leírásánál emlí
tettük fentebb, nászajándékképen vőlegényüktől, illetve férjüktől „pirostiklis
csizsmát« és „arany-síkos kontyot'1 is kapnak a többek között. E holmikhoz
azután még sok minden más is dukál, hogy a menyecske öltözéke díszes

19. ábra.

és teljes lehessen. E viseletet azonban a menyecskék legfeljebb 2 ^ 3 évig
viselik esküvőjük után, mert a kinek közülök ez idő alatt már két gyereke
van, azt már megszólják, ha még mindig arany-síkos kontyban és piros
csizmában jár el a templomba.
Az ékes ruházathoz a menyecske legelőször is megfésülködik. Haját
a halántékban kétoldalt befonja, a többit pedig kis kontyba kuntyorítja,
alátűzve a két fonást is, a mely így a halántékoktól a füleken keresztül
a konty alá nyúlik mindkét oldalon. Az így megfésült fejre jön rá elől az
úgynevezett „pintti", melynek neczczelt fodrai körülkerítik az egész arczot
felül. Ez a neczczelt fodros rész egy tüllcsipkéhez van erősítve, mely viszont
a kontyot borítja be. A fiatalabb menyecskéknél a pintli rendesen fehér
színű, de kikeményítik és oly erősen kékítik, hogy egészen elveszti fehér
színét. (Általában minden fehérneműjüket ily erősen kékítik.) Idősebb
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menyecskéknél és asszonyoknál a pintli leginkább fekete szinű. Mindkét
fajtából beszereztem egyet-egyet a Néprajzi Osztály gyűjteménye számára.
A pintlire tűzik fel azután a papirkontyot. Ezt szövettel szokták bevonni.
És pedig a hétköznapi kontyot piros vagy gyengepiros (rózsaszín) selyemmel.
Az ünnepnapi, Illetve esküvői kontyot pedig virágos, nehéz selyemszalaggal
és felül „aranysíkkal" (fémfonalas disz) vagy „ezüstsíkkal". Az ilyen konty
10—12 koronába is belekerül. A faluban a legdíszesebb és legformásabb
kontyokat a Borjas (Csákvári) Jancsi felesége (a kit az első uráról Rádi
Viktornak hívnak) készíti. 0 vele is varratja azt az egész falu. Bent a konty
belsejében egy 8—9 cm hosszú lúdtoll lóg czérnára kötve. Ezt tűzik bele
a hajból font kontyba, hogy le ne essen az egész alkotmány. A hétköz
napi kontybólegy gyengepiros színűt és egy igen szép aranysíkos kontyot is
hoztam az osztály gyűjteménye számára.
Erre a díszes kontyra teszik aztán rá a széles zöld vagy piros szalagot
(20. ábra), mely azután a kendő alól egészen a szoknya legvégéig csüng

20. ábra.

21. ábra.

alá és pedig kettősen. Ez a szalag rendszerint moiret selyem és rendszerint
sima, de néha virágos is. Szélessége pedig 8—10 cm. Nyári időben így
mennek a templomba a menyecskék. De kora tavaszszal és télen, ha szép
idő van, így feldíszített fejükre még a vtilanglia-t is felkötik. A tilanglit
régebben ők maguk varrták ki szép virágos czifrára, ma már azonban
készen veszik esztergomi kereskedőktől s ezt is erősen kékítik. (Szintén
hoztam belőle egy példányt a Néprajzi osztály számára.) A menyecskét
ilyen tilangliban a 21. ábrán láthatjuk. Megjegyzem még, hogy itt Bényben
még a „nyeczczes tilangliu-t is használják, mely csak abban különbözik a
virágokkal kivarrott tilanglitól, hogy felső lelógó végén, a mi a meg
kötésnél hátra jön, fodrozott neczczes háló is van, hogy súlyánál fogva szebb
esést, jobb formát adjon a kendővel bekötött fejnek. Most már ritkán járnak
a menyecskék tilangliban, de annál inkább, még nyáron is,
Jángszínü
selyemkendő"-ben, a mi tiszta cseh gyártmány ós így semmi köze sincs a
bényi viselethez, de mert módis, hát pár év múlva egészen leszorítja ezt a
szép viseletet.
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A menyecske fejével végeztünk volna. Ezután jön azonban a java.
A ruházat igazi eredetisége. Először is egy rövid, derékig érő inget viselnek
legalul a testükön, a mi rendszerint „győcs" (vett vászon). A hétköznapi ing
ujja sima slingeléssel van csak díszítve és szűk. Az ünnepnapi ingek ujja
(I. tábla) bő és csipkés, fodros. A felső részén be is van varrva szűkre s
így a varrás felett buggyos, alatta pedig fodros.
Alsó testüket pedig a „pentö"-vé[ (más vidékeken pendely, pöndöly)
szintén »qyócsu-ból vagy házi szőttes „vásson a -ból (mert csak a házi szőttest
hívják vászonnak, a boltit pedig „gyócs" -n&k) készült alsószoknya. Ezekre
veszi fel a „pofándli"-t, mely vastag, hurkaszerű ruhadarab, a mi aztán
egészen körüléri a testét a csípőkön alul, mert ezt nem a derekára, hanem
testének csípőn aluli részére teszi. De miután ezt itt a test alkata fent nem
tarthatja, hát két, elől-hátul keresztbe vetett ,korcz"-czal vállaira akasztja.
Ez a pofándli tartja azután a szoknyákat, melyből 10—20 darabot is
magukra szednek még nyáron is. A szoknyákat nem kötik meg madzaggal,
hanem csak a pofándli fölé kapcsolják. A szoknyák régebben a módisabb
gazdanépnél mind „szamárször"-bői valók voltak. (Vastag, durva, daróczszerű szövet.) Ma már azonban, hogy olcsóbb legyen, csak alul van szamárszőrbŐl, felül pedig „_par^eí"-(barchet-)tal van kitoldva. A szoknyák „egyallyúak"
vagy „kétallyúak", mely utóbbi esetben a szoknya végére még egy jó tenyérnyi
széles szegély, pánt is kerül, hogy annál több szoknyát mutasson. A szok
nyák színük és mintájuk szerint lehetnek „kék vagy zöld moldony", „piroshaluskás moldony" stb. De legalul mindenkor zöld színű (kromzöld) sza
laggal vannak beszegve. A leghosszabb szoknyákat legalulra kötik s föléje
mindig egy centiméterrel rövidebbet kapcsolnak. így aztán a szoknyacsomó
erősen eláll a testtől, mint egy nagy lefelé fordított virágkehely s a szok
nyák dús, tömött tömege járás közben remek mozgásokat ad. Legfelülre
régente százránczú selyem viganót, most már csak „atlacz"-ot vagy Jion"-t
(alapanyaga szövet, virágai selyemszálakból szőve) vesznek fel. Az ilyen leg
felső szoknyák „fala" (mezeje) rendesen piros, rózsaszínű, égszínkék vagy
sötétkék, de van sárga is. Minél apróbb virágok vannak beleszőve, annál
nagyobb módra vall, mert azok a drágább szövetek.
A felső testre a „pruszlik"-ot veszik fel, mely hétköznapon piros posztó,
ünnepi alkalomkor sima vagy virágos selyem, vagy bársony (egy fehérfalú,
préselt aranyvirágos pruszlikot a Népr. oszt. gyűjteménye számára megsze
reztem.) A vállaira aztán vagy a „nagy tilangW-t (nagy átkötő tüllkendő)
vagy a „nyeczczes kendőt" köti át, úgy hogy elől keresztbe teszi a mellén,
hátul pedig megköti és a két csúcsa a szoknyán nyugszik kétfelé állva.
Hogy a csomó ne látszódjon, széles selyemszalagot Jőznek" rá, mely azután
szintén kétfelé nyúlik le a szoknyák tetején. A mint a fej bekötésénél, úgy
itt is ma már sokan elhagyják a „tilanglit" és „nyeczczes"-t (neczczes
kendő), helyette a bolti rojtos selyemkendőt veszik nyakra-főre.
A szoknyák fölé még kötőt is kötnek, mely az asszonyoknál mindég
fekete és 8—10—12 „ m ^ ' - v e l (hajtás, zeimedli) van „megfőzve". A kötők
madzagja élénkpiros és mindig elől lóg jó hosszan máslira kötve.
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Befejezésül a férjétől nászajándékba kapott magas fasarkú („tiklis")
piros csizmát húzzák fel. De ma már szokottabb a piros és kék pántlikás
czipő, melyhez piros mintás vastag kék harisnya dukál. I. táblánk a bényi
menyecskét ábrázolja elő- és hátnézetben, teljes ünnepi díszében.
Néha fiatal menyecske is fekete
ruhát visel. De hogy bemutathassam
e viselet igen szép voltát, a 22, áb
rán a menyecske alsó derekát és
szoknyáinak esését mutatom be. A
has egészen szabad, az egész derék
kal együtt, úgy hogy a test formái
nagyszerűen érvényesülnek és az alsó
test, illetőleg a far járásközbeni já
22. ábra.
24. ábra.
tékát a tömött és csodás vonalakban
aláömlő szoknyák mozgása még érzékelhetőbbé
teszi.
A leányok viselete sincs alatta semmiben a
menyecskék most leírt nagyszerű ruházatának. A
lányoknál főszerepet játszik a fedetlen fő (hajadon
fő) és a hosszúra befonott haj. Egyebekben nagy
jában hasonlít a menyecskékéhez, de mégis sok
különbséget vehetünk észre. így már a fésülködésük szükségképen más. A leányok három részre
osztják a hajukat, elől kettőbe választják és ugyan
így befonják a halántékon, mint a menyecskék, de
hajuk hátsó részét, a fejbúbtól lefelé a tarkóig is
mét befonják egy külön ágba és ezt a három fo
nást azután széles virágos selyemszalagba (a „Jcifonó" szalagba) fonják és pedig úgy, hogy amelyikőjüknek nincs is hosszú haj
kifonó szalaggal
az is épp akkorára tudja megtoldani azt, a mekorrára kell, vagyis a szoknya közepéig. A végére
azután még valami színes szalagot kötnek. Ré
gebben ez a végén lévő szalag mindig tüzes piros,
rikító kék, mérges zöld vagy haragos sárga volt,
ma már azonban a „tanítónéni" jóvoltából, sajnos,
csak fehér, halavány rózsaszín vagy világoskék a
színe. Ez a körülmény különösen a melleken lévő
szalagoknál rontja le a régi színes viselet pompá
23. ábra.
ját. S így — ha már amúgy is pár év alatt el nem
pusztulna a föld színéről ez a viselet — csak hibáztatnunk kellene a nép ízlé
sébe való ily beavatkozást. A lányok inge ugyanolyan mint a menyecskéké, de
a lányok mindig kötnek az ujjakra színes szalagokat is, melyeknek dúsabb
része hátul csüng alá. A pruszlik náluk is olyan, mint már fentebb emlí
tettük. A „nyeczczes" és Jilangli" helyett ők is kezdik már hordani a bolti
Néprajzi Értesítő. XIV.
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rojtos vállkendóket. Azért hát az egyik tisztleányt, a falu legszebb leányát,
Szegedi Rózáit (II. tábla), az úgynevezett »fehírgombos kendő"-ben, a másik
tisztleányt, Varga Ménesit pedig „kurta nyeczezes"-ben rajzoltam le. A lá
nyok többszörös gyöngyöt is hordanak nyakukon, melyekből 2—3 ág a
mellükre is lelóg. Azonkívül a nyakuk alatt, a mell közepén hármas lelógó
szárú szalagcsokrot „töznek", melynek színe, mint említettem, most már csak
halványkék és fehér. De míg élénk tüzes színű volt, addig nagyban emelte
a ruházat még így is nagyszerű színpompáját.
A lányok kötője színes szokott lenni hétköznapon. Ünnepnap pedig,
ha világos színű a felső szoknya (pl. „fehír atlacz"), akkor fekete kötőt, ha
sötét a legfelső szoknya, vagy piros, akkor rendszerint fehéret kötnek maguk
elé. A kötő felett nem a madzag, hanem hosszú szalagok vannak szépen
elrendezve, a hogy illik. A leányok ünnepnap mindig „piros tiklis" csizmá
ban járnak. És ha a magas fasarok („tikli") alá a behajlított patkó alá 3—4
rézlemezt is erősítenek, a melyek minden lépéskor összecsörögnek, akkor
ez a „piros tiklis csizsma csergővé*. Aztán ha még a talpba csikorgót is tesz
a mestere, akkor pedig „ piros tiklis csizsma csergő csikorgóvá1*. Az ilyen
csizsmábról emlékezik meg báró Nyáry Albert is. (Ért. X. évf. 3—4. füzet
1909. 129. lap.) Azt, persze hozzá kell tennem, hogy minden piros csizsma
„harmonikás szárú". Némelyik majdnem a szárának feléig. Kezükbe az ima
könyvet, egy szál vmuskándli"-t és a „kezebeli"-t (zsebkendő) tartják, ha
templomba mennek. A „kezebeli" rendesen jó nagy négyszögű „gyócs",
melyre ők maguk horgolnak 6—8 cm széles mintát és sarkaiba piros vagy
kép pamutból virágágot vagy a nevük kezdőbetűit varrják ki. Egy tipikus
kezebelit hoztam is a Nepr. Oszt. gyűjteménye számára.
Úgy a lányok mint a menyecskék és asszonyok hidegebb időben a
„kaczá"-t veszik fel, mely posztókabátba tulajdonképen, sonka ujjakkal.
Télen, nagyobb hidegekben a „bruzsbársony kacza" (plüss-bársony kabát)
is előkerül, mely belül báránybőrrel van kibélelve. A fázósabbak még ennek
is a hegyébe szokták venni a „nyakravaló kendőt", mely vagy rpetrezsélmes
szüű" (apróleveles, virágos), vagy „tüttüsös" (disznótüttüs = disznógyomor,
puezor, a mibe a disznósajtot, préshurkát töltik). Homokmégyen „harcsás"
ennek a motívumnak a neve. (Ért. X. évf. 3—4. füzet. 1909. 162. lap. VIII.
ábra, 11. rajz.) Ezek mindig barna rojtos (azaz fekete) bolti vállkendők.
Az idősebb asszonyok fésülködése megegyezik a menyecskékével. Öltöz
ködése nagyjában szintén, de teljesen mellőzi a szalagokat, fekete csizmát
hordanak, vagy fekete harisnyát és egyszerű fekete czipőt, színes szalagok
nélkül. A ruhák és kendők színe fekete, sötétbarna, esetleg lila virágos
(23. ábra). Úgy a menyecskék mint az asszonyok feje mindig be van
kötve. És pedig a menyecskéké piros kendővel, az idősebbeké feketével,
sötétbarnával vagy sötétkékkel (24. ábra).
A kisebb leányok (10—12 évesek) öltözködése megegyezik a nagyobbakéval, azzal a különbséggel, hogy ezek soha se tesznek a vállukra „nagy
nyeczezes"-t, hanem mindig csak tilanglit, újabban selyemkendőt is hasz
nálnak.
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ma. A maiak jóformán csak deszkák, keskenyek és vékonyak. Silányabbak
azért is, mert a módosabb ember ma már követ állíttat, kivált mióta kőfa
ragó van a városban s fütülvalófát csak a szegény vágat. S ezeknek nem
csak nagyságán, hanem megmunkálásán is meglátszik, hogy kinek készült.
A betüvágásnak is csak két mestere van a városban. Mi Somi Sándort
látogattuk meg, a ki sok szép pénzt keresett evvel a munkával. Hatvan
éves ember, ma már ritkábban akad dolga, műhelye sem olyan, mintha
abból élne. A gyalun kívül egyedüli fontos szerszáma a betüvágó, V alakú
görbe éllel (1, ábra). Szívesen megmutatja, hogyan dolgozik. Megfeni a
szerszámot, egy darab tölgyfadeszkát keres, aközben mentegetődzik, hogy
nincs megfelelő fa, szerszáma nem vág, már régen nem dolgozott (talán el
is szokott tőle), nem áll mindig rá az ember keze . . . Aztán a padba szo
rítja a deszkát, nagy ácsplajbásszal vonalzó mellett két vonalat húz, eközé
jön az írás. Minden méregetés, ráírás nélkül egyenest a vágásba fog. Azt
vágná, hogy Itt nyugszik. Alul fog a nagy J-be
s a szerszámot addig föl nem veszi, a míg — a U
áthúzásán kívül — az egész szó: Itt készen nincs.
A hol vastagítani kell, mélyebbre veszi a szerszám
ólét egy véső nyelével, majd gondolatnyira elvé
konyítja, ahogyan még gyermekkorában látta, ta
nulta Borbély Sándor kerekes mestertől, akkori
nevezetes faragótól. Akkor csinált magának először
betűvágót egy rossz kaszából. Munka közben be
szél, de azért olyan halálosan biztos és gyors a
kezejárása, hogy szokatlan mesterségnél ámulatba
ejti az embert. (2. ábra.). Sehol semmi gondolko
dás, igazítás, javítás, megállás, — a véső egy
folytában, gyorsan csúszik a szapora ütések alatt.
1. á.
Az egész próbavág as, a betűk és a díszítménv
vágása közti szünettel együtt, négy percznél nem került több időbe.
S még szebb is lett volna mondja, ha előre tudta volna, hogy lemásolom;
mert a jónál jobbat is tud csinálni. Közönséges fa ugyan két óra alatt
elkészül, de némelyiken — úgy mondja — két napig is dolgozott. Az igazi
nagy hasznot és gyakorlatot a koleravilág hozta; néha csak künn a teme
tőben lehetett befejezni a munkát; akárhányszor ehun van e! Az énekes
diákok már itt vannak s a fa még nincs készen! — Némelyikre hosszú
verset írt. épűaftumot csinált, virágot vágott. Az épitáfium külön rámázott
s négy szeggel a fejfára szegezett, gyalult deszka, négszögű, de inkább
• alakú. Ez utóbbi két mezejű; a felső háromszögben virág van (azaz
valami díszítmény), alatta a vágott betűk, rendesen verses felírás. E verse
ket is maga csinálta; néha régieket is újított fel, vagy kevert össze, kettő
háromból csinált újat.
A fejfák formájával, a föliratokkal, vagy éppen temetési szokásokkal
nincs szándékom foglalkozni. Kevésbbó is mulandók, vagy figyelemre méltók
ezek. A fejfák formái különben a mellékelt fényképekről is elég tisztán
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lenézhetők. A föliratok a tartósabb kövön megismétlődnek; különben kevés
népiességgel, annál több bibliás hatással, tudákossággal és kántorpoétikával
készülnek. De sietősnek láttam összegyűjteni az ornamenseket, a mik egye
nesen fára szántak s kőre át nem mehetnek. Az utolsó klasszikus példák
vannak előttünk, bár csökevény formában még sokáig élhetnek szegényes
fejfákon. Különösen méltók figyelemre a szomorúfűz elemek, mert ezeknek
más tárgyon, mint fejíán, sohasem lesz helye. Igaz ugyan, hogy a fűz nem
régi, kedves fája a magyarnak s kétségkívül modernebb temetőkultusz tette
népszerűvé s a fejfákra is közvetlen környezetükből, éppen a temetőből
került. De viszont nincs más növényi díszítő elemünk, a melynek annyi vál
tozata volna, mint ennek. Még ez egyetlen helyről, Szalontárói szedett
gyűjteményben is meglepő a motiválás gadagsága. A tipikus magyar díszitő
elemek, a szív, a pávatoll, gránátalma, szekfű, rozmaring, rózsa, tulipán
stb. stilizálása bevégzettnek látszik a népi ornamentikában, legalább is
oly gazdag változatú fejlődésre ez elemek sokkal alkalmatlanabbak; a szir
mok száma, a formák, a részek sajátos állása, egymáshoz
való viszonya, aránya, tagozódása, a vonalak hajlása sokkal
kötöttebb, mint a szomorú fűznél. Mert ennek ábrázolásában
a törzsből kiinduló s ívben visszahajló bús lehajlás az
egyetlen, a minek meg kell lennie; emellett a lombok
elosztása, az ágak összevonása, egymásba hajlítása, vagy
párhuzamos vezetése, száma a levelek elrendezése, alakja,
sűrű vagy ritka fölrakása, állása a szárhoz, a változatosság
gazdag sorát engedi meg.
Hogy a bemutatott díszítmények között melyek a
rég kedveltek s melyek divatosabbak, megállapítani most
már nem lehet. Nevezetesen a szomorúfűz, a melyet a leg
szívesebben gondolunk friss jövevénynek, már a legrégibb
fejfákon előfordul. Viszont az is könnyen megállapítható,
59. á
hogy az újabb fejfákon ez a leggyakoribb dísz.
A mi az írást illeti, úgy látszik, hogy a 3. ábra stílusa a tipikus.
Régieken is, újakon is. Tapasztalásom szerint ez az alföldi díszírás, az
alföldi szép írás módja; nemcsak a fejfák, hanem a hirdető táblák, tila
lomfák vésett, sőt (feketére fehérrel) festett szövegei is ilyen betűkkel készül
nek, nemcsak Szalontán, hanem egyebütt is. A fejfák is feketére vannak
festve s különösen a frissen vésett betűk igen kellemesen fehérlenek rajta.
Nem érzek készséget rá, hogy egyes díszítmények elemzésébe s
egyenként való szépművészeti értékelésébe fogjak; erre az összehasonlítás
lehetősége sincs meg. Csak összegyűjteni s adatokul fölkínálni volt szán
dékom azoknak, a kik ilyes tartalmú tanulmányokkal foglalkoznak. Vala
mennyit eredeti nagyságban másoltam a lehető legnagyobb pontossággal s
itt nagyságuk egyharmadában láthatók. Esetleges ellenőrzés kedvéért s
koruk megállapítása ^rdekében minden rajz alatt ott van az elhunyt neve
s a temetés esztendeje; már a hol olvasható volt. A hetvenes évekből valók
a legrégebbiek. Vannak ugyan fejfák a hatvanas, sőt ötvenes évekből is,
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ezeknek vésetét azonban az idő már megette vagy megrongálta annyira,
hogy épséggel sem írásuk, sem díszítésük le nem másolható. Nagyjában
ugyanazon elemekkel vannak díszítve ezek is. De sokkal gyakoribb a
díszítmény girlanddal való keretezése, különösen a szomorúfűzé. (V. ö.
45. ábrát.)
Az itt bemutatott díszítmények az általában kettős tagolású fejfák
felső felét ékesítik. E felső rész a régi fej fákon párkányszerűen előrerúg
az alatta levő nagyobb osztat írásának védelméül. Minthogy a fej fa a sír
rokkanásával kissé előre is dűl, a kiugró felső rész, mintegy eresz, elég
jól védi a fölírást (1. a 61. ábrát); a felső mezőre vésett ornamentumokat
azonban már 20—30 óv alatt lemossa, összerepedezteti az időjárás. Az
összegyűjtöttek között némi csoportosítást is megpróbáltam, a mi mindössze
abban áll, hogy előre tettem a régiesebbnek tetsző virágmotivumúakat,

60. á.

utánuk azokat, a melyek nem határozottan virágjellegűek s sokszorosan
csavart, tekerődző zsúfoltságukkal, szimmetriátlan rakottsággal vagy sűrű
levelezésükkel külön csoportban kívánkoznak. Végül a szomorúfűzváltozatok
nak elég gazdag sorozata van. Ez utóbbi sorozat, éppen a fűzfaelem jöve
vény volta miatt, azt hiszem, kiválóan alkalmas arra, hogy a nép stilizáló
kedvét és készségét megvilágítsa. A legprimitívebb előadástól a sikeresebb
megoldásokon át tiszta és finom eredményekre jutunk, a melyektől a
magyarosságot sem lehet elvitatni.
Még néhány szóval az egyes rajzokat kívánom használhatóbbakká
tenni:
3. ábra. A fölötte levő díszítmény nélkül csak magát az írást mutatja.
Jellemző a betűk formája, a vers, a nyúlánk oszlopba írás.
4. ábra. Fejfa legalja tipikusan ismétlődő záródíszítéssel. írása az
előbbitől különböző; vékony vonalai kiromlottak, idő multán megvastagod-
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tak. Az előbbivel közös vonása, hogy a kézírást tartja mintául. Nyomtatott
betűforma még kivételesen sem fordul elő.
5. ábra. 40—50 éves munka. Sem egészében, sem részletei rajzában
nem közönséges, sőt egyetlen példa.
6. ábra. A legrégebbiek közül való. Évszáma olvashatatlan. Egyet
len forma.
7. ábra. Kedvelt régi díszítmény; töredékesen még sok öreg fejfán
látható.
3_12. ábra. Gyakran ismétlődő, változatos formák. A 11. és 12. ábra
klasszikus szépségű.
13., 14. ábra. Igen kedveltek, kivált az egyszerűbb és rövidebb első;
különösen újabb fejfákon.

61. á.

15. ábra. Megállapodott, finom, régi forma. Kerete kétoldalt a pohár
ban álló virág csúcsáig fölnyúlt, de már nem másolható.
16—18. ábra. Az előbbivel rokon, egyszerűbb díszítmónyek; a 16-ik
ábra kivételével régi fákon sűrűn fordulnak elő.
19., 20. ábra. Igen kedvelt; egyik legkecsesebb és legtartalma
sabb dísz.
21. ábra. Egyetlen példa.
22—31. ábra. Nagyon kedvelt, könnyen bővülő, gazdagodó ornamens.
Ezeknek van legtöbb változatuk. A 25. ábra. A, B, F, T, I, R; A betűit
a nép A Boldog Fel Támadás {I?) Reménye Alatt szavakkal magyarázza.
(Abit ira?) A 30., 31. ábra fából faragott zsebbeli utenziliumok zsúfolt
megmunkálására emlékeztet; az utóbbin a magyaros visszanéző madárral.
(V. ö. 42. ábra.) Itt levelet tart a csőrében.
32., 33. ábra. Sajátságosan szimmetrikus ós éppen nem magyaros; ritka.
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34—36. ábra. Az előbbiekről már átmenet a szomorúfűzre; különösen
a 36 mutatja ezt tisztán. De a fejlődés rendén a szomorúfűz primitív és
tiszta ábrázolásai nyilván megelőzték.
34—59. ábra. Többé-kevésbbé stilizált szomorúfűz huszonhat válto
zatban. Ezek között még számtalan lehető átmenet van. Az itteniek a leg
jellemzőbb típusok. 37—40. ábra primitív fölfogásúak, az ábrázolások Ősei,
az első próbálkozások, ha időre az itteniek nem is éppen régiek. A 41.,
42. ábra a lombok tagolásával s a mellett az első a törzs kellemes kígyózásával, a második a visszanéző madárral figyelmeztet. Csőrében oda semmi
képen nem illő, de magában nagyon ismerős díszítmény vau, a mi nyilván
virág akar lenni. (V. ö. a 2. ábra virág-jkvsd.) A 43. ábrának rosszul meg
oldott, túlságosan nagy és üres alapja szembetűnő. A 44. ábra az újabb
fejfák legközönségesebb, legkedveltebb dísze. A divatos szomorúfűz. Egy
sorjában tiz-tizenöt fejfán látni. Elegáns, biztos leegyszerűsítés s praktikus,
mert a legkönnyebben, gyorsabban faragható. A 45. ábra öreg fejfák szo
morúfűzének elmaradhatatlan keretét mutatja. A régi klasszikusoknál vala
mivel keskenyebb. A 46. ábrának sajátossága, hogy a lombokat jelentő
belső négy ág csak belül van levelezve ; elég gyakori. A 47—49. ábra már
leveletlen. A két utóbbinak a törzse is finoman képzett. Az 50., 51. ábra
a lombok aljának unalmán igyekszik segíteni s újra leveles. Az 52. ábra
a pávatollra emlékeztet; egyetlen példa. Igen lendületes megoldású az 53.
ábra. Az 54 — 57. ábra magyaros megoldás felé igyekszik. Különösen finom
az 57. ábra. A két utolsón nem látszik ttsztán az eredet. Inkább kétséges,
mint fejlettebb voltuk miatt vannak legvégül.
A 60. és 61. ábrán a vasút melletti temető két részlete látszik. Az
előbbin a sok vékony fejfájd újabb terület, a másikon az öt-hat öreg fűtűlvalófás régibb. A rajzok nagy része ebből a temetőből való.
A másik két temetőből csupán olyan fejfákról másoltam, a melyeknek
díszítését nem láttam meg az elsőben. A 60. ábrán a legelői álló fejfa
éjritáfiumos, azaz az írás keretbe foglalt
Vishi Károly.

„Jeles nap"-ok.
A nép lelke az egyházi kalendáriumokon olyan változtatásokat tett, hogy egész
egyházi naptárszakok, ünnepkörök, ünnepnapok egyházi jelentőségét szinte elfelej
tette. A maga észjárása, szokásai, mindennapi életének változásai, munkaköre,
vagy helyi történelme szerint adott időszakoknak, ünnepköröknek, napoknak olykor
specziális jelentőséget Néha még külön nevet is. Szokások, hiedelmek, babonák,
mondókák fűződnek össze az átformált kalendárium kiváló időközeihez, általá
ban, vagy csak helyente nevezetes napjaihoz. Ezek a nevezetes napok a „jeles
nap*-ok.
Negyven esztendeje, hogy kalendáriumot olvasok; gyermekkoromban más
olvasnivalóm se volt; de csere útján már akkor el kellett olvasnom három uteza
harminczféle kalendáriumát vagy édesapám szücsmühelyében, vagy az Ösmerösök
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házánál — két garasokért, — s nem éppen a százesztendős jövendőmondót ne
vettettem ki azért, hogy a Bucsánszky Alajos hatféle naptáraiban hatfélekép jöven
dölt, az irodalmi rész se elégítette ki az én parancsoló (és varrogató meg fonogató) hallgatóságomat, — ha kinevették magukat, következtek az egymást érő
kérdések a változó ünnepekről, a farsang hosszáról, húsvétról, pünkösdről. S ha
úgy esett az eset, hogy teszem azt áldozó csütörtök szomszédságába került Urbánnak, egyszerre megszólalt a félelem:
— No, le is szüretel akkor Urban, meg is áldozik!
Nem ide tartozó kérdés az a lelketlenség, a hogy harmincz esztendő óta a
naptárakat az irodalom mértéke szerint ítélve, fabrikálják. Az se, hogy egyházi
részében a kalendáriumnak rég ideje nem lehet se megbízni, se eligazodni. {Most
két esztendeje például Oldamúr is szerepelt a szentek közt, kit eddig csak a
Varchoniták-bó\ ismertünk. Ezek azonban kevesebbet fájnak nekem, mint az, hogy
a nép kalendáriumi felfogásának is maholnap nyoma vesz. Mentsük meg, a mit
még lehet!
A miket én itt régi jegyzetekből, emlékezetemből és Isten után ma is élő
apám-anyám igazításával összeállítok, kicsiny körből való gyűjtemény. Félegyházá
ról, Horgasról, Zentárói, három megyének csak három helyéről. Bízvást veszem, hogy
értékes gyűjtést indítok meg. A találkozások, elkülönbözések gazdag gyűjteményét.
Követem az 1912-iki naptár menetét:
Jan. 1. Az újabb naptárakban Új év, a régiekben Kiskarácsony, Érdekes,
hogy a deczemberi részben e karácsony szó előtt ott van az N. Tehát az még
mindig Nagy. Pedig a két nap, az oktáva, közé eső idő, a két karácsony köze
ugyancsak jeles idő. De ismétlem, most már nincs két karácsony. Majd ha kará
csonyhoz érek (hogy az időbeli sorrendet megtartsam), akkor szólok a két kará
csony közéről. Újesztendő különben a béresfogadás, béresszegödés napja. A ki
már előbb be nem maradt újra, az elköszön a háztól, más gazdát keres, elmegyen
Isten hírével; a k i bemaradt is, szabadságot vesz Vízkeresztig. A szabadulás napja
Szilveszter. Már most: ha ott marad a béres, ha végkép elmén, a jószág mellé
csak köll állítani valakit. Van arravaló ember télidőn mindig. Az aztán a hetibéres.
A szilveszter-vízkereszti időközben vannak a cselédbálak, béresbálak. Még a kanász
gyerek is avval dicsekszik, mikor Vízkereszt után beáll a szolgálatba, hogy kolbászszal ette a rétest egy hétig, — „de tyűkörbül!"
Kivel mi esik újesztendő napján kicsiben, abból (tréfásan) jövendölnek az
egész évre. Ha a gyerek kikap: kikap egész esztendőt át minden n a p ; ha az
ember idején túl elmaradt: jobb szeret másutt. Újévi ajándékokat se nem vár,
se nem ád a nép. írni azonban írt régebben a távollevőknek, rá is ért megírni
a sok jó egészség mellett a háznép állapotját, — újabban az anziksz pótolja a
tudósítást, Úri tempónak utánzása.
Jan. 6. Vízkereszt, Háromkirályok napja. A hogy adventben a betlehemesek
járása gyerekekre szállt, úgy szállt lejebb, a semmibe a csillagosoké. Már hírük
sincs a hazámban. A vizet 5-én délután szentelik, valóságos külekedés folyik érte
még ma is a Bánatos-kép előtt. A biborpalástos, töviskoszorús-, nádszálas Jézus a
Bánatos-kép. Mert a szentölt víz: orvosság! Az én szememet is kenték vele s.
most is kenik sokakét.
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Nevezetesebb a Háromkirályokkor tartott házszentölések alkalmával az ajtóra
fölírt G + M-fB betűk értelmezése, a mi világot vet egyúttal a szimbólumok becsü
lésére is. Két megfejtését ösmerem, ide is írhatót: Gazda Menj Borért.
Gazsi
Marcsa Megbdbádzott. Az applikáczió temérdek.
Legértékesebb följegyzésem Zentárul való, hol egy kis nemzetiségi port dönt
el a Vízkereszt, — persze csak egyelőre. Vízkereszt napján van a ráczok kará
csonya. Azon fordul meg a Jézuska ereje, hogy a magyar karácsonykor volt-e
hidegebb, vagy a szerb karácsonykor. Mellesleg : a két nemzetiség, ha nem szeretgeti is egymást túlságosan, jó barátságban él és tréfálkozik egymással. Ha kemény
a mi karácsonyunk, magyar kérdi a szerbiül, a ki csakúgy subát vet a lovaira a
korcsma előtt, mint ő :
— Na, Tósó bácsi, hogy mondja a magyar Jézus ?
— Na, szerb Jézus is tudhatja még áztat.
Ha oszt vízkeresztkor még keményebb az idő, akkor Tósó bácsi fogja fogtomra Huszák Pistát;
— Mégis a mienk Jézus lette erős ebb.
Ha valamelyik nap, akár a mi karácsonyunk, akár a szerbeké lucskos, esős
talált lenni, — akkor aztán olyanokat kap a Jézuska tréfábul, hogy mind a ket
tőnknek baj lenne, ha a Jézuska komolyan venné.
Jan. 22. Vincze. Ez az a Vincze, a ki megtölti a pinczét. (Tomiba Szuhay
Mátyásában is.) A legkeményebb tél ideje rendszerint. Ha a havas háztető (Fél
egyházán az észtre) megcsordul: lesz bor. Ha megszalad, esteiig mindég olvad a
h ó : sok bor lesz.
Jan. 25. Pál fordulása. Ez a tél dereka. Minden istenteremtése, aki az
őszszel a földbe vette magát, a seggit tartotta eddig kifelé. Most megfordul:
fejjel kifelé. (Félegyházán csak az ürge, Horgoson minden földbe bújt teremtés,
Zentán semmi vonatkozást nem hallottam, csak azt, hogy „most mán kifelé me
nünk a télbül" hála Istennek !) Maga a nap olyan, hogy a fordulás-n&k a bibliá
tól egészen szabad magyarázata egyúttal a magyar (vagy akármilyen) népnek a
felfogását, a kalendáriumi alkalmazkodását igen jellemzi. Az egyházi naptártól
független gondolkozását s a természeti viszonyok Önálló Ösmeretét. Mivel majd
sokszor találkozunk még.
Febr. 2. Gyertyaszentelő. Hogy ez a nap Mária tisztulásának, Jézus ava
tásának a napja: nem tudja ma senki a nép közt. Nem is igen magyarázzák
neki. Hanem hogy gyertyát szentöltet, azt tudja. És azt a gyertyát nem szabad
meggyújtani, csak ha valaki haldoklik a háznál s annak a kézibe kell adni, ha
még fogni tud (néha nem is tud már, csak szoríttatják vele), — különben a
szentképek mellett kétoldalt csüngenek a szentölt gyertyák, s más világító híján
elégetni őket: vétek. Megjegyzem azt is, hogy a szentölt Mária-gyertya
világa
mellett a boldog kimúlásért Szent Józsefet hívják közbejárónak.
Febr. 10. Skolasztika. Érdekes jeles nap. Nem hiszem, hogy magyar aszszonyt ezen a néven hínának, — mégis jeles nap ez. Legalább gyermekkorom
ban még az volt. Skolasztika napján köllött megszedni a gyümölcsoltáshoz szük
séges oltóágat. (Gyümölcsoltóig a hordók ászokfái alá raktuk homokba.) Honnét
fűződött ez a szokás Skolasztika napjához, nem tudom. De érteni minden ker-
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tészkedö ember megérti. Hogy idején szedjük meg az oltóágat, még a fa meg nem
indul, még a rügy hajtani nem kezd.
Febr. 15. A farsangi napok kezdete: kövér csütörtök. — A régi kalen
dáriumok különbséget tettek a kis-farsang meg a nagy-farsang közt. A kis-farsang
Mindszenttül Andrásig tartott, a nagy: Vizkereszttül Húshagyóig. Ma csak az
utóbbi időszakot hívjuk farsangnak. Már azután, hogy annak a hossza a husvéttul,
a húsvét meg a tavaszi éjnapegyenlőséget követő holdtöltétől függ: azt a manó
tudja. Ahány hét, annyi hét, azt keresi az ember. A vége a legvigság ideje. Ez
az a farsangos idö. Kezdődik; mint írtam volt: kövér csütörtökkel. Hétköznap, de
már pampuskát, heröczét köll akkor sütni.
Febr. 18., 19.} 20. Háromnapok. Külön-külön: farsang vasárnapja, hús
hagyó vasárnap ; farsang hetfüje, húshagyó hetfü; húshagyó, farsang keddje, far
sang utolja. (Katonáéknál azért haragszik a tiszt úr, mikor a katona csak avval
kéredzkedik haza, bogy : a napokra.) A három nap mind a három helyütt, ahol én
nevekedtem, éltem s ma is meg-megfordulok: egyszerűen a poczetázás, az eszem
iszom egyvégtíi napja, minden különösebb sajátosság nélkül. Úgy osztjuk be a
napokat, hogy mindenütt lehessünk, nálunk is mindenki. Egy-két lógós vendégre
is mindég számít az ember. — Félegyházán régente maszkák is jártak, a far
sangot is temették, farsang keddjén, — de nem a nép, csak a tűzoltók. A nép
is nézte, de csak annyit mondott rá, hogy kár ezt a maskarát cselekedni embernyiembernek. El is pusztult az egész jövevény szokás a maga dögiben. Milyen más,
milyen otthonvaló Horgoson, a horgosi tanyákon, — de másnap.
Febr. 21. Hamvazó szerda, bőjtfogadó szerda, száraz szerda. Félegyházán,
Horgoson, Zentán egyaránt szigorú nap. Az ételt illetőleg a horgosi tanyákon
is, hanem a farsang bolondját ez utóbbi helyütt most járják. S nem is csupa
csak gyerekek, hanem jobbnyira emberek. Végig a járásszélen, végig a Körös
oldalon, keresztül-kasul a járáson kenetlen kocsi nyikorog, vagy oldaiatlan szánkó
dülédez, — egyik elé is, másik elé is végedelem rossz lovat fognak vagy
vén szamarat. Annak a nyakában kolomp. A szerszám körül gyászoló bőgővihánczoló csapat, a szerszámon subába takart halott, a ki minden ösmerös háznál
föltámad és bort kért a kulacsába szent Péter részére. Van alamizsnás, a ki egy
kis maradékot kéreget össze, (kocsonyát-kalácsot: egy iszákba szed össze,)—vagy
ájtatos zarándok, a ki most jött a Szentföldrül szent Pilátus szent hamvaival és
kéménykorommal keni be a ráfelejtkezett tudatlan ábrázatot. — S délfelére csendes
minden, csak délután hallatszik szomszéd tanyátul szomszéd tanyáig egy-egy
egészséges nevetés, mikor a halottak, barátok, csengetyüsök, hamvazó zarándokok
a viselt dolgaikat elbeszélik, — azonközt, még a jószágot itatják, az éjszakára
való takarmányt meg a fütenivaló, alomnakvaló szalmát bekészítik s a kazalok,
boglyák, szárkúpok környékét tisztába teszik. — Aztán, kevés, a ki vacsorál,
mindenki alhatnék.
Ma már aligha van, a ki negyvenöl. Még én sokat Ösmertem olyat. Félegy
házán, teszem, Rigó Pál keresztapámat. Ma is élő ember. A ki negyvenölt, az
bőjtfogadó szerdától húsvétig csak negyvenszer evett. Volt a ki nem is pipált
azalatt, a mi kegyetlenebb lehetett a nemevésnél, S a negyvenölö ember nem is
beretválkozott a nagyböjtben. (Azt már könnyebb lehetett kiállani.) Volt olyan is,
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a ki száraz szerdától (a jelzőben a magyarázat) húsvétig főtt ételt nem evett.
Más fogadások is voltak, még az én időmben is, amik miatt — netántán
válópört is lehetett volna indítani, ha az asszonyok olyan okosak lettek -volüa,
mint most.
Febr. 22. Csonka csütörtök. Az egész hét: Csonka hét. Mert fele már böjt.
A böjtnek csonka hete. Ez nap ették meg a gyerekek, könnyebb hitűek a far
sangi maradékot. Az ebijesztő péntek-et a csonka csütörtök értése nélkül nem
lehetne magyarázni se. Vannak a nép kalendáriumának ilyen összekapcsolódó
napjai. Majd, ha az ebijesztő péntek sorára kerül, ott adom a magyarázatot.
Febr. 19. Zsuzsanna. A dátumbeli ugrás csak látszólagos. A farsangi napokat
nem választhattam szét egymástól. Zsuzsanna farsang hétfőjére esett. Két dolgot
irtam föl róla. Egyik, hogy Zsuzsanna pisálja el a havat; a másik, hogy Zsu
zsanna napján, akármilyen idő van, megszólal a pacsirta. Mind a két mondás ter
mészetmegfigyelésen alapszik. Legalább is, még az időjárásnak ez a tíz-tizenkét
esztendei ugra-bugrálása nem volt: február vége felé már jobb, állandóbb időt
várhatott az ember. Vonatkozzék ez a Zsuzsanna cselekedetire; a pacsirta meg
érkezésének természetrajzilag megállapított ideje pedig csakugyan ez az idő. A kaliczkás fürj is ver egyet, de csak lassan, Zsuzsanna napján.
Febr. 25. Mátyás. Az ösmert dolgokat, hogy jégtörő; ha nem talál, csinál
— mindenki tudja, egy horgosi mondást azonban ideírok, (Bodor Danyi Istvánné
élö asszony, attul hallottam): „Mátyás piszkálja ki a kutyaszart a hóbul". —
Az időjárás megváltozására jellemző régi terminus, hogy régente a Mátyáskor már
elvethették az árpát. S hogy Zsuzsannakor a kaliczkában tartott fürj csak egyszer
szólt, hanem ha zöld árpáról ihatott vizet, azontúl mindég szólt. — A február
24-iki szökő napot a régi kalendáriumok Mátyás ugrásának írták. Nem akartam
róla Mátyás előtt szólni, ha mindég előtte van is Mátyásnak. A szökő-esztendő
366-napos mivoltát a nép, természetesen, se nem érti, se nem kutatja, csak tudja,
hogy most, ilyenkor Mátyás előtt, Bisseksztilis napja van. A katholikus imakönyvek naptáraiban elörebocsájtott magyarázó szövegben is, a naptárban is, mely
évtizedekre szólván, a vasárnapi betűkkel csára-bára igazgattatódott: szintén sok
helyütt piroslik még a Bisseksztilis. Horgoson próbált ki vele Molnár János, (sok
közül a Sárgalábú) — hogy aki ekkor s ekkor szent Bisseksztilis napján született,
hány esztendős most ?
Márczius 10. 40 vértami, negyven mártírok. Ha ezen a napon is fagy,
negyven napig fagy még, ne is várjunk addig jó időt, — Úgy látszik, a szám, a
40 adja meg a hiedelemben az alapot, nem a történet ismerete; — a Medárdusnaphoz fűződő babona biztosabb történetbe, (vallási ösmeretet értek), a vízözönbe
kapaszkodik.
Márcz. 12. Gergely. „Megrázhatja még Gergő a szakállát". Ez a megrázhatja, a tavasz megbízhatatlanságát jelenti. Hanem azt is, hogy már Gergely
előtt, Gergelykor jó idő szokott járni. — „Aki a mákot Gergő napján elveti, —
annak lesz sok mákja". Jelenti, hogy a mákot korán kell vetni, mihelyt csak
lehet. A kései vetés férges lesz !
Márcz. 19. József. Ez napon érkeznek meg a gólyák. Ha piszkos a tollúk
fehérje, bő esztendő lesz, ha szép tiszta: szűk lesz a termés. — A termést a
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szivárvány is hordozza. Ha az első szivárványban széles a sárga csík, sok búza
lesz, ha a piros a szélesebb, sok bor lesz. Mikor az ég legelsöbb megzendül,
kapjon föl az ember egy marék földet, szórja el a kertben, lesz ott aztán annyi
kapor, hogy csak csuda. A gyerek meg hempergőzzön meg első égzengéskor,
akkor nem lesz viszketeges. Nem ok nélkül említettem ezeket itt, egy bokor
ban, 1888. József-napján jegyeztem föl, meleg, égzengéses, szivárványos napon.
Két kis fiamat is meghempergették a pajzánkodó iskolások.
Márcz. 24. Fekete vasárnap, az egész hét fekete hét. A nevén túl nem
ismerek róla jelentőst, de sejtem, hogy van,
Márcz. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Ha esztendős ünnep i s : nem vétek
egy külső dolgot végezni: a gyümölcsfa oltását. A Skolasztika napján szedett
ágak legbiztosabban megfogják, ha ez nap rakják be. — Mondhadd, hogy jobb
lesz, majd ha az alany, a vadfa már megindul. Sokat próbáltam halasztást kérni,
csak fölvitt engem Gubás (Fehér) Pista a szegedi szöllejébe, akárhogy hordta a
szél homokot. Panaszkodott is utóbb, hogy bizony kevés oltás eredt meg.
Márcz. 31. Virágvasárnapja,
virághét, nagyhét. Az egész hét csupa jeles
nap. Vasárnap van a barkaszentölés. A barkát szentölés után az ablak rostélyáhez
kötik, illetőleg kicserélik a tavalyival. Az ablakba kötött szentölt barka elhárítja
a ménküt. -— A haldokló kezébe egy szál szentölt barkát szorítanak, akkor
könnyebben hal meg. Orvosság is a barka: lenyeldezve sok belső bajt eloszlat.
Virághét első napjaiban köll elvetni a virágmagot. A virághéten vetett viola mind
teljes lesz. Már az utolsó három nap jó keresztény ember nem dolgozik földdel.
Bodor Danyiné szerint (Horgos) az a Jézusnak fáj. •— Nagycsütörtök zöldcsütörtök
is. Hanem a zöld voltát nem illusztrálják, nem esznek, mint ideföl, Pest-Budán :
spenótot meg kelkáposztát. (Igaz, hogy azt másszor se esznek!) Zöldcsütörtök
estéjén, éjszakáján a kereszteket járják. Nem a templomból induló proseczcziók
ezek a keresztjárások, hanem csak olyan volontér csapatozások. Szomszéd ház
népek összefognak s elkezdik a járást a legközelebbvaló keresztnél a városon,
falun kivül s énekszó nélkül, csendes imádkozás közt mennek onnan a másik,
harmadik kereszthez, és mindég kerülőúttal haza. Gyerek és suhanczár fiatal nem
igen járja a kereszteket, nem is járhatja, mert azok nem állják a csendet; a
vihánczoló, czihegő keresztjárót pedig az öregek lepiszszentik, elpirongatják egy
két csendes szóval. Az egész keresztjárást ez jellemzi, a csend.
Nagypénteken a jóravaló keresztény délig nem eszik. Mézes pálinkát: azt
iszik. Félegyházán szokásos néhutt a mézes fokhagyma is. Egy-két gerízd, —
dejszen bajos is volna abbul sokat megenni. A délebéd sóba-vízbe főtt bableves,
vagy aszaltmeggy-leves és mákoscsík. Emberféle sok nem szereti a mákost, annak
gömölyét reszelnek a tésztájára, soványsajtot. — A ki a nagypénteket meg nem
tartja; alábbvaló a pogánynál, rosszabb a zsidónál. •— Nagypéntek juttat eszembe
egy félegyházi, de nagyon leszóló és mindég csak asszonyra vonatkoztatott szokás
mondást : te, te, nagypénteki mosatlan! Mindég csúnyát jelent, de a csúnyaság
sose vonatkozik annyira a belsőre, a lélekre, mint a testi, ruházati, háztáj éki
tisztátalanságra.
Nagyszombaton reggel szokás (Horgoson, Zentán) malaczot, kimustrált kan
disznót, bornyút herélni. S az emberféle — mondják, de nem komolyan, az aszNéprajzi Értesítő. XIV.
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szonyok — olyan disznó, hogy megsütteti azt a csúnyaságot, (a tököket), tojást
üttet rá, van annyi lelke, hogy már ezt az egy napot nem tudja kiállani, az
edényt bezsíroztatja. Az emberfélék meg avval tromfolnak vissza, hogy a csúnya
ságnak majd felét elkóstolták a konyhán.
Bent a városban, faluban, mikor a harangok megint megszólalnak, a gyerek
had csengetyüvel, kolomppal köriilszaladozva az udvart, kivádol az utczára és
űzi a kíjót-békát:
—- Kíjó-béka, kíjó-béka
Távuzz el a háztú . . .
A kinek csengetyü, kolomp nem jutott, koczát (kavicsot) zörget valami
rokkant literesben, vagy éppen valami rossz tepsit kalimpál keresetlen fadarabbal,
(Istenem, én is a legutóbbi módon űztem valaha a kijó-békát.)
A konyhán pedig főzik a kocsonyát, sonkát-kolbászt (ikerszó ez ilyenkor !)
— fűtik a kemenczét, sütik a kalácsot. Hanem mára nem főznek, nem is érnének
rá. Ott van még a tennapi csíkmaradék, meg a kalács is mingyárt kisül. Az eleje,
az aprója. A gyerek is könnyen tür most, mert föltámadásra veszi föl legelsöbb
az új ruhát. Néha csak a kalap az új vagy a kötő, — de csak nagy sor az.
Föltámadásról hazajövet ma már igencsak mindenütt megeszik a zsírost. Kiverik
a kocsonya szemibül az álmot. De még édesapámék most is megbőjtölik a szom
batot is végig, másnap reggelig. Édesanyám ha csak az íze miatt megkóstol is
valamit: kiköpi. Édesapám nem köpné ki, de neki nem szabad megkóstolni, csak
vasárnap, első mise után.
Április 7, Húsvét vasárnapja. Van még, a ki az első misén megszentölteti
a sonkát-kolbászt-kalácskát, de már kevés az olyan. Az egész nap különben sokkal
józanabb nap, mint a rendes vasárnapok. A hétfőre való tekintetből az talán.
Azt merném mondani, hogy tartalékban tartják az emberök az eszüket.
Apr. 8. Húsvét hetfüje, húsvét másnapja, vízbehányó hetfü, (Félegyháza) s
az egész hét; húsvét hete, vízbehányó hét. Az obligát öntözködés napja. Szelídül
egyre. Mint jellemzőt följegyeztem régen, hogy a rendes asszonyok, a már nagyobbgyerekes asszonyok sose engedték meg, hogy paczalig locsolják. A kezükbe, fél
markukba szabad volt, most is szabad, vizet önteni a kancsóbul, kit ő maga ád
az öntözködőnek, vagy ha az igen bakafántos ember, a féketöből kihagyott elülső
hajcsíkra is önthetett egy kis vizet, de ha visszaélt az engedelemmel: bizony
goromba ember volt annak a neve, ha sógornak, ha komának született. A kit
meg, asszony létire a kútnál fogdoshattak, sivalkodtathattak: nem sok bizodalom
volt az olyan menyecskéhez. A lány se sokat ér, ha a fogdosást állja, meg hogy
a ruha ráragadjon . . .
Tojást mifelénk régenten csak berzsennyel festettek, vagy szegény-helyen
vereshagyma-zöldjivel, vereshagyma-hajával. Czifraság, (viaszszal, választóvízzel,
kaparással csinált) — sose volt a tojáson. Ma sincs. De festett tojás se sok van
még. A berzseny, meg a háziszerek után fölkapott újság volt az újpiros, a
pántlikafesték. Ma inkább czúkortojás köll a gyereknek, kinyitás-tojás,
írásos-czúkor
a kinyítós tojásban. — Nem ok nélkül szólok. Van olyan husvétitoj ás-gyűjteményem,
hogy nem tudom, mért adnám oda : de javarészt túladunai meg nógrádi. A TiszaDuna közéről ékesített tojást sose tudtam szerezni. Ug-y értem, hogy a nép kézivel
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ékesítettet. Azt hiszem sose is volt, nem is lesz. Az okok felsorolása messze
vetne a magam mostani dolgától.
Április 10. A századik nap, századnap. Ezen a napon kollött valaha, még
csak az én kiskoromban is, a dinnyét ültetni. Ez a terminus már eltolódott Márk
napjára, két héttel későbbre. Ha ezt a napot, április 10-et értem, akkor tudom csak
megérteni azt te, hogy valamikor Lörincz (aug, 10.) már belefoshatott a dinnyébe.
Ma LÖrincztájt kezd érni a dinnye, ha kezd.
Április 12. Állandóan Gyula pápa. De most egyúttal: ebijesztő péntek.
A csonka csütörtök péntekjével függ össze a magyarázata. Az nap, csonkacsütörtök
péntekjén a kutyának adják a háromnapokról csonkacsütörtökre maradt minden
féle húsétel csontját, mosadékát. S attól fogva negyven napig nem kap ebadta
ebe mást, mint a retek, a sültkrumpli, a sülttök haját. A húsvét után való pén
teken, mikor a sok maradék csontját kihajítják neki, vonyít egyet a kutya, de
hosszút, mert attul fél, hogy eztán megint retekhajat, sülttökhajat, krumplihajat
kap negyven napig. (Édesapám mondta, most is így tudja.)
Április 24. Szent György napja. Azt hiszem, országszerte jeles nap.
A leánycselédet (mikor még lehetett esztendős-cselédet fogadni) Szent Györgyiül
Szent Györgyig vagy Mindszenttül Mindszentig fogadták. A ház-árenda is jobbnyira
Szent Györgykor kezdődik. A költözködésnek Szent György és Szent Mihály az ö
két napja. — A ki Szengyörnap előtt fehér Iipét lát, abban az esztendőben beteg
lesz; a ki pirosat: egészséges lesz. A Szengyörnap előtt fogott gyíknak a torkát
simogasd meg a neveletlen újjaddal, abban az esztendőben nem fájósodik meg a
torkod. (Félegyháza.) A tejes köcsögöket Szengyörgy hajnalán szedett kakukfüvel köll
.kiforrázni, akkor nem savanyodik meg a tejed, nem keseredik meg a téfölöd. (Horgos.)
Április 25. Márk napja, búzaszentölö. Általános és nem oktalan vélekedés,!
hogy ha Szent Györgyre, búzaszentölöre a fürj (másutt a varnyú), el nem tud bújni
a búzában: nem lesz jó termés.
Május 13—15.
Pongrácz, Szervácz, Bonifár.z: fagyosszentek. Mindenütt
azok. De Félegyházán
Május 16. Áldozócsütörtök is az 1876 óta. A föfagyosszent, a generális azonban
Május 25. Urbán. Az öregapámnak szavajárása volt, hogy annak is akasztófa
kék, a ki belevette a kalendáriumba. Az 1912-ben áldozóval egy napra esett
Nepomuki Jánosnak csak egyházi jelessége van. Legföllebb nyelvi tekintetből
érdemes megjegyezni, hogy: „a Szent Jánost járják11 — mind zöldcsütörtökön a
kereszteket.
Május 26—27. Pünkösd. A boezfa (bodzafa) igencsak virágzani kezd már
e tájt. A pünkösd hajnalán szedett boezfavirág a legjobb herbaté. (Félegyháza.)
— Pünkösdi rózsa nálunk nem a Paeonia, az bazsarózsa, hanem a Rosa rugósa ;
a Rosa centifolia pedig úrirózsa. — Említenivalónak gondolom, hogy a pünkösdi
lányok nálunk (Félegyházán): mimimamás lányok voltak, még voltak, (sokat ki
kaptam érte, hogy a menyasszonyt erővel is megnéztem gyerekkoromban). Az a
nagy, vállravaló, százforintos selyemkendő sátorába rejtett menyasszony volt a
mimimama. A négy mimimamás lány fogta a nagy selyemkendő négy sarkát s azok
gajdolták az ösmert Mi van ma ? mi van ? — verset, a hova bementek, de úgy,
hogy : „Mimimama, mimimama, piros pünkösd napja . . . "
6*
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Június 5. Űrnapja, Hogy ez az Oltáriszentség szerzésének ünnepe, századik
Öregasszony se tudja. — Mikor az úrnapi sátoroktól a pap megindul, a proszeczcziós publikum szinte összeverekszik a sátorfal zöldágaiért. Az úrnapi sátorbul
szedett zöldág levelébül olyan fürdőié készül, hogy a kisgyereket egyszeriben
elhagyja tőle a szemverés. A megfaragott úrnapi-ágtól pedig kiáll a fogadbul a
fájás. — Évek óta figyelem idekint Óbudán, hogy itt is csatáznak (a gyerekek
kivált) az úrnapi sátor zöldjeért, de csak szokásbul. Jelentősége itt is volt hát
valaha, tán még most is van, de én nem jártam utána.
Június 8. Médárdus. „Ez nap kezdődött a vízözöm." Általános hit, hogy
ha Medárd napján megered az eső : negyven nap esik ; ha nem : negyven napig
késik. „Most kék pedig nagyon, mert máskép ördögé lesz a tavaszi!" — Vala
hány esztendeje otthon heteltem Félegyházán, az apósomék szöllejében. Éppen
Medárd napján elkezdett Iajhogni az eső. Mondja is a csősz: No negyven napig
el nem áll! Feleli rá szedöszékrül a cseresznyeszedő szomszédasszony: „kukaczos
is lesz a cseresznye, meggy, mind! Egye meg a Médárdussa kendnek!"
Június 10. Margit, Retkes Margit. Ezen a napon köll elültetni a téliretek
magját. Ha előtte veti az ember, fölmagzik a retek. Ha utána veti, akkor is í'ölmagzik. (A téli retek biennis növény, ha korán vetik a magját, első esztendőben
fölmagzik ; szárat, virágot ereszt, magot hoz, a retekje satnya marad és pudvás.)
Hanem hogy éppen Margit napján duggassuk el a magot, mert ha későbben duggatjuk is, csak fölmagzik, azt én nem értem. Haragszik is érte édesapám, holott
ő meg tudja: próbálta.
Június 24. Keresztelő János sz., Szent Iván napja. Félegyházán csak a
legkorábban érő alma neve fűződik hozzá: szentiványi alma. Hanem Horgosoa,
Zeotán még ugrálják a Szentivántüzit. Az öregek csak úgy a lábukat kanyorítják
el a tűz széle fölött; hanem a suhanczár gyerekek, lányok átugrálják a szárízékből, kukoriczacsumából rakott tüzet végig a jürásszéleken, szomszédságból szom
szédságig. Verset nem mondanak, csak sikkantanak és szaladnak tovább, másik
tüzig. Kezükben a Szentivánseprüjéböl kötött virágnyaláb, a mit hazavisznek; mert
ha avval a hernyós káposztát megcsapkodják majd, minden hernyó elpusztul tőle.
Június 29. Péter-Pál. „Akármilyen sanyarú volt az idő, csak fölszakad a
búza töve Péterpálra". Ha megkésett vetés, ha koránti: egyszere sárgul, egy
időre érik. Az ok természetes. A szolsticziális forróság.
Július 2. Sarlós Boldogasszony. A félegyházi ótemplom oltárképe : Mária
látogatása Erzsébetnél. A búcsú a rávaló vasárnap van. Csendes búcsú, bálatlan,
bicskázatlan. Ki gondolna mulatásra, bálra, eszem-iszomra, mikor megkezdődött
az aratás. Az élet foglal el minden élőt. Vélem, hogy ótemplomunk oltárképit
kevesen értik, — hanem jász-kún települő őseim bizonynyal értették és ugyan jól
választották ezt a Boldogasszonyt.
Július 15. Apostolok oszlása. Ezen a napon igen köll vigyázni a szélre. Ha
a szél meg se mozdul egész nap : nem lesz ára a gabonának. Ha föltámad a
szél, aztán erösebb-erösebb lesz: a gabona ára is úgy mén föl. (Félegyháza.)
Július 20, Illés. Ugyan, megzendül-e az ég ? A következő napok i s : Dániel,
Mária Magdolna, zivatarváró napok.
Július 25-én, Jakab napján „virágzik a M". Ha sok az égen a fehér felhő,
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— sok hó lesz a télen. Ha délelőtt sok a fehér felhő, délutánra eloszlik: akkor
csak az eleje lesz havas a télnek; ha délután fehér-felhősödik: az utolja. (Fél
egyháza.) Öregek, (ugyancsak Féíegyházán), ha nagyon fúj akármikor a szél, két
jelzővel szokták jellemezni: jakabi szél, luczai szél. Ok még emlékszenek rá,
hogy „egyszer" Jakabkor, Luczakor olyan szél fújt, hogy istállókat, házakat
„fordított föl". A fiatalabbak is mondják, hogy valóságos jakabi szél, tisztára
luczai szél, de ez már csak a jelző megszokása minden tudomás nélkül.
Augusztus 5. Havi Boldogasszony. A szegedi búcsú napja. Horgosi ember
(de szegedi se) szokta a Boldogasszonyt hozzátenni, csak Havira, Havikor, Havi
előtt, Havi után a járatos.
Augusztus 6. Urszíneváltozása. Ekkor kezd tarkulni a szöllö.
Augusztus 10. Lőrincz, Szellörincz valamikor belefosott^ belekakált, bele
fingott, beletett a dinnyébe. Most akkor kezd érni a dinnye, ha kezd. (L. április
10. Századnap.) — A csillagrajzásról: Szent Lőrincz könnyeiről mifelénk nem
tudnak.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony. Vele kezdődik és szept. 8-ig, Kisasszony
napjáig tart a Kétasszonyköze.
A ki Kétasszony közt beőrleti a télrevaló lisztet,
az a liszt nem molyosodik meg. — Nagyon érdemes úgy ültetni a tyúkot, (ritka
is az olyan kotlós !) hogy Kétasszony közt költsön. Mert a kétasszonyközi ércze
(jércze) legkorábban tojik. — Tojást is kétasszonyközi tojást köll eltenni télre,
mert az nem pusztul meg karácsonyig se. (Félegyháza, Horgos, Zenta.)
Augusztus 29. János fővétele napja Nyakavágó Szent János. (Édesapám,
Félegyháza.)
Szeptember 1. Egyed. „Mikor van a szar nevenapja ?a Találós kérdés. (Fél
egyháza, édesapám). A ki nem hiszi, hogy a szarnak is van nevenapja, avval
megnézetik a szeptember elsejét a naptárban. — Az idén (1912.) szeptember
1-én volt Őrangyalok vasárnapja, s ezen a vasárnapon van mindég az egyik
vásár Ókanizsán (A vásáros napokról is érdemes volna szólni!). Horgoson és
Zentán is ezt a vásárját Kanizsának angyaloki vásárnak hívják. (Okanizsát ír a
naptár még most is, pedig Magyarkanizsa az már régen ! A bánáti TöröAkanizsával
hajóhíd köti Össze, de az se Török ám, hanem .fíáczkanizsa.) Angyaloki
vásárra
karczos bor is szokott lenni, mikor még az időnek igazi járása volt.
Szeptember 8. Kisasszony. Hogy ennek a napnak: Mária születése napjá
nak a tavalyi deczember 8-ikával, a Mária szeplőtelen fogantatása napjával
valami Összefüggése is volna, azt a nép csak úgy nem tudja, mint a Gyümölcsoltó
(márczius 25.) és a karácsony közt való időnek éppen 9—9 hónapot tevőségét.
Arra hozom föl ezt is, hogy tartani tartja népünk az ünnepeit, de érteni: nem
érti. — Különben igen jeles nap. A fecske kisasszony napján mén el, akármilyen
jó idő van. — A diót most kell leverni. S ünnep ide, ünnep oda, kisasszony
•délutánján az én időmben még valóságos kis-szüret volt a szöllőben a dióverés.
Mulatságszámba ment, akár az igazi szüret. Messze tanyákon lakó emberek,
városi urak kocsijai végig állták a dűlök széleit, verték a diót mindenütt s kis
asszony után már átállás nélkül szedhette föl a dülőútra hullott benge diót akárki.
Addig úgy illett, hogy berúgja a tőkék közé, majd fölszedik azt a gazdájáék.
Érdemesnek tartom följegyezni, hogy a dió lehántott kopáncsát sose öntötték a
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poszmat közé, se a hamut. Mert mind a kettő éget, ha a trágyával a földbe
kerül. Néha az egész dűlő két kerékvágása végig fekete volt a dió küsö-héjátul,
a hogy ott rohadozott. Akadt, a ki a tisztítatlan hazavitt dió zöld haját a városbul
is vissza kihozta a szöllöbe, a dűlőre. Gondolom az is hozatta vele, hogy hadd
lássa, a ki a dűlőn végigmén, hogy neki is de sok diója termett á m ! (Mellesleg:
a szűcsök a régenten igen viselt fekete kis-subát színén a zöld-dióhaj levivel
barnították, illetőleg azt is kevertek a fagombafőzet és bolti szer közé. A subabör különböző színének a megadásával is érdemes volna egyszer foglalkozni 'sz.
maholnap kivesz a suba is, a szűcs is.)
Szeptember 27. Kozma és Bernjén. Legföllebb a mindenszentek litániájából
ösmeretes a nevük. Az elsőét azonban sűrűn emlegetik, ha az étel kozmás talál
lenni. („Beleesett Szent Kozma", „beleszagult Szent Kozma", — Horgoson az isjárta, hogy „az öreg Kozma" — de az egy odavaló öreg tanító volt.)
Szeptember 29. Szent Mihály, Szemmiha,
Szemmihál;
terminusos szent.
Vetekszik Szengyörgygyel. Az árendált krumpliföld, dinnyeföld szabadul. A csőszt
is csak Szemmihálig fogadják. — A ki más házán lakik, Szengyörgytül Szemmihálig számítja a félesztendöt. György és Mihály napja tehát a változkodás két
igazi napja. — A lány asszony cseléd is vagy most változkodik (Györgytül szá
mítva) vagy Mindszentekkor. — „Ha Szemmihál előtt volt már dér: nem lesznek
rihesek a zsidók". (Úgy látszik, általános. Az én három helyemen: az.)
Október d-én szokott kezdődni Félegyházán a szüret. Voltaképen szemmiháli vásár után való héten. Csak azért jegyeztem ide, mert nálunk na szüretet
megeresztik." Ha a szőlő rohad, néha hamarébb is megeresztik.
Október 26. Dömötör.
Október 28. Simon és Júdás. Mind a kettő a juhászfogadás terminusa..
A juhászság is veszendőbe ment már, mint a puszták, járások és ezekkel együtt
a juh. Régi juhászokból csőszök lettek. Ha eleve beszegődött a juhász, ha se,
Dömötörkor, Simonjúdáskor szabadsága volt, mint az esztendős-béresnek Szil
veszteriül Háromkirályokig. Horgoson három juhászt ösmertem; az öreg Mezötr
az Öreg Sajtost, meg Savait. A Mező asszonya harmadnapig siránkozott, hogy
ugyan hez-e haza az ura a (szegedi) simonjúdási vásárról az ürük árából? Bíz
az nem hozott, hanem azért nem lett belőle semmi lélekveszedelem.
November 1. Mindszent, Mindenszentek. Félegyházán, a ki csak teheti, (még a.
szegény is azon van); czipócskákat, kalácskákat süt erre a napra a szegényeknek^
Van is a két templom körül annyi alkalmi koldus, hogy kétsorvást körülérik a
templomot. Ösmertem olyat, a ki előtte való nap még a tollszedő zsidók tollas*
zsákjait tologálta a vasúthoz, de Mindenszentek napján mankót, igazi hónaljmankót
fektetett az Ölibe. A ki adakozott neki, az is csakúgy megösmerte, mint én, de
azért csakúgy adott neki, mint a többieknek. A lelkekért adakozott. Ez az ada
kozó szokás annál nagyobb lett, mentül jobban kiment divatbul a szegények ete
tése : haláleset után egész csapat koldusnak a háznál való megvendégelése. —
A sírokon égetett gyertya jelentősége (boldogult öregapám szerint) az, hogy „míga gyertya ég, a purgátóriumi ielkek nem kínlódnak. Lassankint a halottak estéjé
nek minden poézise elvész. A temető kapujánál sütik a marónit (Zenta) — talárt
a maradék krajczáros újságot is ott adják el.
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November 11. Márton. Tudom, hogy sokhelyütt jeles nap ; mifelénk sose
hallani különösségét, édesapám is Márton, — tőle se hallottam semmit.
November 30. András. Csak annyi jelessége van, hogy vele kezdődik az
Ádvint. Már az Ádvint oszt jeles idő. — Az ádvinti malaczbul lesz a jövő esz
tendei legjobb hízó. Az Ádvintban fiadzott kutya kölykiböl lesz a legjobb kutya.
— Mind a két föltevés jogosult. Ádvintban ölik le a legtöbb disznót: van már,
a mii jövendőre leöljünk; az ádvinti fiadzás kutyábul meg azért lesz jó kutya,
me:tí az már kiskorában hozzászokik a rossz időhöz, nagy korában nem bújik
el tőle.
Beczember 13. Lucza. Lucza-széke mindenütt csak a közmondásban van
még meg. A hozzá fűződő babona, hogy a ki a Lucza-székin ül, meglátja: ki a
boszorkány, ki se, — teljesen elveszett, A Lucza-széke készültének módja ment
át a közmondásba: „úgy készül, mint a Lucza-széke". Édesanyám szerint s utána
az én emlékezésem szerint is, & Lucza-széke úgy készült, hogy Luczától (decz. 13.)
—- karácsony estéjéig (decz. 24.) mindennap csak egyet volt szabad vágni rajta.
Mellőzöm a Lucza-széke irodalmát, de ezt szükségesnek tartottam ide írni, ha ez
is csak találgatás volna már, az édesanyám találgatása lett volna. — Luczakor
nem sütnek nálunk Lucza-pogácsát, hanem Lucza-napján (Horgos) varrni nem
szabad, mert „A ki Lucza-napján varr: bevarrja a tyúk seggitu} (ha asszony),
elvarrja a szerencséjét (ha eladó lány). Értsd, hogy ha asszony varr, annak a
a tyúkja elhagyja a tojást (nem tojik, hever,) — ha férjhezmenni való lány varr
Lucza napján: nem veszik el. — Ez nap vetik a karácsonyi búzát.
Beczember 24. Ádám és Éva, Ádám-Éva, Karácsonyböjtje, (a böjt szó mindig
csak bőt. Nagybőt, kántorbőí; a vigilia, ha nem szombatra esik, akkor Péterpál
böttye, Mindenszentek bőttye; a szombati vigilia már szombattya; pl. pünkösdé.)
Karácsony böjtjétől az idő már karácsonyos. — Adám-Eva: Adányéva. Itt köll
megjegyeznem, hogy a kettős-szentek napján (Péter-Pálkor is) a délelőtt az egyiké,
a délután a másiké, Évát, teszem, csak délben köszöntik. — A nap, mint böjt,
azonban mingyárt Nagypéntek után következik, az ételei is ugyanazok. A mákos
csík mézes is. 8 a mi megmarad belőle karácsony utánra (néha egész Szilvesz
terig) az már angyali csík; ha a böjtöt olyigen tartják, hogy a kocsonya szemibül
karácsony reggeléig nem verik ki az álmot, hanem éjféli mise után a mákoscsíkot
teszik az éhes elé, már akkor is angyali-csík a neve.
A karácsonyos időben se, mint az egész Ádvintben se járnak már betlehemesek.
Legföllebb gyerekek, mint itt Pest-Budán. Itt Óbudán, nálunk esett meg, hogy
mig a szegény pásztorok idebent nyavalyogtak nálunk, az - angyalnak, egy kis
vöröshajú zsidógyereknek az erkélyen hagyott sapkáját ellopták.
Beczember 25. Nagy karácsony. Újévről szólván, emiitettem már, hogy a
régi naptárakban ez Kis Karácsony volt. De a Kis karácsony is csak az Újesztendőt jelentette akkor is, — nem a körülmetéltetés emlékezetét. Apáink (a
ma élők öregjei) se tudtak már erről. Ellenben a Karácsony-Újév nyolczadnapi
időköze most is a Két-karácsony-köze. Csupa jeles nap s jeles idő az egész, mint
a Nagyhét és napjai. Karácsony estéje minálunk, Félegyházán nem ünneplő színe
zetű. Horgoson se, Zentán se. Poczézás, szürenkezés, idömulasztás ideje, hogy
könnyebben várjuk az éjféli misét, vagy legalább is annak előtte le ne feküdjünk.
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Az éjféli mise Horgoson, Zentán: angyalok miséje; az utolsó hajnali mise mind
a három helyütt a pásztorok miséje. A hol senki templomba nem mehet is : éjfél
kor vége van a kártyázásnak. Legalább is arra példálgatódzik a gazdasszony, de
azért nem akarja azt elérteni sokszor még a gazda se. — A karácsonyfát én
még csak a kalendárium deczemberi képiről ismertem. (Félegyháza.) Hanem Hor
goson (1886) láttam olyan karácsonyfát — gondolom most is van még, mert a
piaczon is árulták azidétt — a melyiknek a szimbolisztikus jelentősége tisztább,
könnyebb, mint a fenyőágé. Ott a koronafa, glédics (Gleditschia triacanthos) ágait,
töviseit becsavargatják czifr apapirossal, összekötnek kettőt-hármat, vagy átfonnak
kettőt-hármat egy negyedikkel, az egészet virágcserépbe ültetik s a tüskökre
szurkodnak aranyozott diót, aranyozatlan almát. Mellette van a sublaton kétfelül
két csészében vagy két kis tányérban a Luczakor vetett, azóta kizöldült kará
csonyi búza. Ez utóbbit Zentán is látni. Horgoson, Zentán a ház földjét karácsonyra
behintik szalmával s úgy hagyják nyolczadnapig. Az asztalról semmi hulladékot
ki nem visznek, hanem az abrosz egyik sarka alá gyűjtik össze. Hanem, hogy
ennek a karácsonyi morzsának most is volna még valami bűbájos czélja, legalább
is: nem tapasztaltam. Patocsné, (Zenta) tudom, hogy a tyúkoknak, kutyáknak
adta oda.
Deczember 28. Aprószentek. A gyereket mind a három helyen virágmagért
küldik, (olyat is hallottam Félegyházán, a ki mustohármagért küldte az inasát,
de az nem félegyházi volt, hanem túladunai: seregélyes!) — a gyermekiül vagy
együgyű cselédfélétöl aztán azt kérdik, hogy : „Hányan is voltak az Aprószentek 9*
Felelet: hogy „Minden sarokba egy füstösfazékkal." A ki nem tudja a feleletet,
azt megcsapkodják aprószentek vesszejével. Sokszor álmábul verik föl a gyéreket
a kérdéssel. — Valamikor keményen vehették a tréfát, fehérmegyei apósom
(Perkáta) még az én időmben is font erre az alkalomra fűzfavesszőből korbácsot:
csundit.
Deczember 31. Szilveszter. Haladás. Igazán nem tudom, úgy van-e a polgári
anyakönyvvezetés óta is, — de azelőtt Haladáskor minálunk kihirdette a pap,
hogy: hány hótt, hány lett ? Még akkor Fél egyház a egy templomos, egyhitenvaló
város volt, körülbelül a haladási jelentés volt a népszámlálás. — Az egész nap
csendes nap, az éjszakája is az. Korán elteszszük magunkat a másik esztendőre.
S úgy is illik, hogy Újesztendő napján jókor fölkeljünk. Hogy egész esztendőben
frissek legyünk. Se ólmot nem öntünk, se éjfélkor az Újesztendőbe bele nem
ugrunk, — másnap se kívángatunk boldog újévet, csak tréfálkozunk az idénnel,
a tavalylyal. Az év szót pedig sohase mondjuk máskép, csak esztendőnek.
Ha év, ha esztendő, ugyan szalad egyik a másika után. Változtat rajtunk,
koptat bennünket. Új ruhát nem ád. de a régit lassacskán leszedi rólunk. Időnek,
ruhának, szokásnak a nevét is elfelejteti az ivadékainkkal. Ha mást nem, ezt
mentsük meg számunkra: időknek, szokásoknak, viseletnek a nevét. Hátha szeret
nék tudni valaha: milyenek voltak, lehettek az előttük élők s holtak . . .
A gyűjtés ideje sürgős. A csöngőiéi juhász czigaretlipapirost, újságot hozat
asszonyával a városból; a hordobágyi csikós gulyás anzikczot árul, — szedjük
össze, a mit még összeszedhetünk, — mert olyan időket élünk, hogy maholnap
összeszednivalónk se lesz olyan, a mi még magyar.
Móra István.
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A mézeskalács.
A bábsütőmesterség egyike a legérdekesebbeknek. Múltja nagyon
messzire visszanyúlik a történelembe.
A legrégibb emlékek között is szerepelnek már a kenyéráldozatok.
Számos feljegyzésünk van olyan tésztákról, melyek vallásos vonatkozásúak.
Ezek közül sok sütemény évezredeken keresztül megtartotta szimbolikus
jelentőségét. P. o. a zsidók laskája, a kereszténység ostyája, áldozati
kenyere. Az utóbbiak készítése még ma is bizonyos határok közé van szo
rítva, melyek a néplélekben nem sokszor babonákkal, hagyományokkal
keveredtek össze.
A kereszténység keletkezése előtti időkben sűrűn szerepelnek süte
mények, melyeknek kizárólagos vallásos vonatkozásuk volt. Nem lehetetlen,
hogy az ilyen áldozati süteményeket egyesek, esetleg papi személyek hiva
tásból készítették a hívők részére.
A bábsütőmesterség keletkezé
sében a hagyományok szerint is a
valláshoz volt nőve. Kovács István
losonczi bábsütőmester szájából, —
meg mástól is — hallottam, hogy
ezt a mesterséget a barátok találták
ki. Ennek a hitnek van is alapja. A
pogány szokások nagyrésze u. i. át
alakulva bár, de lényegét megtartva,
fennmaradt a kereszténységben is.
A görög, a római ember áldo
zatul tésztából készült istenalakokat
adott, (ha még agyagszobrocskákra
sem tellett) vagy tésztából gyúrt em
beri tagokat áldozott az isteneknek,
1. á.
a szerint, hogy milyen betegségtől
szabadították meg az égiek. Ha eltört karja gyógyult meg, kis tészta, agyag?
viasz, fa, elefántcsont, arany-karformát áldozott. Kiki olyan anyagból készí
tette, mint a milyenre vagyonából tellett. Ezt a népszokást átvette a keresz
ténység is.
A mézeskalácsos sátorából ma sem hiányoznak azok a fogadalmi tárgyak,
a melyeket a népszokás minden változtatás nélkül átvett a pogányságtól.
Ezek az ú. n. „ofer" (ú. 1. az opfer német szóból) tárgyak, a melyeket a
vallásos ember a templom valamelyik részében helyez el. Ilyen lehet viaszból
vagy tésztából formált kéz, láb, fül a szerint, hogy milyen betegségből szaba
dult meg az illető. Lehet varangyos béka, ha az isten magtalan anyának a
kérését hallgatta meg. Lehet háziállat forma is, ha ezirányban tettek
valami fogadalmat, szóval minden, a mire csak szegény embernek szük
sége van.
Ezeket a fogadalmi tárgyakat a bábsütők fából készült mintákban
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tésztából formázták vagy viaszból öntötték. Uyen formákat mai nap is gar
madával lehet találni a mézeskalácsosok padlásán (mert lassan idekerülnek
a szokás hanyatlása miatt). Szép gyűjteménye van ezekből a néprajzi
múzeumnak is.
Jóformán minden süteménynek vallási vonatkozása volt, a mely a
bábosnak a sátorában helyet kapott. Árult nagy olvasókat, melyeknek min
den szeme kalácsból volt, árult kis templomokat, szentképeket és más val

2. á.

3. á.

lásos vonatkozású dolgokat. Templomok mellett főleg búcsúk alkalmával ma
sem hiányoznak a bábosok. Vásárra is eljárnak.
Sajnos, a bábsütőmesterség nagyon hanyatlott és életét most már
csak tengődésnek nevezhetjük.
*
Ez alkalommal gyűjtésemből kisebb sorozatot mutatok be mézeskalá
csokból, főleg azzal a szándékkal, hogy egy kis érdeklődést keltsek ezek
iránt a népművészeti remekek iránt. Nagyon megérdemlik a velük való
foglalkozást, mert ritka népművészeti ág annyira hálás, annyira kedves,
mint a mézesbábosság. Gyönyörű gyűjteménye van mézeskalácsmintákból a
néprajzi és az iparművészeti múzeumnak.
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A mézeskalácsminta mesterneve: ütöfa. Az ütőfa két három ujjnyi
vastagságú keményfából készült szerszám. Ebbe a fába van belevésve a
kalács formája és ezen belül a díszítés maga. A vastagabb ütőfában két
minta is van mind a két oldalán egy-egy. A mintát a mester vésőkkel,
késekkel negative véste be a fába. Végtelen sok gyakorlatot kívánt ez a
művelet és a régi bábsütőmesternek az volt az erénye, ha az ütőfakészítésben kivált. Már inaskorában gyakorolta és mint legény vándorútjában
mindenütt új formákat keresett és az volt a fötörekvése, hogy ügyességét
ebben az irányban mennél tökéletesebbé tegye.
Az ütőfák közt van számtalan olyan, a mely csak sablon számba
megy, hanem van sok olyan is, a mely magas művészi színvonalra emel
kedett és méltán magára vonja az ember figyelmét.
Az ütőfával ütött kalács általános formája nagyon sok. Ezek között
vannak azonban mégis tipikus formák, a melyek említésre méltók. Leg

4. á.

5. á.

gyakoribb az ősi kalács, kenyérforma, a köralak. Ez az ú. n.: debreczeni.
Kedvelt forma, mert egyrészt díszítő felületnek nagyon hálás, másrészt
mert olyan tésztából készült, melyet kellemes ize miatt szívesen fogyasz
tottak és így a nagy mennyiségbén való előállítás okáért, mint a legegy
szerűbb forma, a legpraktikusabb. A szívforma is igen gyakori. Ez is elég
egyszerű. Ez amellett, hogy szintén fogyasztásra volt szánva, még egy kis
jelentőséggel is bírt, mivel ennek ajándékozása alkalmas volt arra, hogy
az emberek egymásközt rokonszenvüket fejezhették ki, s különben is, mint
ősi forma ez sem hiányozhatott a többi közül. Érdekes alak a bábualak
is. Ez ősi forma és mint ilyent mindenki ismeri. A nálunk ismert s nem
kétszeri sütése után ú. n. piskótaalak nem egyéb, mint egy póylás gyer
mek végtelenül egyszerűsített alakja.
Ez az említett három forma a legáltalánosabb, a legnaivabb, a leg
ősibb. A többi forma igen változó. Alá van vetve a történelmi, divat, faji,
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egyéni behatásoknak. Sok esetben igen értékes adatokat találunk egyes
korok ruházatára, eszközeire stb.
Ha a mézeskalácsokat tüzetesebben megvizsgáljuk, két főcsoportra
oszthatjuk őket, az egyikbe tartoznak azok, a melyek szorosan összefüggnek
a vallással, a másikba pedig azok, melyek vagy csak azért készültek, hogy
mint fogyasztásra szánt sütemények legyenek, vagy pedig ajándékozásra
alkalmasak. Az ütőfák legszebb példányai azok, a melyeknek vallásos tárgyuk
van. Valóságos remekműveket alkottak a bábsütőmesterek egy-egy nagyobb
mézeskalácsformán.
Az itt bemutatott mézeskalácsok közül legszebb a szentháromságot ábrá
zoló 1. á. Balassagyarmaton találtam Meleg Imre bábsütőmester műhelyében.
Ez a kalács szívformájú. Kompozicziója a közismert középkori mérlegfor

(i. á.

7. á.

mára van építve. Szimmetrikus. A középpontja Szűz Mária, fölötte a Szent
lélekkel, két oldalt az Atya és Fiúisten szigorúan szimmetrikus elrendezés
ben, A Szentháromságot csinos koszorú foglalja körül. A 2-ik és 3-ik
ábrák sárvári mézeskalácsok. Ütőfájuk JEtoth, sárvári mézeskalácsos birto
kában van. Két szentet ábrázolnak. A 2. á. tán a balga szüzek egyike,
a 3- á. „Meerfrau". Úgy az első, mint a második ábra érdekes kor
kép is. Hűségesen mutatják be annak a kornak a viseletét, a melyben az
ütőfa készült. Mind a két alakon nehéz selyem brokátmha van, a melynek
kifejezésére a mester csigavonalas motívumokat használ, a mely konvencziónáiisan megmarad mindenütt, a hol nehéz selyemruhát akar ábrázolni.
A 4. á. a pelikán madarat (Krisztus szimbólumát) mutatja be. Pesti műhely
ből való {úgyszintén a 6. á. is). Nagyon szép az 5. á. Madonnája is. Ezen
jrajta van az 1774-ik évszám is, Sárvárról való.
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Róth, sárvári mézeskalácsos műhelyében gyönyörű ütőfa van, a mely
nek egyik oldala Szent Mártont, a másik oldala Krisztus bemutatását a
templomban ábrázolja. Erről a két kalácsról készült fotográfiáim megjelentek
a „Magyar Iparművészet" 1913. évf. 2. számában.
Amilyen bámulatos szépek a vallásos vonatkozású kalácsok, olyan
érdekesek a szívalakok is, a melyekre a bábsütőmesterek ornamentális
tudásokat pazarolták. A 7. és 8. á. látjuk a példáját annak, hogy mily
bámulatos ügyességgel és nagy formakincscsel bír a mester, mikor az ütőfát
ornamentálisan oldja meg. Úgyszintén lásd a losonczi 9. á. is.
A debreczeni kalácsok (10—15. á.) díszítése hasonló a szívek díszítésé
hez csak a külső forma átalakulása miatt szenved a kompoziczió valami kis
változást. Úgy a debreczeni kalácsokon, mint a szíveken található motivumok a
legnagyobb mértékben megérdemlik a figyelmet. Azért fontosak, mert a nagy
számú népművészeti textilmotivomukon kívül a nem nagyon gazdag domború

8. á.

9. á.

népi díszítőelemek legszebb példáit a mézeskalácsokon lelhetjük fel. Tagad
hatatlan ugyan, hogy a bábos mesterség is a többi mesterség példájára
nagy mértékben befolyást szenvedett a külföldi mesterségektől, azért sok
olyan eredeti magyaros népi vonást mutat, a mely nemcsak az ethnográfust,
de az iparművészt is érdekli. A domború elemeknek és kompoziczióknak
egész sora, valóságos kincs van a mézeskalácsokon. Olyan hatalmas forrás,
a mely nemcsak arra alkalmas, hogy belőle meríteni lehet, hanem utat
jelölhet ki, a melyből új irány fejlődhet és haladhat.
Rendkívül érdekesek a mézeskalácsbábúk. Kedvelt czikkek ezek, mert
ajándékozásra különösen gyerekeknek rendkívül alkalmasak. Szebbnél szebb
változata van a bábuknak, a legkisebb mérettől kezdve 30—40 cm nagy
ságig. A bábuknak két főtípusa van. Az egyik az, a hol a bábú teljesen
pólyába van bugyolálva, a másik az, melynél a két karja a pólyából sza
badon van. Az itt bemutatott 16., 17. és 18. á. az első típust mu-
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tatják. A második típus is gyakori, de ebből a sorozatomból a példája
kimaradt, A bábukat jellemzi az, hogy egyről sem hiányzik a fejkötő,
A pólyakötőket csinos motivunisorok jelzik. A bábú alján mindig felismerjük
az összegöngyölgetett pólyának sematikus ábrázolását. Eredeti a 19. ábra.
Hét bábú van egymás mellé rakva. Ez rendkívül gyakori eset és talán valami
ősi babonában vagy hagyományban gyökerezik.
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Az említett három főtípuson kívül végtelen változatosságot mutatnak
azok a formák, a melyeket a siitőmesterek saját leleményükkel alkottak.
Ezek lehetnek emberi, állati figurák, eszközök és minden, a mely alkalmas
arra, hogy a nép figyelmét, érdeklődését magára vonja. Valósággal divat
áramlatok uralkodnak a változó formák fölött. Találunk mézeskalácsokat,
melyek pontos divatképek. Minden részlettel, biztos tájékozást nyujta-

17. á.

16. á.

18. á.

nak úgy a köznép, mint az úriosztály ruházatát illetőleg. P. o. a 20. á.
látható mézeskalács pontos adatokat' szolgáltat a Mária Terézia korabeli
nőiruhára vonatkozólag. Nemcsak a ruházat egyes darabjai vannak jelezve
rajta, de még a szabásukra is utasítást ad. A negyvenes évek divatját
mutatja be a 21. ábra. Sétára induló delnőt látunk, egyik karjára könynyedén odavetett sál van vetve, másik kezében virágbokréta, mely az úri
hölgyeket ábrázoló mézesbábúknak egyik tartozéka. A féröviseletre is szám
talan példára találunk a mézeskalácsok között. Persze az egyenruha, a férfi
viselet népi ideálja első sorban áll a bábosmestereknól is. A katona alakja
rendkívül népszerű. Nem is annyira katona, mint inkább a huszár.
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A bábosmester szemében nincs szebb viselet a világon a huszáregyen
ruhánál. Itt kedvére pazarolhatja díszítő motívumait. A huszár csákója,
mentéje, nadrágja, mind olyan, hogy szívesen tűri a legpazarabb díszí
tést. Ha a 22. és 23. á. huszárjait megnézzük, csak halavány fogalmat
nyerünk a mézeskalács huszárról, mert a 22. á. huszárja eléggé czifra
ugyan, de még mindig nem olyan pompás, mint a félméteres magas pél
dányok, a melyeken se szeri se száma nincs a sok szebbnél szebb rózsá
nak, virágnak. Nemcsak a huszár lova és lószerszáma díszes, de a
talaj, melyre a huszár lova lép is csupa virág, melynek mindenik
szála eredeti példája a domború népi motívumnak. Huszárt nemcsak lovon
ábrázol a mester, de gyalog is. Ezeken a példányokon érdekes a jellemző
lábtartás. Az egyik láb u. i. görbített. Kaszáló mozdulatot akar kifejezni.
Megfigyelte a mester, hogy a huszár járás közben örökösen kaszál, kitér
az egyik lábával az oldalán hányakodó kardnak.
A bábosmester figyelemmel volt a gyerekekre is. A régi idők gyerme
keinek a bábos készítette tésztából játékszereinek nagy részét. Nemcsak a

19. á.

karácsonyfa díszeit, de bábuit, lovacskáit, huszárjait, kardját 24. á. nyu
lait és minden állatkáit. Végtelen gazdag a bábosmester fantáziája, mikor
gyermeknek való játékról van szó. Az a gond és szeretet, a melylyel ezek
a játékok készítve vannak, bizonyítják azt a nagy kedveltségét, a melynek
a népnél ezek a játékszerek Örvendettek.
Nevezetesek azok a készítmények is, a melyek nem elégszenek meg
a síkbeliséggel, hanem valóságos tárgyak. Készített a bábosmester valóságos
kis kocsit, bölcsőt, templomot, bethlehemet, házat stb. Ezek a tárgyak
lapokból vannak összeállítva. Az egyes lapokat éppen úgy ütik, mint a
rendes mézeskalácsokat, csakhogy azután rendeltetésükhöz képest össze
hajtogatják, megragasztják. Ilyen tárgyak a 25. á. látható kulacsok, melyek
csinosságuknál fogva méltán lekötik figyelmünket.
A itt nyújtott szerény sorozat nem engedi meg, hogy arra a sok szép
dologra kiterjeszkedjen dolgozatom, a melyről beszélni lehetne, sőt kellene.
Még csak az ütŐfa faragásának tipikus módját akarom megemlíteni.
Az ütőfa készítése már maga annyira nehéz, hogy természetszerűleg
olyan sémáknak kellett kifejlődniök, melyeket a mester minden esetben
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használhasson. A mézeskalács egy érdekes relief-fajtát képvisel. Annyira
specziális a maga igénytelenségében, mint az egyiptomi relief a maga monu
mentális nagyszerűségében. A mézeskalács reliefsége a legprimitívebb ugyan,
de naivságában mégis annyi a kifejező erő, hogy még az olyan nagy
igényeknek is, mint a Szentháromság, egyes szentek stb. — jól megfelel.
Kiforrott formanyelv, mely nem fejlődhet már ugyan, de eddig nem ismert
(vagy nem eléggé ismert) utakon haladva, alkalmas lehet arra, hogy stílussá
válhassak.
A mézeskalács reliefje tulajdonképen két, ritkán három síkból áll.
Az első sik az alapsík. Ez a külső forma (kör, piskóta, huszár stb.). Ezen
képzeljünk egy három milliméteres vastag réteget; ebből van kivágva maga
az ornameníum. Mintha lombfiirészszel vágták volna ki egy 3 mméteres
lapból és ráragasztották volna az alapsíkra. Ugyanígy van rátéve a har
madik sik, a melyben a lényegtelenebb dolgok (levélerek, az orr, száj,
bajusz szem, ruhadíszek stb.) fekszenek. Ez a három sík határozottan fel

25. á.

tűnik azonnal. Merevsége sokat enyhül az élek letompításával és a gömbölyüségre való törekvéssel, de el nem enyészik soha. Kezdő faragónál ez
a merevség a maga meztelenségében tűnik fel. Határozottan olyannak tűnik
fel az egész relief, mintha bizonyos vastagságban három deszkalapból füré
szelt figurák lennének egymásra ragasztva.
A reliefnek nemcsak egész szerkezete sematikus, hanem minden rész
lete is. Az emberi szem p. o. mindig ugyanaz. Lencsevonalban elhelyezve
a felső és alsó szemhéj, közbül a szemgolyó és szebb példányokon kifeje
zésre jut a könny mirigy is. Az orra, a szájra szintén sematikus képlet szol
gál, melyet minden alakon azonosnak találunk. A virágformák és más mo
tívumok ábrázolása is megállapodott módokon történik.
A mézesbábosság kihalóban van. Ma már ütőfát csak itt-ott használ
nak. Egy-két múzeum őrzi csak majd emlékét annak az iparnak, melynek
eredete évezredekre vezethető vissza. Mindenesetre megérdemelné pedig a
legnagyobb figyelmet és ha van tárgy, a mely ethnografust vagy művészt
érdekelhet, akkor a mézeskalács nem az utolsó helyet foglalja el.
Fábián Gyula.
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Építő-áldozat Tordán.
(Második közlemény.)
A M. N. Múzeum Népr. Oszt.-nak Értesítő 1910. évi 2-ik füzetében ismer
tettem az építésiáldozat ama emlékét, mely Torda város főterén a hajdan sókamarául szolgált régi épület alapját képezett nagy faragott kövek szétszedése alkal
mával 1904-ben előkerült. Valószínű, hogy az építési áldozatnak az alapfalak közé
vagy az épület föajtajának küszöbe alá behelyezése régen nagyon közönséges dolog
volt és hogy mégis oly ritkán kerül az ilyesmi napfényre és még ritkábban jut
ismertetés alá, annak nagy részben az az oka, mert az ilyesmi nem kincs. Az
elrejtésére szolgáló edény is teljesen értéktelen és többnyire már széttört állapot
ban lévő olyan tárgy, melyet a régi épületek lebontásával foglalkozó munkások,
mint haszontalan lomot egyszerűen félrelöknek. Csaknem ilyen sorsra jutott ez az
emlék is, melyet most bemutatok.
Az 1911-ik év őszén Torda város déli szélén egy már régebben lebontott
faháznak addig a földben meghagyott alapfalait egy új épület emelése érdekében
ki kellett ásni. Munkaközben az alapfalak éppen azon részén, ahol egykor a régi
faház pitvarának ajtaja állott, a sárral összerakott kövek közül egy kis cserép
fazék fordult ki, mely a Tordán egészen közön
séges régi római tégla, — vagyis párkányos
födélcserép töredékével volt lefödve. Akik meg
találták, kincset remélve, nagy Örömmel kaptak
rajta és siettek a tartalmát kiüríteni. A fazék
sárral vegyült csirkecsontokkal volt tele és csak
az alján hevert három darab zöldre rozsdásodott
rézpénz. Szerencsére a csalódás nem kedvetlení
tette el a munkásokat és nem bosszankodtak,
hanem tréfásan vették ezt az esetet. Miután a
repedt és felül ki is csorbult edény nem volt
Építő-áldozat emléke Tordán.
hasznavehető, egyszerűen félredobták, de nem
törték Össze, Midőn én a szokásos tudakozódás érdekében másnap odamentem,
nemcsak elbeszélték a lelet körülményeit, de a csuprot, a téglát és a három
darab rézpénzt is azonnal előkeresték. A csirkecsontok akkorra már annyira
elvegyültek a kiásott földdel, hogy azokat összegyűjteni nem sikerült. Miközben a
csontocskákat kerestem, az egyik oláh munkás megjegyezte: Nem volt az, uram,
semmi drágaság, csak egy tyúk lehetett, melyet a régi ház gazdája, mielőtt a
házba beköltözött volna, a maga és családja élete megváltásául ásott el oda a
küszöb alá.
Arra vonatkozóan, hogy a fazékban volt-e itt is hamu, nem tudtak felvilá
gosítást adni. Ugyanis az edény repedt és csorbult lévén, bár jól le volt födve,
mégis megtelt földdel és az azelőtti esős napokon nedvesség is hatolt bele, minek
következtében a föld ott sárrá vált és ha netalán lett volna is benne hamu, az a
sárral annyira elvegyült, hogy azt az edény gyors kiürítésénél a különben is az
olyasmire nem vigyázó munkások nem vehették észre.
Az építő-áldozatul szánt tyúk itt a jelen esetben egy a régebben a puliszka7*
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főzéshez általában használt, olyan cserépedénybe volt behelyezve, a milyent
a havasi mokányok számára az alsójárai fazekasok most is készítenek. A hosszas
használat nyomai az edényen jól látszanak. Magassága 137, szélessége az
alján 100, a felső részén 165 millim. Középrésze jól ki van hasasodva.
Színe, a hol a füst és korom be nem lepte, szürkés-barna. Mikor az áldozat
koporsójául használatba vették, már olyan régi kopott és csorba edény volt,
melyet könnyen nélkülözhettek. A tyúkkal együtt eltemetett három darab rézpénz
közül a legnagyobb 31 mm átmérőjű. Előlapján a Mária Therézia királyné
arczképe és akörül ez a felírás: M. THERES. D. G. R. I. G. E. Hü. BO.
REG. S. A hátlapon a kis Jézust ölében tartó Mária kép az 1753. évszámmal
és ezzel a felírással: POLTURA. B.H.R.M. A második pénz 23 milliméteres,
annak előlapján bárok keretben Erdély czímere, a hátlapján szintén bárok
keretben: EIN GRESCHEN 1764. felírás. A harmadik, vagyis a legkisebb csak
20 mm átmérőjű, előlapján Mária Therézia képe, a reversen bárok stílű czímer
és az 1764. évszám.
Úgy látszik, itt a hajdani faház építtetésekor a háztulajdonos nemcsak
annak a babonának hódolt, mely megkívánta, hogy az új épületnek egy valami
féle élet áldozatul essék, de hódolt annak a régi szokásnak is, mely szerint az
épület alapfalaiba az építés idejében forgalomban lévő pénzekből befalaztak.
Az építtető a ház élő áldozatot kívánó szellemének nyújtotta a tyúkot, — a for
galomban volt pénzekből pedig melléje helyezte azokat, amelyek nála gyakoribbak
valának és a melyek befalazása nagyobb anyagi áldozattal nem is járt.
A három darab rézpénz itt kormeghatározóul is szolgál. Aszerint a ház
építtetése Mária Therézia uralkodása idejében történhetett. Ezért kerültek az
általa veretett rézpénzek az áldozat mellé. Azok nyomán azt is következtethetem,
hogy az építő-áldozat ily szokása Tordán az 1765 körüli években még gyakor
latban volt.
Az a babona, mely szerint az új ház felépítése után, az első lakók vala
melyike meghal, jelenleg is ismeretes. Ezt a szerencsétlenséget most is igyekeznek
elhárítani. Némelyek a beköltözködés előtt valamely kis állatot, pl. egy madarat,
denevért, vagy bogarat ölnek meg. Torda közelében, Szentmihályon az 1909-ik
évben is egy román gazda az új épülete küszöbe alá egy vakondot tett be.
Nem helyezte ugyan edénybe és mielőtt eltemette volna, megölte. A mint értesül
tem, mások egeret, gyíkot, békát, verebet, sőt cserebogarat is használtak ily czélra.
Egy- egy pénznek az épület alapfalaiba és nevezetesen éppen az ajtó
küszöbe alá behelyezése még jelenleg is szokásos, de ma már azzal inkább azt
czélozzák, hogy az az elrejtett pénz — mint szerencse pénz — a ház lakóira
gazdagságot hozzon. Tordán a boltkirakat készítésekor is szokás ilyen czélból
egy kis rézpénzt a kirakat deszkái alá berejteni.
A szerencsepénzbe vetett bizalom jele az is, mikor a vásár reggelén a kofa
asszony vagy más árus az eladott árúból bevett első fillért, mielőtt zsebébe vagy
erszényébe helyezné, megköpdösi. Rendesen hármat köp reá és azután ezt
mondja: Apád, anyád mind ide gyüjjön!
Valószínűnek tartom, hogy az élő áldozat mellé helyezett három darab pénzt
is azon óhajtás kifejezése mellett tette annak idejében az új ház gazdája a
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küszöb alá, bogy üzlete jól menjen, bázában pénzforgalom legyen. Szóval azoknak
a rézpénzeknek „apjok, anyjok mind ide gyűljön".
Az épületekre vonathozó néhány

babona.

Az építési élö áldozat ismertetése kapcsán fel kell említenem pár olyan
babonát is, mely az épületekhez fűződik.
Általános az a babonás hit, hogy a régi házak alapfalaiban, repedéseiben
kígyó — és pedig fehér kígyó lakik. Ha nem bántják, az a kígyó a házra szeren
csét hoz. A ház lakóit érő nagyobb események alkalmával megmutatja magát.
Ha kis gyermek van a háznál, azzal igyekezik megismerkedni. Czélszerü
langyos tejjel megkínálni, mert ha jóindulattal van a ház lakói iránt, azokat sok
veszedelemtől, kiválóan a gonosz szellemek befolyásától megőrzi.
Hogy ez a hit a mai napig Tordán is ismeretes, szolgáljon annak igazo
lásául a következő eset. Torda főterén lévő házam földszintjén egy öreg korcsmá
ros lakik. Az öreg erősen állítja, hogy az épületnek az udvarán lévő régi részében
a ház alapos átalakítása után is megmaradt egy fehér kígyó. Mikor az 1911-ik év
nyarának végén a családommal a faluról visszatértem, az öreg Groszmann öröm
mel újságolta, hogy ő a nyár folyama alatt többször is látta az épületben lakó
fehér kígyót. Állítása szerint az a kígyó a gyűjteményemhez tartozó régi római
kövek között sütkörészett a napon. Az öreg nézete szerint valódi szerencse, hogy
nem hagyta el a házat. Mentegette magát, hogy ö nem is mert hozzá közeledni,
nehogy megbántsa vagy elriaszsza innen.
Egy más babona szerint szükséges az új épület lakóinak életét élő állat
feláldozásával és befalazásával megmenteni ugyan, de nagyon kell vigyázni, hogy
a befalazott állat ne lett legyen vérengző természetű. Kiválóan óvakodni keli a
macskának ilyen czélra felhasználásától, mert az épületre nézve még az is
veszélyes, ha az építésre szolgáló területen valamely rég elpusztult macskának a
csontjaiból véletlenül vagy egy darab a ház vagy más épület alá kerül. Ha netalán
olyan macskának a csontja, sőt éppen a koponyája kerülne az épület alá,
mely macskával az ördög borsért járt, az épület állandósága is folytonos vesze
delembe jutna.
Éppen az 1912-ik év tavaszán történt, hogy Mezőszentjakab közelében a
Mezőségén egy juhakol összeomlott. A környék népe az akol beomlását egyenesen
annak tulajdonította, hogy a tulajdonosnak valaki ellensége kárttevő szándékból
macskakoponyát rejtett az alá az épület alá. Bár a maeskakoponya nem került
elő, a nép mégis fenntartja ezt a hitét s azt állítja, hogy a csont valahol ott
van az akol alatt a földben.
A lóistálló falai alá lócsontot és pedig lókoponyát helyeznek, mert az a hit,
hogy a lovak így délczegebbek és szebb sörényűek lesznek, sőt a szopomyicza
és más lóbetegségek is elkerülik azt az istállót, melyet lócsont őriz.
Téglás István.
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Az óbrassóí szt.-bertalaní egyházközség
szász lakossága.
Az erdélyi német nyelvszigetek között külön helyet foglal el az úgynevezett
Barezaság, Erdély délkeleti részében. Mikor ezt a földdarabot II. Endre magyar
király, 1211-ben a német-lovagrendnek ajándékozta, puszta, lakatlan terület volt
(terra desería et inhabitata), a mely kedvező alkalmat nyújtott a kún rablóhordák
betöréseinek. Az adományozás alkalmával a terület megszabadult az erdélyi vajda
politikái törvényhatósága alól és a lovagoknak megengedtetett, hogy favárakat
építsenek és városokat alapítsanak. A Barezaság főhelye lett Brassó, (Kronstadt,

1. á. Brassó látképe és a Fekete templom.
Corona.) A német lovagrend birtokához, a mely összesen körülbelül 40 — 45 £
mérföldnyi területet tett ki, a Barczaságon kívül még a fogarasi kerületnek és
az egykori Felső-Fehérmegyének egy-egy része tartozott. Minthogy a német
lovagoknak szerződésszerüleg meg volt tiltva, hogy a Királyföldről való német
gyarmatosokat telepítsenek le ide, egészen friss, külföldről bevándorló kolonistákat hívtak a Barezaság benépesítésére. Hogy a barczasági szászok a szebeniektöl eltérő származásúak, azt világosan matatja az Olt vidékétől, valamint Erdély
egyéb nyelvjárásaitól teljesen elütő barczasági dialektus. A lovagrend elűzése után
(1225), birtokuknak egy kis része a magyarok és székelyek kezébe ment át; a
legnagyobb része, a melyen német gyarmatosok telepedtek le, együtt maradt. Ebben

'

•

•

"

.

•

AZ ÓBRASBÓI SZT.-BERTALANI EGYHÁZKÖZSÉG SZÁSZ LAKOSSÁGA

103

az együttlétben Brassó emelkedett a többi helységek fölé és bizonyos hegemóniára
tett szert. Brassót először emiitik az okiratok 1252-ben mint a várost (die Stadt),
a mely állítólag a magyar város szóból ([ v =*• b hangváltozás) „Barassu", Brassu,
Brassó keletkezett. 1. á.
A terület igazgatása a székely grófot illette a XIV. század elejéig; 1326-ban
említik az első barczasági grófot (comes).
A következőkben kivonatban idézem a Barczaság történetére vonatkozó forrá
saimat összehasonlítás kedvéért,
A különböző nézetek felsorolása után pedig hozzácsatolom az összefoglaló
véleményemet Marczali: Magyarország története II. után.
„II. Endre 1211-ben a német lovagrendnek adományozta a Barczaságot.
Kitűzi határait: a halmágyi vár gyepüjétöl a gálti vár gyepüjéig (mind
kettő Kőhalom-székben), onnét Miklós
vár gyepüjéig (Háromszékben), aztán
az Oltón felfelé a prásmári patak
beömléseig, aztán fölfelé e patak ere
detéig és a Tömös és Barcza yize
eredetéig, a mint a havas hegyek
körülveszik az egész Barczának neve
zett földet és vissza Halmágyig. (Fejér,
Codes Dipl. lll/l. 106, 107.) E terü
letet pusztának és lakatlannak írja
le az oklevél. A király örök birtokba
adja a lovagoknak a lelke üdveért.
Ha ott aranyat vagy ezüstöt találnak,
a fiscust illető részen kívül a többi
az övék marad. Szabad vásárt nyit
hatnak, adót, füstpénzt nem fizetnek,
maguk választják birájukat és azon
felül csak a királynak bíráskodása
alatt állanak. A kunok ellen favárakat
és favárosokat építhetnek. A rend
kitűnő nagymestere, Salza Hermann
2. á. Öreg szász asszony.
alatt azonnal hozzá is fogtak a föld
betelepítéséhez és a kunok elleni hadakozáshoz. Már 1212-ben új kiváltságot nyer
nek a kamara haszna adójának könnyítése által és új birtokot, Nyént (Kreuzburg)
eredeti határain túl. (Fejér Cod. Dipl III/'L 116-—118. Nyén a régi Felső-Fejér
megyében van.) Valamivel később nekik adományozza az erdélyi püspök a papi
tizedet, de úgy, hogy a köztük lakó magyarok és székelyek neki fizessék. (U. o.
146—147.) Úgy látszik, hogy a rend szerencsésen hadakozott a kunok ellen,
mert a király egészen a Dunáig terjesztette birtokát, vagyis a mai Havasalföld
egy részét is reá ruházta. A nagymester már egészen souverainnek tartotta magát,
pénzt vert, kővárakat építtetett, kiváltságos levele ellenére.
Bármily gyönge és könnyelmű volt Endre, királyi felségének ily világos meg-
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sértését el nem nézhette. Gertrud ideje már elmúlt: az urak és nemesek nem
tűrhették az ország ily megcsonkítását, A király egyenesen visszavonta adományát.
De haragja nem tartott soká. Mihelyt a nagymester megígérte a régi feltételek
teljesítését, nemcsak hogy visszaadta neki a Barczaságot, hanem még új adomány
nyal kedveskedett. Hat hajót engedett neki az Oltón, ugyanannyit a Maroson, hogy
azokon az (víz) aknai sót szabadon elvihessék. (1222. u. o. 370—374.) Az ügyes
nagymester azonnal megerősíttette e kiváltságokat Honorius pápával, ki azon felül
még egyházi tekintetben is teljesen önállóvá tette a rend birtokát, elválasztva azt
az erdélyi püspökségtől. (U. o. 420—425.)
Most már csak egy lépést kellett tenni a teljes elszakadáshoz. Az arany
bulla következtében támadt zavarok arra bátorították Hermannt, hogy ezt is meg
tegye. Mintha nem is volna magyar királyság a világon, földjét felajánlja SzentPéternek birtokul és a pápai felsöség elismeréséül évenként két arany márka
fizetésére kötelezi magát. (1224. ápr. 30., u. o. 461.) Ezt a magyar urak nem
nézhették tétlenül. A király 1225 elején erős lovassággal betölt a Bárczaságba,
elfoglalta a lovagoknak egy erős várát és kiűzte őket birtokából. A pápa közben
járt, hisz a kereszténység új ültetése forgott a koczkán, gazdag és adakozó, kérte,
maradjon meg annak. Viszont a lovagokat sem kímélte. Szemökre vetette, hogy
úgy bánnak a királylyal mint a keblen melengetett kígyó (1225 szept. 1. Tanquam ignis in sínu, mus in pera et serpens in gremio u. o. III/JÍ. 24—55.)
Jóakarata nem vezetett eredményhez.
Annyira még sem volt Magyarország, hogy területén idegen, ellenséges állam
hatalmat engedjen alakulni. A lovagok fenyegetődztek, hogy inkább meghalnak,
semhogy bármit visszaadjanak a királynak, de utoljára 1226-ban mégis mindenes
től kimentek az országból. Más megoldása e kérdésnek nem volt. Hermann csak
hamar új színhelyet talált, hol rendjének hatalmát megalapíthatta: Poroszországban,
A régibb szász telepesek húztak leginkább hasznot az egész viszályból.
A király nagy jogokat ad nekik, hogy elválassza őket a lovagoktól és azoknak
földje, mely most a korona birtoka, már lakosságának rokon voltánál fogva is,
csakhamar kiegészítette területűket és növelte annak fontosságát.
Bethlen 25. 1, quamdam terram Borza nomine, ultra Silvas vers as Oumanos
licet desertam et inhabitatam, contulimus pacifice habitandam et in perpetuum
Iibere possidendam.
Die Ritter zogen deutsehe Kolonisten herbei; woher ? ist unbewusst. Alles
beweist indessen, dass sie von den schon in Siebenb. ansässigen Deutschen
(Sachsen) verschiedener Herkunft sein mussten. Die Fremden folgten gerne dem
Rufe des Ordens, der sich für die Einführung der Communen überall tätig bewies.
Wir wissen von dem Verfassungszustand der Burzenländer Ordens Kolonie nicht
bestimmtes.
Pesty Fr. II. 17. 1. 126. I. „Ultrasilvania", később Transilvania.
A vármegyékre való felosztást a II. Géza alatt bevándorolt flandriaiak
(szászok) már előtalálták és a föld, melyen megtelepedtek, nem lehetett más, mint
az ősrégi Fehér vármegye, mely nézetem szerint Erdélynek déli határáig terjedt
és így a mai Szeben vidékét, Fogaras vidékét és Brassó vidékét is magában
foglalta.
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1211. II. Andr. király a német-rendü vagy marianus lovagoknak adomá
nyozza.
128. 1. A terra Borza névből lett a magyar Barczaság 1 és a német Burzenland, melyhez csatlakozik a kerület főhelye Brassó (Corona, Kronstadt). A lovag
rend birtokai a Barczaságon kívül a fogarasi kerület sárkányi járását és az egykori
FelsÖ-Fehérmegye azon részét is magába foglalták, melyet a fogarasi kerület, az
Olt, Miklósvár és a mai Barczaság határolnak körül és így terjedelmöket 4 0 — 4 5 •
mértföldnyire tehetni.
A Barczaság nem a szászok lakta
földről népesíttetett, hanem a lovagok
német gyarmatosokat hoztak ide, A barczaságiak külön származását mutatja nem
csak nyelvjárásuk különbsége a szászoké
tól, hanem következtethető a magyar
királyok politikájából is, kik, ha nagyobb
terjedelmű földeket benépesítés! czélból
eladományoztak, megkívánták, hogy az
új gyarmatosok másunnan, ne Magyaror
szág területéről hozassanak, mert külön
ben a népesség szaporodása nem volna
elérve. Magyarok és székelyek beván
dorlása mégis meg volt engedve. Midőn
IV. Béla király 1247. évben a János
vitézeknek a Szörényi bánságot adomá
nyozta, határozottan megtiltotta, hogy
szászokat vagy németeket, vagy bármi
sorsú jobbágyokat Magyarországból, ki
rályi engedelem nélkül telepítvényesekül
befogadjanak 3 . Későbbi időben a Barcza
ság szorosabb érintkezésekor, a hét szék
kel, a nép természetesen mindinkább
összevegyült.
A barczaságiak különben már IV.
Béla 1259. évi oklevelében neveztetnek
szászoknak.
130. 1. Egy 1222. évben kiadott
3. á. Középkorú szász asszony.
aranybullás oklevél a lovagrendet újra
megerösíté az annak 1211. évben adományozott tartományban. Azt is megengedte
a lovagoknak, hogy kővárakat építsenek (et ad omne munimen regni contra Cumanos
castra et urbes lapideas construere eis permisimus), a Barczaságban megtelepe
dett, gyarmatosokat pedig bármely nemzetiséghez tartozzanak, szabadságaikban biztosítá, a miből mellékesen az is kitűnik, hogy a lovagok az első adomány azon
1
2

Gróf Teleki József mindig Bárcaságot szokott írni.
Pesty Frigyes: A Szörényi bánság története. I. 22. 1.
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törekvésének sem feleltek meg, hogy gyarmatosokat ne a király országából gyűjt
senek. Ha a király az idézett 1222. évi levélben a lovagrendet arra jogosítja,
hogy az országából a lovagrend birtokába átköltözött embereket kiűzhesse, (si
aliqui de nostris hominibus sive hospitibus terrae nostrae ad ipsos transmigraverint)
és azokat, kik ily embereket behoznak, a királynak, vagy küldöttjének kiszolgál
tassák, (Fejér Cod. II1/1. 372. Teutseb és Firnhaber I. 18. lap) ebben hajlan
dóbb vagyok a király tilalmát látni, hogy az ő országából a Barczaságba telepítők
ne csödíttessenek.
132. 1. A német lovagrend eltörlése után, birtokának nagyobb része, alkal
masint az, melynek német gyarmatosai voltak, új központot keresett, s lakói
szorosabb viszonyba léptek egymással, egy kis rész a magyar és székely föld
höz jutott.
133. 1. A Barczaság igazgatásáról a XIII. század folyama alatt alig van
tudomásunk. Úgy látszik azonban, hogy akkor emelkedett túlsúlyra Brassó városa a
többi telepek fölött és gyakorolt bizonyos hegemóniát. Neve magyar eredetű és hasonló
nyelvi eljárás fejlesztett a Város szóból Brassó, (az újfalusi magyarok és a csán_
gók manapság is Barassou-nuk
ejtik) mint másutt a városból Broos nevet. Első
okleveles előfordulása 1252. évben a Barassu (Saxones de Barassu) alakot mutatja.
Ámbár a német lovagrend elüzetése (1225) után a Barczaságban hátrama
radt telepesekről az okiratok nem nyilatkoznak expressis verbis, hogy honnan
jöttek és ámbár ebben a tekintetben, a mint az előbbiekből kitűnik, a vélemények
eltérnek egymástól, sőt homlokegyenest ellentmondanak egymásnak, mégis, mert
különösen II. Endre adományleveléből némi biztonsággal lehet következtetni, haj
landó vagyok Pesty Frigyesnek a nézetét, mint a valószínűséghez leginkább köze
ledőt elfogadni, még pedig az általa is érintett következő két oknál fogva:
1. Kétségkívül a barczasági szászok dialektusa lényegesen és feltűnően eltér
a többi szászoklakta vidékek nyelvjárásától. És épen egy összehasonlító behatóbb
munkának feladata lesz azt bebizonyítani, hogy a barczasági szászok sem Erdélyből,
sem Magyarországból nem vándoroltak be, hanem külföldi származásúak és talán
éppen a tüzetesebb összehasonlításnak fog sikerülni, ebben az eddig fel nem derített
kérdésben némi világosságot teremteni.
2. Ismeretes és bebizonyított dolog, hogy az erdélyi szászok letelepítése
községenként, csoportonként történt. (Dr. Fr. Teutsch: Die Art der Ansíedlung der
Siebenb, Sachsen 15. lap. IL Die Ansiedelungen erfolgten nicht nur dorfweise,
sondern gruppenweise).
Tehát nem nagyon valószínű, hogy a király, a kinek érdekében állt az új
gyarmatok felvirágozása, megengedte volna, hogy kerek 50 év lefolyása után az
alig letelepedett és megerősödött községek kivándorlás és elpártolás által gyöngíttessenek, hanem ellenkezőleg, alighanem gondoskodott arról, hogy újabb beván
dorlásokkal megerősítse és szaporítsa a fiatal gyarmatokat. Azt hiszem, hogy úgy
kell értelmezni az adománylevél szavait, (si aliqui de nostris hominibus, sive
hominibus terrae nostrae ad ipsos transmigraverint.) hogy a tilalmával meg akarta
gátolni a telepekről való kivándorlást, a mi mindenesetre a kolinistáknak maguknak
is érdekében állhatott és nem lehet elképzelni, hogy szívesen látták volna, ha
elbocsátás és elszakadás következtében a szükséges és úgysem túlproduktióban levő
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munkaerőktől és családoktól megfosztassanak. Pedig ezt kellene feltenni, ha azt
állítjuk, hogy a már meglevő fiatal és nem túl erős telepekből verődtek volna
össze annyian, hogy a mai Barczaság 40—45 Q kilométernyi területét benépesítsék.
a) Brassó városa eredetileg nem ott állott, a hol jelenleg van, hanem a forrás
hegy („gesprankbárch") alján épített Szt.-Bertalan templomtól észak és észak

4. á. Szász menyasszony vőlegényével.

nyugat felé a Barcza-síkságba terjedt ki egészen a Vidombák-patak kőhídjáig;
nyugatra Keresztény falva és Vidombákfelé a hegy mellett, a melynek tetején
kastély állott, a kovácsok házai egészen a gespränkpatakig értek. 1799-ben az
óbrassói középutczából kiinduló úton nyílt mezőn ráakadtak egy pinczehelyiségre
és az 1890. évben a Brassó-Zernesti vasút építése alkalmával történt ásások
napfényre hozták sok régi lakóház és gazdasági épület alapfalait.
A jelenlegi Óbrassó végén álló Szt.-Bertalan templom úgynevezett kereszt
templom (épült a XIII. sz. végén vagy a XIV. sz. elején) hajdan a régi Brassó
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város kellő közepén állott. Annak a főkapuja a gesprankbárch (forráshegy) felé
néz, oda, a hol jelenleg nincs emberi lakóház, de ahol hajdanában a város nagy
része terjedt el. Ez a kapu századok óta, miután már nem volt rá szükség, be volt
falazva; csak a legújabb időben törték fel és egy halottaskamra bejáratául használták.
Mindezek a körülmények mutatják, hogy a városnak legtekintélyesebb része a sík
ságban terült el.
A Szt.-Bertalan templom kétségkívül egyike a legérdekesebb és legértékesebb
emlékeknek, melyek ránk maradtak. Határozottan nem tudjuk, mikor épült, de
mindenesetre a legrégibb erdélyi templomoknak egyike. Amennyire az építkezés
módjából, a csúcsíves portálról, a részben szintén csúcsíves ablakokról lehet ítélni,
azt hiszem, nem tévedünk, ha a templom keletkezését a XIV. század legelejére
helyezzük, azaz az átmeneti korszakba.
Minthogy pontos méretek nem álltak rendelkezésemre és kimerítő, megbíz
ható leírása a szt.-bertalani templomnak eddig nem található, egyelőre szorítkoznom
kell arra, hogy legalább az épület külsejére nézve approximativ ismertetést pró
báljak meg.
A templomnak keresztalakja van, a melynek a csúcsán van az apsis
az oltárral, a tövénél pedig a tornyok, a melyek közül csak az egyik van
kiépítve. A mi a templom fekvését illeti, égtájra illesztett (orientált), amenynyiben pontosan keletnyugati irányban húzódik a hossztengelye úgy, hogy
az épület keleti végén az apsis, nyugati végén pedig a tornyok vannak el
helyezve.
A belseje áll egy közép-, fő- vagy hosszhajóból, egy kereszthajóból és két
mellék hosszhajóból. Az utóbbiakat a föhajótól hatalmas pillérek választják el.
A tornyoktól a keresztezésig terjednek és jóval alacsonyabbak a főhajónál. Kívül
ről nem kapnak világosságot, a mennyiben nincs bennük ablak. A magasságuk
fölött, a főhajó mindkét falába alkalmazott ablakokon át szűrődik be a világosság,
a mely az egész templomnak szól. A mellékhajók magasságában és szélességében
a keresztezéstől egész a csúcsig húzódó részek valószínűleg későbbi hozzátoldások,
mert az apsistól nem pillérek választják el, hanem ennek eredeti fala, a melybe
egyfelől a sokkal későbbi származású mellékbejáratok egyike, másfelől a sekres
tyébe vezető ajtó van kitörve. A főbejáratot, a mint már említettem, képezte
eredetileg a két torony között elhelyezett csúcsíves portál; jelenleg a templom
déli oldalán levő két kisebb ajtón át jutunk a templomba.
Az eredetileg tervezett két torony közül csak a déli van teljesen kiépítve,
a másiknak elkészítése valószínűleg anyagi költségek hiánya miatt félbemaradt.
Az alapfala valamivel a portál magasságán felül emelkedik és arra aztán ideigle
nesnek gondolt tetőt helyeztek el, a mely körülbelül a templom falának magas
ságát éri el.
Az ablakok a következőképen vannak elhelyezve:
A hosszú hajó mindkét falában, azaz a torony és a keresztezés között van
3—3 csúcsíves ablak; a kereszthajó mindkét végén 1—1 csúcsíves ablak; az
apsisban van a hosszoldalon 2—2 hosszú és 1—1 kerek ablak; a csúcsban
pedig fent három kerek, geometriai figurákkal ellátott ablak; a két szélső alatt
1 — 1, a középső alatt pedig két keskeny hosszú ablak.
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A templom belsejében karcsú oszlopok, gerinczek és hevederek képezik a
csúcsíves boltozatot. Az apsisban van az oltár a feszülettel és a négy evan
gélistával.
A templom körül terül el a temető, a mely vastag, de nem magas fallal volt
körülvéve ; most modern szerkezetű falat húztak köröskörül a régi helyett. A temető
déli oldalán vannak a kripták.
A mi az építőanyagot illeti, a
falak legalább alsó rétegeikben, ho
mokkőből (állítólag a persáni kőbá
nyából) állanak, a tető cseréppel, a
torony csúcsa pedig bádoggal van
födve. A tetőnek három végcsúcsán,
valamint a torony tetején kereszt áll.
A templom tőszomszédságában
van az új paplak.
Hogy a Vidombák-patak áradá
sai, de főleg a vad népek ellenséges
támadásai és betörései ellen biztosítsák
magukat, a régi Brassó város lakosai,
nem tudjuk biztosan mikor, de való
színűleg nem egyszerre, hanem las
sankint a hegyek közé húzódtak és
ott a Cenk alján eléggé sík helyen
építették fel az új Brassót, felhagy
ván az eredeti telepet, mint a mely
már nem nyújtott elegendő oltalmat.
Úgy látszik azonban, hogy vé
letlenül ugyanazon a helyen, a mely
most a város közepét képezi, praehistorikus • időben emberi telepedés
létezett. Legalább arra enged követ
keztetni egy a legújabb időben 1908ban a város csatornáz tatása alkalmá
val felfedezett lelet; ugyanis a „Bur5. á. Konfirmált szász leány.
zenländer Museum" czímü gyűjte
ményben Brassóban látható egy teljes épségben levő emberi csontváz guggoló
állásban, (úgynevezett Liegender Hocker) kőkoporsóban eltemetve, a melyet a
brassói takarékpénztár (Sparkasse) udvarában, tehát a város centrumában körül
belül 6 méternyi mélységben a jelenlegi udvarniveau alatt találtak. A szakértők
véleménye szerint ez a csontváz abba az időbe nyúlik vissza, a mikor a halotta
kat ilyen félig fekvő, félig guggulva állásban temették el, tehát legalább 4000 évvel
ezelőtti időbe. Eszerint tehát valószínű, hogy ősrégi időben ugyanott laktak emberek,
de az idők folyamán elpusztult ez a telepedés és csak évezredek multával találtatott
alkalmasnak ez a hely újabb letelepedésre.
b) Az óbrassói szt.-bertalani egyházközség. A jelenlegi Brassó egy külvárosi
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részét képezi az úgynevezett Óbrassó (Altstadt), melynek lakossága a Szt,-Márton
hegyi egyházközség lakóival együtt körülbelül 6000 lélek, legnagyobb részt szászok,
azonkívül románok és kevés magyar.
Az említett Szt.-Bertalan egyházhoz tartoznak az óbrassói szászok, jelenleg
körülbelül 1800 lélek, (Bartlénrigzer), a kiknek különálló, úgy a Barczaság, valamint
a brassói városi szászok dialektusától különböző nyelvjárásuk van.
Főképen földműveléssel, állattenyésztéssel, gyümölcs és zöldségtermeléssel
foglalkoznak, de vannak iparosok is, különösen ácsok, kőművesek és hivatalnokok.
Szorgalmas, józan, takarékos munkabíró emberek, vallásra nézve kizárólag luthe
ránusok és 1862. óta önálló egyházközséget alkotnak; nyelvismeretük elég nagy,
a mennyiben beszélnek magyarul, németül, románul, írnak és olvasnak németül,
a családban pedig beszélik azt a különleges dialektust, a melyet a városiak gúnyosan
„mexikóinak" neveznek, a benne előforduló és éppen a városi és más nyelvjá
rástól öt megkülönböztető gyakori k és g hang miatt, az a mely a rákövetkező
hanggal együtt véve x-et ad. pl. a wiks nätj. = ich weiss nicht; mikster
(Meister) stb.
Az ev. szászoktól lakott óbrassói városrésznek bárom föutczája van: a
hoszszú-utcza (dé lánggős), a közép-utcza (de máteltsgös), a hátulsó utcza (de
hondjersgös.)
Az összekötő mellékutczákban inkább oláhok laknak. Minden utczának a
háztulajdonosai képezik az úgynevezett szomszédságot (nöbersuft), a melynek az élén áll
a szomszéd-atya (nöbervueter), a ki a szomszédság pénzügyi és egyéb administrativ
dolgait elintézi, p. o. hirdetéseket, temetésen való részvételt stb., mellette van
mint helyettes és segédkező a gemingnewurtmungn (Gemeindewortmann), továbbá
a hírvivő (oksgebädjer), a ki a hatóság, vagy az elöljáró rendeleteit házról-házra
szóbelileg tudomásul hozza. Különösen fontos hirdetések pléh- vagy fadobozban
(det tsirkeler) mindhárom nyelven: magyarul, németül és oláhul sorba mennek
minden házba az egész utczán végig, míg visszakerülnek a nöbervueter kezéhez.
Egy évben egyszer, vagy többször összejönnek a szomszédok a nöbervueter házában,
nöberdoch-ot tartani, a mely alkalommal egyes fontos ügyeket megbeszélnek; az
utóbbi időben azonban a szomszédság hatásköre főleg arra szorítkozik, hogy az
elhunyt tagok temetésénél testületileg megjelennek és mint drájer (Träger) szere
pelnek felváltva. Egy közülük rendesen a nöbervueter, vagy a legidősebb rövid
pár szóval búcsúztatja a halottat (de lech hiksen = kérni.) A gyűlésben aztán elfo
gyasztják az ily alkalmakkal befolyt díjakat (de lechégelder vÖrdränken.)
A temetést megelőző estéken szokás, hogy a szomszédok és ismerősök,
valamint a rokonok a halott körül virrasztanak (wachen), az ezen alkalommal,
valamint a temetés után tartott lakomát lechentortnak nevezik.
Az egyházi élettel szoros összefüggésben van a következő három egyesület:
1. a bräidersuft: = a legények egyesülete, 2. a zástersuft = a felnőtt Konfirmált
Leányok Egyesülete és 3. det fráéveringn = a Nőegyesület.
1. A konfirmált legények szigorú törvények és választott tisztviselők alatt
álló egyesületet képeznek. Az egész szervezetben mutatkozik az egyházrendező
befolyása, a melynek a czélja, a fiatalság erkölcsi és társadalmi életét határozott
felügyelet alatt tartani. A bráidersuft élén áll az öltkniecht (korelnök), ki mellett
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még az afmárker (felügyelő), a sráfifairer (jegyző) és kassir (pénztáros) működ
nek, evvel együtt képezik az amtot (tisztviselőtestület.) Ezek rendezik az egyesület
ügyeit, ellenőrzik a tagok templomlátogatásait, vigyáznak a rendre és tisztességes
magaviseletre a mulatságok alkalmával és megszabják a büntetéseket az ellensze
gülők és vétkezők számára. A legfelsőbb fórum az evang. lelkész (der bár far), a
közvetlen felügyelők a hár vuéter (bázi gazda), a kinek a házában tartják a
gyűléseket és őrzik a lat (ládát), a
melyben a törvények, a pénz és
jegyzőkönyv (protikol) és egyéb ok
iratok vannak; a felügyelet gyakor
lásában segíti öt a két baizátser (se
gédkező).
2, Hasonlóan van szervezve a
zástersuft is. Csakhogy itt az elne
vezések mások, t. i. oltmCt, afmárkerán, sráftfairerán, kassirán, továbbá
frá mäkter, frá baizátserán, itt is a
legmagasabb instantia a pap.
Különböző alkalmakkal érintke
zik a fiatalság, p. o. kirándulásoknál,
iskolai ünnepélyen (det sulfást), amely
az erdőben, (ám básken) tánczmulatsággal összekötve folyik l e ; továbbá
a kőrsul (dalegyesület) által rende
zett előadásokon, de különösen min
den nagy ünnep (karácsony, húsvét
és pünkösd) második napján, de más
vasárnapokon is (regrutébal) az újonezok tiszteletére tartott, tánczmulatságokon (dungnts).
3. A nöegyesület hatásköre leg
inkább a jótékonyságot kifejteni.
Az említett korsul-on kívül van
még egy mánerkor (férfiak dalegye
sülete), a mely előadásokat és kirán
6. á. Fiatal szász leánjr,
dulásokat rendezve nagyban hozzá
járul az egyházközség társadalmi életének az ápolásához.
A legújabb időben létesítettek egy külön kaszinót.
Az önkéntes tüzoltócsapat, a mely a városi tüzoltóparancsnokság felügye
lete és kormányzása alá tartozik, a legüdvössebb humanitárius intézmények egyike
és nagyon fontos faktor a tűzbiztonság érdekében.
Nagy szerepet játszik a lakodalom és a vele összefüggő szokások, a melyek
több tekintetben eltérnek talán másutt divatos szokásoktól, ennélfogva nem tartot
tam fölöslegesnek ezt is közelebbről ismertetni.
A lakodalom (hukftset) hajdan az előkészületeivel (det tsasáken) egy egész
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hétig tartott és nagy dinom-dánommal járt.. Vagyonosabb családok nemcsak az
egész rokonságot (de fräntjsuft), hanem majdnem az egész községet (de gungnts
gemingn) meghívták. Csakis őszkor a mezei munka bevégeztével (no em donkfást,
vor em advánt), vagy pedig karácsony után (nö den helijen dájen), a nagy böjtöt
megelőző farsangban (ám fasing) szokták megtartani. Illetlenségnek, szégyennek,
sőt bűnnek tartanák, ha valakinek eszébe jutna, az ádventi (ám advánt), vagy a
nagy böjti időben (án der főst) megházasodni; mert olyankor nem illik mula
tozni és tánczolni. Nyáron pedig a sürgős mezei munka miatt nem érnek rá a
mulatozásra még gondolni sem.
A lakodalom előzményei a következők:
Mikor a legény fölszabadul a katonai szolgálat alól (vun de katnern),
kiszemel magának egy kedvest (en ingnijet, e satskn), különös tekintettel a
vagyonra (det vermijen). Miután megegyeztek a fiatalok, a nyilvánosságnak is
tudtára adják, hogy egymás iránt érdeklődnek, azáltal, hogy vasárnaponként
együtt járnak a templomba és a tánczban feltűnően sokat tánczolnak egymással;
csak kivételesen engedi meg a legény, hogy mással is tánczoljon rövid ideig
(halwe röjen) a szíve választottjával. A leány azzal honorálja a legénynek (dr
purs) iránta tanúsított érdeklődését, hogy virágokkal díszíti (afpugtsn) a kalapját
vagy a sapkáját. A szülők beleegyezésével otthon is meglátogatja a legény néha
a leányt (e gikt bäi et) és este a kapu előtti padon (af der záts) beszélgetnek.
A legény szülei a következő szavakkal figyelmeztetik a fiút az óvatosságra:
Iwán te giks ám de duchter biden, zách uch af der aldjer ziden. (Ehe du gehst
um die Tochter bitien, sieh auch auf der Eltern Sitten.)
A háztüznézést vagy maga a vőlegény végzi (e fröid et, e bikst et) vagy
valamelyik idősebb nőrokonára (nénje, nagynénje, keresztanyja, sógornőjére)
bízza. Egy pár nappal a megkérés után újra elmennek a leány szüleihez, a kik
meggondolási időt kértek, a válasz kikérésére (ám det chöwürt biden). Miután ez
megtörtént, még pedig kedvező, azaz beleegyező választ kaptak, Összejönnek a két
családbeli szülök (dr ásvuétér, de ásmakter) a hozomány megállapítására (det
versprechen). A templomban való háromszoros kihirdetést (oksrafen) megelőzi a
kézfogás (der tsazon). Ilyenkor mulatnak ugyan étel és bor mellett, de tánczolni
nem szoktak: az nem illik és csak oláh szokás (wái de bloch, e bles gebrech).
Miután megállapították az esküvő napját, a mely rendesen keddre esik,
kezdődnek az előkészületek, a melyeken a meghívott vendégek (de geladen
hukftsetgest) segédkeznek. A meghívás személyesen megtörténik, úgy hogy mind
két részről egy-egy férfi (de álader) sorban megjelenik a rokonoknál és a vőle
gény (bredzum) és a menyasszony (de bretj) nevében kéri őket, hogy a lako
dalmon megjelenni szíveskedjenek. (En hikse graus vun der bretj uch vum bredzum
unt ze lassen ich bidn, dat er en tsa anirer möltsetj de ir sinke mijt). Köszö
nettel és örömmel veszik és megvendégelik (afwuérten) a meghívókat.
Szombaton este előkészítik a kalács- és kenyérsütésre való lisztet; ezt
szitaestének (tsimzowent) nevezik ; vasárnap délután a szükséges fűszerek előké
szítésével (gestápstuksen) foglalkoznak; hétfőn főznek, dagasztanak, sütnek. A fér
fiak részint segédkezet nyújtanak a nehezebb munkák végzésében (pl. fát vágni,
vizet hordani, tyúkokat, malaczokat levágni stb), részint mindenféle tréfás módon
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háborgatják és megakadályozzák az asszonynépet, a miért ezek aztán hosszat
állanak azáltal, hogy liszttel telehintik, (pudern) vagy tésztával (dikch) bekenik a
férfiak arczát, bajuszát, a mi nem csekély mulattatásukra szolgál a segédkezöknek.
Egy különös szokást kell még említenem, a mely szintén a hétfői szórakozások
közé tartozik. A férfivendégek valami ürügy alatt az udvaron levő gerendához
csalják az asszonynépet egyenként és miközben beszélgetésbe ereszkednek, vala
melyik közülök a gerendába vésett nyílásba csípi (ápélen) az asszony kötényét

7. á. Szász menyasszony vőlegényével.
vagy szoknyáját egy erre a czélra készített és a nyílásba találó ék segítségével.
Addig nem bocsátják el, míg az asszony vagy a férje le nem fizeti a megálla
pított váltságdíjat (de lugzek); a menyasszonyért egy forint váltságdíj jár, a
melyet a vőlegény büszkén kifizet.
Hétfőn este megtartják az elölakomát (kejöwent), a melyen az összes ven
degek részt vesznek. Közvetlenül a kejöwent előtt a fiatalok két férfitanú (de
baistontj) jelenlétében megjelennek a papi hivatalban, a hol a lelkész (der hár
far) elvégzi az úgynevezett jegyváltást (ronjewiesseln) és azután visszatérnek a
Néprajzi Értesítő. XIV.
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nászházba (hukftsethoks) vig lakomára, a melyen a legközelebbi rokonokon kívül
rendesen a többi vendég is vesz részt; sőt azt szokták mondani: wier den
tsazön fressen hűét, dier zol uch de hukftset fressen (a ki a kézfogást elfogyasz
totta, az egye meg a lakodalmat is).
Külön megtiszteltetésben és figyelemben részesülnek azon családok, a melyek
úgy a vőlegényhez, mint a menyasszonyhoz rokoni viszonyban vannak (fräntj vu
bigdé zetjen) és világért sem volna szabad az ilyen családot a meghívással
mellőzni.
Kedden délelőtt, miután az anyakönyvvezetőségnél megtörtént a megesketés,
hosszú menetben a templomba vonulnak, még pedig rendesen gyalog; csatlakoz
nak a násznagyok (bäistontj) feleségeikkel és többen a közeli rokonok közül.
Miután a fiatal házasulandók a szülőktől, rokonoktól és egymástól bocsánatot
kértek (ám vertsöiunk biden). Az egyházi esketést (kopliren) rendesen a segéd
lelkész (präister) végzi. A templomból visszajövet az út mentén felállított virá
gokkal díszített vizesedényekbe néhány krajczárt dobnak. Miután átnyújtották a
vendégek a nászajándékokat (de göf), a melyek részint az új háztartásba való
használati tárgyakból, részint pedig pénzadományokból (det göwegelt) állnak, asz
talhoz ülnek és megkezdődik a rendes lakoma, a mely czigányzene vagy harmo
nikaszó (harmöni) mellett táncczal reggelig tart.
Az ételek közt főszerepet játszanak a metélt tésztaleves (gesnidendichkáchn),
a töltött káposzta (det gefált kretj), a maiaczpecsenye (fárkefliks) káposztával (mát
gedinstem kampest), a fősütemóny, amelyből haza is visznek a vendégek a klöts
és a honklich. A feltálalást, (afdrön), a vőlegény és a fivérei vagy egyébb
férfirokonai végzik, úgy intézik a dolgot, hogy a malacznak az a része kerül
jön a menyasszony elé, a melyen rajta van a farkincza (det tsájeltsn); a czélzás világos.
Éjfélkor leveszik a menyasszony fejéről a koszorút és a fátyolt (det släir)
és helyébe teszik a fejkötőt, (de hof), a férjes asszony méltóságának a jelét;
régente fejkendőt alkalmaztak" drágakövekkel díszített boglárok, hajtűk (bokelnolt)
segítségével (bokeln).
Mint fiatal asszony (de jángfrá) keresi az első pénzt az új háztartásba
azáltal, hogy az összes vendégekkel sorba járja a tánczot (der jángfráéndungts),
a mely fáradozásért mindenkitől kap egy ajándékot (de jángfrá uefligzen).
Szerdán délelőtt mennek az álmos vendégeket felkölteni (afweken); kis
fizetés ellenében megmossák (wesen) és meghívják, hogy jöjjenek elfogyasztani a
maradékokat (tsem iwerbliwánen).
Csütörtökön tartották az úgynevezett göisueflukfen-t, barbár állatkínzó és
talán jelképi mulatság, a mely abban állott, hogy egy élő ludat a lábánál
fogva felakasztottak az utcza fölött kifeszített kötélre. A vőlegény a többi fiatal
emberrel versenyt futva, igyekezett a szegény Iádnak a nyakát kicsavarni. De ez
a vad szokás már régóta megszűnt a lakodalmi mulatozások közt szerepelni.
Pénteken azzal mulattak, hogy a vendégekhez mentek koldulni (bárlégön)
és összehordtak,mindenféle élelmiszert, ha szerét tudták ejteni, loptak is egy-egy
tyúkot, malaczot, tojásokat, sonkát stb., a nászházba vitték, a hol az összehará
csolt holmiból készítettek az asszonyok jó lakomát.
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Szombaton megint Összegyűltek a segédnyujtás ürügye alatt mosogatni
(uewesen). Vasárnap még ráadásul több kocsin vagy szánkón a vendégek valami
közeli falura kirándultak (spatsairöfueren). a mely mulatságnak lezajlásával vég
legesen befejezettnek lehetett mondani a lakodalmat.
Megjegyzendő, bogy minden reggel bevezetésül mint kijózanító étel fontos
szerepet játszott és még most is divatos, a korhelyleves (gejewichpert. gechsláts)
forralt káposztáié, kolbász, pirított hagyma és pirított kenyérdarabokból (gebet,
gehiérst brukt) készített étel.
A legújabb időben a lakodalmat az új községház nagytermében tartják
meg, mely az iskolához tartozó tel
ken épült.
Ezzel összefüggően említendő
még egy, hála Istennek a divatból ki
ment népszórakozás, az ú. n. kukesslön, mely abban állott, hogy rende
sen húsvét harmadik napján valaki
bekötött szemmel kötélre kötött, de
különben szabadon mozogható kakast
husánggal igyekezett eltalálni; ezt a
kegyetlen állatkínzó játékot többen
felváltva addig folytatták, míg végre
valamelyiknek nem sikerült a szegény
állatot agyonütni.
A lakóház. Minthogy valamint
a múltban, úgy jelenleg -is, a lakos
ság legnagyobb része földmíveléssel
foglalkozik, a lakóház építkezési módja
is a földmivel és és állattenyésztés czóljainak felel meg.
Ismeretes dolog, hogy Magyar
ország lakóházai két főcsoportba tar
toznak, a melyeknek lehetnek termé
8. á. Szász lutheránus lelkész.
szetesen átmeneti alakjai és eltérő fajai.
1. Az alföldi egyablakos ház egy lakosztálylyal és az udvar felőli bejárattal.
2. A hegyes-dombos vidéken divatos lakóház, két ablakkal az utcza felé.
Az erdélyi szászok a lakóház építési módját hármas beosztással az őshazából
hozták magukkal, a hol a fränkisches Haus elnevezés alatt ismeretes. A kérdéses
lakóház tehát a második csoportba tartozik és pedig a mint látni fogjuk, teljesen
megfelel a szabályoknak. L. Fried. Hellwald: Haus u. Hof ez. műnk. 508. lap :
das fränkische Haus. Tisztán lehet megkülönböztetni két háztípust, még pedig:
1. A ház keskeny oldala néz az utcza felé és két ablakos;
2. A ház hosszú oldala van az utcza felé fordítva és rendesen 3 ablakos.
Mindkét esetben a ház a telek szélén áll és az emberi lakosztályokhoz
csatlakoznak, mint annak folytatása a gazdasági épületek, mint színek, istállók,
pajták és a legvégén a csűr, az 1. szám alattihoz ugyanolyan szélességben, a
8*

116

DE. BRENNDÖRFER JAN0S

2. számúhoz pedig úgy, hogy a ház utczai frontjával derékszöget képezve az udvar
hátulsó része felé nyúlnak.
Az utczáról az 1. sz. ház udvarára eljutunk a nagy íves kapu mellett levő
kisebb kapun, vagy ajtón át, a nagy kapu kocsik számára lévén fenntartva. Az
udvarból a házba vezető ajtón belépünk a pitvarba (Vorhaus, Flur: előszoba),
a mi egyszersmind konyhának szolgál szabad tüzhelylyel, a mely mellett, vagy
mögött rendesen a sütökemencze is foglal helyet és innen jobbra és balra egy-egy
szobába. Az utcza felöli a dísz szoba (vederst vagy parádistuf), a hová csak
vasárnap vagy vendéglátás alkalmával szoktak belépni; a másik a rendes lakosztály.
Tehát világosan és tisztán látjuk a hármas tagozást.
2. Másképen áll a dolog a 2. számú háznál. Itt az előbbinél említett és a
kapu mellett levő bejáraton kívül van még egy a ház hosszoldalán, a melyen át
közvetlenül az utczáról lehet jutni a ház belsejébe és pedig rendesen egy kis
fedett 3—4 fokos lépcsőn át (trepchen). Rendesen ez a bevezető lépcső körül
belül a ház közepén épült úgy, hogy rajta áthaladva a vorhausba jutunk, a
melytől jobbra és balra mint az előbbinél egy-egy szoba van elhelyezve. A vorhauenak van az udvar felé egy ereszféle folytatása, a mely a likf, likfken, (Laube)
elnevezés alatt ismeretes.
Az 1. számú typusú házak között lehet megkülönböztetni egy régibb, már
ritkábban előforduló és ebből a kifejlett általános elterjedésü újabb házat. A régibb
nél az utcza felőli keskeny front csúcsban végződő oromzat (Giebel) meghaladja a
háztető magasságát, míg a későbbinél le van csonkítva úgy, hogy az oromzat
területe nem háromszög többé, hanem trapéz alakú és a felső része cseréppel
van födve, azaz a háztető folytatásaként szerepel.
Az 1. számú háznak és telkének alaprajza a következő:
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A 2. számú alaprajza:

A viselet. Az újkor, meg a város közelségének nivelláló hatása alatt bizonyára
sok eredeti nemzeti vonása a ruházatnak tűnt el örökre; különösen érthető ez a
köznapi és profán vagy czivil-vi sei étre vonatkozólag. A házi ipar hanyatlása követ
kezményei itt is mutatkoznak, a mindig terjedő gyári munka készülékei egyre
nagyobb teret hódítottak, úgy, hogy a régente a családban készített ruhadarabok
helyt engedtek a készen vásárolható portékának. Egy régi közmondás azt tartotta:
Selbstgesponnen, selbstgemacht, das ist die schönste Bauerntracht.
A mit a régi jó időkből ebben a tekintetben megmentettek, mind a vasár
napi, jobban mondva templomi viseletre vonatkozik, mert csakis a templombajárás
alkalmával, vagy evvel összefüggő szent cselekményeknél használják, mint keresz
telés, confirmáczió, menyegző és temetéskor. Mihelyt a templomból hazajönnek,
azonnal levetik és más ú. n. czivil ruhával cserélik fel.
1. Az asszonyok templomviselete.
1. Az asszonyok. Feltűnő az első pillanatra a sajátságos fejdísz, hímzéses
bársonyfejkötő (hof Haube), a mely köröskörül finom csipkékkel, elül-hátul gazdag,
fiatal asszonyoknál színes, sőt aranyhímzéssel ellátott szalagokkal van díszítve.
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A fejkötőnek ez az alakja különben nem rég divatba hozott forma, de minden
esetre eredeti szász alakú, a melynek az ezelőtt 15—20 évvel dívó csak elfajult
átmeneti alakja lehetett. 2. á.
Az egyszerűbb fejkötök ára 3 0 — 4 0 korona, a gazdagabban díszítetteké
pedig 8 0 — 1 0 0 korona.
Ez a férjes asszony jelvénye, a mellyel a fent említett alkalommal ünne
pélyesen feldíszítik.
Mint variáns említendő, hogy némelyik egészen fiatal asszony a fekete fejkötö helyett világosabb, sőt egészen fehér selyemből készített, de ugyanolyan
kivitelüt használ. A fejkötöt télen-nyáron viselik.
A csipkebetétes hosszú és bőujjú ing fölött látjuk az aranyzsinóros testhez
álló pruszlit (lűibeltgen).
A nehéz fekete posztóból készített szoknya fölött viselnek finom csipkés
kötényeket. Az ékszereket: gyűrűt, fülbevalót karpereczet, nyakéket nagyon szeretik.
Az asszonyok büszkesége mindenesetre az öv (girkel.) Gazdag, filigrán, drága
kövekkel kirakott, boglárokkal és kidudorodásokkal díszített Ötvösmunka, mely
nek az ára 1600—2000 korona. Nem ritkán még hosszú nyaklánczon lógó óra
és egyéb nyakék látható, de ez már modern hozzáadás és csak a leggazdagabbaknál fordul eló'. 3. á.
A lábukon czipö van ; régebben csizmában jártak az asszonyok is.
Az eddig leírt módon felöltözve nyáron járnak templomba. Télen felvesznek
egy ujjast, (jak) és szükség esetén még egy vattával bélelt köpenyt, vagy pedigbundát.
2. Menyasszonyok. Nagyjában megegyezik a viseletük az asszonyokéval,
csakhogy a szalagok a fejükön világos, sőt fehér színűek, a kötényükön hosszú,
fehér szalagok lógnak. A fökülönbség a fejdísz, a párta (burten, Borten), 10—-15
cm széles fekete, sima, vagy hímzéses selyemből készített, karika alakú kemény
fejdísz, a melyet a leány a koníirmáczió után vesz fel és midőn menyasszony,
mirtuskoszorúval díszítik azt. 4. á.
Ezt a pártát mint fiatalasszony felcseréli a fejkötövel.
3. Leányok. A régebbi divat szerint, a mely falun megőriztetett, a párta
valamivel szélesebb, azaz magasabb és belül selyemmel bélelve és csipkedíszítéssel
van ellátva. Azonkívül egy tógaszerü ujjnélküli ruhadarabot akasztottak a vállukra,
a mint a kép mutatja. 5. á.
Fiatalabb leányok a konfirmáczio előtt még nem viselnek pártát; különben
hasonlít az öltözetük az eddig leírtakhoz. 6. á.
II. A férfiak templomi viselete.
A konfirmáczio alkalmával felveszi először a legény, a földmívest az egyéb
foglalkozásúaktól megkülönböztető és őt kitüntető templomi dolmánjt (dalemungn).
Ezt viseli egész életén át, de csak a templomba, a vasárnapi istentiszteleteken^
lakodalmas menetekben, egyházi esküvőjénél, keresgéléseknél, szóval minden olyan
cselekvésnél, a mely az egyházi élettel függ össze, sőt az élet utáni útjára is
magával viszi, mert ebben temetik el és az ünnepi dolmányában alussza örök álmát.
Ez a köpenyszerű ruhadarab, a melynek a neve is mutatja a magyar szár
mazását, fekete vagy sötétkék posztóból készült és majdnem bokáig ér. Az ujjai
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rendesen sötétpiros bársonyhajtásokkal vannak ellátva, a melyeknek szélén, vala
mint a gallér, a zsebek és az egész köpeny szélei kék paszományzsinórokkal vannak
beszegve.
A fődísze a mellső részeket összetartó és kapcsolásra szolgáló szélesebb
zsinórtól beszegélyezett 18—20 ezüst csat (heftser), a melyek közül rendesen
csak a felsőt és legalsót használják, a közbeeső rá van varrva a posztóra és
inkább csak dísznek szolgál. Nem is szükséges oly szorosan befűzni a dolmányt,
mert egyrészt csak nyáron hordják, másrészt amúgy is vastag anyagból való, úgy
hogy a felsőtesten alatta egyebet mint inget és mellényt nem is vesznek fel. 9. á.
Egészen hasonló szabású a másik, téli időben, de szintén csak egyházi czélokra
használt bandaszeríi ruhadarab, az
ú. n. mánti (mente). Belül szőrmével
bélelve, kívül a gallértól egész az
alsó széléig mindkét oldalán, valamint
az ujjak hajtásain prémmel beszegve.
A zsinórzata finom paszományosmunka
és az összekapcsolásra szolgáló zsinór
selyem- és ezüstfonalakból készült. Az
egész külseje, valamint a neve is leg
jobban mutatja a magyar eredetét.
Esküvő alkalmával az a szokás,
hogy a vőlegény mind a kettőt, úgy
a dolmányt, mint a mentét felveszi,
a mely utóbbit különben csak úgy a
vállára akasztja, a mint pl. a huszá
rok is teszik az attilával. 7. á.
A fejükön nyáron fekete, szé
leskarimájú, puha kalapot, télen pedig
szőrme sapkát viselnek.
A férfiak lábbelije télen-nyáron
szintén magyaros szabású, kemény
szárú, ránczos csizma. A nadrágjuk
9. á. Szász lutheránus presbyter.
is az ú. n. magyar nadrág, azaz szűk,
testhezálló szárakkal, melyek alsó részei a csizmaszárban vannak.
Hasonló szabású a lelkészek és a tanítók ornátusa, az ú. n. Chorrok vagy
Lutherrock; csakhogy az alsó, ujjakkal ellátott köpeny fölött még egy Öltöny
van. Az alsónak a mellén vannak az ezüst csatok, a pap és a segédpap felső
öltönye sokránczú, a gallér körül bársonysávokkal van díszítve és bő ujjakkal
van ellátva, a melyeket prédikáczió alkalmával a karjára ház a pap, különben
pedig a felöltő oldalán lelógnak. Megjegyzendő, hogy a magyar , valamint a német
országi lutheránus lelkészek ornátusához tartozó két vasalt vászonból való mell
díszt (Baífchen = Mózes táblácskái) az erdélyi luth. papok nem viselik. 8. á.
A tanítók ornátusa hasonló, csak a felső Öltöny ujjnélküli és elől a mellen
ezüst csatokkal van összetartva. A fövegük nyáron az ú. n. Spitzhut, télen pedig
a legújabb időben barettalakú sapka.
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A két egyházatya egyházi funkcziónál, pl. az úrvacsora kiosztásakor, szintén
olyan ujjnélküli köpenyféle felöltöt vesz magára, a melyet egyszerű selyemzsinórral
kötnek össze a mellükön.
Dr. Brenndörfer János.

Felső-torontálmegyeí húsvéti tojások.
Az egységes magyar nyelvterület a Marosnál hirtelen véget ér, s a Maros Tisza szögéből délre és keletre már az ú. n. bánáti vegyes nyelvterület veszi
kezdetét. Szeged városa itt az utolsó védőbástyája a magyar nyelvnek, s erős
magyarosító hatása kiterjed erre a területre is, bár feltűnő lassú haladással. Torontálmegye határos járása, a törökkanizsai, a legmagyarabb, s magyarságának
száma eléri az ötven százalékot.

1. á.

A Maros-Tisza szögletének ez emiitett legészakibb területét, a magya
ron kívül csekély számú német és oláh népen felül, körülbelül 36 százaléknyi
számarányban szerb nép is lakja. A Tisza balpartján felfelé húzódó szerb nyelvterü
letnek ez a legészakibb nyúlványa. Nagy területű népes községekben tömörülnek
itt a szerbek, közvetlenül Szeged alatt. Sorrend szerint (1. ábra) Deszk, melynek
2944 főnyi lakosságából 52 százalék a szerb. Szőreg (4056) 36%» Ujszentiván
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(1387) 40%, Gyála (2782) 82%, Ókeresztur (3053) 82%, Törökkanizsa (4938)
34%, Józseffalva (2967) 4 2 % és a kis térképen már nem látható Csóka (4245)
"21% szerb lakossal. A temesvári vasút mentén fekszik még Oroszlámos, melynek
5537 lakosából 4 4 % a szerb anyanyelvű.
A felsorolt községek szerb népe egységes, összefüggő ethnographiai területet
képez, a mely közvetlen összefüggésben áll a délre elterülő nagy szerb terü
lettel. Vizsgálódásom területe azonban ez esetben Csóka községnél lejjebb nem
terjed.
Erről a vidékről sikerült sok esztendei gyűjtéssel egy sorozat festett húsvéti
tojást szerezni, a melynek nagy része most a temesvári múzeum néprajzi osztá
lyának tulajdonában van.
E tojások díszítésének vizsgálódásánál meglepődve vettem észre, hogy ezek
néprajzi érdekességükön kívül még rend
kívül figyelemre méltók azért, mert egy
külön önálló népies díszítő stílus termé
2. á.
kei, s a maguk nemében szinte páratlanok.
Sehol az országban nem készítenek olyan szép húsvéti tojásokat, mint ezen
& vidéken, legfeljebb a még eddig ismeretlen déli szerb vidéken. Nem hasonlítható
hozzájuk, sem a színek megválasztása és összeállítása, sem a díszítő elemek
alakja és alkalmazása tekintetében, más vidék vagy nép hasonló készítményei.
A délvidék magyar és német népe már régen elhagyta a húsvéti tojás-festés
szokását. Még a krassó-szörényi oláhok között is csak itt-ott található régi mód
szerint festett tojás, de azok is igen alacsony helyet foglalnak el a díszítés mű
vészi szempontjából, primitív voltuknál fogva, a melyek nem is hasonlítanak a
•szerbek ilynemű készítményeire.
Miután gazdag és szinte teljes gyűjteményem meglehetős kis területről való,
— az lévén a czélom, hogy teljes áttekintést nyerjek e részről — s nem volt
módomban messzebb terjedő vidékre is figyelmemet kiterjeszteni, összes megfigye
léseim és tapasztalataim természetesen csak erre a vidékre terjednek ki. De ezzel
korántsem akarom azt állítani, hogy csak erre a
vidékre terjed ez a szép és teljes virágjában élő
népművészet, mert az bizonyosan messze délre és
részben a Tiszán túlra, nyugatra is terjed, s való
'ó. á.
színű eredete a Balkánra vezet vissza, arrafelé, a
merre szerbek laknak. Egynehány messziről került próba erősített meg ebben a
föltevésemben.
Régebb időben valószínűleg minden ház maga gondoskodott a szükséges
mennyiségű festett tojásról, húsvétkor, s valószínűleg minden háziasszony értett
ehhez a mesterséghez. Most már nem úgy van. Asszonyok mestersége volt ez
mindig, ma is az. Most azonban minden faluban csak két-három olyan asszony
találkozik, a ki a tojásfestéssel foglakozik, s a ki az egész falu szükségletét
ellátja. Némelyik ügyességével olyan hírnévre tett szert, hogy még a szomszéd
faluból is felkeresik, s a festésért magasabb árt is fizetnek. A szokás t. i. az,
hogy a megfestendő tojást a megrendelő hozza magával, s a munkáért előre meg
állapított vagy kialkudott árt — többnyire 10—20 fillért darabonként — fizet.

-
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A rajzolás és festés mesterségét ezek az egyszerű parasztasszonyok kitű
nően értik és bámulatosan ügyesek. Olyan könnyedén és oly biztos vonásokkal raj
zolják fel a díszítéseket a tojás görbe felületére, mintha egész esztendőn által és
egész életükben csak ezzel foglalkoznának. Pedig tulajdonképen csak egy pár
napig tart, minden évben, ez a munkájuk. Rajzolni nem tanultak soha, mert a
mint ők mondják, ez úgy magától jön, s az egész művészetet más idősebb aszszonyoktól lestek el. A görbe felületen való rajzolás nehéz mesterség, különösen
mikor a tojást, törékenységére való tekintettel megrögzíteni nem lehet, s csak igen
kényelmetlen helyzetben balkézben kell tartani a művelet egész ideje alatt. Gyakorlott
és biztos kezet kíván ez a munka.
A rajzoláshoz nem használnak semmiféle előmintát vagy mintarajzot, s a
díszítést is, természetesen nem rajzolják meg előre a tojásfelületre, mint pl. a
kézimunkáknál, hímzéseknél. Tisztára emlékezetből írják rá közvetlenül viasz-

4. á.

5. á.

vonalakkal a díszítéseket a tojásra s munka közben kombinálják ki a díszítéseket,
nem igen nagy számú elemeikből. A díszítések alakja olyan, hogy nem kívánnak
valami nagy pontosságot a rajzban, vagy pontos méretes beosztást, mégis igen
jó arányérzék és gyakorlott szemmérték kell hozzá, hogy a díszítés elemeit
ízléssel tudja a felületen elhelyezni és elosztani.
Három színt alkalmaznak mindössze: sárgát, pirosat és feketét. Ha itt-ott,
néha egy narancsszínű vagy barna vagy sötét-ibolyaszínü díszítés vagy tojásalap
elő is fordul, az sohasem külön festékkel készült tudatosan, hanem mindig csak
a festés technikájának valamely hibája folytán, felületesség vagy tisztátalan kezelés
miatt, avagy véletlenül sikerült olyanná. Negyedik színként felsorolható azonban a
fehér, a mely a tulajdonképeni vonalas rajz színe, illetve a tojás festetlen felüle
tének a színe. Ennél több színt nem alkalmaznak soha, s e szerint a használt
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színskála nem valami gazdag és kápráztató. Azért még sem válik unalmassá ez a
kevés szín sem, mert a kivitel különbözősége folytán — s mint már föntebb emlí
tettem — a véletlen folytán is, ez a kevés szín gyakran megváltozik, egymást
teljesen nem födi, egymásba olvad vagy más egyéb oknál fogva, még más külön
böző színfokozatokat ad. így pl. ha
a vörös a sárgát részben feloldja vagy
nem fedi be tökéletesen, akkor narancs
színű alap köletkezik. Úgyszintén, ha
a fekete szín — mint utolsó — nem
elég sürü, akkor az alatta levő piros
keresztül üt rajta, s sötét ibolyaszínt
képez. Néha pedig a fekete és vörös
egymásba olvadásából barnás szín
keletkezik. Ennél több szín azonban
már véletlenül sem fordul elő, így a
kék és zöld szín teljesen és tökéle
tesen hiányzik ebből a színskálából.
A sárga czitromsárgától a sötét
narancs színig variál, a piros pedig
7. á.
többnyire tiszta rikító skarlátpiros,
néha azonban sötétebb színű is,
A festéket házilag készítik el,
otthon található, vagy a városi bolt
ban vett szerekből. Sárga festéket
az almafa fiatal hajtásából és a kéregalatti háncsból főzik. A folyadékhoz
kevés timsót tesznek. A piros és
fekete színt az ú. n. festőfából, piros
és kék börzsönyből (fernambukó) ké
szítik olyformán, hogy a festékanya
got tartalmazó faforgácsot kevés pá
linkában megáztatják, azután pedig
forró vízbe öntik. A pirosba egy kis
timsót, a feketébe egy kevés rézgáliczot tesznek.
A festékeken kívül szükséges
még közönséges nyers viasz és az a
9. á.
kis rajzoló- vagy írószerszám, a mivel
a megolvasztott viaszt a tojás felületére ráviszik. Ez a szerszám egy arasznyi
hosszú, vékony kis fapálczika vagy kerek vessző, a melynek mindkét vége kis
darabon be van hasítva. Mindkét hasitokban van egy-egy apró sárgarézlemezbol
való csövecske keresztbe téve úgy, hogy az egyik vége vagy egy czentiméternyíre a fapálczából kiálljon. A fémcsövecske egy vékony fonállal van erősen a
hasitokban megrögzítve. A bádogcsövecskét — az egyik egészen vékony, a másik
valamivel vastagabb — rendesen valami régi pipafedél sárgaréz bádogjából készül.
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A szerszám neve kicsicza (2. ábra). A tojásfestés műveletének színhelye termé
szetesen a parasztház konyhája. Ebben a félhomályos, füstös helyiségben, a mely
csak a nyitott ajtón át kap némi közvetett világosságot, készülnek a húsvéti tojá
sok. Az asszony alacsony zsámolyon ül a nyitott tüzű alacsony tűzhely előtt, az
előkészített festékek agyagfazekakban, a viasz egy új agyagbögrében a tűzhely
oldalpadkáján áll. A megfestendő nyers tojás gondosan megtisztítva és szárazra
törülve szintén ott van a tűzhely egy tiszta és száraz helyén. A viasz aztán a
tűz mellé kerül, hogy fölolvadjon, a
rajzolópálczikát beleteszi a viaszba
— rendesen kettő — s ez minden
előkészület.
A tulajdonképeni festés a követ
kező módon történik : Az asszony bal
kezében, szabadon és könnyedén tartja
a tojást, többnyire két ujja közt, a
tojás két végén. A megolvadt viasz
ból kiszedi az egyik pálczikát, s a
teli fémcsövecskéböl folyó vékony
viaszsugárral gyorsan és elővigyáza
tosan, vékony vonalak alakjában rá
rajzolja az összes díszítményeket a
száraz tojásra. A viasz természete
sen hamar kifogy vagy inkább befagy
a kicsiny csőbe, így hamar vissza
11. á.
kell azt dugni az olvadt viaszba, s
a míg újra megtelik, illetőleg felolvad,
a másik hasonló pálczát használja.
Ez a váltakozás természetesen igen
sűrű és félperczenként megismétlődik.
A kézügyesség tehát éppen abban
áll, hogy a rajzoló ezzel a rendkívül
primitív szerszámmal, mindig egy
forma vékonyságú, egyenletes folyé
kony vonalakat tudjon rajzolni. A
12. á.
díszítéseket, mint már föntebb emlí
tettem, mindenféle előrajzolás nélkül, tisztán emlékezetből rajzolja fel. A kivitel
technikája kívánja, hogy gyorsan, gondolkodás nélkül járjon a keze, mert különben
nem engedelmeskedik a kivitel anyaga. Ez kizár minden hosszabb gondolkodást,
találgatást, s így a díszítmények az emlékezetből születő friss és közvetlen benyo
mások eredménye.
A nyitott és füstölgő tűz mellett olvadó viasz mindig szürkés piszkos színű.
így aztán a vonalas rajz sötét vonalakban rajzolódik a világos tojásfelületre. Első
sorban mindig a nagy vonalakat, a beosztást képző hosszabb elemeket, s csak
azután fokozatosan kissebb idomokat, végül a gyakran előforduló pontocskákat raj
zolja meg. Ha a rajz teljesen, minden részletében elkészült, következik az első
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színnel való festés. A tojást óvatosan belerakja a sárga festéket tartalmazó
fazékba. A sárga festék megfesti itt az egész tojást, kivéve a viasszal fedett kes
keny vonalakat és pontokat. Kis idő múlva kiszedi a tojást bádogkanállal, lecsö
pögteti róla a fölösleges festéket, s egy tiszta tányérra rakja, hogy ott megszá-

13. á.

14. á.

radjon. Száradás után következik a második viaszréteg. Most a rajzolópálcza
vastagabb csövecskéjével azokat a felületeket fedi be viaszszal, a melyek majd a
kész tojáson sárga színüeknek maradjanak. Most tebát már nem vonalakat, hanem
területeket fed be. Ezután belekerül az így elkészített tojás & piros festékes fazékba,

15. á.
a melyben szintén huzamosabb ideig marad. Hasonló óvatos kiemelés (hogy a
viaszréteg meg ne sérüljön) és megfelelő száradás után, befödi azokat a területe
ket viasszal, a melyek most már véglegesen piros színűek maradjanak. Végül
pedig beleteszi az utolsó, a fekete festék edényébe. Ekkor már a tojás, a sok
viaszrétegtöl és vonaltól meglehetős vastag és alaktalan tömeg.
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E/izel ez eljárással, a mely nagyon hasonlít az ú. n. batik-festéshez, a
vonalas rajzi részek fehérek, azaz festetlenek. A sárga színű területek egyrétegűek, a vörösek kettősek, — alul sárga, felül piros — és a fekete részek három
festékrétegből valók, — sárga, piros és fekete — egymás tetején. A sorrend
könnyen érthető: a sárga a Ieghígabb és legvilágosabb, a fekete pedig a legvas
tagabb, mindent fedő festőanyag. Az egész festési művelet az ú. n. hideg úton
történik. A festék nem lehet meleg és a tojást nem főzhetik meg a festékben,
mert akkor a viaszréteg mindig leolvadna. Csak a hideg festés befejezése után,
miután a tojás az utolsó festékből kikerülve teljesen megszáradt, teszik a tojást
tiszta vízbe, s óvatosan keményre főzik meg. Ezzel egyszersmind leolvad róla a
többszörös viaszréteg, a melyet végül puha rongygyal óvatosan letörülnek. A leváló
viasz alul kibontakozik a festett tojás minden színében. Végül egy kis szalonnával
vagy zsírral megkenik a tojást, hogy a színe mellett egy kis fénye is legyen.

16. á.

17. á.

18. á.

A festett tojásokat borító díszítések egy egységes határozottan kifejlett külön
stílus termékei. Bár közelfekvő a föltevés, hogy ez a stílus bizonyos kapcsolatban
vagy rokonságban van a szerbek közismert esilimszőnyegek stílusával, még sincs
ennek amazhoz semmi köze. Ama szőnyegek stílusa, a szövéstechnika folyománya
ként határozott mértani, a húsvéti tojások díszítéseit pedig egytől-egyig kizárólag
növényi elemek alkotják. A díszítések Összessége stilizált virág vagy más növényi
rész, a mely mellett egy kevés előforduló mértani elem csak igen alárendelt szerepet
játszik. A stilizálás fejlődési menetben némely idom annyira átalakult és átstilizálódoít, hogy növényi eredetére nehezen lehet ráismerni, de még ilyenkor is az a
kevés fennmaradt népies elnevezés mégis növényi eredetre mutat.
A díszítés módja, az elemek alapja, az alkalmazott színek nem változnak,
faluról falura ugyanazok. Csak az elemek Összeillesztésében, azok kombinálásában
van helyenként eltérés, s a színárnyalatokban is csak a készítő egyéni ízlése vagy
a festőanyag minősége vagy gyakran a véletlen folytán mutatkozik olyan különbség,
a melynél fogva meg lehet ismerni az eredet helyét, de a mely különbség a kifej-
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lödött stílus egységét meg nem bontja. Méltán beszélhetünk tehát itt egy külön
népies díszítő stílusról.
Most pedig megkísérlem a húsvéti tojások díszítéseit elemeikre bontani,
azok keletkezését, fejlődésüket megmagyarázni s azokat
összetartozandóságuk szerint csoportosítani és osztályozni.
Már az első vizsgálat is arra az eredményre vezet, hogy
az alapelemek száma igen csekély, csak úgy mint minden
primitív nép művészeti stílusánál és csak azok ügyes,
leleményes bővítése, csoportosítása és alkalmazása, teszi
olyan szép változatossá és eredetivé ezeket a díszítményeket.
A festett tojások díszítéseit osztályozván, több
csoportra oszthatjuk azokat. Első, mert legszembetűnőbb,
osztályozásuk alapszín szerint állapitható meg. Azután
a felületnek részekre való osztása szerint s végül az
ékítményük szempontjából.
Alapszínük szerint fekete-, fehér-, piros- és kétszín-alapú csoportokra oszthatók a festett tojások. Túl
nyomó többségben feketealapúak
találhatók. Azután
következnek a fehéralapúak, kevesebb már a pirosalapú
s ritkábban találni — úgy látszik csak újabb divat
szerint — kétszín-alapú tujásokat. A kétszín alap alatt
olyant kell érteni, a melyen a felület valami alkalmas
osztóelem (vonal, láncz stb.) segítségével vagy hossz
19. á.
vagy keresztirányban két egyenlő részre van osztva s
minden rész más-más színű. Ez a két szín többnyire
fekete és piros, vagy piros és sárga. Más változat nem
fordul elő. A sárga szín különben is, csak ilyen eset
ben, kettős alapszínű tojásokon fordul elö, mint alap
szín, önmagában azonban soha. Megjegyzendő, hogy
számarányban kifejezve, a fekete alapúból több fordul
elő, vagy legalább is annyi, mint a többi változatból
együttvéve.
A tojásfelületnek részekre való osztása szerint is
több csoport különböztethető meg. Különösebb szám
arányt e tekintetben nem lehet megállapítani, mert
valamennyi osztásmód egyformán fordul elö. Első sor
ban megemlitendök az osztásnélküli felületek, a melye
ken tehát a díszítés alapját semmiféle vonal vagy egyéb
osztóelem részekre nem oszt. Az ilyen felületet a díszítmények többnyire szabadon lebegve, minden összekötés
20. á.
nélkül borítják, vagy szabályos elrendezésben, vagy
szabálytalanul és rendetlenül. Ha osztott a tojásíelület, akkor lehet: L hosszában
kettéosztott. Ilyenkor az osztóvonal vagy osztódíszítés a tojás két. csúcspontján
halad keresztül (3. ábra a). A két hosszúkás egyenlő tojásfelület vagy egyszínű
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vagy két különböző színre van festve. Leggyakoribb a 2. keresztirányban ketté
osztott felület. Ez esetben az osztást képező díszítés vagy vonal a két csúcs
között egyenlő távolságban, a felületen leírható legnagyobb kör — az egyenlítő —
helyén fekszik (3. ábra 6). A két egyenlőtlen alapfél vagy egyszínű, vagy két
különböző színnel festett. Ezeken kívül található még 3. két hossz- és egy
keresztvonallal nyolcz részre osztott tojásfelület (3. ábra c). Végül, 4. előfordul
még olyan osztás is, melynél az osztóvonal a tojás két csúcspontján vonul át,
hosszirányban két egyenlő területre osztja, de keresztirányban való elcsavarodással
görbe vonal alakjában (3. ábra d).

Á csoportosítás harmadik szempontja a díszítések elhelyezése szerint való
osztályozás. Ezt két fő- és több alcsoportra lehet osztani. Az első a díszítéseknek
osztott mezőkbe való elhelyezése. Ez megint többféle. A hosszirányban kettőbe
osztott felületen, az osztóvonalból, mint ágból vagy szárból növő elemek (4. ábra);
a vonalon szabálytalanul ülő apróbb díszítőelemek, virágok (5. ábra); az osztó
vonalon UlŐ egy-egy nagyobb, az egész oldalt beborító virágalak (6. ábra) ; s
végül a vonallal Össze nem függő, az osztott tért kitöltő ú. n. oldalidomok.
Ez utóbbiak elhelyezése vagy egyirányú, vagy ellentétes irányú. A kereszt irány
ban két részre osztott felületen is, úgy mint az előbbin, a díszítőelemeket képező
virágalakok vagy az indából (osztóvonalból) nőnek ki, rajta ülnek, vagy attól
függetlenül, szár nélkül, az osztott mezőben lebegnek. Első esetben egyirányú a
hajlásúk (7. ábra), vagy kétoldalt ellentétes (8. ábra), vagy — ritkábban —
tengely-ellentétes,, szabályos elhelyezésűek (9. ábra). Az osztóvonallal össze nem
függő szártalan virágalakok a tojásfelület alsó és felső csúcsát borítják s így
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egyszerűen csúesidomoknak nevezhetők. A nyolcz részre osztott felületen való
elhelyezés mindig szabályos s kétféle lehet: tengelyellentétes (10. és 1 1 . ábra),
vagy szabályosan váltakozó (12. ábra).
Osztatlan, egysíkú felületen a díszítőelemek elhelyezése vagy több változat
ban szabályos, vagy szabálytalan. Az első csoportban a szabályosan elhelyezett
idomok vagy szárral, indával, lánczczal vannak egymással összefűzve — több
nyire két nagyobb idom kétoldalt vagy a csúcsokon — egy összekötő ággal
(13. ábra) vagy két szimetrikusan elhelyezett kapcsolással (14. ábra). Ez utóbbi
figyelemre méltó szép és leleményes megoldás. Ide tartozik végül a 15. ábrán
bemutatott megoldás is, a mely — bár csak egy példányban került elő — rend
kívül ízléssel készült s szinte zsenialitással kitalált megoldásával feltűnést keltő.
Annyira eredeti és különös ez az elhelyezésmód és a tojásfelület osztása, hogy
ezt még utánozni vagy lemásolni is rendkívül nehéz. Azonkívül olyan pontossággal
és csínnal van készítve a rajza, hogy ezáltal valóságos mintadarabbá teszi azt
az egy festett tojást. Az ábrán
csak a kiterített minta látható, a
tojásfelületen való elhelyezést igy
lapos rajzban nem lehet bemutatni.
Két-két virág, ellentétesen egy kö
zös száron, fekszik a tojás két
csúcspontján. De a kettő nem
24. á.
egyirányú, hanem derékszögben el
van csavarodva. így az összekötő
két inda is csavart vonalban osztja
a tojásfelületet két egyenlő más
más színű alapmezőre. L. a szí
nes tábla második sor 1. á.
A szabálytalan elhelyezés is
25. á.
többféle. Az idomok egy indán
lehetnek, de az inda iránya és az elemek elhelyezése szabálytalan, vagy szabály
nélkül, szabadon elhelyezett, összefüggés nélkül; vagy rövid szárakon egymáshoz
ragasztva (16. ábra); vagy szár nélkül, egymáshoz tapadó szabálytalan sorrend
ben (17. és 18. ábra).
A díszítőelemek és idomok részletes ismertetését az ú. n. osztóvonalakkal,
és az azokat helyettesítő egyéb díszítésekkel kezdem. Ezek képezik többnyire
alapját az egész szerkezetnek, s a rajzolásnál is ezek készülnek először. Terület
elosztó és idomösszekötő jellegük van. Az első és legegyszerűbb az egyes sima
vonal (19. ábra a és 2 0 . ábra a). Egyenes vonalak összetételéből keletkezett
20. ábra b és c idom kettős és hármas vonala, továbbá a 19. ábra b és c,
valamint a 2 0 . ábra d és részben g idoma. Ez utóbbiak az ú. n. primitív mér
tani díszítmények közé tartoznak. Az apró hurokvonalak összefüzését (19. ábra
e, f) láncznak nevezik a festöasszonyok. Ebből az apró hurokvonal vagy levél
alakból van összetéve még a 19. ábra d és g, 2 0 . ábra f s részben a 19. ábra
h idoma is.
Az eddigi díszítmények elemei igen egyszerűek : hosszabb-rövidebb egyenes
Néprajzi Értesítő. XIV..
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vonalak, apró levélalakok és kísérő vagy kitöltő pontocskák. Ezen kevés, mér
taninak mondható díszítőelemeken kívül — a melyek különben is alárendelt sze
repet játszanak — a többi, a tulajdonképeni díszítményt alkotó elem, mind növényi
eredetű. Tisztán és kizárólag a növényvilágból vett elemek stilizálásán alapul.
A díszítőelemek virágok, levelek, s a hozzátartozó szárak, indák stb.
A legfőbb és uralkodó elem a virág. Hogy mely virágalakok szolgáltak itt
mintának, azt nehéz megállapítani. Az a kevés hasonlatosság, a mi egyes alakok
nál felismerhető, inkább csak véletlen, mint czéltudatosság, s az az egy-két virág
név és elnevezés, a mit sikerült feljegyezni, oly bizonytalan és ingadozó, hogy
csak utólagos, találomszerü elnevezésnek tetszik. Egyes vírágalakot tulipánnak,
másikat georginának, harmadikat pedig zumbulnak neveznek a festőasszonyok. De
ezt oly bizonytalanul és következetlenül teszik, hogy az elnevezéseknek nagy értéket
tulajdonítani nem lehet.

26. á.

A virágstilizálás fokozatos menete igen egyszerű és világos, mert kevés és
egyszerű elemekből épül föl. Minden rajzolásnak, s úgyszólván minden idomnak
kiinduló alakja egy egyszerű hurokvonal, a mely felül kerek s alul hegyes végé
vel egy vonalból mint szárból indul ki. Határozottan egyszerű sima virág
szirom alakja van. Majd minden virágalaknak ez a levélalak a gerincze, a kiin
duló alakja, ehhez tapadnak a hasonló alakú vagy a második alapidom, oldalt
látszó sziromlevélalakok. Az alapformáknak szimmetrikus összetételéből keletkeznek
az ékítményünket képező virágok. A 21. ábra mutatja az egyszerű virág fejlő
désmenetét. Kellő bővítéssel, továbbá apró csigavonalkák hozzáadása által — a
melyek bizonyára a virág porzóit utánozzák — s helyesen alkalmazott pontsorok
kal, díszesebb és változatos formák keletkeznek (22. ábra). Ezek általában szigo
rúan szimmetrikus idomok, csak későbbi fejlődésmenetükben enyhül ez a szigorúság.
Mielőtt azonban ennek a szerkezeti módnak díszesebb összetételeit bemu
tatnám, át kell térnem egy másik alak fejlődési menetére, a mely más elvek
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szerint indul és épül, s a mely annyira sajátszerű, mondhatni egyedülálló a
növényi ornament szerkesztésében, hogy különös figyelmet érdemel. Főleg azért
is, mert ez a különleges stilizálásmód adja ennek a népies díszítőstílnek egyik
fösajátságát.
Kezdőalakja most is az egyszerű sziromlevél (23. ábra a). Egy nagyobb,
hegyes félszirotn hozzáragasztása (b) vagy annak két alapszirom közé való fog
lalása (c) a további fejlődés. Innen kezdve azonban, valami különös gondolat
folytán a továbbfejlesztés nem az eddigi elv és a szimmetria egyszerű törvénye
szerint, hanem különös módon — úgy nevezhetném, hogy fordított szimmetriával —
bővül (d) és alakul. A szimmeíriális tengely itt már nem a tükörkép tengelye,
mert a két (különben teljesen egyforma) fél közül az egyik át van fordítva.
Ennek bővítésével azután különös formájú virágok keletkeznek (e és f), a melyek
itt ugyan virágjellegüket nem igen mutatják. Később azonban, újabb és más
alkalmazási módban tényleg újra virágalakká lesznek (24. ábra). A megrajzolásuk
már valamivel szabadabb, hajléko
nyabb, az elhelyezendő térbe jobban
alkalmazkodnak. A 24. ábra a és c
idoma ugyan újra teljesen szimmetri
kus s csak a b idom egy felső levele
fordult meg érthetetlen módon, de a
25. ábra mind a négy virágja csak
29. á.
30. á.
olyan fordított helyzetű, mint a 2 3 .
ábra d mintája. Fantasztikus benyomásúak a 26. ábra virágjai, a melyek
némi szertelenséggel szeszélyes módon
vannak összeállítva egymáshoz tapadó
levelekből, önkényes és indokolatlan
oldaltoldásokkal.
Az első szerkezeti módhoz vissza
31. á.
térve, még a bemutatottoldalábrázolású
virágalakokon kívül olyanokat is találunk, a melyet a nevezett frontállásban csillag
vagy rozettaalakot mutatnak (27. ábra). Ezek már nem egytengelyüek, hanem
többnvire kettő (28., 29., 30., 3 1 . ábrák), de néha több szimmetriális tengelylyel
bírnak (32., 3 3 . ábra).
A díszítések nem mindig tömör nagy virágok, hanem néha apró virágok
összetételéből is keletkeznek. Ilyenkor négy virágocska áll két tengely végén
(34-, 35. ábra), vagy bárom czentrális elhelyezéssel (36. ábra). Némi mértani
alapelem közvetítésével díszesebb mintát is adnak ezek az apró virágok (37. ábra).
A tojás oldalfelülete jobban tűri a hosszúkás, mint a teljesen kerek vagy czent
rális alakú ékítményt, azért gyakori az olyan díszítés, a hol két-két virág ellen
tétes összetétellel egy nagyobb ékítményt alkot (38., 39. ábrák). Végül szabadabb
stilizálást, kevesebb merevséget mutatnak a 40. és 4 1 . ábra virágalakjai, melyek
közül az utóbbiak alakjuknál és színezésüknél fogva határozottan szépnek mond
hatók.
Az egyetlen mértani idom, a melyet a sok száz másféle között fölfedeznem
9*
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sikerült, a 42. ábra csillagja s az egyetlen állati ábrázolás a 43. ábra halformája.
Mind a két kivétel csak a szabályt erősíti.
Az előbb tárgyalt nagyobb alakú világok, a melyekből legtöbbször kettőkettő van egy tojásfelületen, különböző módon helyezkednek el a?on. A teljesen
szimmetrikus és minden oldalon egyforma ú. n. czentrális idomok (29., 30., 31.,
37. a ábrák), mindig a tojás oldalfelületén, egymással szemközt fekszenek vagy
sima osztatlan felületen, vagy valami osztóelemmel kettőbe osztott egyenlő mezők

ben. Ha az idom hosszúkás alakú (37., 6., 38., 39. ábrák), akkor az elhelyezése
a tojás tengelyével egyirányú. A két idom azonban nem mindig egyirányú
(44. ábra a), hanem lehet ellentétes is (b).
A széles alakú virágidomok a melyek többnyire száron vannak s az osztó
vonalból nőnek ki (40., 41. ábrák), szintén kétféleképen helyezkednek el (44. á. c d).
A nagy díszítményeknek a tojásfelület széles oldalain való elhelyezés a
legtermészetesebb s így a leggyakoribb is. Azért vannak ettől eltérő elhelyezések

34. á.

35. á.

36. á.

is, még pedig mikor a két idom a tojás két csúcspontján fekszik. Csúcsidomoknak
nevezem ezeket. Kétfélék. Vagy teljesen czentrálisak, s minden szár vagy össze
kötés nélkül ülnek a tojás két ellentétes csúcsán (28., 29., 32., 33., 34., 35.Y
36. ábrák), vagy pedig oldaltnézetü virágalakok, s ekkor valami szár, ág vagy
láncz köti össze a két csúcsidomot. (13., 14. ábrák). Az ilyenfajta csúcsidomok
legszebb példája a már fentebb említett 15. ábrabeli.
A díszítőidomok színezését nem nagy változatosság jellemzi. De ez nem is lehet
másként ilyen kevés szín alkalmazása mellett. A tojás alapfelülete foglalja el az egyik
színt, a másik a fehér, kizárólag a vonalas rajz színe úgy, hogy a díszítményekre
csak két szín marad csupán, Ennek a két színnek ügyes variálásából és néha az
alapszín hozzájárulásával s a színeket elválasztó fehér vonalakból áll az egész.
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színskála. A két színnel óvatosan és ügyesen kell tehát bánni, hogy helyes elosz
tással, mindegyiket a maga helyén, értékének (erőssége, sötétsége) megfelelő
szereppel, mégis változatos színharmóniát adjon.
Egyszerű feladatokon könnyű volt a megoldás. A 7. ábra apró virágain, a
középső rész az egyik szín, a két oldalsó pedig a másikból való. A hasonlók
ismétlődéséből keletkező egyformaságot kikerülendő, váltakozva van ez a színezés
alkalmazva minden harmadik virágnál. A rajz bővülésével, a mikor pl. két-két
ilyen apró virág egygyé összetapad (5. ábra), szembetűnő ennek a ritmikusan

37. á.
38. á.

váltakozó színezésnek előnye. Később azonban az ilyen egyszerű eszköz már ki
nem elégítő. Azért tehát, ha a színezendő alak nagyobb területű, gondoskodni
kellett arról, hogy a nagy színfolt egyhangúsága megtörjön. Erre a czélra eszeltek
ki a festöasszonymüvészek egy pár ügyes megoldást.
Ha valamelyik befestendő terület túlnagy arra, hogy egyetlen színfoltot
alkosson, akkor egyszerűen két vagy három részre hasítják, többnyire hosszirányban,

39. á.

40. á.

tekintet nélkül a rajz szerkezetére (17. ábra), s a két, illetve a három sávot más
más színre festik (4., 6., ábrák). Ezt a szétdarabolását a rajz befejezése után,
már festés közben csinálják. Néha azonban még rajzolás közben gondolnak rá,
s akkor az apró fehér elválasztó vonalakat már előre készítik (9., 11., 35.,
38. ábrák).
Egy másik módja a befestendő túlnagy terület kisebbítésének vagy válto
zatosabbá tételének az, hogy az Öblös, kerekded idomok (sziromlevél) közepére
egy-egy kerek vagy hosszúkás más színű foltot tesznek (14., 18., 26., 28 c„
31 a, 33 a ábrák). Ahol az idomok bizonyos sorozatban vagy ritmus szerint
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fekszenek egymás mellett, kellemes változatosságot adnak ezek a foltocskák. Néha
azonban ügyetlenül és idomok nélkül is alkalmazzák azokat.
Legszebb e czélú megoldás mindenesetre az apró pontsorok alkalmazása.
Mint az apró gyöngysorok húzódnak azok végig a hosszúkás keskeny levélidomokon,
úgyszólván a levél főerét jelezve. Az idom belsejében megszakítják a színfolt
egyhangúságát és más színük vibrálásával változatossá teszik azt (4., 6., 8., 15.,
17., 18., 22., 24., 25., 26., 28., 32., 33. 38 c, 39., 40 a ábrák). Ezek a pont
sorok, bár szorosan a rajzhoz is tartoznak, mégis főleg a színezés változatosabbá

41. á.

a

b

42. á.

tétele kedvéért alkalmaztatnak. Egy másik, az előbbinél sokkal érdekesebb alkal
mazásmódjuk az, a mikor azok az idomokat külső körvonalukban kísérik és
köriilszegik (11., 14., 31 a, 35., 38 a, b, 41. ábrák). A rajzot élénkebbé és
csinosabbá teszik, de megint főleg a színezés kedveért és a kevés szín miatt
vannak így alkalmazva. Mert azzal, hogy az idom széles körvonalait mintegy meg
tompítják, egy közvetítő enyhítő átmenetet képeznek az idom színe és az alapszín
többnyire nagy elentéte között. Tehát újra és sikeresen pótolnak egy hiányzó színt
és leplezik a kevés színből származó egyhangúságot. Sokszor teljesen körülveszik

43. á.

44. á.

az idom külső körvonalait (11., 35., 38 a ábrák), néha csak egyes részeit (31 a,
38 b, 41 a ábrák). Helyenként úgy is alkalmazzák, hogy két párhuzamosan
haladó nyitott vonal közét töltik ki vele (14., 31 a, 38 b, 41 a ábrák). Igen
gyakran együtt találhatók egy idomban belső és külső pontsorok, mindenféle vál
tozatban (11., 14. ábrák).
Kár, hogy a színek összeállítását és azok leleményes kombinálását nem
mutathatom be itt színes ábrákkal. A tollrajzban készült fekete ábrák erről csak
igen halvány sejtést nyújthatnak s legföljebb az elhelyezést mutatják, de a színek
összhangját, sajnoá, nem. Ebben a tekintetben csak a mellékelt színes tábla nyújt
hat némi fogalmat.
Cs. Sebestyén Károly.
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Czígány-kíncsek.
(Negyedik és utolsó közlemény.)
A czigánykincsekről a Néprajzi Értesítő 1912. évi 2-ik füzetében meg
jelent második közleményben említettem a Herbst Mór tordai aranyművesnél
lévő czigánypoharakat is és megemlítettem, hogy azt a mely kétfejűsasos
czímerrel és „1724. Theo Daniel" felírással volt ellátva, eladta. Azóta Herbst
eladott még egy annál érdekesebb olyan ezüstpoharat is, a melyről első
tekintetre látszott, hogy annak hajdani készíttetője valamely úr — és nem
az a czigány volt, a kitől az Tordára került. Ez a finom művű pohár nagyon
sokban hasonlított a Néprajzi Értesítő 1912. évi 1-ső füzetének 53-ik lap
ján 4 a alatti képben is bemutatott ezüst poharamhoz, csakhogy annak

1. á,

talpán a vadászati jelenet helyét barokkba átmenő stílű lomb- és virág
dísz foglalja el. A 14 cm magas, alól 65 és felül 75 mm széles pohár
alján meglehetős halványan a G. H. mesterjegy olvasható. — Ez talán az
1590 körül Nagyszebenben élt és működött Georg Hermenstädter arany
műves jegye. — Ez a csinos tárgy ismét Nagyszebenbe jutott, mert Herbst
oda adta el.
A czigány-karavánoktól szerzett régi ezüst tárgyak közül Herbstnél
még kettő van. És pedig az 1. á. alatt mellékelt fényképen az első
12 cm magas, felül 85 és alól 55 mm széles szép kis pohár, melynek
diszítményei jó ízlésre és biztos kézre vallanak. A pohár belseje és a díszítmények meg vanak aranyozva. Alján tojásdad alakú kis mélyedésben egy
bajuszos arczot mutató jegy és ahhoz közel beütve egy D betű, — továbbá
kis szívben G. F. és az alatt T. betű. Ezekből lehet a készítő mesterre
következtetni. Pár cm hosszú zeg-zugos vonal is van belevésve, mely az
ezüt finomságát tünteti elő.
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Feltűnő a 2-ik födeles edény. Ez inkább czukortartónak való, de a
czigányok ezt is pohárul használták. Három ezüst gömbön áll ez a kis veder
és a födelét is egy oly gömb tetőzi. Födelén egy sorban nyolcz — az olda
lán három sorban nyolcz-nyolcz szívalak sorakozik. A szívek közül minden
második meg van aranyozva. A szívalakú levelek által el nem foglalt terü
leten apró pontok mélyednek. Mesterjegye nincsen. Az alján és a gömbökön
mélyedő kis kerek lyukak az ezüst jóságának a jelzői.
A fényképen a harmadik ezüst pohár azon czigánykincsek közé tar
tozik, melyeknek murás (szedres) a neve. Ehhez hasonló az Erdélyben
ide-oda kóborló czigányok kezén több is van, mert az ilyeneket kiválóan
kedvelik. Ennek a 15 cm magas tárgynak az alján egy cm-re kiszélesedő
karima képezi a talpát és hajdan meg is volt aranyozva. Az oldala úgy
van czizellírozva, mintha szedrekkel volna teleszórva. Innen származik a
murás neve. A felső szélén inkább belekarczolva mint bevésve ez látható:
„C : S : APOR d: KECE A : 1703 :"
A felírat tanúsítása szerint ez az érdekes pohár
1703-ban az Erdélyben nagyhírű gazdag főúré,
az Apor István kincstartóé és az erdélyi róm.
kath. status buzgó jótevőjévé volt, kinek számos
birtokai közül Maroskecze volt a legkedvesebb
lakóhelye. Valószínűen 1703 ban Apor István is
ezt mint régi tárgyat vette, mert ez a tárgy
annál régebbi időből származik. A czigányok, kik
től én megvásároltam, azt állítják, hogy egy
elődjük ezelőtt mintegy 70 - 80 évvel Marosvá
sárhelyen vásárolta. Előttük ez a pohár mindig
igen kedves volt és amibor nekem eladták, akkor
is kikötötték, hogy azt egy év alatt visszave
2. á.
hessek. A pohár alján ez a mesterjegy van be
ütve: P. S., továbbá egy fenyőtobozszerű tárgy képe. A kettő között egy kis
kerek mélyedés és a három jegy alatt 25 mm hosszúságú zig-zug vonal.
A czigánykincsek sorában ezeknél sokkal nevezetesebb az a 20 cm
magas csinos karcsú pohár, mely a fényképen a negyedik. Ennek pohárszerűen bemélyedő talpát abroncs választja el a kupától. A kidomborodó
abroncs fölött és alatt is finom bevésett és megaranyozott díszítmény sora
kozik. A felső szélén is ízléses és az előbbinél valamivel dúsabb díszítés
van bevésve. Ezen díszítmény felső szegélyét gyöngysor minta képezi, mely
ben ez a felirat van bevésve :
VAIDA:MIHALI: 1599:
Anyaga finom ezüst és a kivitele jó mestertől származik. Egy vándor czigánycsaiád több éven át tartotta ezt a kincset a tordai zálogházban, hol a kama
tokat egy öreg czigány szokta utána évről-évre fizetni és a zálogot meg
újítani. 1905-ben beszéltem vele legutóbb, de poharától megválni nem volt

CZIGÁNYKINCSEK

137

hajlandó. Az ő elbeszélése szerint, ez hajdan egy oláhországi vajda pohara
volt. Ezt az ő apja ezelőtt ugy negyven évvel Brassóban akkor vásárolta
egy oláh bojártól, mikor Bukarestből sok bojár menekült oda. Azelőtt ők
is Oláhországban kóboroltak, de azóta inkább itt a Mezőségen járnak és
gyakran jönnek Torda vidékére is.
Az 1906-ik évben az öreg és karavánja nem jelentkezett. Arról engem
a zálogház akkori vezetője azzal értesített, hogy még egy évig vár és ha
az alatt sem újítanák meg a kölcsönt, a vajdapohár elárverezés alá kerül.
Az újabb év is eltelt. Valami bajuk eshetett a czigányoknak, mert sem az
öreg, sem karavánja tagjai nem jelentkeztek és így 1907-ben a rendes
árverezés alkalmával, én vettem meg a poharat. A pohár felirata és az 1599.
évszám igazolni látszanak azt, hogy ez a tárgy az Erdélyben szomorú neve
zetességű Mihály vajdáé volt, kit a kortársa és kartársa, Básta emberei,
1601 nyarán éppen itt Torda közelében a Keresztesmezőn gyilkoltak le.

3. á.

Úgy látszik a pohár a Mihály vajda kincseihez tartozóit és Romániában
valamely bojár családnál megmaradt, mig a Cuzza elleni lázadás alkalmá
val (1866) a Romániából Erdélybe menekült bojár család megszorult helyze
tében egy előttük ismeretes vándor czigány-vajdának eladta, vagy talán
csak zálogba adta. Mesterjegyet rajta nem találtam. Azt hiszem valamelyik
brassói jobb ötvös volt a készítője.
A 2. á. feltüntetett csinos ezüst pohár egy állandóbban Nagy
szeben vidékén kóborló czigánykaraván tulajdona. Ez a 9 cm magas
és 95 gr súlyú tárgy néhány más czigánykincscsel együtt van a tordai
zálogházban betéve. Az említett karaván kincsei között van egy 30 gr
súlyú ezüst sótartó, mely reneszánsz díszítményeivel érdekes tárgy. Figye
lemreméltó egy ezüst öv is, az azt ékesítő 12 szép boglárral és áttörtmüvű csattjával.
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Az 1908-ik év néhány hónapját felsőbb rendeletre Beszterczén kellett
töltenem és azalatt az idő alatt néhányszor az ottani takarékpénztárban is
megfordultam. A takarékpénztárral kapcsolatban álló zálogházban számos
czigánykincset láttam, melyek közül néhány érdekesebb darabról rajzot is
vettem fel.
Ott volt a 4. á. első rajzában bemutatott 28 cm magas vajdapohár is.
Ez a mondva csináltatott ily tárgyak sorába tartozik és habár művészi
becse nem is valami figyelemreméltó, de népismei szempontból a neveze
tesebb czigánykincsek közé tartozik, mert a vándorczigányok életéből vett
képek vannak reája vésve. A két medaillon kép egyikén, a sátra előtt
guggolva ülő vajda, jobbjával ezüstpoharát emeli és a baljával a vajdabotot
fogja. A másik szintén egy babérkoszorúval körített kép, a rajzon nincs
feltüntetve, hogy a disznóetetés jelenete van bekarczolva. Egy lovagoló

4. á.

czigány ostorral a kezében, a háttérben a sugarus nap. A pohár felső
szélén körbefutó kép rajza a 3. á. látható: Füves hegy tövében, erdő
közelében egy vastagtörzsíí vén fa mellé van felütve a sátor, melyben egy
czigány nő ül, a sátor előtt két sovány malacz a számukra kitett eledeles
tál felé szaladva közeledik. A lombos vén fán túl hegyesre csapott végű
deszkákból készített kerítés tövében vályú és a mellett a gémeskút, meg
egy fűzfa látszik és a kút felé vén czigány lovagol. Ismét egy vén lombos
fa következik és egy útszéli kereszt. Az útszéli kereszt az Erdélyben leg
gyakoribb minta szerint van rajzolva.
A kereszten túl egy disznócsorda sietve közeledik s fölöttük a sziklás
hegyoldal, — a fölött pedig fenyő-erdő Játszik. A szikla oldalában sötétlő
odu felé rohan egy vadállat, — talán róka, vagy farkas, melyet a kör
ben levő két fenyőfán túl, nyargaló lován üldöz egy fiatal czigány, ki jobb-
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jában karabélyát czélzásra magasra tartja. Az egész elég változatos és moz
galmas kép, bár gyengén van rajzolva.
A 4. á. második vajdapohara nagyobb, de egyszerűbbek egyike.
30 cm magas. Első oldalán koszorúval övezve látszik a napsütött dombos tájon
egy kapu felé lóháton vágtató czigány, ki jobbjával ostort csattant. Haját
és árvalányhaj bokrétáját lengeti a szél.
A 4 , á. a harmadik karcsú ezüstpohár 26 cm magas. Oldalán kerek
kép látszik, mely a fenyőerdővel borított hegy tövében levő czigánysátor előtt
guggoló vajdát a botjával és poharával tünteti fel. A nyitott sátorban egy
üst látszik, mely valószínűen a vajda mesterségét is jelzi.
Ezeken kívül volt ott a beszterczei takarékpénztárban még több czigánykincs is. Láttam ott még két vajdapoharat; az egyiken 1841., a
másikon 1839. évszámmal. Díszes volt egy felfelé keskenyedő, füles és
födeles ezüstkanna, melynek oldalait a bárok díszítések dúsan borították.
Volt ott domború virágfüzérekkel ékes ezüst kávéskanna és pár apróbb
ezüst tárgy is.

5. á.

Az 1912. évi májusban pár napig népes czigány karaván sátorozott
Torda mellett az Aranyos folyó kavics szérűjén. Néhányszor kisétáltam hozzá
juk, de nagyon zárkózottak voltak. Harmadízben úgy érkeztem hozzájuk,
— nem a város felől, hanem ez iparvasút felől. — hogy közeledésemet
előre nem vették észre. Éppen akkor leptem meg őket, mikor az egyik
czigány két ezüstpoharát az Aranyos partján mosta. így, ha nem is nagy
szívességgel, de mégis csak megmutatta azt a két poharat. Tagadta, hogy
több kincsük is volna. Az egyik egy 30, a másik 26 cm magas; mindkettő
felfelé kissé kiszélesedő henger. Mindegyiken két-két bevésett kép. A képek
ről rajzott vettem és azokat mellékelem. 5. á. a. A nagyobb poháron levő képek
babérkoszorúkban vannak foglalva. Az egyiken a vajda áll és mig jobbjá
val a lova kötőfékjét fogja, baljával a vajdapoharat — nem mint az a leg
több képen már szokásos: magasra emelve, — hanem magához szorítva
tartja. Kalapja kissé félre van csapva s hosszú haja a vállaira omlik; nad
rágját vitézkötés ékesíti, a esizmája magyaros szabású, szárain vastag sze
ges és gomb látható. A ló hasa alatti füves térségből egy kinyílt virág
emelkedik. A lovon túl egy deszkaszín rézsút álló födele van bekarczolva
és az egészre a sugárzó nap tekint alá.
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Az 5. á. b kép közepén a czigány egy kis háromlábú széken ül. Bal
jában kalapácsát tartja és a jobbjával egy kis rajkó felé üstöt nyújt, a
melyet a csak egy szál ingben levő borzas kis fiú megfogni látszik. A czigány
mögött áll az asszony. A háttérben látszik a nyitott sátor és a magasban
süt a nap. A pohár alján a sok mindenféle össze vissza karczolások között
az 1844. évszám felismerhető. — Más díszítés vagy jegy ezen a poháron
nincsen, csak a nap sugaras jelvénye. Valószínűen a vajda ezen a poharán
nemcsak őt magát, kedves paripáját és kiválasztott virágját akarta megörö
kíttetni, hanem külön képen azt a jelenetet is, mikor kis fiát az üstcsinálás
mesterségére kezdi megtanítani.
A kisebb pohár az előbbinél csinosabb, mert karcsúbb állású. Ez az
6. á. alatti két kép látható. Az egyiken fenyőerdővei borított hegy tövé
nél az erdő felől vadkan rohan elő, melyre a czigány két kezével magasra
emelt bárdjával teljes erőből snjt le.
A második képen katonás egyenes állásban látjuk a vajdát, a mint
jobbjával a bárdot és baljával a vajda-poharat emeli. A vajda csinos ember.
Prémes kis kabátját 7 ezüst gomb díszíti. Pörge kalapja alól hullámos haja

6. á.

omlik alá. Nadrágján vitézkötés, csizmáján szeges látszik. Közelében van a
nyitott sátor, hol ágasfára akasztva lóg alá egy üst. A sátor előtt a vajda
ülőhelye, a háromlábú kis szék áll. A magasból madár, — talán galamb —
repül a vajda felé. A képet kevés fű és pár bokor egészíti ki.
Rajzolás közben hosszas kérdezősködésem után sikerült annyit meg
tudnom, hogy a képen a pohár jelenlegi tulajdonosának a nagyapja, Mihu
van megörökítve. Elbeszélése szerint ezelőtt mintegy 65 évvel történt, hogy
a czigánycsalád Besztercze felől Bukovinába igyekezett és Borgón túl az
erdő egy tisztásán sátorozott, mikor Mihu vajda egy karóért a fák közé
távozott. A karót le is vágta és már indult azzal ki az erdőből, akkor a
fenyők sűrűjéből, a völgy mélyéből egy nagy vadkan rontott reá. Mihu
ledobta a karót és két kézre fogott fejszéjével oly erővel sújtott a disznóra,
hogy annak erős koponyáját kettéhasította. Ez az eset és a véletlen zsák
mány oly nagy örömet okozott, hogy azt a vajda az általa azután nem sokkal
később készíttetett ezüstpoharán is megörökíttetni elég érdemesnek találta.
A poháron nem találtam mesterjegyet, bár a kép a jobbak közé tartozik.
Ott az Aranyos partján álló szekerek egyikére akasztva láttam a czi-
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gány tyúktojásnyi nagyságú cserleveles ezüstgombokkal ékes s sötétkék
posztóból készült téli-kabátját, sárga és fekete szegekkel kivert czifra nagy
botját és láttam az ujjain a nagyfejű ezütsgyürüket, az asszonyok füleiben
a függőket és nyakukon az ezüst ékszereket, valamint a kis gyermekeken
a babonás védőszereket. Ezekről azonban más alkalommal szándékozom a
beszerzett adatokat felsorolni.
*
Az 1912. év június hónapjában az újtordai vásárra Tordára érkezett
czigányok egyike megvételre kínált nekem egy ezüstpoharat, de oly magas
árat (600 K) kért, hogy a. különben elég érdekes tárgy megvásárlására nem
is gondolhattam. Ez egy 22 cm magas s derékban kissé karcsú csinos
pohár, melynek kissé kihajló felső szélen körbemenő kép és azon alól, az
oldalán három medaillonkép van a szokásos módon bekarczolva. A képek
ről felvett rajzaimat itt közlöm a 7. á. és 8. á. alatt.
A körbefutó képen itt is bajos megállapítani, hogy tulajdonképen

7. á.

hol is van a látható cselekmény kezdete. Az ismertetést azért a mene
külni látszó férfiúnál kezdem. Bokros helyen egy vén lombos fa felől futva
jön egy czigány, kinek vállán a tarisznyája szija és baljában a hosszú
botja látszik. Nagy bajusza van és az arczán némi ijedtség felismerhető.
A lombos vastag fán túl bokros és füves helyen áll a nyitott sátor, mely
nek ajtójában a csak ingbe öltöztetett borzas rajkó látható. A sátor mellett,
domb tövében az ösvényen siet egy öreg czigánynő, kinek arcza és a
mellére helyezett balkezének tartása ijedtséget árul el. Jobbjában bot van
és mögötte egy vadászkutya áll. A háttérben sűrű erdő van feltüntetve,
melynek széléi], az ösvény mellett bokrok és lombos fák állanak. A lombos
fákon túl levő úton vagy az erdő tisztásán két csendőr halad. Ezek egyike
magasabb, soványabb, nagybajuszú, — a másik valamivel törpébb és töm
zsibb alak. Szuronyos puskáját mindkettő a jobbvállon tartja. Talán ez a
két csendőr okozta az ijedtséget, mi a menekülő czigányon, az öreg asszo
nyon, sőt a rajkón is észrevehető. A képen ismét fák következnek, melye
ken túl, kőszikla szélén, bajusztalan arczú fiatal czigány pihen, ki jobbjá-
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val a botját és baljával a tarisznyája szíját fogja. A szikla egymásra csú
szott nagy kövei fölött fenyő erdő, az alsó szélén pedig mély szakadék, —
vagy talán patak fölött pallóul szolgáló lapos gerenda nyúlik a sátor felé.
A nyitott sátorból egy láda látszik ki.
A sátor előtt tűz ég, mely fölé üst van akasztva. Az üstből kilátszik
a keverőfa vagy talán a fakanál nyele. A tűz közelében háromlábú kis
széken fiatal czigánynő ül és az ölében tartott edényből valamit tesz az
üstbe. A tűz és a sátor között korsó és pohár van a földre helyezve. Az ételt
főző asszonyon túl kezdődik az a bokros, köves erdő, mely felé a fentem
lített czigány menekül.
Nem kevésbbé érdekes a pohár oldalán levő három kép is a 8. á. Az első
képen sátor előtt füves téren kéz a kézben, czigányférfi és leány állanak.
A férfi jobbjával a leányt gyengéden magához Ölelve tartja. Ünneplőruhájokban vannak. A leány nyakán az ezüstpénzes ékszer kivehető. A sátor
oszlopára üst van akasztva és a háttérben egy bokor is látszik.
A második képen fűzfa tövében áll a sátor, melynek ajtójánál egy
kis gyermek nézi, a mint az anyja a két disznónak egy edényből ételt, —
valószínűen kukoriczát — szór a vályúba.

8. á.

A harmadik képen szintén a fűzfa mellett lévő sátor van lerajzolva.
Itt a sátorban kis gyermekével ül a fiatal asszony. A sátor előtt a szokásos
módon guggolva ül a vajda, ki jobbjában a vajdapoharát, baljával pedig
a hosszú botját fogja. Mellette a földre helyezett üst és a mellett az üllő,
valószínűen a vajda mesterségét jelzik. A háttérben ezen a képen is egy
bokor van feltüntetve.
A képeken látható cselekményekre nézve semminemű felvilágosítást
nem sikerült szereznem. A czigány, ki ezt az érdekes poharat árulta, kitérő
feleleteket adott és azt állította, hogy ő ezt nem az apjától, hanem az
apja idősebb testvérétől örökölte, ki élete nagy részét Moldovában kóborolva,
üstfoltozással és üstkészítéssel töltötte el. A pohár alján létezett valamely
jegy, de hogy mi, azt felismerni nem lehetett. Sok mindenféle jegy, szám
vagy betű volt oda össze-vissza egymásra karczolva, melyek közül az 1840.
vagy talán. 1846. lehetett a pohár származási idejére vonatkozó. A munka,
melylyel a képek bekarczolvák, nagyon hasonlít ErdŐdi kolozsvári ezüst
műves munkájára. Valószínűen ennek az ezüstpohárnak is kolozsvári ötvös
volt a mestere.
Téglás István.
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Dél-dalmáczíai konyhák»
A „Bocche di Cattaro* (Cattaroi-öböl) tengerparti falvaiban a nép általában
olasz szokások szerint él s így ezen falvakban igen kevés eredetiséget találunk ;
annál érdekesebbek azonban a tengertől néhány kilométernyire fekvő hegyvidéki
falvak. Ha itt egy konyhába belépünk, magunkat legalább 1—2000 év előtti
időkbe képzelhetjük vissza.
A konyha rendszerint külön kalikában van, melynek falai gyakran csak szá
razon rakott köböl épültek. A tetőzet durván kinagyolt gerendákból készül, a

1. á. Konyhaberendezés.
melyre néha cserépből, gyakrabban azonban csak kőlapokból raknak födést. Az
ilyen konyhának kéménye soha nincsen s a füst csak a tető téglái vagy kőlapjai
között illanhat el, néha azonban egy kis ablakot is hagynak e czélra.
Az 1. á. a tűz számára a helyiség közepén csupán egy négszögletű mélye
dés van hagyva, a minél még egyszerűbb csak az olyan konyha, a melyben
még ez sincs, hanem egyszerűen a helyiség közepén gyújtják meg a tüzet; a
konyha földje azonban mindig ki van rakva kőlapokkal. A tetőzet gerendáiról lóg
alá az üst (pinjata), a melyben egyszerű ételeiket főzik. Ha több ételt kell főzni
egyszerre, úgy előkerül a fal kövei közé ékelt szögről, vagy a sarokból a sadsak,
a mely háromlábú, kerek vagy háromszögű vasalkotmány s ezen áll még egy üst.
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3. á. 1., 2. sz. A szegényesebb konyhákban is rendszerint találunk két-három
kisebb-nagyobb üstöt és sadzakot. A konyha valamely sarkában, rendesen az ajtóval
átellenes oldalon, lóg a rogulja (vagy brklja), a melyre a hagymát vagy más zöld-

2. á. Konyhaberendezés.

3. ábra. 1., 2. Háromlábú
és háromszögű (a 2. kerek),
vasállvány ételfőzésre. 3.
Kenyérsütéshez való ége
tett agyagtábla, fölötte az.
agyagbujdosó. 4. Gusla,
alatta vonója. 5., 6., 7. cémiák, ülőpadkák.

ségfélét akasztják, de ugyancsak ide szokták akasztani száradni, az esős időben
hazatérők vizes bocskoraikat. A gerendákról még két vagy három rudacska is függalá, vízszintes helyzetben, a melyekre a füstölni szánt húsfélék kerülnek.
A kenyeret, égetett agyaglapon (crepnja) 3 . á. 3. sz. és szintén agyagból
készült és kiégetett bujdosó (sac) alatt sütik. Úgy a lapot, mint a bujdosót előbb
megtüzesítik, azután a tésztát a lapra tévén, a bujdosóval leborítják és az egé
szet még parázszsal betakarják.
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A konyhában tartják többnyire a gusla-t is (egyhúrd hegedű), 3. á. 4., sz. a
melyet különösen karácsony tájában akasztanak le a szögről, mert ilyenkor van
az éneklés ideje. Ez egyszerű hangszer kísérete mellett énekelgetik a többnyire
már éltesebb dalosok, a különféle szent énekeket, valamint a törökökbeli régi
harczokról szóló, epikai költeményekbe foglalt mondákat. Ilyenkor a cemiákon vagy
a földön ülve hal'gatják mindig nagy áhítattal az énekes szavait és lassú, monoton
dallamát.
A cemia egyetlen fadarabból van kivágva, újabban azonban már készülnek
úgy is, hogy a két láb gyanánt szolgáló kis tuskókra deszkát szögeznek. A cemiák
mindig igen alacsonyak, hogy rajtuk úgy is lehessen ülni, hogy a lábak elől
török módra keresztbe vannak vetve. 3. á. 5., 6. sz. Valamivel magasabb szokott
lenni a trupinja. Ez egyszerű, alul, felül laposra faragott fatuskó. 3. á. 7. sz.
Ritkábban padot is találunk, még pedig leginkább az itt ábrázoltakhoz hasonlókat.
Magyar Adorján.

Az annivíardok ú, n. svájczí hunnok múltja és jelene.
A múlt év nyarán, svájczi utazásom előtt, a kis ország néprajzával foglal
kozva, különösebb érdeklődésemet az anniviardok keltették fel: az a kis pásztornép
a wallisi havasok között, mely vadregényes hazájával, származásának misztiku
mával és ethnographiai sajátosságaira! igen alkalmasnak látszott a tanulmányo
zásra. Bár a róluk szóló irodalomból eléggé kitűnt a homályos hagyomány meg
bízhatatlansága, valamint az is, hogy szokásaiknak megváltozása folytán eredettik
kérdésének tisztázása csaknem lehetetlen, mégsem láttam érdektelennek megismer
kedni e népnek jelenével, hogy feledésbe merülő szokásaikból valamit megment
hessek. E czélból néhány hetet (1912 július 28-tól augusztus 21-ig) töltöttem az
anniviardok között, mialatt minden alkalmat felhasználtam a megfigyelésükre. Kuta
tásaimnak központja Wissoye volt, a völgy közepén lévő helység, a turista-utaknak
kiinduló pontja. A nagyarányú idegenforgalom mutatja, hogy az eddig mellőzött
vadregényes völgy újabban több méltánylóra talál, de ezek között a vendégkönyvek
bejegyzése szerint eddig csak 4 — 5 magyar akadt. Irodalmunkban ugyan már
sokat szerepelt ez a csodás völgy egyszerű pásztornépe, de újabb megfigyeléseink
nincsenek. Mivel állandóan munkában vannak, némileg zárkózottak ; lefényképezésük,
magasan fekvő falvaik és tanyáik felkeresése sok fáradsággal jár. Az anniviardi
völgy és lakóinak tekintélyes irodalma van, főleg a svájczi és németországi írók
tollából, múzeumaikban azonban nincs képviselve a vidék néprajza. Talán a lakosság
ethnographiai szürkesége az oka, hogy a berni, a genfi, de még a párisi néprajzi
múzeumban is hiába érdeklődtem az anniviardi gyűjtemények iránt, holott például
a Trocadero különös előszeretettel halmozza össze a francziák lakta területek nép
rajzi tárgyait. Tanulmányom czélja a lakosságról és a származás kérdésének iro
dalmáról olyan áttekintő képet nyújtani, hogy kitűnjék, mit kellene összehasonlító
anyagul megszerezni múzeumaink számára.
Svájcznak Wallis kantonjában, tehát az anniviersi völgyben egy a környeze
tétől hosszú ideig elzárkózott, több szempontból sajátságos nép lakik, melynek
Néprajzi Értesítő. XIV.
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származása a külföldön a XVIII. század második felében számos írót foglalkozta
tott. Bourrit-nak, a genfi székesegyház kántorának 1781-ben megjelent kétkötetes
útirajza (Descriptions des Alpes Pennines et Rhétiennes) terelte a figyelmet először
e kis pásztornépre ama állításával, bogy az anniviardok szétszóródott hún csa
patok utódai. Bourrit tana nemsokára már az írók széles körében (Bridel, Furrer,
Malten, Boccard és Berlepsch) is visszhangra lelt, kik a részletekben nagy eltéré
sekkel, de a lényegben egyetértve foglalkoztak e theoriával. E szerint a hunoknak
valami töredéke a chálon sur-marni ütközet után menekülve, Piemontban elszakadt
a főseregtől s eltévedve, több heti kóborlás után itt telepedett le. A letelepedés
idejében a völgy rideg pusztaság volt, melyet müvelhetövé kellett tenni. A „nomád
rablók", a „pogány csordák", melyektől főleg a környék lányai nem élhettek biz
tonságban, hosszú ideig maradtak vadságukban és zárkózottságukban, minek követ
keztében régi szokásaikat és életmódjukat sokáig megőrizték. Lassankint azonban
nyájaiknak növekedtével vándorolni kezdtek, felhagytak régi sajátságaikkal s hosszas
ellentállás után a sitteni (sioni) püspökök buzgólkodására — valószínűleg a XI.
században •—- felvették a kereszténységet. Hogy a hún theoria írói sem építettek
biztos alapra, mutatja az, hogy velük egyidőben Désor az arab, Fröbel pedig a
kelta eredet mellett kardoskodhatott.
Bennünket é tudósítások közül első sorban a Malten-féle érdekel, mert ennek
átírása folytán vettünk tudomást a hipotézisről, a Schedel szerkesztette Tudo
mánytárnak 1834—35-iki füzeteiből, tehát: félszázaddal később Bourrit könyvének
megjelenése után. „Hún maradék a helvécziai havasokban" czímen a szerző hegyi
kirándulásait írja le és közli az anniviersi születésű hermaneczi plébánosnak valami
névtelen utazóval folytatott beszélgetését. „A közvélemény azt tartja, hogy ők ázsiai
eredetűek, nevezetesen néhány húsz-harmincz hún vitéznek, Attila hadából, mara
dékai, melyek rabló szándékkal bekalandozván e tartományokat, Piemont síkjain
az anyaseregtől elvágatván, az elkeseredett föld népétől üldöztetvén, kénytelenek
voltak a magas hegységbe elvonulni, melynek havasai és jegesei felett egy szép,
mindenünnen bezáródott, lakatlan völgybe jutottak, hol végkép letelepedtek." A plé
bános figyelmeztetésére az utazó többedmagával megtekinti a nem messze fekvő
heremenczei hún barlangot is (Hunnengrotte), melytől a népbabona távol tartja
a látogatókat. A szirttetőről kötélen ereszkedtek le a barlang nyílásához s folyosón
át jutottak a hosszú és széles szirtterembe, mely faburkolattal volt kibélelve.
A fabélés mindenesetre újabb keletű, de az egésznek keletkezési idejére nem tudtak
világot deríteni. A grimentzi patak mellett egy pásztorral találkozik utazónk, a
kinek nyelve azonban annyira idegenszerű, hogy csak kalauzának tolmácsolásával
beszélgethet vele. Grimentzbe éppen egy temetés után érkezik, de részt vesz a
halotti toron s megfigyeli az egybegyűlteket. Majdnem mindnyájoknak világoskék,
vagy szürke, zöldesbe átmenő szemeik, széles, csontos homlokuk, kissé magas
járomcsontjaik, széles álluk, vastag nyakuk és kiálló vállaik voltak. A plébánosnál
szállnak meg, a ki egy öreg anniviardot kér fel, hogy a völgy lakóiról beszéljen
nekik. E közlés megerősíti a már hallottakat. Mintegy 200 hún vitéz telepedett
meg az akkor még egészen néptelen hegyek között: Grimentz és Ayer vidékén.
A Rhone völgyéből történt bevándorlásokkal új telepek keletkeztek s a keresz
ténység felvételével feledésbe mentek régi szokásaik. A névtelen utazó szerint a
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lakosság eredeti nyelvét megrontották az idegen kölcsönzések és teljesen elferdí
tették. Külön figyelmére méltatja vándor, nomád természetüket, mely életmódjuk
nak jelenleg is karakterisztikus sajátságát képezi.
Horváth Mihályt ^ szavaiból sejthetőleg e közlés bírta rá, bogy 1853 nyarán
Svájczban kutasson az állítólagos bún ivadékok után. Sioni tanulmányai alapján
az entremonti és anniviersi völgyek közül7 melyeket a hagyomány ál'ítólag lete
lepedési belyekül megjelölt, az utóbbit választá kutatásainak színteréül, mint a
mely völgy zárkózott, rejtettebb fekvésénél s lakosságának nagyobb mérvű elszige
teltségénél fogva kutatásaiban több sikerrel biztatta. E kutatást már egy újabb
szempont is irányította: Rivaz kanonok fennmaradt jegyzeteinek ama adata, mely
szerint a források által említett hunok neve a kalandozó magyarságnak ide mene
kült csapataira vonatkozik. A völgy magasan fekvő, begyháttól elfedett nyílá
sával, folyójának görgeteges,
meredek ágyával csakugyan al
kalmas helynek látszik előtte a
menekülésre. Horváth Mihály
Wissoyeban fogadó hiányában
a lelkésznél szálit meg s annak
segítségével folytatta szűk körre
terjedő kutatásait. Megfigyeli
építkezésüket, a lakosság típu
sát, nyelvét és szokásait. Nyel
vüket franczia, olasz s más, tán
gaeí s egyéb nyelvekből össze
zagyvált szabálytalan tájnyelv
nek tartja, melyből összegyűj
tött néhány lakhely-, természeti-,
tárgy-, család- és mitológiai
nevet; feljegyzett egy rövidke
mesét és egy ilyen regét. A
1. á. St -Luci leányok.
típus vizsgálatánál nem tartja
kizártnak, hogy a nép eredeti jellegét csak azóta veszítette el, mióta a kanton
többi népeivel sűrűbben érintkezik. Szógyűjteményében néhány helynevet a magyar
ból igyekszik megfejteni, egyébként azonban ama végkövetkeztetésre jut, hogy:
„ezen összesen négy-ötezer lélekből álló (a számadat hibás), bár azt egy homá
lyos hagyomány a hunoktól származtatja le, ezek maradványának bebizonyítani,
jelenleg, tizennégy század lefolyta után, minden határozottabb történelmi adat
s bizonyítvány híjában,, egyáltalában lehetetlen."
1878-ban a kérdés újra szőnyegre került. Botka Tivadar foglalkozott vele,
a ki a svájczi kőbe vésett emberfejeket (Hunnen-Köpfe) az archeológusokkal már
nem is hunokra, hanem a magyarokra vonatkoztatja, kiket nyugaton a hunokkal
tévesztettek össze.
Az 1888. év nyarán Réthy László járta be a vidéket, hogy az eredet kérdésérü világot derítsen, 1 De mert a lakosság . külső típusában, életében, szoká1
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saiban, nyelvében semmi olyast nem talált, mi e származást bizonyítaná, azzal
vetette el a hún-eredetet, hogy annak hírét csak a néprege teremtette meg. E sze
rint a hún elnevezésre a völgyben elszórt halmok adtak alkalmat, melyekben —
mint Észak-Németországban a Hunengräberben (eredetileg csak kó'sírt jelent) a népetymologia Bourrit genfi író óta hún emléket látott. Ez az elmélet eléggé tetszetős,
bár a nagyszámú mondák között egy sincs, mely támogatná.
Fischer Károly Antal a hún-székely rokonságnak mai napig is lelkes híve,
már a hatvanas években érdeklődéssel foglalkozott a kérdéssel, de behatóbban csak
a nyolczvanas években mélyedt el tanulmányaiba, melynek eredményeit az 1884.
és 1886. tanulmányútja után Zürichben német nyelven megjelent müvében: Die
Hunnen im Schweizerischen Eifischfale und ihre Nachkommen bis auf die heutige
Zeit" tette közzé. E munka széleskörű tanulmány: az akkor ismert összes forrá
soknak buzgó feldolgozása és — mint arról alkalmam volt meggyőződni — lelki
ismeretes helyszíni kutatások alapján készült. Míg Réthy kételkedve, csaknem előre
lemondással indult a völgybe, Fischer szinte lelkes elragadtatással és a győzelem
biztos tudatával végezte munkáját, melynek folyamán túlbecsülte adatainak jelentő
ségét, mert mindent kedvencz tanának szempontjából ítélt meg. A külföldi kritika
azonban (Jegerlehner) megtámadta nyelvészeti és történeti fejtegetéseit és tanítását
a mondák világába utasította. Müve mindazonáltal oly érdekes, részletes és terje
delmes ismertetése mindannak, mi az anniviardokra vonatkozik, hogy a nép jellem
zésénél mellözhetetlennek látszik s mi is azt vesszük alapul. Más kérdés, hogy
érdemes-e csakugyan e néppel foglalkozni akkor, mikor az egész theoria oly fan
tasztikusnak látszik, hogy a többség azt néhány író felületes állításának tulajdo
nítja, mely csak a Baedekerek nyomán juthatott be a köztudatba? Szerintünk a
theoria e széleskörű elterjedtségénél és közvetlen érdekeltségünknél fogva az anniviardokkal röviden megismerkedni akkor sem lesz felesleges, ha a teória csak
ugyan tarthatatlannak is bizonyul.
Az anniviersi völgy (Val d'Anniviers) a Rhónenak egy északra nyúló szűk,
változatos és jellemzetes mellékvölgye, mely Siders átellenében tekintélyes magas
ságból ereszkedve alá, szűk szakadékban tereli a Navigence vizét a Rhone med
rébe. A völgy bejárata el van rejtve a szemlélő elől s így a vercorini vagy a
niouci platóra kell feljutnunk, hogy áttekintést nyerhessünk. Előttünk nyúlik el
most a völgy hosszan, mintegy titokzatos homályba burkolódzva, melyből távolról
a Morning havas, gleccseres csúcsa fényes ragyogásával válik ki. Mintegy 7—8
órára van szükségünk, hogy a folyton emelkedő utat kocsin vagy öszvérháton
Zinalig megtehessük, melyen túl hatalmas hegyóriások zárják el a közlekedést.
Siders 538 méternyire fekszik a tenger színe felett. Nioucot már 920 méteres
magasságban hagytuk el, hogy Vissoyen át (1221 m) Zinalig jussunk (1678).
A Navigence bármely partján előrehaladhatunk, de jobb, ha a jobb partot választ
juk, mert itt kitűnő, mesteri szekérút áll rendelkezésünkre. SidersbÖl tehát a Rhone
hídján át a PfynerdŐ felé tartunk, honnan az út merész, meredek vonalban a völgy
bejáratához kanyarodik. Egy jó órai út után már fenn vagyunk a niouci platón,
melynek arczulata, kultúrája a mélyen fekvő Rhone völgyétől élesen különbözik.
Éppen a változatosság: A kedves, szelíd effektusoknak a nagyszerű, komor alpesi
képekkel való variácziója teszi a völgy fő vonzó erejét. A niouci plató után
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elérjük a két Pontisnak hatalmas, égbemeredö sziklafalait. Két óriási, a folyóktól
a finom fehér mészköbe vájt eróziós sziklahasadékot, melynek falaiba bevágták
az alagutas szekérutat. Odább' szelídül a vidék; enyhébb, rétekkel tarkított lejtök
foglalják el a kopár falak helyét s jobbról balról patakok futnak a Navigence
vizébe. Sürü, sötét fenyvesek váltakoznak a világoszöldben pompázó legelökkel, s
itt ott csak kis távolság választja el a kerti művelést az alpesi gazdálkodástól.
A falvak egy része a völgyben fekszik, más része különböző magasságban a hegy
hátakon. Legnehezebb elérni Chandolint, mely 1936 méternyire van a tenger színe
felett. Jobbára a völgy közepén csoportosulnak, közel a Nävi gen céhez, de a tanyák
szétszórva fekszenek oly számban, hogy nyári ideiglenes lakásokkal, csűrökkel és
•ólakkal csaknem mindenütt meg vannak rakva a hegyoldalak. Jelenlrg a falvak
{1905 óta) hat politikai községet alkotnak, melyeknek némelyike több helységet
foglal magában. Ezek: Ayer, Vissoye, Grimentz, St. Jean. St. Luc és Cbandolin.
A völgy lakosságának száma
kevés s emelkedést alig mutat,
1880-tól 1900-ig csak 68 fővel
gyarapodott, miáltal 2238-ra
rúgott. Tévedett tehát Horváth
Mihály, ki már 1853-ban négy
ötezerre becsülte a számukat.
Vissoye körülbelül közepén fek
szik a völgynek, melynek a
múltban vitt nagy szerepével
és kedvező fekvésénél fogva
főhelye lett. Bár tekintélyes
magasságban van (1230 méter
rel a tenger színe felett), kör
nyező magas hegyei megvédik
.a hideg szelektől s könnyen
2. á. St.-Jeani leányok.
hozzáférhető fenyves és lombos
-erdeikkel, kertjeikkel klímáját egyenletessé és kellemessé teszik. Jelentékenyebb
szerepét a középkorban annak köszönhette, hogy a „Les Seigneurs d'Anniviers"
lakóhelye volt. Régi festői vára a különálló dombon épült, most a Mária-kápolna
díszíti azt. E kis dombról a zúgó Navigence mentén messze betekinthetünk a
völgybe s a községet is jobban szemügyre vehetjük. A falu közepén van szent
Euphémiának szentelt plébánia-temploma 1239-bÖl, melyet többször restauráltak
és újabban 1902-ben színes üvegekkel láttak el. Körülötte a kis temető, mellette
a plébánia. A régi elpusztult vár helyett a templomhoz közel új várat emeltek,
melyben a vicedominus lakott, de az 1879-iki nagy tűzvész óta ennek is csak
romjai maradtak fenn. A község házai közt vannak tetszetős, csinos épületek s az
•egész község felépítésében bizonyos praktikus és ízléses szellem nyilatkozik. Némi
élénkséget ad neki a sok turista, kik a két hotelt nagy számmal keresik fel.
A monda szerint a völgyet három ember fedezte fel és népesítette be, a
kik a Tourmanche-völgybol a Zmuttgleccseren és a Col Durandon át jöttek a völgy
•déli részeibe és innen észak felé terjeszkedtek tovább. Minthogy tehát e telepü-
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lést így később tömegesebb beköltözésnek kellett követni, Fischer azt is állítja,
hogy a bevándorlás két időszakban és csapatban történt: az egyik csapat a Pencini
Alpok déli részéről a langobardoktól vagy a liguriaiaktól űzetve a VI. században,
a másik csapat a francziaországi mórok elől a VIII. században menekült új lakó
helyére. Az itáliai bevándorlás lehetőségét a nép klimatológiai változásokkal, eltűnt
hegyi utak maradványaival magyarázza. Az újabb kritika szerint a déli beván
dorlás mondája az olasz kereskedők látogatásának emléke, a mit inkább magukra
vonatkoztattak, mintsem egykori hübéruraik lakóhelyéről: a Rhone völgyéből szár
maztassák magukat. Tehát északról történt volna a betelepedés. Délről hatalmas
hóval és jéggel borított hegyóriásokkal van a völgy elzárva; az északi sidersi és
a délibb, anniviersi praehistorikus leletek egybevágósága ellenben azt bizonyítja,

3. á. St.-Jeani gyermekek.
hogy e helyek között már a bronzkorszakban is volt érintkezés. Hogy azonban a
római kultúra meddig hatolt fel a völgyben, nem lehet megállapítani, a mint hogy
a XI. századig, a mikorra a hagyomány által említett térítésnek időpontját is
lehetne helyezni, semmi bizonyost nem tudunk.
A XI. században a jelentékeny anniviersi uradalom Annivisium néven a
savojai grófokról a sioni püspökségre szállt. A püspökség az uradalom vezetését a
Vissoyében lakó vicedominusra (Grand chatelain) bízta, a ki egyúttal birói tisztet
is gyakorolt. E méltóságot már 1200 körül az „Anniviardi urak" nemzetsége viseli,
mely annyira elhatalmasodik, hogy a püspökségtől az egész völgyet hübérbirtokába
veszi.
A nemzetség utolsó tagja: II. Jakab (v. János ?) Leányának: Beatrixnek
kézével Annivisium 1380-ban Ráron Péterre és családjaira száll, de azt csak
egy félszázadig képes megtartani. 1415-ben már a sitteni püspöktől kinevezett vár-

nagy kormányozza
a völgyet, mígnem
1798-ban az ö hi
vatala is megszűnik
s az anniviardok
minden hűbéri kö
telezettségtől és be
folyástól függetle
nítik magukat. E
néhány század alatt
már kiléptek zárkózottságukból is:
Gyakran lejönnek a
Rhone völgyébe, hol
szőlőföldeket vásá
rolnak s hosszas
vonakodás után a
sidersi kerületi gyű
lésben is állandóan
képviseltetik magu
kat. A völgy 1799ben megmenekült a
franczia csapatok
pusztításától, de ter
mészeti csapások
tól : hegyomlástól,
vízáradástól és tűz
vésztől annál többet
szenvedett.
Az anniviardok
testalkata általában
közepes magasságú,
de a folytonos mun
ka erőssé és izmos
sá edzette. A ko
ponya felső né
zete az oválishoz
közeledik. Az arcz
szabályos, egyedül
a járomcsontok dűl
nek ki erősebben,
a mi a magasan
ívelt nyílt homlok
kal, veresbejátszó
barna arczszínnel s
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a tömött fekete hajzattal jellemző külsejükre. Tekintetük nyílt, egyenes arczkifejezésükön azonban meglátszik, hogy szellemi erejüket a folytonos munka lenyűgözi, bár
nem bénítja meg. Egész gondolkodásuk, munkabeosztásuk higgadt, körültekintő komoly
ságra vall. Mivel zárkózottságukkal teljesen még most sem szakítottak, hagyomá
nyos patriarchális életük egymás munkájának és javainak kölcsönös megbecsülé
sére vezette őket és máig is ébren tartja régi erkölcseiket. Békés egyetértésben
vándorolnak s dolgoznak együtt, a nélkül, hogy barátságukat valamelyes csalárdság
zavarná meg. Egy nagy közösség tagjainak érzik magukat, melyet már saját érde
kükben sem szabad megrövidíteni. Áz árvákat ingyen nevelik fel, az adás-vevésnél
pedig nincs szükségük írásos szerződésre. De az idegenektől annál féltékenyebben
őrzik javaikat. Jelenleg is ritkán történik meg, hogy házasságra lépjenek velük,
fekvő birtokot pedig egyáltalában nem adnak el nekik. Az összetartozás érzetének
a közös munkán, elszigetelt hazájukon kívül van még egy más forrása i s : a
vallásos áhítat. Mindnyájan hitbuzgó katholikusok. A középkorban ők is elégették
a „boszorkányokat*. Ma szinte fanatizmussal csüggnek vallásukon, melynek ájtatosságaira messziről sereglenek össze vagy legalább is képviseltetik ott magukat.
Az istentiszteletekre minden tanya leküld egy pásztort, hogy a többi helyett is
imádkozzék. Vallásosságukat hirdeti a sok kápolna, útmenti kereszt, a szent
képek, jelek és jámbor feliratok. E körülmények csak megerősítik jámborságukat,
mely mélyebb forrásból: az erkölcsök erejéből táplálkozik. Mindez bizonyos lelki
harmóniát kölcsönöz nekik, mely nyugodt, önérzetes tekintetükön is meglátszik.
Föllépésük rendesen komoly, de szívesen enyelegnek, kötődnek egymással, a
nélkül, hogy sérteni akarnának. A mezőkről akárhányszor fülünkbe cseng a
leányok kaczaja, nevetgélése, melylyel vigan végzik munkájukat. Költséges szóra
kozásokat azonban nem engednek meg maguknak. Takarékoskodni kell, hogy a
nehéz munka gyümölcse fedezhesse a szükségletet. Élelmüket nyájaik szolgál
tatják, míg egyéb szükségletüket, mint épületeiket, ruháikat jórészt maguk készítik.
Nagy vagyont igaz, hogy nem gyűjtenek, de a nélkülözést sem igen ösmerik,
ha természeti csapások sújtják őket, önérzetük tiltakozik az ellen, hogy segít
séget fogadjanak el mástól, ha a bajon saját erejükből is tudnak segíteni.
Étkezésükben nagy mérsékletet mutatnak, melytől csak lakomáik engednek
meg egy kis eltérést. A hosszú mezei munka ideje alatt a régi rozskenyér, a
sajt és a tej az állandó eledelük. Eégebben odahaza is csak vasárnaponként
került hús az asztalra, de jelenleg a leves mellett marha- és sertéshús csaknem
mindennapi eledelüket alkotja. A tél kezdetén minden család több állatot vág le
s a húst kis darabokban besózva s esetleg kiszárítva teszi félre. Különösen a
a sajtot és bort őrzik meg hosszú ideig. Vendégszerető házuk szívesen nyitva
áll mások előtt s ha szüretről hazatérnek vagy kenyeret sütnek, rokonaiknak
ajándékot küldenek belőle.
A ruházatot (1. á.) is az az egyszerűség jellemzi, mely egész életmódjukat irá
nyítja. Összeállításában nem a csín, idö és alkalomszerinti divat, hanem az olcsóság
és a czélszerüség az iránytadó. Innen van, hogy az alkalmi, ünnepi öltözeteket
a hétköznapiaktól legfeljebb a kelme finomabb volta különbözteti meg. Juhnyájaik
gyapjából maguk készítik rendesen sötétebb színű ruhájukat. A férfiak ruháján
nincs semmi jellegzetes, de a nőknél az ujjnélküli mellényke mellett a kalap
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különösebb figyelmet érdemel. (2. á.) Igen alacsony (max. 5 cm.) fekete nemezből
készült kalap ez, melynek két szélét lenyomják, mi az arcznak előnyös keretet ad.
A kalapot szalag díszíti, az öregeknél rendesen fekete, a fiataloknál kék vagy
fehér, de fiatalabbaknál is lehet látni sötét színeket, Hajukat szorosan lefésülik s
egy csomóban rendezik el, melyet sárga réztüvel tartanak össze. Minden ékes
ségük az a kis nyakkendő, mely elmaradhatatlan a vasárnapokon.
Templomi ünnepélyességeken, körmenetek alkalmával feltűnik az elöljárók
hosszú fekete kabátja (manteau de cérémonie) és a hivatalos kézbesítőnek a
háton a völgy czímerével díszített veres talárja. A vallásos szövetkezés j e l e : a
fehér vászonkabát (robe de fraternité) a hálókabáthoz hasonlít, melyet a csípőben
zsinórral szorítanak össze. Ilyen szövetkezés az oltári szentségé. Ennek 18 éves
koruktól lehetnek tagjai: vasárnaponként felváltva viselik majd egyedül, majd a

5. á. A tej feldolgozása.
voile-vel, egy széles fehér vászonkendővel. A „voile" sohasem hiányzik róluk a
körmeneteknél és temetéseknél. A vászonkabát ilyenkor mint habit pour funébre
szerepel s a csoportoknak festői jelleget ad. Még egy kis csuklya járul hozzá,
melyet egészen a fejre húznak, ha a halottat ruhába öltöztetik, E tisztán
vallásos jellegű ruhadarabokon kívül semmijük sincs, mi emelné megjelenésüket.
Régebben is csak egy-egy kis ráncz, valamivel több szallag díszítette kabát
kájukat. Sivár egyhangúság ömlik el rajtuk, a mint egyszerű sötét, a hegyi mun
kához szabott ruhájukban mindennapi teendőiket végezik.
A nép szokásai Malten névtelenjének forrásai szerint több eredetiséget és
változatosságot mutattak. „Ősi szokásaink", mondja az öreg vissoyei lakos, „el
enyésztek s a, melyek születés, lakodalom, halálesetek, a tavaszi s őszi ünnep
alkalmaival még fennmaradtak, évről évre többet és többet veszítenek eredeti tar
talmukból, annyira, hogy alig hasonlítanak már azokhoz, melyeket ifjúságomban
láttam. Ötven-hatvan esztendő múlva hihetőleg nyomuk is el fog ott veszni".
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Jelenleg általános és helyi ünnepeik egyszerűek, különösebb népszokások
nélkül folynak le, lényegükét mindig az egyházi szertartás adja, mely rendesen
ünnepélyes körmenetekkel kapcsolatos. Körmenetet nemcsak kalendárium szerint
tartanak, hanem mindannyiszor, a hányszor valamely veszedelmet: tűzvészt, ziva
tart akarnak elhárítani. E körmenetek az elöljáróságnak és a nőknek hagyományos
ünnepi és vallásos ruházatával kellemes benyomást tesznek. Egész ünnepi aktusuk
a templomhoz fűződik. Abban állítják fel karácsonykor feldíszített karácsonyfájukat,
annak környékét szórják tele virágvasárnapkor margarétával és fenyőágakkal.
A húshagyó-keddi maszkirozásánál és a karácsonyi kalácsáldásnál nevezetesebb
mozzanatot nem is említhetünk. Legzajosabbak még úrnapi ünnepségeik, a mikor
katonaság állja körül a templomot s tamburával, síppal, kürttel ünnepelnek a
szabadban felállított virágos oltárok körül. Böjtjeikét, különösen a hamvazószerdát,

G. á. Pásztórkunyhó és karám.
szigorúan megülik, de halottak estéjén nincsenek kivilágítva sírjaik, karácsonykor
nem házalnak a mi kedves betlehemünkkel s húsvétkor nem festenek szép czifra
piros tojásokat. Különösebben készülődnek patronusünnepeikre. Ilyen volt Saint Luc
lakóinak 1912 augusztus 3-án tartott zászlószenteléssel kapcsolatos patrónusünnepe,
melynek körmenetéhez napoleonkori katonaruhákat öltöttek magukra s vezetőik
lendületes szónoklatokban hirdették a dal erejét. Ez ünnepeket szerény kis össze
jövetel vagy a községházán rendezett áldomás rekeszti be, hol dal és felköszöntök
mellett adják kézről kézre a fapoharakat. Ha végig akarjuk nézni őket, nem lehet
a poharat visszautasítani.
Nemi életük jellemző vonása: házasság előtt a kellő önmegtartóztatás. Szi
gorúan erkölcsös életet folytatnak s ha e téren visszaélések történnek, úgy a leg
szigorúbb büntetésben részesülnek. Ha a férfi a leányt nőül venni vonakodik, súlyos
pénzbírság vagy börtön vár reá. A bűnösség megállapításánál döntő bizonyítékul
az eskü szolgál s a birói ítélet szigorúsága alól a bűnös nő sem menekül. A kik
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megelégelik a magános életet, azoknak háromkirálynapja előestéjén egy tizenkétajtajú házhoz kell csak menniök — tartja a néphit — s mindenik ajtó előtt 12
páter nostert elmondani. Ha másnap böjtölve, ruháikat a vánkosra teszik, meg
álmodják a jövendőbelijüket. Az eljegyzés a családi összejövetelen már gyűrüváltás
által is, rendesen azonban azáltal történik, hogy a vőlegény menyasszonyának
selyemkendőt és egy érmet ad át. Ha az eljegyzés a leány kívánságára bomlik
fel, az ajándéktárgyakat vissza kell küldenie, míg a renitens vőlegény kárpótlást
fizet. E szokás itt is a leányvásár elkopott szokásának látszik. Az eljegyzést két
hét múlva követi az esküvő. Az egyházi szertartás rendesen a kora reggeli órák-

7. á. Tűzhely.
ban történik s este egy kis egyszerű lakomát tartanak, mely azonban a hajnali
órákba nem nyúlik bele. Utána mindkét fél egy időre külön költözik. A másnap,
sőt esetleg még aznap délelőttje már mindeniküket szorgalmas mezei munkáknál
találja: vetései mellett vagy állatai oldalán. Mert a munka a fő. Az asszony is
csak egy pár napot veszíthet, mikor a dologra teljesen képtelen. A keresztelő még
az esküvőnél is egyszerűbb. A keresztszülök kíséret nélkül viszik a templomba a
kisdedet. Ez alkalomra a keresztanya ünneplőjét veszi fel: bársonynyal szegett
blúzát, kék szoknyáját virággal kivarrott fehér kötőjét s fehér nyakkendőjét. A férfi
mellén nagy szalagcsokor jelzi a hivatalos funkcziót. A vendégeket, a kik a kereszt
szülőkkel együtt valamelyes kis ajándékot: pénzt, ruhát hoztak magukkal, sajttal,
vajjal s borral kínálják meg. A családok nem idegenkednek a gyermekáldástól:
4 — 6 gyermekkel a legtöbb dicsekedhetik. Az avatás rendesen nem marad el. Az
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asszony ez alkalomra feketébe öltözik, hogy gyertyával é8 olvasóval kezében fogadja
a pap áldását. A gyeroiek nem élvezi a gyermekkori örömöket. Mihelyest lehetsé
ges, ha másként nem, kosárban viszik ki magukkal a mezőre, hogy munka mellett
nevelkedjék. Egy kié baba, kocsi, léghajó vagy kerepelő képezi az összes szóra
kozásukat, miket a szülők maguk szoktak készíteni a számukra. Nincsenek zajos,
vígjátékaik, csendes, egyhangú a gyermekségük, mint a minő lesz a nagykoruk.
Az iskolába jobbára nagy utat kell megtenniök, mi, különösen télen több órába
kerül. Hazulról már 6 órakor is el kell indulni, hogy a megelőző misén is jelen
lehessenek. Az iskolatermekben elkülö
nítve élnek egymástól a lányok és fiúk s
elég gondos oktatásban részesülnek, mely
mindig a katekizálással veszi kezdetét.
A hanyagot a lelkészlakra küldik, hogy
elvegye büntetését. Nagyobb részük azon
ban szorgalmasan végzi feladatát. Hat hó
napig tart az iskolai évük, melynek végezté
vel a sierri plébános elnöklete alatt teszik
le vizsgájukat. Mihelyest dologra alkal
masak, azonnal igénybe veszik őket s mint
egy átmenet nélkül érik el nagykorukat.
Kevés szabad idejét a legény ártatlan szó
rakozással tölti el. Kis csoportba verődnek
össze vasárnaponkint (3. á.) vagy a házak
előtt padokon üldögélnek s előveszik a har
monikát vagy a mandolint. Néhol a csű
rök kapuján megjegyzéseket lehet olvasni,
melyekkel két falu népe évődik egymással.
Les jeunnes fiiles
Painsec sönt tendre
comme la pierreet
les filies de St.-Jean
sönt comme la rose.
Ujabban már felkeresik a hotelek
közelében épült mulatókat is, de zajosabb
8. á. Vissoye-i kályha.
mulatságot itt sem engednek meg maguk
nak. Lázas izgalommal készülnek azonban fönn a hegyeken a tehénviadalokhoz.
Legizmosabb állataikat választják ki e czélra. Hónapokon át jól tartják, beczézik,
ü
°gy győztesen kerüljön ki a küzdelemből. A mely állat az arénáról a többit
kiveri, az lesz a királynő. Az ősz végén lombbal és virággal díszítve halad a nyáj
élén a faluba. A viadalnak még politikai fontossága is van. A győzelemnek oly
na
g y jelentőséget tulajdonítanak, hogy a községi választásoknál a győztes tehén
birtokosának szerencséjét akárhányszor e siker dönti el.
Betegségükben szerepet játszanak a tudós asszonyok (les sages femmes), kik
azonban nem kuruzslással, hanem orvosságokkal gyógyítanak. Ha valaki közülök
idegenben, például a Rhone völgyében hal el, tetemeit szülőföldjére hozzák, hogy
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a családi hamvak közt nyugodjék. Mielőtt az új út elkészült volna, Monod szerint
különös módon történt a halottszállitás. A halottat egy lóra vagy öszvérre ültet
ték és két keresztbe fektetett bottal a nyereghez erősítették. Valamennyi barátja
és atyafia kíséretébe állott a halottnak, a melynek karjai a kocsirázás következ
tében rendetlenül mozogtak ide s oda. A temetési szertartások néhány karakterisz
tikus keleti színezetű vonást őriztek meg. A halott mellé virrasztót rendelnek.
A virrasztók vagy a falu vénasszonyai vagy a rokonság közül kerülnek ki, a

9. á. Részlet egy utczai szobából.
minthogy a sírt is rendesen a rokonok ássák meg. Temetés előtt a ravatalt vagy
a ház előtt vagy a templomban állítják fel. A koporsó körül összegyűlnek övéi
és barátjai, hogy a halottól kézérintés kíséretében néhány szóval búcsút vegyenek.
A szertartás többnyire a templomban kezdődik, hol a szentszövetségi tagok jelleg
zetes fehér ruhájukban és kendőjükben, a nőrokonok széles gyászszalaggal (a
barbettevel) jelennek meg, míg sokan az asszonyok közül díszes, faragott fatáblácskákon (palettes á chandelles) gyertyákat tartanak. Beszentelés és mise után
viszik a koporsót a sírhoz, hol a közönség sorjában halad el a koporsó előtt és
mindenki beszenteli. A temetést szerény halotti tor követi, melyen az elöljáróság
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hivatalos közegei az esetleges örökséget is felosztják a rokonok között. E tor
rendesen a községházának nagytermében folyik le, melyet e czélra felajánlanak
a rokonoknak. A torhoz való bort az elhunyt tette félre ez alkalomra. Eddig
senkinek sem volt szabad érinteni. Van rá adat, hogy régebben a koporsóra is
tettek egy czinkkorsót, melynek tartalmát az elhunyt emlékére megízlelték.
Az anniviardok vidéküknek topographiai viszonyai szerint kettős gazdálko
dást folytatnak; a völgyben földműveléssel, a hegyhátakon pedig állattenyész
téssel foglalkoznak. Jövedelmi főforrásuk mégis az alpesi gazdálkodás, mely
rendszerint június 21-től szeptember 21-ig tart s ez idő alatt a mélyebben fekvő
területek művelésével parallel történik. Minthogy azonban sok a terméketlen
terület, birtokaik egymástól elszórva, több óra-, esetleg napnyi távolságra fek
szenek, miért a föld teljes kihasználására valóságos nomád életet kell folytatniuk.
Az időnek változása szerint változtatják ők is lakóhelyüket s vándorútjukra egész
családjukat összes állataikat és vagyonukat magukkal viszik, a miért az elhagyott
helyek egészen kihaltnak látszanak. A legtöbb faluban még őrt sem hagynak
hátra, annyira megbíznak egymásban. Mivel foglalkozásuk hosszabb időre is egy
helyhez köti Őket, főbb állomáshelyeiken mayeneket, ideiglenes szállásokat ren
deznek be. így minden családnak több, rendesen 10, de a vagyonosabbaknak
4 0 — 5 0 épülete is van a völgy különböző részein.
Mihelyt leolvadt a hó a sidersi hegyekről, az egész völgy megmozdul.
Mindenütt hosszú sorokban haladnak a Rhone völgye felé. A menet rendesen
három részből alakul. Elöl .a háztartás fejei: a családapa és anya haladnak,
kedvencz állatukkal: az öszvérrel, mely a szükséges házieszközöket viszi. A család
többi tagja és a gyermekek következnek erre, kik mögött a menetet a kisebb
állatok: kecskék, juhok és sertések zárják be. Néhány hétre megélénkítik a
völgy elhagyott telepeit s megdolgozzák szőlőhegyeiket. Ez a munka vígan folyik.
Naponkint kisebb csapatokban, trombita és síp hangjai mellett sietnek a csapatok
munkájukra, melynek végeztével odahaza esténként víg mulatozással: iddogálással
és tánczczal fejezik be a napot. E mulatozásokról ki vannak zárva az asszonyok.
Húsvét előtt már indulnak vissza a hegyek közé, hogy áprilisban, mélyebb fek
vésű falvaik körül megműveljék a földeket. Ásóval, kapával szántják föl, elvetik
az árpát, rozsot, kendert, elültetik a burgonyát. Termőföldjeik majd 1900 méter
magasságba nyúlnak fel s e körülmény az úgyis nehéz kézimunkát még fárad
ságosabbá teszi.
A május magasabban fekvő szállásaikon a mayenekben (4. á.) találja őket, hol
elszórják a szénamagot és ezzel egyidejűleg elrendezik a közös munkát, kijavítják
a vízvezetékeket. Júniustól kezdve már kettős gazdálkodást kell folytatniok. Lenn
le kell kaszálni a rétet, le kell aratni a gabonát, míg a hegyeken megkezdődik
az alpesi gazdálkodás. A tehenek egy része visszamaradt a mayenekben, de a
többit már felhajtják a legelőre. Főfoglalkozásuk a tejtermelés. Halászattal éppen
nem, vadászattal is inkább csak szórakozásból foglalkoznak. A vadászati jogot különben
is minden egyes állatra külön és drágán kell megfizetniük. Mivel a hóhatár Wallisban magasan marad, a legelők mintegy 2700 méteres magasságba nyúlnak fel
az erdők vonalától s így mintegy 900 méteres magassági zónában terülnek el.
A 21 legelő (Alp, Montagne) túlnyomólag konzorcziumok kezében vau, melyek
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a tejtermelés czéljaira karámokkal egybekapcsolt hőházakat emeltek a hegyhátakon.
(6. á.) A munkát az annhnersi völgyben kizárólag férfiak végzik, egy-egy legelőn és
tanyán hét—kilencz, kik mindenikének megvan a pontosan kiszabott munkaköre.
A maetro (maitre) gyakorolja a felügyeletet, készíti a sajtot és vezeti a háztar
tást. (5. á.) A patro készíti a zsendiczét és a vajat. A vigli (vili) őrzi a marhát.
Hozzájuk járul a mayer (major, a kanász) és a bercier (juhász\
Evenkint újból választják
a pásztorokat. Jobbára szálas,
edzett férfiak, kik buzgón vég
zik munkájukat és nagy ragasz
kodást árulnak el legelőikhez
és nyájaikhoz. Ügyes, de egy
szerű emberek, kiknek látóköre
nem igen terjed túl hatáskörü
kön. Csillagismeretük szegényes,
jóslásaik egyszerűek és naivak,
mint a minők mondáik is, mé
rveknek nagy kedvelői. Az elég
bő tejterméket őszszel osztják
ki a tagok között. Még most
is található oly fahasáb, melyen
a tejterméket az illető birtokos
házjele mellett vonalakkal és
pontokkal jelölték meg. (Taillis.)
A pásztorok életét a néha tar
tott tehénviadalon kívül mi sem
élénkíti. Érdekes mozzanata
azonban a premices. A pap a
hegyek benépesülése után né
hány napra kunyhóról kunyhóra
jár, s áldást oszt ki közöttük.
Hálából ezért a legeltetés har
madik napján fejt tejből sajtot
(premices) készítenek, melyet
10. á. Kápolna Combazban.
augusztus végén a faluban a
főpásztor bizonyos szertartások kíséretében nyújt át a plébánosnak. A premices
azon dézsmának lehet a maradéka, melyet a középkorban a falu az uraság részére
a legeltetésért fizetett. Az ünnepélyes átadás előtt a főpásztorok a templomba
mennek, hol a készített sajt nagysága szerint való sorban helyezkednek el. Áldás
után az elöljárósággal együtt a plébános lakásán gyűlnek öszsze lakomára, s itt
a szokás által előírt formában és sorrendben beszédeket tartanak. A völgy állat
állományában túlnyomó számmal a szarvasmarha szerepel. Az 1901. április 19.
számlálás szerint 2097 szarvasmarhára 1511 juh, 662 kecske, 253 sertés, 120
öszvér és 11 ló esett. A ló tehát kisebb szerepet játszik, sokkal kedveltebb
állatuk a hegyvidéken alkalmasabb összvér, de ebből is rendesen négy család bír
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egyet. Az alpesi gazdálkodással, mely szeptember 21-ig szokott tartani, mint
említettük, egyidőben lenn lekaszálják a rétet és learatják a gabonát. A termést
sarlóval vágják le s a nélkül, hogy asztagokba raknák, hátukon a Retzben azonnal
hazaszállítják, hogy a csűrben elhelyezzék. Kenyerüket rozsból készítik. E czélra
minden községnek nyilvános nagy kemenczéje van, hol évenkint 2—3 szór sütnek.
A kender áztatására a földbe hatalmas medenczét ásnak, melybe csatornán veze
tik a vizet. Feldolgozása már gépek segítségével történik. Szeptember végén
tehát véget ér a legeltetés, téli falvaik magtáraiba már be van hordva a termés,
újra mehetnek a Rhone völgyébe, hogy októberben leszüreteljenek. E völgyben
tudomásunk szerint a XIII. századtól már voltak szőlőföldjeik, melyeket annyira
gyarapították, hogy most már Siders környékének mintegy fele az övék. A szüre
telés különösebb szokások nélkül folyik le. A fürtöket nagy hordóba rakják s a
nedvet egyidöre ottani pinczéikbe helyezik el. Ott nyeri kristálytiszta színét és
kitűnő aromáját, mely e borokat közkedveltté teszi. A Réze-t az anniviardi való
ságos orvosságnak tartja. Az mindenre jó, nélküle még a betegágyas asszony sem
nyerheti vissza az egészségét. Ez a híres „Glacier" meljet a család sokszor 50
évig is eltartogat. Szüretelés után, novemberben a népesség egy része Zinalba megy,
másik része újra magasabbra húzódik, hogy a téli mayenekben rövid időre kipi
henje magát. De a két téli hónap sem múlik el tétlenségben. A férfiak ekkor
intézik el újabb községi teendőiket, míg a nök ruhát készítenek. E nomád életmód
nem egyéb okos gazdálkodási rendszernél, mely a föld minden javát nehéz mun
kával használja fel.
Az anniviardok egy része a Navigence völgyében telepedett meg, de másik
része magas, nehezen hozzáférhető hegyháton építette falvait, hogy közelebb essék
legelőihez. A mélyebben fekvő helységek továbbterjeszkedésére (talán Zinalt kivéve)
kevés a sík terület, ha tehát így fejlődnek, csaknem mindeniknek a hegyhátra
kell felkapaszkodnia. Mivel az erdőségek amúgy is közel esnek, a községet nem
fásítják be, az erösebb napfényt úgyis felfogják a házak, melyek egymáshoz
közel épültek. A falvak általában összefüggő egészet képeznek, Saint Jeanban
azonban határozottan három részt ismerünk fel, melyet a magassági viszonyok
szerint a lakosság is íehö, középső és alsó falunak nevez. A falvak középső
része rendesen a főútvonal mellett épült ki, melynek a hegyekre vivő mellék
ágai mentén helyezkedik el a többi házcsoport. Direkt szabályos utczát alig
találunk, mivel a meredek hegyoldal annak képzését igen megnehezíti. A házak
tehát jobbára egyes sorokban építvék, úgy hogy bejáratuk inkább oldalt nyúlik,
mint az útra néz. Ha a házhoz kis telek is tartozik, úgy ez nyitott, csak ritkán
van durván összerótt fa vagy kőkerítéssel elkülönítve. Néhol látunk egy kis virá
gos kertet is benne, hol százszorszép, harangvirág, viola virul, de az anniviardok
nagyobb gondot fordítanak gazdag veteményeseikre. Virágjukat inkább az ablak
párkánya alatt külön e czélra készült faragásokkal díszített polczokon helyezik
el. A házak között gyakran találunk hatalmas, magas épületeket, melyek közt a
háromemeletes sem ritkaság. A konstrukcziója mindeniknek ugyanaz. A mennyi
ben többnyire a hegyoldalhoz építvék: a ház elejének, esetleg az egésznek alsó
része kőből való, míg a többi fából készült. Az alsó házat éléstárnak használják,
másutt a gazdasági eszközöket helyezik el benne, míg a lakóhelyiségek mindig a
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faházban, foglaltatnak. Hogy ezeket lakhatóbbá tegyék, a falak nagy fenyőgeren
dáinak közét mohával töltik ki s belül külön faburkolattal látják el. A tetőt még
az újabb épületeknél id. hosszú deszkadarabokkal fedik. Bármily hatalmas legyen
is az épület, ablaka, de különösebben bejárata mindeniknek szűk s olykor kényel
metlen is. Többnyire erős kőlépcső vezet fel a faházba, melynek oldalfala mellett
kerítéssel ellátott függő tornácz vonul. A kerítés deszkaközei különböző módon
vannak kifűrészelve. A legtöbb lakás négy helyiségből áll. A bejárat a konyhába
nyílik, mely egyfelől a nagy szobához, másrészt pedig a kamarába visz. A konyha
(celli) tekintélyes részét a hatalmas, kőből készült tűzhely foglalja el. (7. á.) A kama
rában (sala) élelmiszerek mellett gazdasági eszközöket, ruhanemüeket tartanak.
A nagy szoba mellett, mely nappali tartózkodásra szolgál, van egy kisebb is, a

11. á. Pásztorkunyhó belseje.
tulajdonképpeni hálószoba, hol a hely kímélésére a tolóágyakat alkalmazzák.
A nagy szoba jellemző bútora az óriási tölgyfaasztal, mely mellett hosszú gyalult
pad áll. Egyszerű, de jó módra vall a berendezés, melynek hatását a sarokban
lévő díszes, czímeres cserépkályha emeli. (8. á.) Állóóra, ruhaszekrények, faládák álla
nak a fal mellett, elmaradhatatlan a feszület, szenteltvíztartó és szent képek. (9. á.)
Az épületek között első tekintetre felismerhető a községháza gazdagabb felira
tairól és díszítéseiről. Nagyobb román stílű temploma csak három községnek van,
de nagy a kápolnák száma a falu körül. Kis, néhány méter széles és mély épü
letek, melyeknek első részében csak a térdeplésre jut hely, de az oltár min
denütt szobrokkal és a mennyezet angyalfejekkel, virágfüzérekkel van díszítve.
Közepén emelkedik ki belőle a fából való nyitott harangtorony. (10. á.) A középü
letek között felemlítendők a nagy, nyilvános sütökemenczék, melyek a köépületböi
és az eléje épített félszerböl állanak. A vizet csövekben vezetik be a faluba s
előttük nagy vályúkban mossák a ruhát.
Néprajzi Értesítő. XIV,

•
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A melléképületek: a gabonacsiír (raha, raccas) a lakóházak mintájára épül,
a mennyiben szintén két részből áll, melyek közül az alsó köböl való és istállónak
vagy félszernek használják. A kőlapra elhelyezett fakeretböl oszlopok állanak ki.
Ezeken mintegy félméter átmérőjű kőkorongokat erősitenek. E korongokra fek
tetik az épület alapjául szolgáló fakeretet. A kőlapok megvédelmezik a nedves
ségtől s megakadályozzák az egér feljutását. Nálunk Székelyföldön Sóváradon is
úgy védekeznek ez ellen, hogy cséplés előtt a hatalmas asztagot lábra állítják.
Az épületet többnyire széles, nyitott folyosó veszi körül, melyben a gabonafélét
szokták száritani. Az ólak az épülettől csak annyiban különböznek, hogy a
faépület, mely itt a széna elraktározására szolgál, közvetlenül nyugszik a kőépületen. A mayenek épületei ugyanilyenek, csakhogy rendesen kisebbek, a lakóházak

12. á. Pásztorkunyhó.
még egyszerűbbek. A legelők tanyái külön figyelmet érdemelnek. A pásztorok
kunyhói durva kősziklákból Összerakott épületek, melyek két részből állanak.
Az elsőben, hol a jellemző nagy tűzhely és a pásztoroknak néhány deszkából
összerótt ágya áll, készítik a tejterméket, míg a másik kisebb helységben meg
őrzik. (11. á.) A tűzhely fölött a hatalmas üst láncza egy forgatható állványhoz van
erősítve. Közvetlen a kunyhó mellett a karám. Fakerítéssel körülvett, esetleg részekre
osztott és részben fedett helyiség a nyájak számára. A kunyhók mennél maga
sabban vannak, annál primitívebbek s végül egyszerű kőrakásokhoz hasonlítanak,
melyhez már az állat számára semmiféle védett hely nem csatlakozik. (12, á.)
Az anniviardinak tehát, mint láttuk, az építkezése is ol>an. mint egész
életmódja, egyszerű, mindenben a praktikust s nem a külső díszt szolgálja. így
tehát szegényes az ornamentikája is.
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Hiába kutatunk hímzett ruhák, faragott fakorsók után, azok ma már nin
csenek, a mi volt, köztudomás szerint, a régiségkereskedőkhöz került, Helylyel
közzel azonban egy-egy bútordarab faragáss, vagy pásztorkanna rajza jó ízlésre
mutat. Általánosabban azonban ezt csak a házdiszítések, (13. á.) festések és a kis
temetők fej fái hirdetik.
A festések többnyire a feliratokkal együtt fordulnak elő. E feliratok a ház
homlokzatán, oldalfalán a szobák keresztgerendáin vagy egyes bútordarabokon
találhatók. Legnagyobb számmal azonhan az orommezőn jelentkeznek. Kevés
kivétellel franczia szövegüek, de Ayerben és Grimentzben van köztük latin, sőt
németnyelvű is, mely utóbbiak már német építőmesterek müvei: Jegerlehner leg
alább úgy magyarázta meg, hogy az anniviardok házán, kik németül ma sem
tudnak, ily felirat is előfordul s állítását igazolja az, hogy a württembergi fel
iratok között találtunk formulát, mely egy grimentzi szoba keresztgerendájának felira
tával megegyezik.

13. á. Az ayeri községháza egyik faragott gerendája.
A württembergi felirat :
ALLES • ZUR • DER • HÖGSTEN • EHR • GOTTES •
GOTT • DER • BEWAHRE . DIESES • HAVS
ALLES • WAS • DAR • GEHET • EIN • VND AVSZ.
Az évszám látszólag: 1774.
A grimentzi:
GOT BEVAHRE DIESES HAUS UND ALE DIE GEN IN UND AUS
E ház a homlokzat felirata szerint 1779-ten épült.
Maradnak e szerint a franczia- és latinnyelvüek. Ezek mind a házépítésére
vonatkoznak s túlnyomólag vallásos színezetűek. Az építők Isten oltalmába ajánlják
s veszedelmek ellen segítségét kérik. A württembergi feliratokon kívül nagy
hasonlóságot mutatnak a székelyföldiekkel is. A mestergerendán néha a külső fel
irat szóról szóra ismétlődik. A mondatok közt egy-egy dombormű, családi czímer,
vagy Krisztus, Mária monogramm van kivésve. Előbbi nagy változatosságot
mutat. Gyűjtésünkből mintául kiválasztjuk a következő két feliratot.
11*
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Missionból, az orommezöből:
JESUS ~ MARIE JOSEPH N
PROTEGEZ GETTE MAISON—BÁTIR
JEAN CRETAZ ET SA FAME
EVPHEMIE CRETAZ—LANE 1857.
Vissoyeből, a keresztgerendáról:
HOC OPUS EIERI CURARUNT HONESTI CONJUGES ALOYSUS TABIN
VICECASTELANUS ET EUPHEMIA ROUX ANNO 1810.
A községházakon, melyek feliratai bőbeszédűek, találunk idézetet, bölcs
mondást. Ilyen az ayeri községház oldalán: (1799-ből).

14. á. Sírkereszt a vissoyei temetőben.
PAX PECUNDAT AGROS MESS1BUS— HORREA RUMPIT EXCIPIT
ET PLENO—DULCIA MUSTA LACU
A festmények egy része a parkárnyolat borítja, a másik különösen az
orommezőt vagy az ablakok környékét díszíti. Van köztük virágdísz (különösen
tulipánból, őszirózsából, margarétából kombinált füzér) csillag, nap- és holdképe
is, vendéglő czímer (hordó, kávéesésze), építőeszközök (fejsze, bárd, gyalu, kala
pács, ón, fürész), állatalak (kecske). Képleges jelentésük nem igen van, csak díszí
tésre valók. Kitűnnek közülök tetszetős formáikkal a virágfüzérek. Legtöbb részét
azonban már igen megviselte az idö. E házak jó régiek, mint az évszámok
mutatják, jobbára a XVIII. századból valók, de találunk évszámokat a XVI. szá
zadból is.
A sírkeresztek díszítésénél is a virág szerepel főmotivum gyanánt. (14. á.) Az
anniviardok három temetőben temetkeznek: a chandoliniban, a saint-luciben és a
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vissoyeiban. Legterjedelmesebb és legrégibb ezek közül a vissoyei. Mindenik a
templomot veszi körül s alacsony keresztjei alig látszanak ki a hantok sürü
növényzetéből. Néhány évtized előtt még alig lehetett látni köztük kőemlékeket,
ma azonban már rohamosan szaporodnak a vissoyei fakeresztek között. A legtöbb
fakereszt háztető formájában fazsindelylyel van fedve. A tetőzet elsősorban az
idő ellen védi a keresztet s igy ritkán van külön kifaragva. Az írásmezö, ha
van, a kereszt lábán nyer elhelyezést, de a halálozás évszámán és a halott kezdő
betűin kívül más jelölést nem mutat. A keresztágak rendesen a tulipán alakjának
körvonalakkal kombinált formáiból van kiképezve s végeik felé arányosan keske
nyednek. Csak elvétve találunk egy-egy alakot, hol a faragás csak az ágak
végére szorítkozik. Mert a diszítés rendesen az ágak találkozásából indul ki, a
hol gondosan kidolgozott rózsa, csillag, szív vagy a szélkerék uralja a részeket.
A központból olykor mellékágak nyúlnak ki s legyező (különösen Chandolinban)
vagy tulipánalakú díszítésekkel fejlesztik az egész tagozottságát, minek szilárd
ságát a keretül szolgáló erősített fagyürü biztositja. Legszebbek azon keresztek,
melyeknek faragása egészében stilizálja a virág rózsáját és leveleit. A kereszt
lába mélyen a földbe van eresztve, úgy hogy az írásmező a hanttal érintkezik.
A keresztek csaknem kivétel nélkül színezve vannak, de a festést igen megviselte
és lekoptatta az idő. Domináló színek: a fehér, kék, piros és fekete, melyeknek
Összeállítása olykor elég szerencsés, de legtöbbször disszonáns, mint azon levélfüzéres ágak színezése, melyek a keresztet ékesítik Más mint virágdíszítés nincs
rajta s az egésznek kiképzésében a halott nemére vagy korára hiába keresnénk
vonatkozást.
Az elmondottakkal rövid ethnographiai jellemzését óhajtottuk adni az anniviardoknak, mellőzve ama adatokat, melyek már a részletkérdések körébe vágnak
s ez összefoglaló kísérletezés anyagát nem képezhették. Azonban a közöltekből
is eléggé kitűnik, hogy az anniviardok ethnographiai sajátságai sokkal kisebb
körre szorítkoznak, mintsem azok az idegen eredet döntő bizonyítékai lehetnének.
A szokásoknak sokaktól hangoztatott s a típusnak esetleg fefedésbe ment válto
zása mellett azonban nem valószínűtlen, hogy hagyomány egy kis hún-töredék
bevándorlására vonatkozik, mely teljesen beolvadt a környezetébe. Mindenesetre
pedig egy józan gondolkodású becsületes néppel van dolgunk, mely sajátságos
életmódjával és okos gazdálkodásával a kultúra nivelláló hatása előtt megérdemli
a megemlékezést.
Dr. Makoldy Sándor.

Második belsöázsiaí utazásom néprajzi eredményei.
(Befejező közlemény.)

A nomádság házieszközei.
A kirgizség házieszközeit még nagyon fogyatékosan ismerjük. Az orosz
etnográfusok eddig főképen a letelepült népek készségeit, lakásuk berendezési
tárgyait, konyhafelszerelését gyűjtötték össze. Nem volt érkezésem hozzá, hogy a
kirgizség egész néprajzi irodalmát áttekintsem, a mi igen nagy munka, mert
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számos kis társulat közleményei nehezen is szerezhetők be. Mindenesetre a leg
jobbak közé tartozik első utazásom patrónusának Almásy Györgynek gyűjtése és
leírása ebben a kérdésben is. Almásy gyűjtése a karakirgizség északkeleti határ
vidékeire és a velük szomszédos kirgizkajzakok területére szorítkozik. Az én

1. á. Kirgiz házieszközök.
gyűjtéseim e területtől délnyugatra a karakirgizség szívéből és Khinai-Turkesztán
nyugati vidékeiről valók. A pamiri kirgizek területéről tudtommal ez az egyetlen
gyűjtemény.
A házieszközök a jurtban folyó csendes élet tartozékai. A mennyire általá
nosan elterjedt maga a jurt, annyira külömbözö a berendezésük. A kirgizkajzak
vagy a kalmak jurtját rögtön felismerjük, ha abba belépünk, de más a karakirgiz
jurtja is belülről, mint a pamiri kirgizé. Csak a tűzhely ugyanaz mindig.
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A hímzések, börtömlök, szerszámok stb. már nagyon változók, éppenúgy a járt
ajtófélfájának faragásai is, melyekről egy sorozatot már bemutattam. Gyűjtésem
ez a csoportja sem tarthat igényt teljességre. Szórványos adataim vannak csupán,
melyeket a gyűjtés sorrendjében sorolok fel most is.
Az Atbasi-medenczében láttam egy fából faragott játékszert, a „toguszkorgol"-t,
melyet Almásy ismertetett először. A kerekdedalakú deszkába
18 kisebb mélyedést és közepén két nagyobb tányérkaszerű mélyedést faragtak.
A játékban kilencz személy vehet részt. A 18 tányérka közül csak kilenczet
szabad lefoglalni, vagy pedig annál kevesebbet, a játékosok száma szerint.
E játékot többször láttam, s rendesen óriási nevetéssel végződött. Nem pénzre
űzött játék, hanem csupán szórakozás. Atbasiban úgy játszották, hogy kilencz
szem apró kavicsot tett kiki a maga tányérjába, azután a soros mindegyik társá
nak tányérkájába egy-egy kavicsszemet ejtett. Tetszése szerint haladhatott jobb

2. á. Sajtszárító.

3. á. Fonalat sodró asszony.

vagy balkéz felé, de ha az utolsó kavicsszemével olyan tányérkához került,
melyben páros kavicsszem volt, akkor azt mind haza kellett vinnie. Az első
nyertes az volt, a ki először szabadult meg kavicsszemeitől, a vesztes pedig, a
ki az összes kavicsszemeket összegyűjtötte. Nem volt időm belemélyedni a játék
fortélyaiba, s a mit az emlékezetre bíztam, azt már el is vesztettem, úgy, hogy
ma már nem tudom részletesen leírni a játékszabályokat. A játék nem egyszerű,
nem nagyon könnyű jól megtanulni.
Ugyancsak Atbasiban láttam munkaközben egy hímzéssel foglalkozó kirgiz nőt.
HímzÖkeretül fíízfapálczából előállított abroncsot használt, melyre fonállal feszitette
ki a fekete bársonyt. A bársonyra sürü sóoldattal rajzolta teljesen szabadon,
gondolat szerint a mintát. A rajzot kivarrta közönséges tűvel. Csak ezután tűzdelte
a selymet egy „i]mesübege"-nek nevezett horgolótű-fél ével.
A szarikoli (pamiri) kirgizek összes házieszközei körülbelül megvannak az
1. ábrán: Az újszülött bárányokat és gidákat a jurtban tartják, s ehhez a jurt
falánál czövekhez vert külön kötelet használnak. A kötélre erösebb fonálból
készült hurkokat erősítenek, s azzal kötik meg az állatokat. Ugyanezt nagyban a
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szabadban is láttam, a szopós csikók kötésére. A szopóscsikók táplálkozását a
mellékelt ábrán látható villával is szabályozzák, a melyet úgy erősítenek a csikó
fejére, hogy miatta szopni ne tudjon, de azért legelhessen. A bárányok, gidák
megkötésére szolgáló kötelet mindenütt láttam, de a szopós csikók villáját csak
a Szarikolon. Ugyancsak ritkán használt eszköz a vasczövek is, melyen karika van.
Ilyen czöveket a pamirokon vándorló kirgizeknél láttam. Ha a lovas megpihen,
beveri a vasczöveket, s ahhoz köti a lovát.

1. Szőttes. 2. Kardalakú
verőfa. — 3. Elválasztó
deszka. — 4. Osztó rúd.
5. Szövőállvány.
4. á. Szövőszék.
A szarikoli jurtokban és jurtok körül még a következőket láttam. A tűzhely
vasállványa itt nem kerek, mint a karakirgizé, hanem háromszögletű. Hozzá tar
tozik a vaskatlan, a mi minden jurtban megvan, de láttam hamulapátot (teroirkhalak)
is, s egy nagy vasfogót (ulakcseger), mely arra való, hogy a száraztrágyát jól
lehessen a tűzhöz rakni. Bizony a karakirgiz mindezt csak a markával végzi,
pedig neki is módjában lenne a bazáron ilyesmit vásárolni. Az izzó vaskatlant a
tűzről leemelve külön e czélra szolgáló abroncsra (tüpkücs) teszik. A Pamiron
minden vaskatlannak van fafedője, a mit északon igen ritkán lehet látni. A katlan
hoz tartozik egy nagy vas szűrőkanál (csömücs), néhány nagy fakanál (szuzgun)

5. á. Nemezhengerelés és szénaszállítás.
és helyenkint egy-egy kecskebőrből készített fujtató (körük). A fujtató szája tehén
szarvból van. A konyhához tartozik még néhány edény, így a sóvályú (tüzduk
csera), egy fából faragott röfhosszú edény, melybe a sósagyagot helyezik és
vizet öntenek rá. Az így előállított sóoldatot használják főzéskor, s külön e
czélra való fakanállal (kazik) merik ki. Sok a faedény a Szarikolon. Fából való
teknők, tálak és poharak. (Csara, tavak és ajak). Falapátot használnak a lisztes
tömlőhöz, s van gyúródeszkájuk (takta) és sodrófájuk (núrgus). Míg a karakirgi
zek a piszkos katlant egy darab vasbádoggal kotorják tisztára, nekik külön
fanyelű vakarószerszámuk van (krgics). A tejet lószőrbol font szűrővel szűrik
(ilgik), de nagyon sok orosz gyártású szűrőt is láttam már, többet, mint az
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orosz terület karakirgizeinél. A lepénysütéshez a szártoktól átvett öntöttvas edényt
(körmesdán) használnak. Ez lapos hengeralakú és szorosan beleülő fedele van,
úgy hogy egészen a tűzbe állítható.
A pimiri aulok
körül majdnem mindenütt láttam sajátságos magas
állványokat. Négy, egyenkint 2—4 méter magas földbe szúrt rúdra egy 4 - 6 m2
területet bezáró fakeretet erősítenek. A fakeretre nemeztakarót vagy gyékényt

6. á. Vízimalom.
borítanak. Ide rakják a sajtot (kurut) szárításra. Az egész alkotmányt „széru"-nak
hívják. (2. á.) A fakeretet zsineggel erősítik a rúdakhoz, s ezek segítségével az
egész keret könnyen leereszthető. A nemezzel borii ott keret alatt az összegyűjtött
és tüzelőnek szánt száraz trágyát helyezik el.

7. á. A malomkő szállítása.
A legtöbb jurtban megtaláltam az ormótlan szabóollót (kajcsi). Ezenkívül
a jurt felszereléséhez tartozik még a nagy birkanyíró olló, a „susan". S ha ehhez
hozzávesszük még a lóvakarót (attarak), melyet gyakran egyszerű vasbádogdarab
pótol, márcsak fényűzési tárgyak szerepelhetnek további lajstromunkban, az
asszonyok néhány fonó és varróeszközén kívül. Ilyenek a kis „küsgü"1 kézitükör,
melynek üvegje orosz eredetű ugyan, de a keretét és dobozát maguk a kirgizek
faragják hozzá. Van rendesen borotvájuk (usztara) is, melyet a bazárban vásá
rolnak. Világítás úgyszólván ismeretlen a pamirokon. Ha beáll az est, a tűz-
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mellett egyébként sötétben ülnek s a „tizek" pislogó fénye mellett töltik el a
hosszú téli délutánokat is. Csak elvétve fordul elo a „csirák", 3—4 kihajtott
sarokkal bíró bádogtányér. Ebbe zsírt Öntenek, s a sarokra hajlított kanóczczal
világítanak, de csak éppen akkor, ha valamit keresnek a jurt sötét zugában.
A gazdagabb jurtjában találunk még egy szépen vésett sárgaréztálat (csilapcse),
melybe a leölt birka vérét fogják fel.

8. á. Faragott és festett láda; vízipipa és kancsó.
A szükséges zsineget, fonalat az asszonyok készítik. A jurt abroncsaira
erősített zsinegen lóg egy V alakú fadarab (tokhaneg). Ezen vetik át a kóczot,
s a lelógó orsó (ijik) forgatásával préselik össze. (3. á.)
Sok helyen találtam lopótokböl készített vízipipát.
Kásgártól északra, a Koktan-hegységben láttam egyszer a „tagar"-nak
nevezett széles öv szövését. A külömbözö színű fonalakat egy kötegben földbe
vert czölöphöz erősítették. Az egész köteget egy összeillő rovátkákkal ellátott
kettős rúdhoz vezették (güjö), a melynek rovátkáiban rendezték el a külömbözö
színű fonalakat. Az így elrendezett fonalak, hogy össze ne keveredjenek egy
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deszkácskával kettéválasztva jutottak a háromlábú „köförgöcsa-höz, melynek
lelógó rúdján voltak elkészítve az összekötő-fonalak. Itt dolgozott a szövő
asszony, a ki az összeszőtt fonalak sorait egy kardforma fadarabbal (kölücs) verte
szorosra. Az egész készüléket „örmök"-nek hallottam nevezni. (4. á.) Itt láttam egy
papirvágóhoz hasonló nemezvágó kést (khingarak) is (1. á.), valamint egy gyen
gén meghajlított és rovatkás farudat (ijrek), melylyel a kikészítésre szánt állatbőrt
kaparják.

10. á. Bőröv függelékekkel.
A gyapjút igen fáradságos módon préselik nemezzé. A gyapjút rétegesen,
gyékények közé helyezik, s azután összecsavarják hengerré egy farúdon. A gyé
kényt ezután szorosan Összekötözik. A farúd két végére kötelet kötnek úgy, hogy
a henger rajta szabadon foroghasson, azután a kötélhez áll egy legény lóháton.
A nyereghez kötött gördülő hengert (5. á.) azután napokon keresztül rángatja a lovas,

11. á. Kásgári bársonyöv ezüstcsattal és díszítéssel.

MÁ80DIK BELSÖAZSIAI UTAZÁSOM NÉPRAJZI EREDMÉNYEI

12. 1. á. 1. Fonott öv. 2. Hímzett függöny.

13. á. 1. Dervisföveg. 2. és 3. Tádzsik leánysapka.
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míg végre kemény nemezzé préselődik benne
a gyapjú. A kirgizek „csigirik"-nek nevezik
az ilyen fogatot. A Karateke-hegység kir
gizei sok szénát gyűjtenek télire. A füvet
sarlóval vágják (1. á.), azután kezdetlege
sen összetákolt villával (beslik) összegyűjtik,
végül az 5, á.-n bemutatott módon szállít
ják le a szénát a völgybe a téli szálláshoz.
A Tauskan-darja nevű völgyben a kirgizek
egy „alavata" nevű növényt gyűjtöttek
össze nagy mennyiségben, s elégették. Hamu
ját „kemege" nevű edénybe rakták, melyet
megelőzőleg sárral és fűvel béleltek ki. Abban
főzik a hamut, melyből „sakar B -t nyernek,
valami fehér szappanszerü anyagot, de nem
tudom mire használják.
A szomszédság, mint már említettem,
többnyire saját szükségleteihez mérten föld
műveléssel is foglalkozik. A legtöbb esetben
kézimalmot használnak az őrléshez, de maguk
a nomádok is készítenek néha vízimalmot.
A turkesztáni vízimalmokat általában felül
csapó víz hajtja. Ezek zúzómalmok. A víz
szintes tengelyre egy vízi- és egy fogaske
reket erősítenek. A fogaskerékhez egy emelő
kart állítanak, melynek vége pőrölyalakú,
s a mozsár fölé nyúl. A hogy a vízikerék
hajtja a vele egy tengelyre erősített fogas
kereket, az mindannyiszor felemeli a pörölyt,
s így a mozsár állandóan működésben van.
Kásgár vidékén azonban láttam olyan mal
mot is, melynek függőleges tengelye van
(6. á.) és malomkővel dolgozik. A malomkő
szállítása a hegységből sokszor igen nehéz
kes, a mit egy alkalommal közvetlenül is
megfigyelhettem (7. á.). Kocsiút ugyanis
sehol sem áll rendelkezésre, így kézierővel
kell több napi járóföldre szállítani a sok
mázsás követ.
Kirgiz kézimunka még a 8. á.-n bemu
tatott faragott és festett faláda, melyet az
Atbasi-medenczében vásároltam a N. Múzeum
népr. osztálya számára. A mi ezenkívül a
nomádság körébe kerül, az mind szart
bazári munka, vagy pedig egyenesen európai
14. á. Nó'i sapka

MÁSODIK BELSŐAZSIAI UTAZÁSOM NÉPRAJZI EREDMÉNYEI

175

gyártmány. Ilyenek a vízipipák és kancsók. A 8. á.-n bemutatok egy, a néprajzi
osztály számára beszerzett igen szép régi darabot, a milyent ma már csak elvétve
lehet látni. Vörösrézből készült. Ma már alig készítenek ilyen díszes mnnkákat,
mert az orosz gyári árú lehetetlenné teszi a kéziiparosok versenyét. Az orosz
préselt bádogárú hűen utánozza a megszokott mintákat, s minthogy sokkal olcsóbb,
leszorítja a piaczról az ősi rézmtíves-ipart. Ha a néprajzi tudomány nem siet,
hírmondója is alig marad nemsokára ennek a gyönyörű iparnak, mert az a néhány
példány, a mit európai utasok mutatóba hazahoztak, távolról sem nyújt képet róla
A 9. ábrán látható egy kirgizmérleg. (7. sz.) A farúd egyenlő távolságban
rovátkákra van osztva. A bőrbe varrt kősúly (6. sz.) zsinegen a rovátkákra rakható,
a lemérendő tárgy pedig a horogra kerül.

15. á. Tádzsik ingmellek.

Ruházat és ékszer.
Minden nomád, pásztornép sokat ad a külsejére. Háza, lakása nincs, a mit
díszíthetne, azért magát cziczomázza. Semmivel sem tudtam szolgáinak akkora
örömet okozni, mint csekély értékű czifrálkodásra való holmival. Minél feltűnőbb,
s minél inkább hívja ki az irigységet, annál boldogabbá teszi a tulajdonost.
A kirgizek szeretnek az övükre különféle tárgyakat aggatni, s ezek bármily
értéktelenek is, semmi vagy legalább is nagy áron akarnak csak megválni.
A 9. ábrán néhány ilyen tárgyat mutatok be. A borotva alatt furcsa czifrára
faragott fadoboz látható, rajta pamutbojtok. E doboz olyan vasdorombot rejt
magában, a milyennel a mi falusi gyerekeink szoktak zenélni. A lovaglókorbácsra
is szoktak bojtot kötni, néha rókafarkot is akasztanak rá. Elmaradhatatlan az
Üvre fűzött bicska is. Összes útaimon csupán egyetlen egyszer láttam a 9. á.
bemutatott bőrtokba bujtatott czifra ezüstgombos rövid botocskát. (15. sz.) Ez a
botocska igen puha fából való, s a vége egészen lekoptatott. A botocska fog
kefét pótol, arra való, hogy a fogait tisztítsa vele a gazdája. Az övön szokott
lógni még puskaporos edény is, továbbá tüzszerszám.
A 10. ábra egy teljesen felszerelt bőröv képe ; van rajta tarsoly imádságos
könyvvel, melyre felhívom az érdeklődők figyelmét. Állítólag vadászat előtti és
utáni imák foglaltatnak benne, — továbbá puskaporoszacskó, golyózacskó, tüz
szerszám, szijacskák még újabb tárgyak felfűzéséhez stb.
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Az egyszerű bőrövek és övkendők helyett az előkelők széles bársonyövet
viselnek, rendesen nehéz ezüstcsatokkal és díszítésekkel. Ilyen öv nagy ritkaság
számba megy s így nem is kapható mindig. Többnyire csak rendelésre készül.
A kásgári bazárban vásároltam egy szép példányt ebből a fajtából a néprajzi

16. á. Kásgári ezüst ékszer.
múzeum számára, ezt mutatja a 11. á. A 12. á. 1. sz. a. egy czifra fonott övet isláthatunk, az ilyesmi csupán délen Kelet-Turkesztánban otthonos. A férfiak egyéb
ruházati czikkei közönséges gyapotkelméből készültek, nincs rajtuk semmi dísz.
A közönséges ruházat egészen általános, az Almásy leírta ruházkodási mód a
Pamiron is ugyanaz. A fövegen vettem észre csak lényegtelen eltéréseket.
A pamiri kirgizek börsapkái hímzettek, míg északon egyszerű gyapotkelme vagy

Tádzsik íngmellek.
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bársonnyal borítják a birkabőr-föveget. Csak a kolduló dervisek hordanak eltérő
föveget, szőttes vörös kucsmát, a melyet a 13. ábrán láthatunk.
A pamiri kirgiz nők viselete lényegesen eltér a karagisz viselettől. A nagy
fehér turbán alatt, melynek megkötési módját a Népr. Ért. 1907. évfolyamában
ismertettem, olyan sapkafélét viselnek, mely hátul széles szalagban végződik.
Ez a szalag a háton végig majdnem egészen a bokáig ér. Csecskep-küjruk-nak
nevezik. A néprajzi múzeum számára ebből egy ritka szép darabot sikerült némi
furfanggal beszereznem. (14. á.) A leányok olyan sapkát hordanak, a melyen hiányzik
a széles háti szalag. A 13. á. 2. és 3 . sz. a. két ilyen leányok viselte kis hímzett
vászonsapkát mutat. A kuserabi tádzsik-leányok ugyanilyen sapkákat hordanak. A
nők, asszonyok éppenúgy, mint a leányok, sapkáikon és mellükön különféle
íüggö holmit hordanak. Apró vászontokokat, melybe bűvös jelmondatok papírra
írva varrnak be, pamutból és selyemből készült bojtokat stb. A függők között
találunk tü és czérna számára készített tokokat is (10. á. és 15. á.), továbbá

17. á. Kásgári tarisznya.
olyan tokot, melyben kis fésűt tartanak. Nagy mennyiségben láttam a függők
között grafitrúdakat, melyeket a szemöldök befeketítéséhez használnak (9. á.).
Mindezekből egész kis collectiót gyűjtöttem be.
Ugyancsak több példánnyal szerepelnek
gyűjteményemben a kuserabi
tádzsik nök himzett ingmellei. Nyaranta a kuserabi tádzsik nök összes ruházata
a hímzett sapka, bokáig érő durva vászoning és a kepis, a magassarkú bőrpapucs. Az ingmellet azután igen változatos hímzéssel díszítik. A műmelléklet teljes
színpompájában mutat be két ilyen tádzsik ingmellet. Három más a 15. ábrán
látható.
A turkesztáni nők, hacsak tehetik, állandóan sok ékszert hordanak. Az inget
és kabátot sokszor ékkövei díszített ezüst csat köti össze. A szártok és tadzsikok
ezüst fülbevalókat is hordanak, a mellen pedig díszes ezüstlánczokat. Gyakran
láthatunk ezüst amulette-ket is. Néha az ezüst fülbevaló karikán csak sárgaréz
ből készített függelék lóg. A kásgári bazárban rendkívül sok gyönyörű szép
ezüstmunka látható. Többnyire filigránmunka, melyet hajszálvékony ezüstdrótokból
szemünk láttára készítenek. A 16. á. az ilyen ékszerekből mutat be egy kis
gyűjteményt, melyet a néprajzi múzeum számára vásároltam.
Néprajzi Értesítő. XIV.
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A 1 7 . á. a fent említetteken kívül egy kásgári szönyegdarabbal díszített
tarisznyát mutat, a milyet a kirgizek nyeregre akasztva szoktak vándorlásaikon
hordani. A 12. á. 2 . sz. hímzett bársonyszegélyű függönyt is mutat, az ilyet a kir
gizek a jurt abroncsaira függesztik oly módon, hogy mögötte finomabb ruhanemüeket raktározhassanak el.
*
Ezzel néprajzi gyűjtéseim javának ismertetését befejeztem. Ismétlem, csupán
szórványos megfigyelések és gyűjtések eredménye e kevés adat, de olyan terület
ről, melyen rendszeres néprajzi kutatás m é g sohasem folyt. Befejezem azzal a
reménnyel, hogy felébresztettem a vágyat valahol a rendszeres kutatásra.
Az utolsó évtizedekben élünk, a mikor m é g aránylag csekély költséggel nagyértékű kincsek gyűjthetők egybe. Az ötvös- és rézmüvesmunkák, a népművészet
kincsei ott is fogynak. Pusztul a nép ötletes munkája ott is. S ha a magyar
néprajzi tudománynak összehasonlító anyagra lesz szüksége a turkesztáni síkokról,
néhány évtized múlva ott m á r hiába keres.
Prinz Gyula ár.

IRODALOM.
D r . B a r a n y a y J ó z s e f : A csallóközi aranymosás. Különlenyomat a Komáromi
Lapok 1911. évfolyamából. Komárom, 1911.
A munka I. és II. fejezete az aranymosás történetével foglalkozik Ősi pogány
magyar eredetre következtet Pogányhelydülő, Pogánysziget, Bálvány víz határrészek neveiből.
Ezeket az ősmagyarokat állítólag a rómaiak által idetelepített quadok megelőzték. Első
királyaink maguk mosattak aranyat a Csallóközben. Eóbert Károly már nem olyan merev,
Nagy Lajos pedig még inkább kiterjeszti a birtokosok jogait. Zsigmond idejében, ha a
földesúr nem maga használta fel a termelt aranyat, a királynak kellett eladnia. Mátyás
király ezeket a kedvezményeket megszorította. Az arany és az ezüst monopóliumok
lettek. A földbirtokosok is csak a király adományozta jog alapján termelhettek aranyat.
Végre egy másik törvényczikkel az arany termelését bizonyos feltételek mellett szabad
nak nyilvánította. Komárom vármegye 1791. közgyűlési jegyzökönyvében van egy
rendelkezés, a mely szerint az aranyat, ezüstöt csakis a cs. kir bányatisztségeknek lehet
eladni. Ez azt bizonyítja, hogy a XVIII. sz. végén még virult a megyében az aranymosás.
Hogy a Csallóközben milyen elterjedt foglalkozás volt az aranymosás, eléggé
bizonyítja több hely- és családnév: Aranykert, Aranyos község, Aranyostelek. Utóbbi a
törökök által elpusztított régi falu. Aranyos és Aranyas, Aranyossy családnevek is
összefüggnek az aranymosással. Ma is vannak a Csallóközben Aranysz nevű családok.
Aranyos dombot említ 1269-ben a Fejér Cod. Dipl. IV. Aranysziget a Vág folyó szigete
volt Komáromnál. „ Aranyászdülö pozsonym. csallóközi község lllésháza határában.
Aranyászkő a Duna sodra által összehordott kavicsos, zátonyos képződmény Csicsó és
Néma között. Mosótanya, a somorjai határban egy dunaparti rész neve.
A következőkben a szerző ismerteti az irodalmat Ismerteti az aranymosáshoz
szükséges eljárást és eszközöket,1 a melyek a komáromi Múzeum-Egyesület gyűjtemé
nyeiben is megvannak az aranymosópad kivételével, a melyet már nem sikerült meg
szerezni. Van azután aranynézőlapát, aranykaparóvas (kampósszerszám), választóteknö,
köpöcze (Nagy Erzsébet szerint meringülö), aranytüzelőkanál (vaskanál, melyben a higanyt
az aranyporból kiégetik).
A komárommegyei Csallóközben már sehol sem mosnak aranyat. A Nagy Erzsébet
féle czikk a Szigetköz györmegyei részében fekvő Ásvány község aranymosását ismerteti.
1

Nagy Erzsébet: Csallóközi aranymosás. Ért. D7. 1903. 305—310. o. 8 képpel.
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Szap györmegyei csilizközi községben, mint aratás utáni foglalkozást űzték az arany
mosást. Felmentek a Dunán Esztergomig, sőt még a Garam völgyében is. Ezelőtt 20—30
évvel Szapon 26 aranyász volt, 1903-ban már csak 6. A felsöcsallóközi aranyászásról hiteles
adatok alapján az közli a szerző, hogy ezelőtt még 4—5 éve a somorjai határban űzték
az aranymosást, de nem helybeli emberek, hanem győrmegyei lipóti és ásványi lakosok.
Bebarangolták a Duna mellékét Pozsonyig, sőt azon túl még Ausztriába is átmentek.
Keresett aranyászó hely volt a komáromi Erzsébet-sziget. 25—30 év előtt még dolgoztak
ott. A két utolsó fejezetben még adatokat közöl a csallóközi aranyászokról.
El kell ismernünk szerző szorgalmát és türelmét, a melylyel a csallóközi arany
mosás történetét levéltári okmányokból, régi munkákból, az összegyűjtött hely-, dűlő-,
családnevekből és odavaló emberek bemondásából összeállította. Feltűnik talán a munka
laza szerkezete. De ezt maga a szerző is elismeri és igaza is van. Munkájának egyes
fejezetei a Komáromi Lapokban jelentek meg, közlésközben pedig annyi adatot kapott,
hogy kár lett volna azok közlésétől elállani.
Szívesen fogadjuk e könyvet és várjuk az igért komárommegyei történeti munká
latait is.
Dr. Beluleszko Sándor.

T. Pamfile: Industrie/, casnica la romäni. Trecutul s% starea ei de
astäzi, contributiuni de artü si tehnicü popularä. Bucuresti. A román aka
démia kiadása. 8° 504 o. 705 ábrával.
A nyelvészek azt mondják, hogy a néplélek a legpregnánsabban a nyelvben
nyilatkozik meg, viszont az ethnographusok e megnyilatkozást a tárgyi ethnographicumokban látják. Bárhogy is latoljuk e két nézetet, a mérleg mégis az utóbbiak javára
billen, mert egy nemzet történelmének nem a nyelv a tükre, hanem és elsősorban azok
a körülmények, a melyekből a történelem szinterére lépett és a melyek között tovább
élt és fejlődött, azok a módok és eszközök, a melyekkel élt, szóval ezek összesége,
vagyis az ethnikuma. Az embernek előbb megvolt az az eszköze, a melylyel az esetlen,
durva fából vízmerítöedényt faragott s csak azután vette fel e tárgy nevét szókincsébe.
Egy nemzet sajátságos jellemvonásainak karakterisztikonjait hamarább is kapjuk meg az
illető nemzet tárgyi néprajzában, mint nyelvében. Erre nézve a legfeltűnőbb példa ezen
előttünk fekvő könyv, a mely az oláhság házi iparát, a népművészetét tárja fel előttünk
s a melynek a végéhez egy, mintegy 3100 népies elnevezést felölelő szótár is van csatolva.
És ez a szókincs bizonyítja előbbi állításunkat, mert ebben a tekintélyes mennyiségbén
nagyon kevés az olyan elnevezés, a melynek a latinban volna a tője és ezáltal a nép
egyszerű fia nemcsak a saját vérbelijeinek a latin-oláh rokonság hirdetésére kiált vétót,
hanem a nyelvészek nézetével is homlokegyenest nyilatkozik meg. Előbb megvolt egyik
másik, az életszükséglet megkívánta tárgya és ennek a saját elnevezése — hiszen tisztán
látjuk ezt az egyes tárgyak, eszközök elnevezéseiből — és csak ezután került más
viszonyok, más körülmények közé, a mikor aztán új dolgokat is magáévá tett, itt-ott
ezeknek a már meglevő neveivel együtt. Soha jobb fegyvert nem adhatott oláh ember
azok kezébe, a kik nem vallják magukat a latin-oláh rokonság-elmélet hívének, mint e
könyv, melyet az alábbiakban akarunk nagyjában ismertetni s a melyről már eleve
kimondtuk véleményünket, hogy nagyon kitűnő anyagot ölel fel, eredeti tárgyi-néprajzi mű.
Tudva azt, hogy az oláhság csak a legutolsó évszázadban indult meg a czivilizáczió
és kultúra ama tere felé, a melyet a kor szelleme megkíván a műveltebb fajoktól és
ismerve ennek a bajnak az eddigi minden törekvést megbénító okait, nem is csodákozunk
azon, hogy ő is egyike azoknak az európai nemzeteknek, a hol az ősiség még búján
tenyésztő melegágyára találunk. Egyformán gazdag a folklóréban és a tárgyi néprajzban.
Még ma is megteszi a havasi oláh juhász, ha tűzhelyén az örökösen égő tüze kialszik s
véletlenül gyújtója sincs, hogy két fa dörzsölése által kelti azt új életre, pedig ugyanekkor,
alig pár kilóméterrel alább a völgyben, a legkülönbözőbb öngyújtófélékkel él embertársa
És az oláhságnak e gazdag tárházát, a tárgyi néprajzát gyűjtötte össze egy romániai
ember, Tudor Pamfile, s nemcsak az ö fáradságos munkásságát honorálta a bukaresti
12*
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akadémia munkája kiadásával, hanem nagy hálára kötelezte maga iránt valamennyi
nemzet ethnographusát is azáltal, hogy betekintést engedett abba a gyűjteménybe,
a melynek összehasonlításával több-kevesebb világosságot vethetünk az emberiség régebbi
korszakainak egyik-másik tárgyára. Az anyag óriási, azonban a szerző tömören, de
mindazonáltal érthetően adja elénk mindezt, ebben a nem is vaskos művében. Nehézkes
séget csak a folytonos népies elnevezések felemlítése, illetve a tárgyaknak ezekkel való
leírása okoz (a latin, franczia, oláh nyelvet tudóknak!), de ezen is segít a szerző a világos
s elég csinosnak mondható ábráknak a kellő helyen való bemutatásával. Egyetlen hibája
e műnek az, hogy rendszere nem a legkifogástalanabb így például a szerző mostani
munkakörében nem tudja magát teljesen mentesíteni a korábbi folklorista hajlamaitól,
ahelyett, hogy az egyes fejezetek végén közölné az odatartozó babonákat, tévhiteket,
folytonosan a tárgyakat leíró szövegben említi fel; továbbá, a mikor a gyapjú és kender
megmunkálását tárgyalja, ebben csak a szövőszékig megy el, míg innen tovább e témával
más helyen, ettől jó távol találkozunk újra. S több ily kisebb „ugrást" találunk még
ebben a műben, a mi azonban nem von le semmit e munka értékéből, ha tekintetbe
vesszük azt, hogy ily irányban, ekkora anyaggal, úttörő ezen a téren a hazájában.
4. mű hét főrészre oszlik, valamennyi több apró fejezetre. Részletesen nem
mutathatjuk be, mert egyrészt az adatok rövidrefogásával hézagos lenne a kitűzött
czélunk, hogy e könyvnek hű tükrét adjuk, másrészt, ha mindent felsorolunk, oly terje
delmesek lennénk, a mit e helyen kerülnünk kell. Az első rész az állati anyagok fel
dolgozását tárgyalja. A szőrfélókkel kezdi, leírja, hogy mi készül a disznósertéből, a
kecske-, ló- és szarvasmarhaszőrből. A gyapjú külön fejezetet képez, s ebben szól a
juhászatról is, azonban a különféle túrók és sajtok készítési módjainak leírását a tejről
szóló fejezetben tárgyalja. A gyapjú megmunkálását sem írja le végig. A nyírástól a
kész gyapjúfonálig a feldolgozás minden fázisán keresztülvezet, megmutatja az egyes
szerszámokat, így a szebbnél-szebb faragott faguzsalyokat is, melyeknek nagy része
Erdélyből való, azonban a fonál további sorsát máshol találjuk meg. A juhászat leírásánál
néhány megemlítésre méltó adatot is találunk. Hitelesen kimutatja, hogy Romániának
1839-ben 6.600,000 lei értékű gyapjúexportja volt, ma alig valami, mert ma az 5.600,000
juh gyapjából csak saját szükségleteikre telik. A XVII. és XVIII. században az erdélyi
szászok vizierőre beredenzett posztógyáraiban feldolgozott posztó fuvarjáért 50 bánit
(r. é.) fizettek a Caineni vámnál a kivitelkor. Ma már a bevitel is csökkent. Ezekután a
szárnyasok, a madarak fóliáinak mily czélokra való felhasználását sorolja fel. Érdekes
a köznép hite afelől, hogy csak felséges királyuk ír ma is még lúdtollal. A tej és ennek
feldolgozásának tárgyalása előtt bővebben foglalkozik a pásztorkodással. Szomorúan
tapasztalja a szerző, hogy az erdők tarolásával és az eke hódításaival szemben a
pásztorélet nagyot hanyatlott. Makedo-oláh testvéreiknél azonban még javában él.
E fejezetben a tej feldolgozásának minden módját és eszközét bőven találjuk fel.
Külön-külön fejezetben szól a bőr, a zsír (fagygyú) és hús felhasználásáról és külön
tárgyalja a csont- és szarúnemüeket is. Ez utóbbiból a nálunk is ismeretes faragott,
szarvasagancsból készült puskaportartók érdemesek a megemlítésre. A halakról szólva,
e helyen tárgyalja a halászatot is, ez azonban nagyon gyenge része e műnek. Jóformán
csak az édesvízi halászatot öleli fel s így anyaga sem gazdag, már pedig, ha a dobrudzsai mocsarak között figyeli meg a halászatot, feltétlenül gazdagabb adatokkal is
szolgálhatna. A méhészet és selyemtermelés bő leírása után röviden megemlíti a csigák
ból és kagylókból készült népies orvosságokat és ezekután áttér a II. főrészre, az
őstermelésre. A fával kezdi, annak levágásával, lehozatalával és a fűrészmalmokban való
feldolgozásával, bemutatja az ugyancsak fából készült fűrészmalmot is a maga teljes
egészében. Ezután a fával dolgozó mesterségek műhelyeivel ismerkedhetünk meg, az
eszközökkel épp úgy, mint a benne készített tárgyakkal. A faszénégetés módja más,
mint hazánkban. A gabonafélék felhasználásának ismertetése során megismerkedünk a
különböző vízimalmokkal (a kanalas-malom azonban ismeretlen — úgy látszik! — náluk),
továbbá a dobrudzsai szélmalmokkal. A szalmafonás és a gabonapálinkák készítési módja
után a kenyérsütés és eszközei következnek. A kender és len megmunkálása külön kis
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fejezet, majd a szőlészet kapcsán a sajtókkal találkozunk. A gyümölcsökből készített
italok, olajok, a készítési módjaikkal, eszközeikkel részletesen vannak leírva. A nád,
gyékény feldolgozása, a gombafélék felhasználása külön van tárgyalva. A III. rész
.a szövést tárgyalja. Aránylag, a két előbbi főrészhez képest, jóval kisebb terjedelemben.
Mint láttuk a gyapjú, a kender és len megmunkálását e mű előbb adja a fonálig, további
fejlődésében csak innen mutatja be az eljárást. A különböző mintájú szőnyegeket ábrák
ban is megkapjuk és ezek, valamint a szöveg gondos áttekintése után arra a tapasztalatra
jutunk, hogy a szerző sokkal többre becsüli a modernebb mintájúakat, mint az ősi
elemeket mutatókat. E részt a posztóványoló-malmok részletes leírása zárja be. Külön
részben szól a viseletről, melyet három fejezetre oszt, ú. m. a viseletről általában,
illetőségi községe, a romániai Tepu {jud. Tecuciu) népviselete külön fejezetben van
megírva és Erdély és Magyarországi!) oláh lakosainak viselete szintén. Itt hibát követett
-el a szerző, mikor Tepu község népviseletét hosszasabban tárgyalja, mint a másik két
fejezetet és mikor egy község sajátosságait mintegy ráhúzza az egész oláhságra.
A. magyarországi rész sovány, csak az ígért czímből kapunk izelitöt. A VI. rész az
.ásványvilágot foglalja magában. A kövek (homokkő) különböző czélokra (kereszt,
malomkő stb.) való feldolgozása, a mészégetés, a fazekasmesterség, téglavetés leírása a
figyelemre méltóbbak. A nemesebb fémekről keveset szól, az ottani előfordulások ará
nyában. Kár, hogy a petróleumra nem terjeszkedett ki, mert talán itt is van valami
népies momentum, s petróleumforrások vannak hazájában. A legutolsó fejezetben végig
vezet bennünket a falun, a gazdaságban. Eészletes leírást kapunk a belsőségről, a ház
• és környékének elrendezéséről, a templom és temető művészetéről, de itt is az előbb
említettem hibába esik, hogy szép, kerek leírása Tepu községről szól, s talán azt gondolja,
hogy úgy nagyjában elég ez is az oláhság által lakott egyéb területekre is. Azaz, még
egyet ad. Ugyanis megemlékszik a hazánkbeli móczokról is, azért, mert ebben nagy
.segítségére volt Fráncu-Candreának az ezekről szóló müve. A többi, mondhatni, sajátos
ságaikban egymástól néha nagyon is különböző fajtákról azonban nem találunk semmit.
De ha tekintetbe vesszük az anyag gazdagságát és a szerző helyzetét, hogy mint úttörő
.a legnagyobb nehézségekkel állt szemben ezen anyag elrendezésénél, leírásánál s tudo
mányos keretben való közreadásánál, mégis a legnagyobb elismeréssel kell adóznunk
.Pamfilenek művéért.
Schmidt Tibolt.
Vojnich Oszkár (ford.): Ázsia egy vidékéről származtak-e a Nepálban
,lakó gurkhák {vagyis a m-igarok, gurungok, khasok, limbuk és sunwarok) a hu.nokkal, illetve a magyarokkal? Idézetek Vansittart ezredes „Gurkhas* czímű
müvéből. (Angolból.) Térképpel n. 8°. 1—22. 1.
Igaza van Vojnich Oszkárnak, ha itt referálandó röpiratában azt a kérdést veti
•fel: „hogyan történhetett, hogy a nagy életének fáradalmait Dardsilingben, a Hymalaja
- ölén, pihenő Körösi Csorna Sándornak mindezideig nem akadt követője ?"
»
Megadjuk rá a szomorú, de való feleletet. Csakúgy, hogy a közelmúlt tíz lusztrum
folyamán az az avitikus társadalmi rend, melyet oszloposai modern, sőt hazafias politiká
nak hívtak, kéngözös párába fojtotta magyar tudományos törekvéseink összességét. Kinek
jutott e hosszú 50 év óta eszébe, hogy az eget-földet, az északi és déli sarkot, az öt föld
rész kincsekkel tele, ember nem tapodta rengetegeit milliós áldozatokkal felderítő s meg
hódító, igazi nyugoti népek példájára, mi is, bármily szerény eszközökkel, de rendszeres
és tudatos tevékenységgel, ha már mást sem, legalább kutassuk a magyarság eredetét,
rokonságát rendszeresen s az egész vonalon.
Egyetlen férfi érezte e téren is, hogy mi a kötelességünk és meg is tett mindent,
..A mi tőle, a hajlottkorú, s bár nagytudású de nem önfegyelmezett főúrtól kitellett. A
magyar Őshaza felkutatása végett megindított hármas ázsiai expeditiójának eredményekép
jmegírt könyvei s a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályában elhelyezett régészeti
«és néprajzi gyűjtések Zichy Jenő grófnak ereznél maradandóbb emléke.
A mi ezen kívül történt, hogy néhány, még az iskola padjára való, de kaland-
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vágytól és mértéktelen várakozástól felcsigázott, anyagi tekintetben a mindennapi meg
élhetéssel küzködő magyar itjú évről évre, hol ide, hol oda, de kiszáll, hogy aztán a
legtöbb esetben néhány ujságtárezába szorítva élményeit, be nem bizonyított theoriáit,.
majd valahová a vidékre szorulva, végkép elhallgasson — ez igazán a semminél alig
több. Hol késnek társadalmunk, főuraink, főpapjaink, plutokratáink, aranyparasztjaink,
kincses városaink — hol a Tudományos Akadémia, az egyetemek, a közokt. minisztérium
tudományos osztálya? Nincsenek. Sehol!
Vojnich Oszkár, a nyíltszemű világutazó, a Néprajzi Osztály szerencséskezü
s épp oly szerény gyámolítója, a kinek fenti kérdésére fájó szívvel megfeleltünk, akkor
is fején találja a szöget, a mikor ismét Körösi Csorna Sándor földje felé tereli figyel
münket. Elvégre mi sem természetesebb annál, hogy a magyarral rokon belsöázsiai tör
zsek egynémelyike szintén az ígéret földje, Kelet-India felé vette lépteit, ott megtelepe
dett s az indiai kultúrák mezétől borítottan ősi mivoltát is jórészt megőrizte. Hogy is
mondja Vojnich : „Megérkezve Dardsilingbe, jól esett a feketebőrű, pipaszárlábú, keskeny
fej ű s gyászos arczú indiaiak után a mongol és mongoloid fajok erélyesebb és kedélyesebb,
hozzánk közelebb álló típusokat látnom. A Tibetből érkezett árúsoknak és a szikkimeknek báránybőr és más szőrméből készült kucsmái, prémes bundáik, csizmáik az ősmagyar
viseletet juttatták az eszembe" . . . a Nepálból bevándorolt gurkhák között pedig magyar
hasonlatosságot fedeztem fel . . . Mert hogy nem az indiai félsziget formálta ezt a mo
kány mocsaras típust, rájuk mondaná bármely hazánkfia, a ki különbséget tud tenni a,
czigány s a magyar között."
Fordító itt sorra veszi a nepálföldi gurkhákkal vagy ezek legelőkelőbb törzsével a
„mangarokkal" (Vansittartnál magarokkal) foglalkozó többnyire angol néprajzi írók adatait.
E törzsek számát körülbelül hárommillióra teszi, kik 54,000 angol négyszögmértföldnyi
területen laknak és 8—10 altörzsre oszlanak.
Leírásukat felette kivonatosan itt adjuk:
„A küllemet tekintve egymáshoz valamennyi igen hasonló, a minthogy a subhimalajai fajok közeli rokonok s valamennyien északról erednek, a mint ezt az össze
hasonlító grammatikák segélyével következtetni lehet. Az északról való átkelés (transit)
még azon időben történt, a melyben a tibetiek nem vették át az indiaiaktól a buddha vallást.
A mi az arczkifejezést illeti, a mongol típust képviselik, de az gyakran lágyabb
kifejezést nyert, sőt olykor a kaukázusi fajra emlékeztet.
Általános vonásai a lapos fej és arcz, a mely legszélesebb a pofacsontok között,
gyakran ugyanolyan széles az állkapocs táján; a szabálytalan áll; nagy száj, de nem
duzzadt ajak; függélyesen leeső fogak; vastag foghús, különösen a felső állkapocsban;
nagy szemek, többé vagy kevésbbé ferde metszéssel; eléggé hosszú piramisforma orr;
dús hajzat; kevés szőr a testen; izmos, erős, inkább alacsony testalkat; jellemileg
flegmatikus; szellemileg és az érzést véve lassú a fölfogásban, jó kedélyű és készséges,
de a tartós nehézségekkel szemben türelmetlen.
A hitet illetőleg csak ennek negatívumáról szólhatunk.
Nepál történetét vázolva a hunok szerinte az V. században törtek be Indiába,
de hatalmukat már Kr. u. 530-ban ismét letörték. Ezzel a bennünket érdeklő részszel
azonban keveset foglalkozik s annál többet a bennszülött hindusággal folytatott újabb
küzdelmekkel. Majd vallásukra, szokásaikra, ünnepségeikre és a jellemző vonásaikra
térve mindenekelőtt megállapítja, hogy a szóban forgó állítólag ősmagyar törzs mai
nevét attól a kerülettől vette, a melyben ma is lakik s hogy ez az új név társadalmi
osztálykülönbség nélkül mindenkit illet. Az uralkodói, a nemes és a katonai osztály
mindenkor tiszta vérű „magarok és gurungok" voltak. Vallásukat illetve csak névleg
hinduk, mert igen lazán követik a hinduismus vallási fölfogását. Papjaikul a bráminokat
ismerik el. A kasztrendszer náluk is divik, oly annyira, hogy pl. a magár se házasodhatik
össze a vele egyvérü gurunggal vagy megfordítva. A gyerek születésekor 11 napig
ünnepség folyik, a 11. napon a bráminvégezte czerimónia után az apa megtisztul.
Most általános nagy vendégség következik. Ugyanazon ünnepség folyik a fiú, mint a
leány születésénél. A leányt közfelfogás szerint jó már 13 éve előtt férjhez adni. ; e a
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magár, se a gurung nem házasodik a saját ágából, a magár azonfelül nem is adja olyan
ágbelihez a leányát, a mely ágból a saját felesége származott- A házasságtörést szigorúan
büntetik. Szokásaik közül említendők: „Bármelyik ember lehet a másik ideiglenes rab
szolgája, bandája, mely bizonyos vállalt kötelezettség után (pl. 2 évi cselédkedés,
60 rúpia kölcsön fejében) ismét megszűnik. Az örökös rabszolgaság is divik. Halottjaikat
elégetik vagy eltemetik. A szülők halálakor a férfiak leborotválják a fejet, bajuszt, szakállt,
még a szemöldököt is. Ugyanígy a bátyjukért. Babonások, bivaly- és kecske-áldozat még
divik. Kedvelik a fokhagymát, a borsot, rizsét, a csaur nevű sört s a roksi nevű pálin
kájukat. Végeredményben szerző oda konkludál, hogy a magarok és a gurungok tatár
faj, s hat törzsre oszlanak, melyeknek tüzetes leírását adja.
Mi pedig ismételjük, hogy mi sem könnyebb annál, hogy a magyarság egy
része avagy közel rokonaik, a hogy Magyarországba vezérelte őket a sors, még sokkal
könnyebben Nepál-ba is elhatolhattak. Hogy bennünket e különben régi dologra röp
iratában újra figyelmeztet, Vojnich Oszkár érdeme. A kérdés teljes tisztázása elsőrendű
feladat. Megvalósításához kettő kellene, Nepál megnyitása az idegenek számára, (ma az
angolok zárva tartják) és a kellő összeggel magyar szakemberek vezette nepáli expeditió.
Tán megéljük?!
S
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Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az
1912. év negyedik évnegyedében.
I. Gyüjteménytárgy: 640 drb. Ebből vétel: 606, ajándék: 34 drb.
A) A vételek részletezése: ruházat, női kézimunka ós ékszer: 272, szőttes és
fonás-szövési szerszám : 10, bútorzat: 2, szobadísz : 1, használati tárgy : 12, keramikai
tárgy: 12, kismesterség! tárgy: 42, kultusztárgy: 21, pásztorélet! tárgy: 18, dísz
tárgy: 3, nagykapu: 1, kis rácsoskapu: 1, kapubálványfa: 2, ablaktábla: 4 pár, orom
deszka: 1, fonogrammhenger, kotta és szöveg: 61, olajfestmény: 4, kép: 2, színes
nyomat: 5, képeslevelezölap: 12, hímzés mintafüzet: 4, fénykép : 111.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése: gróf Csekonics Endre,
Zsombolya; 3 aratókoszorú. Vojnich Oszkár, Budapest; 4 fénykép berámázva, 6 térkép
berámázva. Szmik Antal, Budapest; 6 oltárkép, 7 sorozat gomb. Muszély Ágost, Dráva
fok ; 1 faragott fapipa. Az „Értesítő" szerkesztősége, Budapest; 4 czeruzarajz, 1 tusrajz,
1 aquarell. Ifj. Zmeskall István, Budapest; 1 aratókoszorú.
E negyedévi szaporulatból 225 külföldi és rokonsági tárgygyal szemben 415 Magyar
országból származik. A külföldi, és rokonsági tárgyak részletesen a következő helyekről:
Dalmáciából 6, Albániából 4, Ó-Szerbiából 3, Szerbiából 3, Montenegróból 1, Bulgáriá
ból 1, Balkán-félszigetről 4, Ausztriából 2, Galicziából 13, Morvaországból 37, Bukoviná
ból 1, Kelet-Oroszországból 7, Dél-Oroszországból7, Oroszországból 3, Kelet-Szibériából 23,
Nyugat-Szibériából 6, Szibériából 2, Felsökaukázusból 1, Mongolországból 6, Kínából 57,
Sziámból 6, Ceylonból 1, Jávából 1, Szumatrából 1, Elő-lndiából 12, Indiából 2, Keletindiai-szigetekről 3, Tuniszból 1, Török-birodalomból 2, Mexikóból 3, Fidzsi-szigetekről 1.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre : Abaujtomára 1,
Árvára 6, Barsra 9, Beszterczenaszódra 17, Gömörre 1, Győrre 8, Jásznagykúnszolnokra 52,
Kolozsra 6, Máramarosra 6, Nógrádra 9. Nyitrára 42. Pestre 14, Pozsonyra 22, Somogyra 1,
Sopronra 16, Szebenre 5, Szepesre 3, Temesre 1, Tolnára 16, Torontálra 3, Vasra 20,
Veszprémre 12, Zalára 15, Zólyomra 1, Varasdra 2, Zágrábra 10. Közelebbi meghatározás
nélkül Dunántúlra 16, Muraközre 1, Horvátországra 100.
II. Könyv. 98 munka. Ebből vétel: 52 új, 3 folyó, ajándék: 36 új, 1 folyó,
csere : 6 új munka.
a) Ajándékozott: dr. Varró István, Budapest; 11 új mnnkát. Ernyey József, Buda
pest 8 új és 1 folyó munkát. Velics Antal, Budapest; 1 új munkát. G. Sergi, Róma;
15 új munkát. Báró kéméndi Szalay Imre, Budapest; 1 új munkát.
b) Cserébe Küldtek: az American Museum of Nat. Hist., New-York, 1 új munkát,
az American Anthropolog. Soc, Lancaster, 1 új munkát, az American Archaeol. a.
Ethnology. Berkeley, 1 új munkát, a M. N. Múzeum Régiségtára 3 új munkát.
III. Felszerelési tárgy. 19 drb vétel.
IV. Végzett munkálatok. Az utolsó negyedévnek legfontosabb eredménye az újon
nan felállított szaporulati gyűjteményeinknek október 20-ikán lefolyt bemutatása volt.
Ez a dátum összeesett a Múzeumok és Könyvtárak évi közgyűlésével, a melynek fővárosi
és vidéki tagjainak jelenlétében történt a megnyitás.
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A mi az év utolsó két hónapjában végzett munkálatokat illeti, jelentem, hogy az:.
új gyűjtemények berendezésének ideje alatt elfoglaltságunk miatt félbemaradt leltározási
munkáinkat elvégeztük.
Az osztály tiszti személyzetében történt változásként említem dr. Győrffy István
gyakornoknak, segédőrré való kinevezését.
V. Látogató. 2485 személy. Ezen kívül meglátogatták az osztályt: a VI. ker.
tanítónőképző gyakorló iskolája, a VI. ker. lehel-utczai el. isk. 150 növendéke, a Múzeu
mok és Könyvtárak országos Szövetsége VIII. közgyűlésének tagjai, a Képzőművészeti
Főiskola növendékei, zágrábi, lengyelországi, stuttgarti, charlottenburgi és fontainebleaui
vendégek. — Az osztály november 1-től zárva van.
Budapest, 1913 január 5.
Dr. Semaycr
Vüibáld,
a népr. oszt. igazgatója.

Jelentés a M. N. Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1913. év
első évnegyedében.
I. Gyüjteménytárgy.
Az évnegyedi gyarapodás 754 drb. Ebből vétel: 652, aján
dék : 102 drb.
A) A vételek részletezése: ruházat, női kézimunka és é k s z e r : 108, szövés-fonási.
eszköz: 69, szőnyeg: 1, b ú t o r : 15, konyhaeszköz : 5, keramikai t á r g y : 113, használati
tárgy : 42, mezőgazdasági t á r g y : 3, halászati t á r g y : 1, kismesterségi t á r g y : 9, pásztoréleti t á r g y : 3, kultusztárgy: 15, húsvéti t o j á s : 30, faragott modern gyermek
j á t é k : 75, modell: 2, fonogrammhenger, kotta és szöveg: 26, olaifestmény: 5, aquarell:
14, rajz: 9, kőnyomat: 7, képeslevelezőlap: 98, fényképalbum: 1, fénykép: 1 drb.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése: dr Semayer _ Vilibáld r
Budapest; 59 levelezőlap. Dr. Sztripszky Hiadorné, Budapest; 6 hímes tojás. Spitzer Mór,
Budapest; 1 borotvatok, 1 czigánylakat, 1 zablya, 1 régi kés, 1 kőmíves kalapácsfej.
Handler Árpád, B u d a p e s t ; 4 kancsó, 1 kis tál. Ferenczi Jolán, Budapest; 1 főkötő..
Szemere László, Csíkszentmárton; 1 fénykép. Díváid Koméi, Budapest; 1 terítöszél.
Tauffer Vilmosné, Budapest; 5 húsvéti tojás. Barkóczy Klopsen Béla, Budapest; 5 húsvéti
tojás. Thuróczy Irma, Nagycsalomia; 14 húsvéti tojás.
E negyedévi szaporulatból 620 hazai tárgygyal szemben 134 külföldről és tengeren
túlról származik és pedig Csehországból 2, Morvaországból 1, Dalmácziából 1, Német
országból 5, a Stájer határszélről 1, Svájczból 35, Boszniából 1, Bulgáriából 1, Görög
országból 3, Törökországból 9, Perzsiából 2, Kisázsiából 3, Japánból 2, Kínából 3,
Sziámból 1, Középázsiából 1, Borneoból 2, Egyptomból 46, Tuniszból 1, Afrikából 3 r
Észak-Amerikából 2, Dél-Amerikából 2, Salamon-szigetekről 2, Bismarck-szigetekről l r
Űj-Mecklenburgból 1, Űj-Zeelandból 1, Kelet-Melanéziából 1, Ausztráliából 1 drb.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre: Baranyára 57.
Békésre 2, Beszterczenaszódra 7, Biharra 1, Borsodra 75, Brassóra 95, Csíkre 18,,
Gömörre 6, Győrre 3, Hajdúra 1, Háromszékre 5, Hevesre 1, Hontra 15, Hunyadra 8,
Kolozsra 9, Komáromra 2, Máramarosra 3, Marostordára 11, Nagyküküllöre 4, Nyitrára 1 3 ,
Pestre 6, Pozsonyra 93, Sárosra 2, Somogyra 4, Sopronra 9, Szebenre 4, Szepesre l r
Tolnára 3, Tordaaranyosra 2, Trencsénre 17, Turóczra 1, Udvarhelyre 3, Ungra 1, Vasra 42,
Veszprémre 14, Zalára 15, Zágrábra 6 drb. Közelebbi meghatározás nélkül Erdélyre 29,
Bárczaságra 4, Mezőségre 1, Tiszahátra 1, Balaton vidékére 1, Nagyalföldre 6, Felső
in agyarországra 3, Magyarországra 5, Horvátországra 6, Határőrvidékre 1 drb. Ismeretlen
származású 1 drb.
II. Könyv. A gyarapodás összesen 142 munka. Ebből vétel: 98 új, 28 folyó T
ajándék: 9 új, 4 folyó, c s e r e : 2 folyó- és osztálykiadvány 1 folyó munka.
a) Ajándékoztak: Kovács Béla, Budapest; 1 új munkát. Istvánffy Gyula, Miskolcz:
1 új munkát. Tonelli Sándor, Budapest; 1 új munkát. Vojnich Oszkár Budapest; 2 új és
1 folyó munkát. Szalay Imre báró* Budapest; 1 új munkát. Bunker J. R., Sopron; 1 új
munkát. Dr. Semayer Vilibáld, B u d a p e s t ; 1 új munkát. A vall. és közoktatásügyi m. kir.
Minisztérium, B u d a p e s t ; 1 folyó munkát. Huszka József, Budapest; 1 új munkát. A Magy.
Néprajzi Társaság, B u d a p e s t ; 1 folyó munkát. A Széchenyi Országos Könyvtár, Buda
p e s t ; 1 folyó munkát.
b) Cserébe küldött: a Magyar Földrajzi Társaság, Budapest; 2 folyó munkát.
III. Felszerelési tárgy. 19 drb vétel.
IV. Végzett munkálatok.
Az év első negyedében az új szaporulati gyűjtemények
berendezése miatt elmulasztott leltározási munkát pótoltuk. Azonkívül az osztály májusi
megnyitásáig elkészül a Vezető-Katalógus, a melynek érdekében, hogy a régi gyűjte
ményünket az új felállításokkal összhangba hozzuk, a tárgyak számát szaporítjukV. Látogató. (A gyűjtemény 1912 nov. 1-töl zárva.)
Budapest, 1913. április 8-án.
Dr. Semayer
Vilibáld,
__
a népr. oszt. igazgatója.

Utalványaim: Magyar Néprajzi Társaság Budapest.
—*^» 3019. cheque-számlájára. •••—

Hivatalos nyugtázás az
legközelebbi

„Ethnographia"

füzetében.

T a g g y ü j t é s . Rendkívül olcsó folyóirataink hathatós terjesztése érdekében tisz
telettel kérjük tagtársainkat, hogy a jelentkező új tagokat lehetőleg gyorsan bejelen
teni szíveskedjenek. Mutatványszámokat s alapszabályokat készséggel küld a M. Néprajzi
Társaság elnöksége (Budapest, VJIÍ., Nemzeti Múzeum).

Tagsági oklevél. Tisztelettel tudatjuk, hogy a Magyar Néprajzi Társaság művészi
kiállítású, névre szóló tagsági okleveleit azon tagjainak készséggel megküldi, a kik a kiállí
tásért járó 6 K díjat az elnökség czímére (Budapest VIII., Nemzeti Múzeum) beküldik.
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Á íagyar Néprajzi Társaság kiadásában
megjelentek és R a n s c h b u r g G u s z t á v könyvkereskedőnél
(Budapest, IV. Ferencziek-tere) kaphatók:
I. Magyar Néprajzi Könyvtár:
I. kötet: Strausz Adolf, Bolgár néphit. Ara
II. kötet: Dr. Sebestyén Gyula, Rovás és rovásirás. Ára
III. kötet: Dr. Katona Lajos, Magyar népmese-typusok. (Sajtó alatt.)

8 kor.
15 „

II. Néprajzi Füzetek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZJ^r- i p

szám: Dr. Munkácsi Bernát, A magyar népies halászat műnyelve.
szám : Istvánffy Gyula, Palócz néprajzi tanulmányok.
szám: Nagy Géza, A szkithák nemzetisége.
szám: Dr. Sebestyén Gyula, A székelyek neve és eredete.
szám : Dr. Alexics György, Vadrózsapör.
szám : Dr. Krausz Sámuel, Nemzeti krónikáink bibliai vonatkozásai.
szám : Huszka József, Tárgyi ethnographiánk őstörténeti vonatkozásai.
szám: Dr. Sebestyén Gyula, Az avar-székely kapcsolat emlékei.
szám: Galgóczy János, Ujabb sumir szószedet.
Ára egy-egy füzetnek 1 kor., a kilenez füzetnek együtt 7 kor.
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A Magyar Néprajzi Társaság
tisztikara és választmánya.
Elnök :
Szalay Imre báró
(M. Nemzeti Múzeum.)

Alelnökök
Csánki Dezső dr.
(I. Vár, Orsz. Levéltár.)

Sebestyén Gyula dr.
(M. Nemz. Múzeum.)

Főtitkár :
Solymossy Sándor dp.
(VII. Zugló-utcza 16^ II.)

Titkár:
Bán Aladár dr.
(VIII., Koszorú-utcza 25., III.)

Ellenőr:

Pénztáros:
Kövecsesi Danes Árpád
(II. Margit-kÖrút 64/&.)

Máder Béla
(Országház-tér 11.)

Köny v t á r n o k :
Schmidt Tibolt.
(N. Múzeum Néprajzi Osztály, VII. Iparcsarnok.

a) Fővárosi

választmányi tagok:

Heller Bernát dr.
Alexics György dr.
Huszka József
Balásy Dénes
Jancsó Benedek dr.
Balassa József dr.
Kodály Zoltán
Barabás Samu
5 Barátosi Balogh Benedek 20 Kunos Ignácz dr.
Madarassy László
Bartók Béla
Mahler Ede dr.
Bátky Zsigmond dr.
Melich János dr.
Beluleszkó Sándor dr.
Mészáros Gyula dr.
Binder Jenő
10 Erdélyi Lajos dr.
25 Nagy Géza
Nyáry Albert báró dr
Ernyey József
Réthy László dr.
Fabó Bertalan dr.
Semayer Vilibáld dr.
Giesswein Sándor dr.
Strausz Adolf
Goldziber Ignáez dr.
15 Győrffy István dr.
30 Szegedy Rezső dr.

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 dr., Temesvár
Gárdonyi Géza, Eger
10 Gönczi Ferencz, Dés
Istvánőy Gyula, Miskolcz
Kada Elek ; Kecskemét
Kari Lajos dr., Kolozsvár.
Karácsonyi János dr., Nagy-Várad
15 Kálmány Lajos, Szeged

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

tagok

Kárpáti Kelemen. Székesfehérvár
Lehoczky Tivadar, Munkács
Pápay József, Debreczen
Pintér Sándor, Szécsény
20 Posta Béla dr., Kolozsvár
Schweiger Lázár dr., Eger
Cs. Sebestyén Károly, Szeged
Spitzer Mór, Pozsony- Széleskút
Somssich Géza gróf, Kopaszhegy
25 Szilády Zoltán dr., Nagyenyed
Tömörkény István, Szeged
Varjú Elemér, Kassa
Zoínai Gyula d r , Kolozsvár
Zoltai Lajos, Debreczen.
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XIV. évfolyam.

(Uj sorozat IX.) 1913.

3—4. füzet.
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MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI OSZTÁLYÁNAK

ÉRTESÍTŐJE.
AZ „ E T H N O G R A P H I A "

MELLÉKLETE.

SZERKESZTI

DR. SEMAYEK VILIBÁLD.

Egyes füzet ára 2 korona.
Az évi négy füzet előfizetési ára 5 korona.
A Magyar Néprajzi Társaság tagjainak tagságdijuk fejében jár.
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Kéziratok a szerkesztőség czímére
(VII., Városliget, Iparcsarnok), előfizetések
a Magyar Nemzeti Múzeum pénztárának
küldendők.
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A M. Nemz. Múzeum néprajzi tára
(Városliget, Iparcsarnok)
további intézkedésig a nagyközönség

számára

Kutatóknak a gyűjtemény és a könyvtár nyitva van hétköznaponkint 9—1 óráig.

A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának
állapota az 1902-töl J9í3-ig terjedő években. Jövője.
Régi szokásunkhoz hí
ven, valahányszor a Ma
gyar Nemzeti Múzeum nép
rajzi osztálya belső életé
nek egy-egy fordulójához
érkezik, erről intézetünk
és a magyar néprajzi tu
domány barátjait, köztük
elsősorban a Magyar Nép
rajzi Társaság tagjait, kö
telességszerűig tudatjuk.
Utolsó ilyfajta értesíté
sünk az 1905. év tavaszán
kelt, közvetlenül azután,
hogy városligeti mostani
hajlékunkba költöztünk.
Akkori értesítésünknek
kettős czélja volt. Megindo
koltuk osztályunk sorban
harmadik költözködésének
szükséges, sőt elkerülhe
tetlen voltát s megismer
tettük a „gyűjtés" szóban
összepontosuló munkapro
gram munkát arra a tíz évre
(1905—1915), a melyet a m. kir. kereskedelemügyi minisztériummal kötött
szerződésünk jóvoltából az „Iparcsarnokban" tölthetünk.
A tíz év maholnap letelőben. Illő tehát, hogy a közelmúlt években
végzettekről beszámoljak s egyúttal megfessem az osztály leendő képét úgy,
a hogy az immáron majdnem 20 évi múzeumi belső munkával szerzett
tapasztalataim során, lelki szemem elé rajzolódik.
Kezdem ott, hogy a mikor Jankó János dr.-nak az 1902. évben tör
tént váratlan halála után örökét átvettem, az osztály állapotát a következő
főszámok jelezték. Volt 30,000 darab tárgyunk, évi 6000 korona dotátiónk
Néprajzi Értesítő. XIV.
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tárgyvásárlásra, évi 35,000 koronánk mint a csillagutczai, kb. 2000 m2 alap
területű hajlékunk lakbére és végül évi, illetőleg félévi, 4000—5000 láto
gatónk. Nagyszerű eredmény, ha megfontoljuk, hogy dr. Jankó János nyolcz
évvel előbb, 1894-ben, elődjétől Xántus Jánostól mindössze kb. 4000 db.
tárgyat, 1600 korona évi dotátiót és 4000 korona évi lakbért vett át.
A tárgyszaporulat hirtelen emelkedésének főoka, hogy ebbe az időbe
estek a millenniumi kiállítás, továbbá az 1900. évi párisi világkiállítás, a
melyek anyagából a miénk lettek : Herman Ottó remekbe gyűjtött többrend
beli halászati és pásztoréleti collectiói, a miénk a gr. Zichy Jenő második
és harmadik expeditiójából magával hozott kincsek, a kiállító vármegyék
részéről pedig a kiállítási falunak, kevés kivétellel a M. Nemz. Múzeumnak
felajánlott, egész belső berendezése a bábukkal együtt, miénk a falu temp
lomába tervezett, de abbamaradt munkaeszközkiállítás anyaga. Valamennyi a
múzeum anyagi hozzájárulása nélkül: kiállítási pénzeken. Külön dotatióból
vásároltuk meg ezekben az években a párisi világkiállításon: eszkimó czeiloni
és sziámi collectióinkat. Végül hozzánk került jó néhány ezer darab Xántusnak és Rómernek a bécsi világkiállítás számára 1871—72-ben végzett
gyűjtéséből, a melyet eladdig az iparművészeti múzeum pinczéjében őriz
tek. Hogy a 8000 korona „dotátió" ilyképen hovatovább a házi költségekre
(tisztogatás, preparálás, fényképezés, keretezés stb.-re) sem volt elég, feles
leges bizonyítanom.
Legfényesebb eredményével, az évi 35,000 korona lakbérrel, pedig az
volt Jankónak czélja, s ebben különösen Lippich Elek az akkori min. refe
rens és megértő segítőtársa támogatta őt, hogy a mint az az évek folyamán
bizonyos összegre, gondolom 50,000 koronára felszökik, a lakbérnek annui
táskép való lekötése mellett végleges palota emelését kérelmezi. A látoga
tóink csekély számának az intézmény ifjúsága mellett az volt a főoka, hogy
a kereken hat házat számláló Csillag-utcza ama kicsi utczák egyike, a melyiken
a pesti ember végigmegy ugyan, de a melynek nevét senki sem jegyzi meg
s így fekvését sem igen ismerik.
Pótlólag megjegyzem még, hogy a 2000 m2 alapterületet kb. 40 utczai
és udvari szoba, konyha, cseléd- és előszoba, sőt az éléstárak és fürdő
szobák szolgáltatták átlag 3 l / a m. magassággal és hogy a 30,000 drb. tárgy
bérhelyiségünket olyannyira megtöltötte, hogy a tárgyak ezreihez —- a szó
legszorosabb értelmében — hozzá nem fértünk.
*
Jankót elhantoltuk és ettől fogva, sorsom egyetlen kedvezéséből, reám
hárult a M. N. Múzeum Néprajzi Osztályának, e par excellence nemzeti és
egyúttal nemzetközi intézmény, vezetése.
S ekkor én, a ki Jankó életében végtelen gonddal őrizkedtem, hogy
a szellemi vezetés terén vele a legkisebb ellenkezésbe kerüljek, sőt egész
ambitiómat abba helyeztem, hogy minden parancsát a lehető legegyenesebben teljesítsem, most, hogy a felelősség reám nehezedett, százszorosan latra
vetettem: mi is a kötelességem és melyek azok az utak, a melyeknek
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fáradságos és hosszadalmas megjárásával igazi „Magyar Nemzeti ember- és
néptani intézetet" alkothatok.
Ezen közben az is tisztázódott előttem, hogy 30,000 darab tárgygyal,
melynek java részét nem szakemberek, hanem jóakaró dilettánsok gyűj
tötték (így pl. a falu egész anyagát a falusi jegyzők), senki sem képes
bemutatni a földi összes kultúrákat, a mi pedig minden néprajzi múzeumnak
•első sőt egyedüli kötelessége.
Megállapodtam a magam számára abban is, hogy 2000 m2-nyi terüle
ten ez még akkor is lehetetlen vállalkozás, ha a világ legkényeseb
ben válogatott gyűjteményének volnánk a birtokosai. Mindebből pedig
önkéntelenül folyt a következtetés, hogy a dolgok ilyetén állapota mellett
végletes épület emelésére még csak gondolnunk sem szabad, mert hiszen
nyomban beleesnénk az ősi magyar hibába, hogy a legzseniálisabb pénz
ügyi transactio révén is csak olyan múzeumépületet emelnénk, a mely már
a megnyitása napján sem felelne meg a beléje helyezett várakozásnak.
És attól a percztől fogva, hogy teendőim tekintetében önmagammal
ily szigorú számot vetettem, eleven lelkiismeretem megnyugtatására rendre
azon voltam, hogy a vezetésem alá adott osztálynak mindenekelőtt otthont
szerezzek, olyat, a melybe körülbelül 10—12 éven által a gyűjtendő tárgyak
áttekinthetően helyet kapjanak, a melyet évente 40—50,000 ember fel
keressen és mely ne kerüljön semmibe vagy nagyon kevésbe, hogy ilyképen
a Jankó-aera végső éveiben, valóban ellenérték nélkül kiadott 35,000 kor.-nyi
évi lakbér, a többé pillanatra sem halasztható belterjes gyűjtés számára
megtakaríttassék.
Előterjesztésemre Szalay Imre báró, aMagyar Nemzeti Múzeum igazgatója,
érvelésemet és munkatervemet nyomban a magáévá téve, kieszközölte Berzeviczy és Hieronymi volt minisztereknél, hogy a Magy. Nemz. Múzeum nép
rajzi osztálya a városligeti „Iparcsarnokban*, egyelőre tíz évre, mai 5640 m2nyi
területét elfoglalhassa és eddig fizetett lakbéréből évi 25,000 korona „a
pusztuló néprajzi kincsek megmentése és kiállítása" czímén az azonközben
8000 koronára emelt évi dotatiónkhoz csatoltassék. Ezzel megadatott az
alap, a melyen a legközelebb lejáró tíz év szervező és gyűjtő munkáját
felépítettük.
Ezúttal is csak számokkal érvelek, illetőleg jelentek. A 30,000 darab
tárgy a lefolyt 8 és tys év alatt 110,000 darabra emelkedett. Az új helyi
séget betöltöttük az utolsó sarokig. Látogatóink évi száma, az Iparcsarnok
ban lezajlott az évi kiállítások számához és nagyságához képest, 40—
70,000 közt váltakozik. Megértük azt is, hogy az intézet majd 20 évi fönn
állása után mindinkább a köztudatba hatol és ma már egyre kevesebb,
ama részben alantjáró műveltségű emberek száma, kik a Magyar Nemzeti
Múzeum néprajzi osztályát ne ismernék.
A tárgyak szaporulata a Xántus, Jankó s Szalay Imre báró elém raj
zolta programm szerint arányosan terjeszkedik ki a magyar, a magyarországi
nemzetiségek, a szomszédság, a kétrendbeli magyar rokonság, az ázsiai és a
primitiv népek tárgyaira, mert a magyar nép ethnikai hovatartozásának
13*

188

DR. BBMAYER VILIBÁLD

kérdése csak mindezek tükrében vizsgálható elfogulatlanul, s mert, a mig
a magyarságnak a saját maga ethnikumán kívül az idegennel is meg kell
ismerkednie, a külföldi ember viszont a külföldi szomszédságában a magyart
kell, hogy alaposan „felfedezhesse".
A fenti számok eléggé mutatják, hogy a mire vállalkoztunk, annak erőnkből
telhetőleg meg is feleltünk. Hangsúlyozandó itt, hogy a most már szak
emberektől gyűjtött 80,000 tárgy a Jankó-aera 30,000 db.-jától abban is külön
bözik, hogy a letelt években már csak szorosan muzeális, mondhatom első
rangú értékű tárgyat fogadtunk be a gyűjteménybe, még pedig nemcsak
olcsó fa-, agyag- és vasféléket, hanem a drága ruha- és ékszerneműeket is,
mire azelőtt fedezetünk nem volt. Munkánkat azonban nagyban megnehezítette
az a szomorú körülmény, hogy az Iparcsarnok, akárcsak a várbazári s a csillagutczai helyiségek, a téli időben fűthető nem lévén, az összes berendezési
munkákat mindenkor a tavaszi melegebb időjárás beálltától egészen a nyi
tási időig kellett s kell elvégeznünk. Ennek ellenére két-két évenként köz
szemlére bocsátottuk a megelőző évek részben kiegészítő, részben tágabb
látókört nyitó újabb szerzeményeit.
A legutolsó ilyen kiállítást ez év elején nyitottuk meg a nagyközönség
számára, bemutatva 960 ma területen, egy évi újabb: magyar, magyarországi
nemzetiségi és balkán szerzeményeinket, a Flesch- és Döhringféle japán és
sziámi ajándékokat, a gr. Zichy Jenő-collectiónak régebbi collectiónkkal
egyesített azt a részét, melyet letétül a székes főváros engedett át és végül
egiptomi gyűjteményünket.
Ezzel, kifelé legalább, be is zárul az a tízéves cziklus, a melyet az
osztály életében a megerősödés és a tervszerű kiépítés korszakának mond
hatunk. Jellemzi e korszakot többek között az is, hogy ebben az időben,
részint a művészi műveltség fejlődése, részint a megélhetés általános meg
nehezülése következtében, mindazok a tárgyak, miket a culturalis élet tárgyi
bizonyítékaiként a néprajzi múzeumokba gyűjtünk, hazánk- de világszerte
oly általános keresletnek örvendettek és árban oly annyira emelkedtek, hogy
ez eredeti tervünket, hogy tudniillik az ország vidékeit személyesen kutat
juk fel, mind ez ideig erősen hátráltatta. A mikor 1895-ben a nemzeti mú
zeumba kerültem, egyetlen egy néprajzi gyűjtőnk volt, egy rácz asszony. Ma
bármely délelőtt folyamán versengve kilincsel nálunk a sok élelmes székely
és zsidó, házaló „régiségkereskedő", a kik csak úgy hordják a szebbnél
szebb hímzést, edényt, faragást. És hiába a legerősebb fogadalmunk, hogy
ezentúl lehetőleg magunk fogunk gyűjteni. Az a gondolat, hogy a mit ezek
a házaló kereskedők előttünk kiterítenek, még hozzá a legtöbbször aránylag
olcsó árakon, (hisz nincs rajtuk se hivatalos útiköltség, se napidíj, se bor
ravaló, se szállítási költség) azonnal elvész a magyar kultúra számára,
a mint gazdáik küszöbünket átlépik, de sokszor változtat elvünkön,
és
bizony a végén is kiválogatjuk a batyukban czipelt dolgok legjavát, a mit
az osztályban dolgozó szakértő kollégáimmal együtt olyannak szemeltünk
ki, a mit sem a belföldi, sem a külföldi kufárok prédájára odadobnunk
nem szabad. Facit-ja ennek, hogy az ezek megmentésére ezelőtt kilencz
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kivetett évi 25,000 korona, a gyűjtési mániának ebben a korszakában, értéke
és szükségessége szerint ma már csak félannyit ér, mint a mennyit kilencz
évvel ezelőtt.
És ezzel reátérek arra, milyen kellene hogy legyen az új magyar
néprajzi múzeum, tudományos czímén helyesebben: Magyar Nemzeti ember
es néptani intézet ettől a mai naptól kezdve.
*
Ahhoz, hogy a mai, utcumque 110,000 darabból álló gyűjteményünket,
noha nagy körültekintéssel s szívóssággal egyetemlegesnek szerveztük, nép
rajzi múzeumnak tekintsük, még mindig nincs jogunk. Maga a magyar föld nem
csak Jankó, de a magam, alapjukban pessimista számításait fényesen meg
hazudtolta és napról napra csak úgy ontja az új, előttünk eladdig ismeret
len tárgyakat és formákat.
E téren tehát még mindig évtizedekig tartó s csak a magyar társadalom
közbejöttével megvalósítható nagy munka vár reánk. Például az ország minden
falujában használatos összes ruhaneműek beszerzése, a mezőgazdasági szer
számoknak tömeges egybegyűjtése, végül a nagy objectumoknak: templo
moknak, házaknak, préseknek, hordóknak, útszéli kereszteknek, fejfáknak
stb. tervszerű felgyüjtése esetleg biztosítása. A szomszédságban is, az eddigelé
jóformán elzárt Balkán, a múlt év óta megnyílt. Pedig tudvalevő, hogy
épp a Balkán az óvilágnak, az ősi műveltségnek, egyik reánkmaradt glecsereként mered mai világunkba. Az európai ősnépek: a bretonok, a walesi, az
ir és skót kelták, a vaszkok, a szicziliaiak, a szorbok, vendek, kasubok stb., ez
egytől-egyig szintén az Ősi Európából reánk maradt szigetecskék holmi
jának egybegyűjtésére csak gondolni se merek, de igenis elsőrangú fel
adatunknak kell, hogy tekintsem az európai ős-turán maradékoknak hala
déktalan felkutatását, egybegyűjtését. A finnek, lappok, észtek, livek, mordvák, zűrjének, vogulok, osztjákok, pjermjákok mindenének, néprajzának,
megmentése szintén a magyarság elsőrangú feladata. Hiszen ezek nem
csak kulturbeli, de törzsi rokonaink is. Ugyanilyen fontos a Kaukázusba
szorult népek, az észak-szibériai és keletázsiai peremnépek felkutatása. Még
ennél is sürgősebb a kisázsiai és középázsiai törökség földjének bejárása
és végül a délázsiai, a déli tengeri, az ausztráliai, afrikai és amerikai mátólholnapra pusztuló primitív népek főbb kultúráinak kivonatos megismertetése.
Mindez még legalább egy évtized munkája, a melyhez legalább két millió
korona és a szakemberek szép száma szükséges. S ha rendes, tűzmentes,
fűthető épületünk volna, még pedig olyan, mely bármely időben fejleszthető
s megvolna a hozzávaló szakemberek sora akkor a néprajzi osztály való érdekét
szemmel tartva, a jelen pillanatban is csak azt kérném, a mit szerényebb
mértékben ezelőtt tíz évvel: adassék nekünk, most már örökös jogon, még
«gy Iparcsarnok, hogy a gyűjtési dotatiónk, a tudós tisztviselői kar és a
szolgaszemélyzet, valamint a berendezés aránylagos és a mai állapotoknak
megfelelő fokozatos emelésével, ismét tíz, de tán húsz éven át folytathassuk
mostani csendes, de tudatos és intenzív gyűjtési és mentési tevékenységünket.
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És ha ebben a perczben mégis mást kell kérnem, azt, hogy az intézet
mostani anyaga számára haladéktalanul végletes épület állittassék, úgy azt
nemcsak a magam, s az ebben az ügyben felelősséggel működő fölötteshatóságaink lelkiismereti furdalásaival indokolom, hanem főkép azzal, hogy ép
ez a mostani 120,000 darabunk teszi a leendő magyar néprajzi múzeumnak
azt az alapját, a mely, ha véletlen baleset érne bennünket, a világ semmi
pénzén többé meg nem szerezhető. Szerezhetünk ékes keleti kaftánt ezután isT
vehetünk fatemplomot, csiga-ékszert stb., de Herman Ottó-féle pásztorkészsé
geket többé nem vásárolhatunk, mert . . ., nincsenek többé. Pedig két vilá
got kapcsolnak egybe.
Őszintén bevallom, alig van éjszakám, a mikor az egy szál deszkával
fedett Iparcsarnokot égni nem látom. Die „Geister, die ich rief, werd' ich
nun nicht los ! *
Ha tehát mi szerény múzeumi emberek megtettük kötelességünket és a
közelmúlt kilenczedfél év előtt átvett, éretlen és aránytalan, de máris nagy
becsű collectióból egyenletes és elismerten tudományszakunk minden terére
kiterjedő igazi néprajzi gyűjteményt csináltunk, a mely — nekünk is szabad
büszkélkednünk — a stockholmi Északi Múzeum mellett az európai basonl6
gyűjteményeknek ma már elismert mintaképe, úgy tegye meg a magyar
állam is a magyar tudománynyal és a magyar néppel szemben az Iparcsar
nokba költözködésünkkor hallgatagon vállalt kötelességét és adjon mielőbb
olyan végletes szállást, a melyben mától számított újabb tíz év alatt meg
szervezhessük, ismétlem az intézmény új nevét, a „Magyar nemzeti ember
es néptani intézetet", melynek az a feladata, hogy a magyarság, a magyar
országi nemzetiségek s az érdekkörünkbe eső szomszédos és rokon népek
tüzetes kutatása mellett, valamennyiöknek a világközi keretekbe való beál
lításával, tudományos] és szemléltető múzeum berendezésével az önmagunk
kal s az európai kuíturnépekkel szemben tartozó kötelességünket teljesít
hessük.
Eme complikált munkaprogrammunknak s a végrehajtási tüzetes terv
nek kidolgozása illetékes hatóságaink, a M. Nemz. Múzeum igazgatója, a
vallás- és közoktatásügyi miniszter, s végső fokon az országgyűlés elé tar
toznak.
E helyt t. olvasóink nagyjából való tájékoztatása czéljából csupán»
a következőket óhajtom megjegyezni.
Ez az új intézet, mely akarva nem akarva, Budapestnek legkere
settebb látványossága lesz, magában foglalná mindazokat az alosztályokat,,
a melyek szükségesek ahhoz, hogy az ember testi és lelki fejlődését általá
nosságban, de mindenkor szoros tekintettel a magyarsággal tanulmányoz
hassuk s azt önmaguknak s az idegeneknek bemutathassuk.
Ez alosztályok a következők:
1. Embertani gyűjtemény
2. Őstörténeti
„
3. Magyar
„

Helyszükséglet
4,000 m*
4,000 „
8,000 „
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4. Magyar nemzetiségi gyűjtemény , .
5. Európai szomszéd, rokon és ősi népek
gyűjteménye
6. Ázsiai culturnépelt gyűjteményei . .
7. Kezdetleges népek
„
. . .
8. Administratióra
9. Kaktárra
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Helyszükséglete
8,000 m2
4,000
6,000
6.000
4,800
8,000
54,800

„
„
„
„
„
m3

Ezekből az összegekből az 1., % 9. számúak és az administratiónak egy
negyede az alagsorra, a 3. és 4. számúak az első emeletre, a többi a föld
szintre és az administratiónak egy-egy negyede a földszintre s az első és
második emeletre esnének. Az udvar, a mely a mindkét oldalról átvilágított
helyiségek befogadására szükséges, akadémikusán megconstruált épületet
befogadná, körülbelül két magyar holdat tenne ki, a mely a szokványos, de
hazug Skánsen (szabad ég alatti múzeum) lehető mellőzésével a magyar
országi nagy tárgyak elhelyezésére szükséges.
A mai építési viszonyok mellett egy ilyen épület, a főváros által a
saját maga érdekében adandó ingyen telken s a beépített m3-t 25 koronával
számítva, körülbelül 6.000,000 koronába kerül. Hogy pedig az intézet meg
nyitásakor gyűjteményünk egyenletes s lehetőleg hézagmentes legyen, a
mint már fentebb említettem, mindeneket megelőzve s egy összegben még leg
alább két millió korona kell. Marad a berendezés. Tekintve azt, hogy a szem
léltetéshez egy a magyar Alföldet bemutató körképre s nagyszámú diorámára
kell számítanunk, továbbá, hogy a modern követelményeknek megfelelően
csakis külföldi vasszekrényeket használhatunk, ez kb. két millió koronába,
őszesen tehát az egész intézet 10.000,000 koronába fog kerülni. Ezzel szem
ben törlesztési részletkép mindössze csak körülbelül évi 30,000 korona
áll rendelkezésünkre, a mi a jelenlegi szomorú pénzügyi viszonyok mellett
az annuitást 5%-kal számítva, az évi 500,000 korona törlesztési részlet
nek bizony csak nagyon csekély hányadát teszi.
Végtelenül sajnálom, de bármennyire törjem a fejemet éjjel-nappal,
a M. Nemz. Múzeum néprajzi osztályának kérdésén, a haladéktalan s végleges
építkezésnél és tervszerű berendezésnél más komoly megoldást nem látok
magam előtt. A ki az általam követeltnél kevesebbel vállalkozik, nem
tudja mit vállal, tudományos intézetet nem szervezhet. Jómagam is csak
akkor mernék a kérdés megoldása elé állani, ha mind azt, a mit itt a
magas minisztériumtól bélyegtelenül kérünk, most azonnal kapjuk meg, a míg
a férfi erőből tart.
Ha pedig munkaprogrammomat az illetékes helyen utópiának dekla
rálnák, zokszó nélkül visszalépek szeretett intézetem vezetésétől. Xántus
sorsára, tizenöt évi tétlenségre, nem vágyakozom. A ki tíz évvel ezelőtt meg
fékeztem ifjú tettvágyamat és a ragyogó palotába való költözködés, a
fényes lakás stb. helyett, az Iparcsarnoknak nevezett vasvázas hodályba.
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való költözést választottam, ma. deresedő fővel s a tapasztalástól edzett
akarattal bárhol s bárki előtt kijelentem, hogy önmagunkhoz, s az európai
kultúrához híven csak ezen a módon oldhatjuk meg a kérdést
a magyar
nép, a magyar tudomány, a magyar állam ós a magyar székesfőváros mél
tóságához és közszükséglet éhezmérten.
*
És még valami kell ahhoz, hogy a Magy, Nemz. Múzeum néprajzi osz
tálya azzá váljék, a mit fentebb czéljául megjelöltem, olyan tudományos
intézetté, melynek az a czélja, hogy benne elsősorban a magyarságot s a
magyarországi nemzetiségeket, másodsorban pedig az emberiség egyetemét
kutassák s az eredményeket urbi et orbi hirdessék s ez az, hogy mindenkori
vezetőjének, kiváló tudós tisztviselőinek, a czéhbeli szűkkeblűség mellőzésé
vel, helyet kell adni az ország első főiskoláján, a tudományegyetemen, hogy
ott mindennapi tanulásuk eredményeit hirdethessék, az országnak az ember
es néptani tudományszak eredményeiben jártas orvosi és középiskolai tanári kart,
s bennök ós tanítványaikban sok ezer főre menő munkásokat neveljenek. így
yan ez Francziaországban, a hol a múzeumok tisztviselői a főiskolákon
rendes tanári állást töltenek be XIV. Lajos óta, így Németországban, a
Jiol Bastian, utána v. Luschan ós munkatársai a berlini egyetemen taní
tanak, így Hollandiában, így a Balkánon, így Amerikában stb.
Ezzel elérhetjük, a mivel ma hiába igyekezünk megbirkózni: ez ország
népeinek egyazonos elvek szerint való felkutatását, a mi csak a rendszeres
iskolai oktatás és nem a ma dívó és a különféle úgynevezett tudományos
egyesületekben terpeszkedő dilettantismus útján lesz elérhető. Balkánnak
is csak így lehetünk tanítómesterei.
Ha a Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya és a tudományegyetem jelen
leg üresedésben levő embertani és néprajzi tanszékünk közti kapcsolat szük
séges voltát tudós kultusminiszterünk és a nemzetiségi kérdésekben versatus vezére be nem látnák, akkor intézetünk minden erőlködésünk mellett
előbb-utóbb üres látványossággá, a tudományegyetem embertani tanszéke
pedig üres szógyárrá válik, a mire itt a Balkán szélén épp nekünk van
legkevésbbé szükségünk. Videant consules!
Dr. Semayer Vilibáld.

A nomád pásztorenyhelyek a Hortobágy pusztán.
A Hortobágy pusztának sohasem voltak politikai határai, nem is volt
az emberi önkénynyel határolt terület, mint inkább gyűjtőnév mind ama
pusztai területekre, melyek az egykor híres Hortobágy folyó partjain esnek.
Tévedés lenne tehát ma is csak a debreczeni határban a Hortobágy
folyón túl eső Máta, Ohat, Zám nevű pusztákat sorozni e név alá, mikor a
pusztai népek Hortobágy néven nevezik a már szoboszlai határhoz tartozó
Angyalházát kivéve a nádudvari, püspökladányi, karczagi pusztáknak mind ama
részeit, melyékaz említett Hortobágy folyó déli felében kezdődő csatorna part-
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jain esnek. Geográfiailag pedig a területhez tartozik mind ama felső diluviális,
kötött talajú, letarolt síkság,mely északra a Tisza-kanyarulatnál kezdődik, melyet
keletről a Nyírség homokbuczkái határolnak s melynek délen a Sárrét alluviális
mocsaras területei szabnak határt. Az egyöntetű területen a különböző
teljesen elütő fajú és nyelvű népek idők folyamán pompásan összeforrtak.
A terület egysége alkotá egygyé a népelemeket. Az ősfoglalkozást üző
népek természetes megnyilatkozásának kell tekintenünk ama jelenséget, hogy
e vidék népei sohasem a területhez, mint e nem is oly nagy jelentőségű
folyóhoz kötötték lételüket. A debreczeni igazi czívis pógár mind e mai napig
nem a Hortobágyra megy, hanem a Horfobágyho' (t. i. a Hortobágy folyó
hoz), ritkábban a hídho' s nem a Hortobágyra hajtja a jószágát, hanem a
Hortobágyho' s a Hortobágyiul hozza haza, s keserűséggel ujságolá hozzá
tartozóinak, mi újat látott a Hortohágynál. így volt régen is. 1791-ben a
Hortobágy mellől veszett el egy ló s 1792-ben a Hortobágy mellett találta
tott meg. 1

1. á. Deszkahodály disznók számára. Hortobágy, Disznóföd.

A baromtenyésztő népek másik fő jellemvonása a nomadizálás. A pásztor
vándorlás, nomadizálás nélkül el nem lehet. Még a legszűkebb határokat is
mindennap bejárja barmaival. A gulya, a ménes akkor lakik jól, ha éllegel, ha megtérülj éhes marad, ha egy helyen csavargatiyák; ilyenkor
egymást nézi, unalmasan jajdul fel barom. Még télen is, mikor ma már
rabságban él a jószág, más étvágygyal fogyasztja el takarmányát, ha a
zúzos, havas tarlón meg-megjártatják; hát nyaranta, midőn csalja a zöld
fű, hácsing a közeli zöld vetésre, vagy a mező kopársága, az átkozott fíreg
űzi-hajtja. Mennyire befolyásolják ezenfelül életét a geográfiai viszonyok, az
éghajlati változás, melyeknek függeléke csak a nomád megélhetése.
A hortobágyi pásztor élete is igazi nomád. Kora tavaszszal, Gergely
naptól Szent Györgynapig verik ki a disznót, birkát, vezetik a lovat, hajtják
Jci a marhát a Hortobágyho'; egész késő ősszel, Andrásnapkor, ha Imre bele
1

Protocollum Appropriationum 1791—92 óv. Debreczeni közlevéltár.
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nem szól, verik szillyél a gulyát, hánnyák szillyel a birkát, szorul haza a
jószág. Ez idő alatt teljesen a pásztorra van bízva a jószág. A gazda leg
feljebb kétszer-háromszor nézi meg nyaranta, sőt ha messze van, egyszer
sem töri magát annyi fődre egy nyáron. Azonban megköveteli, hogy a pász
tor cselédeivel állandóan kinn legyen. Csak néha jön azért a pásztor a
városba elesígír, útközben be-betér egy-egy tanyába, hogy hírt vagy dögbűrt vigyen s egy kis abrakot kapjon lova számára. Ma már minden gulyá
nak meg van a maga járása, melyet semmiféle hatalmi eszköz nem választ
el, mint a józan belátás s a kölcsönös figyelem egymás iránt, mely a
pásztornál talán jobban meg van, mint más hasonló társadalmi osztályú
embereknél. A járásnak középponti fekvését jelzi az ember és az állat
számára leütött enyhely. Amazt Jcunnyón&k, emezt szárnyíkn&k, karámnak
nevezi mind e mai napig a
hortobágyi ember, bár a dísztónál nem hiányzik az akol
vagy a hodály, (1. á.) legyen
az deszka vagy állandó vá
lyog sáralkotmány, mely a
pásztor számára hagyott ré
sze a kulinával van egybe
kötve s kulinás akol a ne ve.
Az enyhely fogalma nagyon
tág. Enyhelynek nevezi a
pásztor mindenféle élő lény
vagy élettelen tárgynak a*
mögötti részét, mellyíkít, ár
nyékát. Kunnyója enyhibe
vannak még a kunnyó mögötti
távoli tanyák is, noha néhány
2. á. Nomád juhász eleséget szállító csacsijával,
Km. választja el tőle. Enyhely
Angyalháza puszta.
a nádas, az egyes fa, a fenn
álló erdő, a part-oldal vagy ilyenek nemlétében az ember maga is létesít
maga és jószága számára enyhelyet. Ott, a hol hepe-hupás, erdős, bokros
terület van, nincs szükség emberi beavatkozásra, mindenütt azonban, a hol
ez nincs s a föld gyéren, apró fűvel benőtt lappá simul ki, elengedhetetlen
kellék valamelyes enyhelyről gondoskodni, ha azt nem akarják, hogy a kora
tavaszszal kivert jószágnak apraja elveszszen a hideg szeles időben, vagy
világgá szaladjon egy bolondos, setét éjszakának idején. így tanítja meg az.
embert a természet és az ember és természet harczának szülöttei a helyenkint különböző pásztorenyhelyek is.
A mai hortobágyi pásztorkodás nem a honfoglalók idejéből való,
hiszen azokon a területeken, hol ma pásztorkodás folyik, hajdan falvak
állottak, hol a földmívelés és pásztorkodás együttesen folyt. A falvak a
török időkben elpusztultak, jórészt alacsony sárházaik semmivé váltak,
gyom verte fel helyüket, a mai pásztorkodás ma már csak a második virág-
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zás letűnő emlékei e helyeken. Ez emlékek rohamosan tűnnek el, serény
munkálataink sem lesznek többé képesek régi, tisztes alakját rekonstruálni.
A nomád pásztor életmódja a legelőtől, az éghajlattól s az állatok fajtá
jától függ. Ez utóbbi még az embert is csodálatos módon átformálja.
Az ősi formát legjobban megőrizte a juhász, vagy ma már a birkás,
ki nyájával vagy falkájával vándorolt a szinte végtelennek tetsző pusztán
ide-oda. Mindenét magával vitte a nyáj élén, vagy középütt
ballagó szamáron, melyből rendesen kettőt tartott. Az egyik
az eleséget vitte, a másik a gúnyát (2. á.). Bár Herman 0 .
már 1909-ben elbúcsúzott a nomád pásztortól, 1 kinek czókmókját a szamár hordozta, Angyalházán még a jövőben is
lehet pár ilyen juhászt találni. Angyalházán a nyáj-juhászok
közül egy-két juhász még a régi világból való. Szamarát

3. á. Nomád juhász. Eleségért megy a községbe.
Angyalháza puszta.

4. á. Fatü a nádépületek
korczolásához, fogaiban
korczoló drót 1js n.

felnyergeli olyanformán, hogy a szamár hátát bő ingujjával, vaskos tenye
rével végigsimogatja, ráterít egy szűrdarabot, erre egy magyar hürt (magyar
juhbőr) erre ismét egy többszörösen összehajtott varrott szűrdarabot, rá a
csacsinyerget (tergenye) kétfelől két juhtömlöt, bele egy-egy kenyeret, egyik
oldalt a tergenye szarvába a tisztás, szalonnás zacskót, az egészet egy
ponyvával letakarja, a szamáron keresztül forgókarikás kötéllel leköti,
hogy a nap ne süsse, vagy meg ne ázzik s a ponyva fölé jön a másik
oldalra a vasfazik, fözöfa és a csobán. A másik szamár a gúnyát, t. i. bun
dát, szűrt, fejírruhát, baltát, harangot és pergőt vitte. Bár a hajdúszoboszlai gazdák Farkas bátyánknak annyi nádat vittek, hogy olyan karám kísstget
1
Herman 0 . : A magyarok nagy ősfoglalkozása. Budapest, 1909. 377.' 1. Mada
rassy L.: Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Bpest, 1912. 38. 1.
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reccsentett belőle, a melynek nagy darab fődön nincsen párja, mégis oda
hagyja s hetekig odabolyong aratás után a szomszédos tanyákra is
bemegy. Szívesen látják, mert nyája jól megszarja a tallót} A hol dű íri
lepakol, főz egy kis meleget, a hol kutat léi, megitatja nyáját, a hol este
ledik ott hál, ki szólna neki, hisz ő maga egy gazszálat se tesz keresztül,
a nyáj pedig megtrágyázza, megtelkesíti a földet, a hol meghál (3. á.).
Enyhely nélkül azonban ő sem lehet el. Ha az idő feltárnod s ő messze
van harántjától, a tanyák közt keres menedéket, mert bizony a birka olyan,
hogy farkáho' rúg és eszeveszetten megy szél alá, ilyenkor nem bánja, ha
agyonverik is. Enyhely csak jószágnak kell, az ilyen régimódi juhászt
megvédi a szűri, vagy nehéz, izmos felkötös bundája.
A juh enyhelyet karámnak nevezik. Karám a különböző időkben külön
böző volt. Legrégibb faja a kosár vagy kosárkarám, mely ma már csak emlé
keiben és a kemény altalajú felső diluviális felszínen gyakran előforduló

5. á. Akolkarám. Hortobágy, Hodályzug.

domború kerekalakú felszíni egyenetlenségben maradt fenn. Nem egyéb
ez, mint egy szabálytalan görbevonalú, alul izmos, felül befeléhajló jó
hosszú nádszálakból épített enyhely tető nélkül. Az Alföldön főleg a juhok szá
mára készült. „Néhány a pásztorok, pusztai gulyások, csikósok, juhászok
vityilója, melynek rendes alakja alant kerekes, fönt csúcsosan összemenő".2
Nyitott kijáratánál feküdt a pásztor és hű pulija. Készítési módja egyszerű,
tavaszszal a kinizett helyen egy ásó élével meghúzza alakját s ennek mentén
két ásónyomnyira lemegy az ember, majd a kívís nádat a földön kiteregeti,
két marka közt lapogatja, vastag részével a gödörbe felállítja, földet hány
rá, megtapodja és áll mint a küfal. Majd nagy korczoló fatüt vesz elő, (4. á.)
mely hasonlít a hálótűhöz, drótot csavar rá és ezzel fűzögeti a két marokba
fogott nádcsomót, egy ember kívül, másika belül igazgatja a felállított nád
falra merőlegesen s a fal magasságához képest két; három vagy négy korcczal
is ellátja. Régebben hajlékony fűzfa vagy nyárfavesszőt hordtak korczvesszőnek, ma a korczolás dróttal történik. E felül befelé hajló karámfal rend
kívül jó a hideg-, szeles-, csapós eső ellen, mert ez nagy erővel ferdén jön s
így 2—3 m száraz enyhelyet ad s a jámbor okos juhok a karám tövéhez
1
a

Prónay Gábor : Vázlatok a magyar hon nópéletóböl. Pest, 1855.
Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára.

A NOMÁD PÁSZTORENYHELYEK A HORTOBÁGY PUSZTÁN

197

bújnak, így a közepén, a hol éri az eső, nincs egy sem. E karám jó, mert
bárhonnan jön a szél enyhet ad, a hideg eső nem éri a jószágot és viharos
éjszakán, ha a vakító villámlás felriasztja is a nyájat, nem tud szíjjel sza
ladni s végül a fíreg1 se árthat úgy neki. Efajta karám a Hortobágyon ma
már kiment a divatból, helyét a hodály, az akol és az akolkarám foglalta el,
A hodály, melylyel a régi 1773. évi térképen is sokszor találkozunk,
állandóbb építmény. Anyaga rendesen deszka, vagy még inkább sár, vályog.
Négy fala van, ezen padlástalan tető, deszka, zsindely vagy nádból, ajtaja
rendesen a végén van. Ebben nemcsak menedéket talál a juh, birka, hanem
egy kis primitív gazdasági élet színhelye is. Itt történik a nyírás, fejés,
• >

6. á. Az akolkarám alaprajza. Alul a nádkunyhó szerkezete.

elletés. Az akol a kosár folytatása. A Hortobágyon, míg még a magyar juh
tenyésztése jobban virágzott s a juh a Debreczentől keletre és északra
elterülő erdőkön telelt, töviskes kokín, gelegonya-vesszöből készült. Az erdőn
fonták, ott állították fel csak borzoson, egyenlőtlen magasságban vesszővel
bekorczolták. Tavaszszal arra vitték, a merre a juh ment és ott állították
fel, a hol állandóbb legeltetésre volt kilátás. E sajátságos, ősi eredetű
fedetlen enyhely ma már az erdőtörvény és az intenzivebb állattenyésztés
következtében rohamosan eltűnik. Halvány emlékeit szerencsének mondhatjuk,
ha megmenthetjük.
A sövényszerű akol helyébe a könnyebben hozzáférhető és könynyebben kezelhető akolkarám lépett. Az akolkarám már fejlettebb (5. á.).
Hatalmas négyszögletű nádfal, szegletei a könnyebb korczolás végett le
Fíregnék. nevezik az ártalmas legyeket, szúnyogot és a ragadozó állatokat.
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vannak kerekítve, a nádalkotmány két nádkorcczal korczolt, felső pihés
része befelé hajlik. Déli oldalán, honnan legkevesebb zivatar jön, van kes
keny bejárata, ajtó nem szükséges reá. Testével és kutyájával biztos zár,
éjjel a pásztor, nappal a ssegín idő, mely az enyhely egyik szegletibe szo
rítja a juhot. Oldalt 10 lépésnyire van a pásztor teljesen nádból épített
kunyhója. E kunyhó nem lakásnak épült. Belvilága 220 X 180 cm, magas
sága girinczig 230 cm, ajtaja féloldalt esik, 140 cm magas, 60 cm széles.
A kunyhó parallel kettős korczolása kívül nád, belül lécz. Az első korcz a
földtől 90 cm, a második 50 cm, e felett teteje kétereszes, melyet két föld
beásott, felül két ágú karóban nyugvó fa tart (6—7. á.).
A múlt század 20 as éveitől kezdve mindinkább meghonosodott birka
tartás két nevezetes újítást hozott be. Az enyhelyek átalakultak a négy
szárnyú vagy háromszárnyú JcarámokM (8. á.). E karámok anyaga maradt a
régi nád. Két végével össze
fordított és egy hosszú fallal
összekötött V-betűhöz ha
sonlít, szárnyai felszél és
alszél ellen nyújtanak vé
delmet. Két főrészből áll.
Van der aha és vannak szár
nyai. Dereka a Hortobágyon
és szomszédos vidékein fő
leg északi és déli irányban
épül s ettől néhány fokra tér
el északnyugat és délkelet
felé. Minél inkább a Tisza
felé tartunk annál kevesebb
fokkal hajlik nyugat felé
7. á. Nádkunyhó az eleség és gúnya számára.
(9. á.). Míg dereka elég
Hortobágy, Hodályzug.
egyenes, addig szárnyai vé
geiken befelé görbülnek, hogy annál nagyobb védelmet nyújtsanak a
juhoknak, 250—300 cm magas, két, három korczolása van. A szárnyak
végződéseit földbevert fakarók oltalmazzák a romlástól. Teteje szél alá dől
s így a csapós eső ellen jó enyhelyet nyújt. A kevésbbé használt É-Ny
szárnyában néhány kéve nádból a juhász egy kis kunyhót gabályü az eleséges ládának, olyanformán, hogy a kibontott kéve nádat a karámszárnynak
támítja, egy segédkorcczal a szárnyhoz korczolja. E kunyhó alapjában alig
egy jó lépés széles, két lépés hosszú, bejárata 1 m. magas, csupán arra
való, hogy egy nagyobb elesíges láda, azon egy bunda elférjen, hosszas eső
idején ganévá ne ázzik. E kunyhóra szalma van felhányva úgy, hogy e
kis csihe-szalma alig éri a földet, azért rakják ilyen magasra, mert eds idején
a víz leszalad a felső szálakon s alulról mindig lehet szárazt húzni (10. á.).
A karám korczában kerekfejü kanalakat dugdosnak, itt-ott egy-egy faszeg,
rajtuk a törlő szűrdarab, egy másikon a fényes vas fázik függ. A karám
tövében feszeleg a könnyű szolgafa vagy főzőfa, használaton kívül s a
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kunyhó kijáratánál a karám szárnya túlsó oldalán, a fejős juhászbojtár
tulipántos ládája két léczre állítva daczol az idő minden viszontagságával.
A karám magas fala jó három lépés enyhelyet ad, itt forralnak egy kis
levest szeles időben épp úgy, mint csendes esőben, a mikor pedig meglehe
tősen egyenesen esik az eső (11. á.). Tűzrevalóul a szalma, vagy csutkaízík
szolgál. A ganét a juhálláson összeseprik, ők nem tüzelik ugyan fel,
hanem a városba hordják kemenczét fűteni, vagy a mezőre trágyának.
A karám szárnyának enyhében rögtönzött kunyhók érdekes típusa az a
kunyhófaj, mely négy levert rúdra épül olyanformán, hogy félereszes lapos
tetejét készítenek nádból, körül vékony nádréteggel befonják, a gyakori
széltől ment oldalon a karámszárny enyhiben ajtónyilást hagynak rajta
ajtószárny nélkül. Ugyanitt az előbb említett, kúpalakú, szabálytalan, kisebb
méretű kunyhó, apró marha számára, — melyek a karám körül szép számmal

8. á. Négyszárnyú karám. Egyik szárnyánál enyhely az eleség és gúnya számára.
Hajdúszoboszló.

vannak, — szolgál nyughelyül (12. á.). A négyszárnyú karám a maga primitív
kúpalakú vagy négyszögletes kunyhóival a szoboszlai juhászoknál található; a
hortobágyi, madarasi, nádudvari juhászoknál a háromszárnyú, kereszt- vagy
T-alakú karám gyakori. Igaz, hogy néha egy-egy átmeneti karám is észlel
hető, a melyet azonban inkább maga a természet, a gyakori másirányú
szelek, mint a kétfajta karám fejlődési folytonossága, hoznak létre. A Hodályzugban a Hortobágy-folyó és a Karácsonfok összefolyásától pár km-nyire
délre, egyik karámnak a majdnem K-Ny. irányban épített dereka a Délkelet
irányban megtört, s így mintegy két ölet húzódott, szárnyai tulajdonképeni
E. és D-Ny. irányban voltak vezetve (13. á.).
A háromszárnyú karámot szintén alszélnek és felszélnek építik. Ennek
is úgy, mint a többi építménynek, a partosabb helyet keresik, hol a víz
nem áll meg s hol az ember jónak látja, ott rakja. Megcsinálásánál az
uralkodó, különösen káros szeleket szigorúan tekintetbe veszik s ha ezt
elhibázzák, fordítanak rajta, vagy megtoldják. Ha beválik, otthagyják évekig,
mert felszedése bajos és sok nád pocsíkba megy, összetörik.
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Mihelyt a bacsó, a számadó kijelölte a helyet, bojtárjaival meghúzza
az irányt, megássák a tövit, megcsinálják a derekát a kívánt irányban s az.
egyik végén kétfelől kivezetik a két szárnyát, ha a szél iránya kívánja,
közben meg is törik (14. á.).
A karám sajátságos faja még a fözokarám, Angyalházán egy szoboszlai
nyáj juhászánál találtam. Nem egyéb ez, mint egy rövidderekú és szár
nyú, négyszárnyú karám, melynek szárnyai a derék felé fordulnak; szél alá
hajlanak, hogy igy nagyobb enyhelyet nyújtsanak a tűznek a főzéshez.
A szél irányához képest, főként felváltva a derék két oldalán, ritkán a
szárnyak közt főznek (15—16. á.).
A kóbor juhászok, valamint az említett primitív enyhelyekkel bíró
juhászok nem fejnek, csupán csak az állat felnevelésén, megőrzésén dol
goznak, vagy ha fejnek, bejárnak fejni a községbe; de ott, a hol bizonyos
tejgazdaságot űznek, a tejet feldolgozzák, állandó lakóhelyre, több épületre

9. á. A négyszárnyú karám alaprajza, 10 lépés a dereka, 5—6 1. a szárnya.
Hajdúszoboszló, Angyalháza.

van szüksége a juhásznak. A Hortobágyon a nagyiváni ós madarasi lege
lőkön már régtől fogva kicsiny, primitív sárkunyhókat építenek, melyben
lakik a juhász családja, az asszonníp, a ki a tejjel bánik, ebben vannak
a tej feldolgozásához szükséges eszközök s a készített tejtermékek, esetleg
bőrök is. Négyszögletes sár, vagy vályogfalú, padlásnélküli, nádfedeles kis
kunyhók ezek, melyek évről évre megmaradnak, gazdáról gazdára szállnak
(17. á.). Egyszerűen, tiszta fehérre meszelve, felette vonzó benyomást tesznek
a belépőre. Ajtajuk rendesen délnek nyílnak, egy-egy kiszolgált faajtó és
ablak a községből itt folytatja tovább hányatott életét. Az ajtón kulcsos
zár, esetleg lakat van, hogy télnek idején bolyongó rossz emberele be ne
költözzenek. Az ablakon szépen egymás mellé hézagosan rakott, a két
végén szálankint fonállal összekötött redőny, a hasúra tartja hűvösen a
szobát, űzi távol a legyeket. Legtöbb csak egy szobából áll, ha csak elibe
nád-szárnyékot, egy kis tornáczot nem csinál a juhász, hogy az aprójószág
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be ne menjen. Vannak azonban egypitvaros kunyhók is. Egész berendezése
egy vaczok, rajta gúnyák, finom báránybőrök, egy eleséges láda, az ajtó
félen a gomoly any omóasztal, mellette a moslikos (oláh) dézsa, melybe a
szarufára felakasztott tiszta fehér ruhába csavart gomolya savója csepeg.
Kis asztal és pár karos- és gyalogszék egészíti ki az egyszerű bútorzatot.
Kívül a kicsiny tűzfalnál pár deszkapolczot vehetünk észre, melyen néhány
gomolya érik a napfényen. Némely juhászkunyhó járuléka a nádvasaló, hol
főznek. A zsendicze főzéséhez egy kerek sárkatlant is csinálnak vagy a
szabadba, vagy a kunnyó előtt felállított nádszárnyékban. A vasaló mellett
ágos, a tejes edények, vizes gúnya szárítására, 20—30 lépésnyire tőle egy
dranka vagy esztrenga a fejős juhász számára, hacsak a jómódú debreczeni
gazda hodályt vagy aklot nem építtet vályogból birkája számára. A dranka
mint neve mutatja, idegen, oláh szó, a birka nagymérvű elterjedésével hono
sodott meg. Az oláh sztrungä szótól ered. A dranka és az esztrenga egy

10. á. Négyszárnyú karám. Oldalt enyhely a gúnya és az
eleség számára. Hajdúszoboszló.

és ugyanaz. Régen kórókkal körülvett hely volt,1 ma a kórókat deszka
pótolja, ritkán gyengébb nád, de semmi esetre sem nádból vert juhhodály
vagy fejős juhok hodálya. 2 Az oláh sztronga szótól ered, azt a bért vagy
adót jelentette, a mit a juhász a tejből a gazdának tartozott adni,3 ebből
lett az isztronga, az a hídlás, min a juhokat fejték, később átment az
akolra, hol a juhokat fejték.4 A Hortobágy és vidékén az akoHal felváltva
használják a dranka nevet (18. á.). Rendes alakja négyszög, de lehet sokszög
alakú is. Hordozható nagy darabokból áll és darabjait is arankának nevezik.
Rendesen két szál deszka közé egy széles lécz jó hézagosan szegezve,
1

Magyar Nyelvőr 1879-ik évf. 234. 1.
Túri Mészáros J.: Pásztorhajlékok a Hortobágyon. Magyar Nyelv. 1912-ik
évf. 282. lap.
3
Dr. Takács Sándor: Sztronga M. Nyelv. 1906. évf. 22. 1.
* Dr. Madarassy L. : Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Budapest
1912. 66. lap.
2
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alkotja magasságát, hossza 5 m. Lerakása úgy történik, hogy szembe két
karót vernek a földbe olyan távolságra, hogy a deszka elférjen közöttük
ós egy oldalát a két karó közt mozgatják, errébb-arrább húzzák s ez szol
gál ajtóként. Kevés szeggel dolgoznak s így tovább használható a dranka.
A dranka egyik szögletében van a fiók. Fiókra a fejős juhásznak van szük
sége. Nem egyéb, mint a drankából másfél, két méter hosszan kinyúló
80—100 cm széles sikátor, melynek külső oldala a dranka egyenes foly
tatása, míg belső oldala földbevert karókhoz kifelé egyre lejtősödön szege
zett deszka. Ebben van egy szék és egy dobogó deszkából, melyre állítják
a juhot, mikor fejik s mivel hátul fejik, szükséges, hogy fara feljebb essék.

11. á. Főzés a karám enyhében. Hajdúszoboszló.

Hogy pedig az ember lábát össze ne tapossa, jobb lábára csizmát húz a
juhász, melyet a fejés után a fiók első karójába húzva tart állandóan (19. á.).
Néha kényelem és sprórolás szempontjából a drankát összeépítik a karámmal,
úgy, hogy egyik oldalát a karám nádszárnya szolgáltatja, sőt megesik, hogy
a fiók fölé, melyet a karám szárnya mentén vezetnek ki, oldalt nádat borí
tanak. A drankát fejesnél, választásnál, hányásnál (válogatás) használják.
Mihálynapra hazaviszik, máskor is gyakran változtatják helyét. Az állandó
kunyhótól átlag 50 lépésnyire építik a karámot, még pedig külön a meddő,
külön a czanga (fejős) birka számára. A juhállás kb. 100 lépésre van a kuny
hótól. Ha a szúnyognak ideje van, mint 1913 nyarán volt, dedve dudvából,
juhganéból füstöt raknak a juhálláson, köré terelik a birkát, a pásztorok
maguk is körülfekszik s nyugton pihenhetnek e gonosz fíregtől (20. á.). Néha
a kunyhó és állás körül nagy fekete foltokat találunk. Itt rendesen bőven
terem czigánybúza (Agropyrum cannium), mely a birka körme közé megyén,
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azt kikezdi, szőrébe vegyül, viszket és a birka megrágja a gyapját, vagy
a szemébe, orrába megy s így nem mer legelni. Ezt elkerülendő, nagy
darabon a czigánybúzát felgyújtják.
Eredetileg juhok számára épült a hodály, vagy juhoda.1 Nagy tágas
lielviség, sár vagy vályogfallal, kétereszes tetővel nádfedéllel, a végén nagy

12. á. Négyágú karám dereka, szárnyánál enyhely.

Mpuval. Ez míg egyfelől enyhelyet nyújt, másfelől itt fejik, nyírják a birkát.
Állandó jellegű. Nyíróhodály a Hortobágy egyik legnagyobb épülete volt
«ok ideig.
A ménespásztor, a gulyás, az ökörcsordás, kezdetben szintén vándoréletet éltek. Nekik ugyan nem volt csacsijuk, sem más teherhordó állatot
nem használtak, hanem tavaszszal ott követte őket a talyiga,
melyen élesig, tömlő aprócseprőkkel, felesleges, bár nem sok
gúnya, volt felrakva. Künn a
Hortobágy pusztán kijelölt járá
sukon egy alkalmas helyet néz
tek ki, hol egyidőre letanyáz
tak. A talyiga fedett tetejű, apró,
kimunkálatlan, vasalatlan ke
karám a négyszárnyútól a háromrekű, nehézkes jármű volt, a 13. á. Átmeneti
szárnyúhoz. Hortobágy, Hodály zug.
melyet egy ló, vagy ha ez távol
volt, a talyiga teljhatalmú intézője, a talyigás vont idestova. A talyigás nem
a gazda volt, hanem mindig a bojtároknak rangban legkisebbje vagy fiatal,
1
Balkányi Szabó Lajos: Debreczen helynevei. Debreczen, 1865. Szinyei J. Magyar
i,ájszótár.
14*
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még nem is bojtár suhancz vagy érdemesült öreg, a kinek mindenki paran
csol. 1 Nem ment ez állandóan a marha után, a ménessel meg úgysem
érkezett volna, hanem indításkor, mikor a marhát reggel az állásról elindí
tották, megmondták, hogy délre hol lesznek, vagy este a járás melyik
pontján hálnak s a talyigásnak kötelessége volt az étellel ott lenni a kívánt
időre. Ennek a talyigának egy újabb kiadása még megszemlélhető az Ohaton^
de már négykerekű, egyrúdú szekér, melynek két első kereke a régi tögyfaguriga, hátsó kettő pedig kiszolgált szántó-talyigakerék (21. á.). Deszka
ajtaján lakat van, kétereszes teteje jól véd az eső ellen, de oldalt a deszka
hasadékain szél úrfi fütyörészve jár-kél be és ki, miért is szalmával dug
dossák be kora tavaszszal és késő őszszel a gulyások. Ruha, élelmiszer, csobán és főzőfa hever szép rendben ez alig két méter hosszú és tetemesen
széles alkotmányban, míg a tűzrevaló szalma kényelmes fekhelyet nyújt,
ha esőben, szélben beleheverednek. Vontatására két bivalyt szakít ki
a gulyás.

14. á. Hároinszárnyií karám. Hortobágy, Hodályzug.

Mikor a tagosítás következtében a legelő szűkebb határok közé szo
rult s a számadó pásztorból gulyásgazda lett, a sok jószághoz nagyszámú
cselédséget kellett tartani, a vándor életmód sem alkalmas, sem szükséges
nem volt többé. így tavaszszal kiveréskor már a gulya, ménesjárás lehe
tőleg központi, magasabb részén, hol a víz nem vette fel, honnan lehetőleg
belátták a járást, hunnyót ütöttek (22. á.). Rendesen a hosszan elnyúló
lankás dünéket használják fel mind e napig, melyet ők ftáínak, partn&k,.
teleknek neveznek pl. (szászteleki, szatmárteleki, macskatelki, derzsitelki kunnyó)
magasabb prehisztorikus dombokra nem költöznek, inkább a domb lejtőjére,
enyhihé, oldalára, hogy a szél, hideg eső, késő őszszel a nagy pustolás ne
érje őket. íme, látjuk a pásztorembert lépten nyomon a klima és földrajzi
tényezők alakulatai befolyásolják s ő egyszerű észszel, de mindig gyakorlati
módon, melyhez hosszú tapasztalata az adott helyzetet vezeti, igyekszik s a
hagyomány a maga javára megoldani
1

Herman 0. id. m. 375. I.
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E kunyhó anyaga teljesen nád, formájára nézve kerek alakú az ősibb,
mert ehhez semmi más anyag, különösen fanímü nem szükséges. Többékevésbbé elnyúlt tojásdad alakot mutatnak; legalább egy öl hosszú és
négy sukk széles, teteje hegyes, nádpih bokréta leng rajta. Ezt egy ember,

15. á. Főzökarám, Angyalháza puszta.

főkép a tanyás is felállíthatja. Ha gyengének érzi az eső ellen, egy kis
dudvát hány rá, esetleg szénakötelekkel megerősíti a tetejét a szél ellen.
Egy méteres lyukat vág még rajta a szélenyhe felől, a korczot ráhajtja.

16. á. A főzökarám alaprajza. Angyalháza puszta.

A kivágott nádat szépen egymás mellé illeszti, késével egyenesre vágja s a
korczoláshoz hozott fűzfa- vagy nyírfavesszők vastagát kiválasztván, ezzel
«gymástól 40—60 cm-nyire összeszorítja és kész az ajtózárnak egy, az ajtó-
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17. á. Állandó juhászkunyhó, bejáratánál nádszárnyékkai (tornácz) és vasalóval.
Hortobágy, Tóglahát.

félnek hagyott nád csomóba fűzött, karikára hajtott fűzfavesszőn átdugott botot
használ, vagy botjával, villával betámítja, azért, hogy főképen kóbor kutya meg
ne dézsmálja eleségét (23. á.). Kéha szemöldökfát is kerít egy eldobott deszka
alakjában, az ajtó felé teszi, hogy a nád le ne csúszszon. Ott, a hol közel
fennálló erdő van, több galyat használnak a korczoláshoz, nem ritkán magát
a korczot is hajlékony vesszőből készítik. Ha a közelben tengericsutka, kóró,
paréj vagy szalma van, azzal hányják be, vagy a városról hoznak ki rudakat
ajtófélfának, s néhány darab deszkát ajtónak. Hogy a nagy jószágtól meg
védjék, kb. méternyi távolságban erős korláttal veszik körül. Erre teregetik
a vizes gúnyát, pár levél dohán-t száradni, ha néha sikeredik. A kunyhó
belsejében nem laknak, csupán a felesleges gúnya, tömlő, elesíges ládd
van benne (24. á.).

18. á. Négyszögletes dranka, egy oldala a nádkarám dereka, egyik szegeleténél
karókon álló kunyhó. Hajdúszoboszló.
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Szabad tűznél főznek s rendesen a tűztől 4—5 lépésnyire van a füst.
E kerek hegyes kunyhók a debreczeni földről már rég kivesztek, csupán a
nádudvari legelőkön, a Kunságon, a Kecskés-pusztán s a csegei belsőlegelőn
találhatók (25. á.). Ezek he
lyett a Hortobágyon és vidé
kén csakhamar a négys7ögletes kunyhó kezdett divattá
válni. Ehhez a pásztor az
alakot és a farészeket a vá
rosról, a községekből hozta,
felállítása több időt, nagyobb
ügyességet igényelt, de mi
vel szilárd alkatrész is volt
benne s a bekorczolása drót
tal történt, tartósabb is volt,
évekig megmaradt, ha min
den tavaszszal rendbehozták.
Négy karót vertek le, kö
rülállították náddal, egy fél
10. á. A dranka fiókja, dobogóval. Fejősjuhász
eresz alakú tetőt tettek rá,
fejő vederrel.
mely szintén nádból volt, körülkorczolták és bebirta jó ideig. Néha nem is vesződtek az egész körül
borításával, hanem csak a szél felőli oldalát húzták be náddal. Ilyen primi
tív négyszögletes kunyhókkal a szoboszlai legelőkön ós Angyalházán talál
kozhatunk napjainkban is.

20. á. Juhásztanya alaprajza. Hortobágy, Téglahát.
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A primitív, kevés enyhelyet nyújtó nádkunyhót mielőbb alaposabb,
állandóbb alkotmány váltotta fel. A nádkunyhó egész fennálló ház mintá
jára készült négyszögletes alakú, kétereszes tetejűre, mint a fent vázolt
juhászkunyhó (26. á.). Anyaga a nélkülözhetetlen farészeken kívül nád volt.
Csakhogy már kezdettől fogva nagyobbra épült, úgy, hogy a gulyás gazda és
cselédjeinek, tehát 8—10 embernek elesége, gúnyája, apró-cseprő dolga,
tömlői elfértek és a karám helyett már ekkor fellép a vasaló,1 mely ettől
kezdve a mai napig elválaszthatatlan tartozéka a debreczeni földön a gulyás- ós
csikóskunyhóknak, legyen a gulya, ménes egykézben vagy külön-külön. A vasaló
keskeny bejáratától mindegyre öblösödő, végül egész kerek alakjával egy
körtéhez hasonló fedeletlen nádalkotmány, melynek készítési módja meg
egyezik más nádalkotmány készítésével. A pásztorkunyhó kijáratával ajtaja

21. á. Hordozható gulyáskunyhó. Hortobágy, Ohat.

szembeesik, 4—6 lépés választja el amattól, Különbséget csak a czifra
csikósok vasalója mutat, mely rendesen a gyúlékony nádtetejíí deszka
oldalú bódéra való tekintettel ettől távolabb, külön épül. Nagysága külön
böző, a pásztor háztartása szerint igazodik. Hossza 5—7 jó lépés, legna
gyobb szélessége 3—4 jó lépés. A vasalót nagy gonddal építi a pásztor.
Szépen kiczirkalmazza egy ásó élével a kunyhó előtt. Két ásónyomó lemegy,
beleállítja a válogatott jó vastagszárú nádat, szépen elegyengeti tetejét, a
vasaló tengelye felé dütősön hagyja három vagy négyszeresen, körülbelül
parallel bekorczolja, úgy hogy alul a legvastagabb korczot húzza és dróttal
sűrűn átfűzi, a felső egy vagy két korczot már vékonyabban adja neki
1

Hogy miért adták e sajátságos nevet eme nádalkotmánynak, nem tudtam egé
szen nyomára jönni. Sokan az alul széles izmos, felül összehajló alakját szeretik a
szenes vasalóhoz, vagy a szabók vasalójához hasonlítani. Én inkább a Debreczen vidé
kén gyakori vasélező szóval szeretném rokonságba hozni, mely elhagyott rozoga hajlékot
jelent, a hol tüzelnek is. Pl.: ki ne gyújtsd azt a vasélezőt.

•

A NOMÁD PÁBZTORENYHELYEK A HORTOBÁGY PUSZTÁN

209

nagyobb távolságra egymástól. Mikor így elkészült, még egyszer körülnézi,
megigazgatja, a tövit takaroson jó magoson körültölti a kihányt földből s
hogy takarosabb állású legyen, a tetejét körül egyenesre nyírja, bejáratához
két ágast ás le, melyet felül
egy harmadikkal vagy desz
kával összeköt s rátesz egy
maga eszkontált deszkaajtót.
Az ajtó úgy készül, hogy
2—3 használt deszkát egy
más mellé fektet, alul és felül
e
»y-egy keresztpánttal össze
foglalja, ennek két végét egy
keskeny deszkával foglalja
össze, úgy, hogy a foglalás
Z-alakot mutat, rátesz egy
fazárat, melynek a nyelve
kivül van, a kilincse pedig
belül. Esetleg az északkeleti
kevésbbé napos oldalán egy
22. á. Nádkunyhó, fűzfavesszővel korczolva. Csege.
nádszárnyékot is vezet ki,
mely a mögötte levő polczon elhelyezett csobánt és más gyakran használt
tárgyakat véd a nap heve ellen, illetve a felette uralkodó lombos fával együtt
hűvösön tartja. A vasaló főzésre szolgál, a pásztor kunyhója, berendezése is
ennek megfelelő (27. á.). Kiszélesedő köralakú hátuljának földjén a bejá
rattal szemben középen van a tűzhely, hol hamuval betakarva füstölög
lassan a tartós tehénganétűz, mely mögött a mennyire a főzőfa karjának
hossza megkívánja, egy kerékagy van beásva, melyben a hatalmas kontyos
főzőfa forgatható. A tűzhely körül a
vasaló enyhében pásztor gyalogszé
kek, tehénganéj, egy lapát vagy ásó
köpüjéhez szakított piszkálóvas hever.
A korczban fenn kanalak ragyogó
kerek ábrázatukkal üdvözölnek, velük
egy sorban még néhány faszeg van
a korczba dugdosva, melyen törlő
rongy, szűrdarab, a sótartónak alkal
mazott fafenekű csizmaszár függenek.
A vasalót a pásztor a főzésre
szolgáló enyhelynek építette, hogy a
tűz ne nyelveljen ki a vasfazik alól,
s a nagy vasfazik étel hamar meg
főjjön, az eső ne oltsa el könnyen a
tüzet. Itt esznek a pásztorok, ezért itt
van
a nagylyukú evőszék, melybe a
23. á. Hegy estetej ü kontyos nádkunyhó.
Nádudvar.
vasfazik belepászol, ezt ma már ritkán
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használják, rendesen a födrül esznek, tudniillik a földre teszik a vasfazikat. A főzés a talyigás vagy tanyás dolga lévén, a pásztorok az étkezés
idején kívül alig tartózkodnak a vasalóban, még ha a jószág a kunyhó

24. á. Hegyestetejű nádkunyhó, széna és dudvakötelekkel
körültekergetve, korláttal körülvéve. Kecskés puszta, Arangulya.
közelében legel is, a pásztorok kívül a vasaló enyhében ülnek, sohasem
láttam, hogy a vasalóból tartották volna szemmel a jószágot, 1 hiszen azon
keresztül nem láthat, lépten-nyomon ki kellett volna jönni az ajtó elé, míg

i

1

25. á. A gulyáskunyhó és környéke. Nagykecskés puszta.

kívülről a vasaló enyhéből kényelmesen beláthatta a jószágot, meleg
gúnyája megvédte az idő ellen, legfeljebb a gyenge öltözetű hajcsárok
ülnek késő őszszel a tűz mellé. Evés után betér ugyan a pásztor, hogy
1

V. ö. Herman 0. id. m. 377. I.
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egy darab parazsat tegyen a pipájába a tűzből. Nappal nincs a kunyhó
körül, éjjel ä gulya szilen alszik.
Végre elértünk a jelenkor építkezésmódjához. Mikor a kultúra és a
nagyobb kényelem előtt letűntek a nád
kunyhók, s helyükbe léptek a sokkal
állandóbb jellegű sár és vályogfalazatú
nád és cseréptetőzetű rendes szoba
alakú padlásolt, félpadlású, vagy padlástalan kunyhók, melyeket önkény
telenül is tanyának nevez az idegen,
a gazda: csak a pásztor hívja még
egy ideig megszokásból és szerénység
ből kunyhónak (28. á.).
A mai kunyhó már inkább tanya,
hol az ember ós állat egyaránt némi
védelmet, valamelyes kényelmet talál.
A kunyhó között legnagyobb a Mát a
megetti nagy kunyhó (29. á.). Fekvése
mint a legtöbbé, ÉNy—DK. Kijárata
á. Négyszegletes kótereszes magas
mindig a gonosz uralkodó szél enyhi- 26.
orrú nádkunyhó. Nádajtaja villával be
ben van. Elől egy kis tornácz, melynek
támasztva. Angyalháza puszta.
eleje, déli oldala félig kivágva, itt könyöklő van, ezután a kunyhó maga
padlástalan, 4'5 m hosszú, 4 m széles, körül a fal aljában a tömlők helyét

27. á. Vasaló. Hortobágy. Máta.

212

DR. BCSEDI ISTVÁN

katonaládák foglalják el, minden láda felett egy faszeg a a falba verve,
melyen az illető használaton kívüli gúnyája, fejír ruhája, tögyfa gályája
van felakasztva. A gazda húmmija külön oldalban van. Apró-cseprő dolgaik

28. á. Gulyás kunyhó vasalóval. Hortobágy. Faluvéghalom.

a falba vágott vaklyukban vannak, a bejáratnál eleséges láda, ebben sza
lonna, tészta, só, paprika és főselik, az ajtó hátamegett polcz, melyen a
megszegett kenyér, íteles bodon, tejes fázik áll. Kívül a a tűzfalon egy
póczon egész kenyerek borulnak egymásra. Szikkadni vannak kitéve a penész
től óvandó. Az ajtó előtt egy pad uyujtózik, ezen szokott a már öregedő
számadó, vagy gulyásgazda pásztor feküdni, füajnak egy füajdeszkát vagy
fadarabot használ.

29. á. Mátamegetti nagy kunyhó. Hortobágy.

A kunyhót követi a különbejárató, oldalajtóval bíró lóól a csikóslúnak
félszer jászollal. Ide kötik be a csikós hámoslovát, vagy a bojtárok a
csikós vagy hátaslovat, ha előjönnek enni. A tornácz, a kunyhó, a lúól egy
tető alá vont épület, újabban ragasztottak a végéhez egy félereszes nád
oldalú lágy tehénganéval vagy sárral betapasztott szekér-színt, mely a sze
kér mellett a kunyhó körül nagy számmal tenyésző szárnyasnak, birkának
vagy disznónak is adnak nyughelyet. Ebbe szokták esős nyáron a tüzelő-
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anyagul szolgáló árvaganéjt is összerakni (30. á.). A sárépület előtt az ajtóval
szemben van a vasaló, a vasaló oldalánál rendesen négy lombos fa, hogy
ez is oltalmazza lombjával a vasalóban égő tüzet. Az egész felsorolt
épületcsoport korláttal van körülvéve, hogy a jószág ne ártson neki.

30. á. Máta megetti nagy kunyhó alaprajza.

A korlátnak a kunyhó bejáratához vezető két ajtaja van, ennek ajtófelénél
levő madzagkarikába dugják a botokat a benntlevő pásztorok, hogy mindig
kéznél legyenek. A korláton száradnak a vizes gúnyák, erre áll fel a bojtár
megnézni, hogy merre van a marha, végül ide kötözi néha reggel és délután a
talyigás a fejősteheneket és ezek hornyát, mikor fej. Némely kunyhó kör-

31. á. Enyhelynek épített erdő alaprajza. Hortobágy. Szásztelek.

nyékén koplaló található a fejőstehenek megkötésére. Ez három leásott ágas
és az ezeken felül keresztül fektetett gerenda. Ettől körülbelül száz lépésre a
szopós bornyuk vannak leczövekelve, a melyeknek anyját fejik és párszáz
lépésnyire odább a baromállás, melyet a közepén felállított dörgölödzöfa
jelez. Az állást gyakran változtatják, hogy egyfelől a barom, kivált esős
nyáron, sárrá ne vágja maga alatt a talajt, másfelől több helyt telkesítsen
s alkalmat nyújtson az árvagané szedésére, mely a pásztornál és szegényebb
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község lakóinál ma is fontos tüzelőanyag. Kendesen kutak közelében állíta
nak s nem mindig a kunyhó közelében. A csikósnak lóháton lévén a
tanyája, rendesen kisebbszerű kunyhót tart, kisebb mellékhelyiséggel, sőt

32. á. Czifra csikós bódé. Hortobágy, Szatmári telek.

mióta a renyhe ménesek a gulyákkal egy kézen vannak, a csikóskunyhók
elhagyottak.
A czifra csikós tanyája már egészen más. E ménesben anyakanczák
lévén, több gonddal kezeltetnek. Ezek számára már szárnyékok is épültek,
nem nádból, sövényből, hanem fennálló erdőből. Az 1870-es évek óta a
Hortobágy-puszta sík térségein kisebb erdők tűntek fel, melyet bizonyos
szabályossággal ültettek. Akáczfaerdők ezek, melyek a kemény és nedves

33. á. Deszka szárnyík. Hortobágy, Cserepes puszta.
altalajban rendkívül nehezen tenyésznek. Ezeket az ú. n. fennálló erdőket
pl. (szásztelki, szatmártelki) rendesen hátakon, telkeken ültették. A többékevésbbó négyszögletes erdőn felszélnek és alszélnek megfelelően beugrá
sokat hagytak. Ide veri a csikós a hideg szeles eső elől a jószágot. Ide állít
a gulyás sötét, viharos éjszaka elől (31, á.). Bár méteres, széles, elég mély
árok veszi körül, mégis a jószág hebúvik és simára dörgöli a fa kérgét.
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A czifra ménesnél deszb abódé épül az erdő enyhiben, hol Debreczen város
tenyészménei vannak a fedeztetési határidőn belül. Nincs külön pásztor
tanya, honnan magános felkorlátozott vasaló nyújt enyhelyet a főzésre, míg a
csikós és lóápolók a bódé egyik sarkában (32. á.), a lovak közvetlen szomszéd
ságában deszkafallal elkülönített helyen tartják szükséges holmijukat vagy
ha asszonynép jön ki, ebbe fektetik, előbb azonban egy csóva szalma füstivel
kiűzik az óriási mennyiségű hűsölő szúnyogot. A csikós maga kinn fekszik,
de nem tanyázik a vasalóban. Ott a hol fennálló erdő nincs közelben, a
jószág kímélése szempontjából szárnyíkot építtetnek valami falusi barkács
emberrel deszkából. A szél járása szerint különböző alakú szárnyékok vannak
egyszerű elnyúlt V és vannak háromágú, kereszt vagy T alakú szárnyékok,

34. á. Czifra csikósakol rudakból összeróva. Hortobágy. Szatmári telek.

mely utóbbinak hosszú dereka végén szél alá hajlik, hogy enyhelyet adjon a
szél ellen (33. á.). Akla van még a bikának-, négyszögalakú deszkakijáratát
hatalmas keményfarudak zárják el, melynek egyik vége vassarkon függ és
forog, másik vége csapba tétetik és így záratik el. Általában ezek egészen
új dolgok a Hortobágyon, a szomszédos legelőkön még ezek nincsenek
meg. Különben a jószág kora tavasztól késő őszig egész nyáron át sza
bad vacskon hál, szenvedve hideget, meleget, noha nem egyszer a föld is
egy sárrá van alatta ázva.
Télen sincs különb sorsa. Takács Sándor szerint1 a XVI., XVII. és
XVin. században a jószág szabadon telelt, hallomásom, sőt tapaszta
lásom szerint még a legutóbbi évekig meg volt ez néhány debreczeni
gazdánál (34. á,).
1

Takáts Sándor: Régi magyar pásztorélet. Magyar Nyelvőr 1903. 154. 1.
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Andrásnapkor szétverték a gulyát, hazament a jószág a tanyára, nem
ismerte az istállót, sőt még be se lehetett volna kötni, ment hát az erdőre,
a kaszálóba, Cserére, Páncsikára, Savós Gutra (Savós kút), Somára, Halápra stb.
Pásztora már nem a külső legelő pásztora többé, hanem a majoros, vagy
ha ennek szegőccsigibe nem volt egy gulyásbojtár, a kit a marha mellé
fogadtak telelni. A jószág az erdőben csatangolhatott, jól élt a száraz
magas fűvel, avarral, ha ezt a deczemberi hó elfedte, a már előre felhal
mozott takarmány, csutka, csuhaj, szalma szolgált eledelül. A pásztort a
gazda kosztolta, a hegyestetejű földkunyhóba tanyázott1 a jószág pedig
szabad vaczkon s annál jobb (kövérebb) volt, minél állandóbb kemény száraz
hideg volt. Ha az erdőn megette az odaszállított takarmányt, vándorolt a
pásztor a marhával tovább a fekete fődre. Elepre, Alomzugba, Ebesre, Sze-

35. á. Gulyás kunyhó vasalóval. Hortobágy, Pentezug.

pesre stb. Az erdő még érezhetően enyhíti a szél erejét. Enyhet nyújt a
hideg szél és hó pusztítása ellen, de a sík fekete földön, hol akadály
talanul sivít a csikorgó februáriusi szél s a hó odalepi a marhát a hol
fekszik, elviselhetetlen. Nem tűrheti a jószág; fázik, nem eszik-iszik, beteg
lesz, ezért kemény télen szállást csináltak neki. Ilyen széltől, hidegtől
védett helyre szükség volt azért is, mert téli időben ellik a jószág s kicsi
nyeit megvenné az Isten hidege. A szállás — Takács Sándor szerint —
úgy készült, hogy néhány karót a földbe vertek s ezt náddal, vagy gazzal
beborították. Még élő öregek megemlékeznek a szállásütésről. Hideg télen,
nagy hóeséskor a pásztor a barom állás körül hordta a ganét, melyet külön
ben a jószága alatt hagyott volna a szabad vaczkon, hogy az nyárára jó
ganévá érjen. Ezáltal mintegy enyhelyet nyújtott a fekvő jószágnak a szél
ellen. Elébb csak a széllel szemközti oldalon épített ilyen védőfalat s ha
a szél csavargott, szabálytalan négy szögalakban körülhordta, aztán bele
állított ebbe, hiszen a csonttá fagyott földbe nem verhette, néhány karót s
1

265. lap.

L. Dr. Ecsedi S. : A debreczeni népi építkezés. M. N. M. Népr. Ért. 1912. évf.
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e karókra kévéscsutkából (tengerikóró), szalmából tetőt hevenyészett s a
tavasz vidultával lassanként megétette a fedőliket. így nem csodálhatjuk, ha
1777-ben a nürnbergi urak csudálkozására a szállás tetőzetét is megétetik.
Ha tényleg nádat étettek, nagy ínség, hosszú tél lehetett, a kisgazda
primitív takarmánykertje ma sincs kellőleg berendezve hosszú téli takar
mányozásra, hát még akkor. Mikor pedig kiment a főd fagya, a jószág
tovább vándorolt ismét a Hortobágyra, a honnan az őszszel elindult s 4—5
hónapig vándorolt. így az évenkint megújuló körfutása befejeződött. A szál
lás ganéfalát ilyenkor széthordták a földre trágyának. E primitív szállásnak,
mely a keleti nomád népek téli szállásával tökéletesen megegyezik, bár
természetesen az anyag a geográfiai viszonyok szerint változik1 (35. á.),
egyik fajtáját amaz enyhelyben láthatjuk még, a mely állandó, s kétereszes nádtetővel, faoszlopokon áll, s e lábfák három oldala be van desz-

36. á. Szallásféle állandó épület alaprajza. Elep puszta.

kázva, negyedik, hol a szél legkevésbbé éri nyitott, s egyik végében van
pár deszkával a pásztor helye elrekesztve. Ilyet Cserepes-pusztán találhatni
még. Folytatása lett a XIX. század elején épített az a tanya, melyben egy
fedél alá foglalták a majoros lakását és a hatalmas istállót.2 E tanya vert
falból épült, náddal volt fedve, szegése venyige. Gátőrön keresztül lehetett
belejutni, melyet kezdetleges verécze zárt el az avatatlan kutyától, csirkétől
és malacztól. A gátorban kétoldalt széles alacsony gátorpatka húzódott,
melyen szűr, guba állandóan összehányva állott s heverésre csalogatta az
e foglalkozásra úgyis hajlandó majorost. A jobboldalon egy sárpolczon a
fazéktartóban disznó- vagy marhahólyaggal bekötött ételesfazékak állottak.
A gátőrből egy ajtó vezet egy nagy ólba. Szembe a fehérre meszelt nagy
színatartó sárból, melybe kívülről, a kazalból, köteles ponyvákban hordják a
pévát, szalmát, jobbról-balról a fal mellett félszer-jászol fut. Balról a tüzelő,
felette a deszkaMmin, télnek idején éjjel-nappal ég a tűz, telik a tüzelő1

Almásy György: Vándorátam Ázsia szívében. Bpest, 1903.
Dr. Győrffy István: A nagy kún tanya. A Magy. Nemz. Múzeum Néprajzi Érte
sítője, 1910.
3

Néprajzi Értesítő. XIV.
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nek nevezett sárvályúba hordott csutka vagy szalma izikből. Éjjel a pász
torok körülfekszik a tüzet, ennek a fényénél vigyáznak a jószágra. A ké
ményből egy füstös, görcsös vadkörtefa-Mó csüng le egy keresetlen gör
csös kötéldarabon: ez pótolja itt a főzőfát. Később, hogy a szabad tüzelőből
a tűz el ne legeljen a barom alá, a tűzhely mellé egy sár tüzelőpadkát
húztak kb. 80 cm magasságban, melynek elülső beugrásában tartották az
ivóedint, a csobánt, vagy a süvü-rostílyos fekete korsót. Padlása, ablaka
nincsen a komor épületnek, csak néhány vaklyuk mellett igazi lyukat is hagy
nak, hogy némi világosság szűrődjék be (36. á.). Tüzelőből egy ajtón a majoros
házába jutunk, melyben néhány szegényes bútor mellett a hatalmas boglya
kemencze nagy suttal és széles patkával tűnik ki. Ennek már van ablaka
és padlása. Ez a sárház átmenetet képez a szállástól a tanyáig, hol már
külön emberi lak mellett istállók és gazdasági épületek vannak de a fenti
még inkább szállás, mint tanya.
A Protocollum Appropriationum több helyen szól szállásról és ugyan
akkor tanyáról, tehát a kihallgatott tanuk, vagy panaszos nem jelölhette
két szóval az egy és ugyanazon fogalmat. 1791-ben a hatházi szállások Jcözül
loptak el a gonoszok néhány tehenet. Czivis Burai Ferencz uramnak a
nagyhegyes! szállásán telelő gulyájából szaladt el egy tehén, midőn az
az elepi szállásról 1796-ban elszaladt a másik, az ebesi tanyán találják
meg. 1 (1796). A XIX. század elejéről maradt feljegyzések a tanya és szállás
közt különbséget tesznek.
így alakulnak át a primitiv enyhelyek kényelmes otthonokká, a nomád
életmód igy szűnik meg lassanként. E szilajság aklimatizálta az embert, állatot,
úgy hogy még ma is csak a magyar jószágfaj bírja ki a mostoha ellátást;
pásztora testileg, lelkileg erős, bátor és fegyelmezett volt. Ma már csak
a Hortobágy tói az istállóig s vissza hajtogatják a kényelmében ezerféle
betegségtől üldözött kevésszámú állatot.
Dr. Ecsedi István.
1
Protocollum Apropriationum 1791., 92., 93., 96., 97. stb. Városi közlevéltár,
Debreczen.
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1. á. Hímező matyó nők.

A matyókról. 1
Bevezetés.
(

•

•

•

.

.

•

•

-

'

'

A matyókkal történt meg az a nevezetes dolog, hogy világhírüekké lettek,
mielőtt országos hírük kialakult volna. Ezt pedig nemcsak művészi háziiparuk
nak, de többé-kevésbbé a véletlennek is köszönhetik. A matyók hosszú évtizedeken
keresztül készítették hímzéseiket és varrottasaikat a nélkül, hogy azok művészi
becsét csak sejtették volna is, vagy arra gondoltak volna, hogy Ök még valaha
idegenek számára, pénzért is fognak dolgozni.
A matyó háziipar-czikkek fellendülését egy egészen véletlen körülmény idézte
•elő. Történt ugyanis, hogy Izabella kir. föherczegasszony az 1911. évi október
15-én Mezőkövesden járt látogatóban, mely alkalommal egy érdekes és népes
matyó-lakodalmat mutattak be neki. Az egész lakosság ünnepi díszbe öltözve
vonult fel a templomtérre, káprázatos és feledhetetlen látványt nyújtva a főherczegasszonynak és kíséretének.
A következő télen rendezett operabálon Izabella föherczegnő határozott
kívánságára — a ki már akkor megszerette a matyókat — mágnás szereplők
«gy matyó lakodalmat ábrázoló élőképet adtak elő, melyhez a kosztümöket egye
nesen Mezőkövesdről szállították, s a melyek Budapesten végtelenül megtetszettek.
A lapok felkapták a dolgot és azóta jöttek divatba a matyó hímzések és
varrottasok. Persze egyes élelmes vállalkozók felfogták a helyzetet és elárasz
tották matyó háziipari czikkekkel nemcsak az országot, de a külföld nagyobb
városait is. Ma már nemcsak Bécsben és Berlinben, de Parisban és Londonban
is árulnak matyó dolgokat, bár nem mindig kifogástalan és eredeti fel
dolgozásban.
Mégis az 1912. évi miskolczi országos háziipari kiállításon tűnt ki leginkább,
hogy mily gazdag és értékes dolgok a matyó háziiparkészítmények, melyeket ott
a látogatók magas árakon elkapkodtak. Ekkor született meg az az eszme is, hogy
1
A fényképek Kóris Kálmán sz. főv. rajztanár úr, a miskolczi múzeum s. őrének
felvételei. Szíves átengedésükért fogadja hálás köszönetemet.
A szerző.
15*
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meg kell alakítani a „matyó háziipar-szövetkezet"-et, a mi azóta meg is történt
és a szövetkezet kellő vezetés mellett szép jövőnek néz elébe.
Á matyó háziipari szövetkezet, melynek tagjai túlnyomóan dolgozó matyó
nők, rövid fennállása óta nemcsak a főváros és az ország különböző vidékein:
rendezett sikerült vásárokat és vándorkiállításokat, de mezőkövesdi állandó kiállí
tását sürün keresik fel előkelő vendégek, még idegenek is. Hogy pedig mégEurópa határain túlra is eljutott már a matyó népművészet híre, mutatja az, hogy
egy londoni kiállítási vállalat még múlt év deczemberében meghívta a szövetkezetet
egy, a folyó évi márczius havában New-Yorkban megtartott nemzetközi háziipari
kiállításra. Méltó tehát, hogy a hirtelen nagy hírnévre vergődött matyók néprajzá
val is kevéssé megismerkedjünk.

2. á. Utcza-részlet a külső városból.
A maga nemében sajátságos, de mindenesetre derűs vidék a matyók kisbirodalma. Ez a nép, mely még a mai szűkös viszonyok között is a megelége
désnek, sőt mérsékelt jólétnek nyomait mutatja, sok tekintetben kitűnik eredeti
sége által.
Borsod-vármegye déli részén, ott hol a Bükk-hegység végső nyúlványai már
a tiszaparti síkságba nyúlnak bele, három nagyobb községet találunk, gyalog egy
mástól mintegy kétórajárásnyi távolságban: Mezőkövesdet, Tardot és Szentistvánt.
Mezőkövesd a budapest—miskolczi vasúti fővonalon fekszik és egyúttal vasúti
állomása Szentistvánnak is, míg Tárd mélyen a Bükk-hegység aljában húzódik meg,,
két alacsony hegynyúlvány által alkotott teknöszerű mélyedésben.
A három község alkotja a híres Matyóniát és pedig azért csak ez a három,.
mert népe ruházatra, életmódra, szokásokra- és beszédmódra nézve, nagyjában,
megegyezik egymással és sok tekintetben elüt a szomszédos magyar községektől.
A legnagyobb köztük és egyúttal kulturális tekintetben is első helyen áll Mező
kövesd városa, mely lakosainak számára nézve is (ma már csaknem 20 ezer lelket
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számlál) messze felülmúlja Szentistvánt, melynek nem egészen négyezer és Tardot,
melynek alig van kétezer és kétszáz lakosa.
Talán ez az oka annak is, hogy ma már, ha Matyóniáról van szó, mindenki
elsősorban Mezőkövesdre gondol. De megérdemli e város a vezérszerepet már
azért is, mert legtisztábban őrizte meg a matyó viseletet és szokásokat, bár egy
szersmind a gyors kulturális haladás nyomait is mutatja.
A kissé keskeny, de aszfal
tozott és villannyal világított utczákban érdekes apró házak tűnnek
szemünkbe, melyek fala többnyire
vályogból, teteje nádból vagy zsúp
ból készült. (2. á.) De látunk újabb,
modern házakat is, melyek már
többnyire cseréppel vannak fedve.
Az egész községet jól gondozott
széles főutcza szeli át, melyen már
több emeletes ház is van. Nagy
városba is beillő modern üzletek,
bankhelyiségek, középületek, könyv
nyomda, fogyasztási szövetkezet és
fényképkirak átok láthatók. A ha
talmas piacztér közepén pedig fel
tűnik a római katholikus nagy
templom, melyet most restauráltak,
előtte az egyház patrónusának szt.
Lászlónak szobrával. A templom,
mely képes mintegy 4000 embert
befogadni, már régebben szűknek
bizonyult. Vasár- és ünnepnapokon
így is gyakran megtörténik, hogy
a hívek egy része kiszorul és a
3. á. A mezőkövesdi nagytemplom.
templom körül térdelve hallgatja
végig a nagymisét. (3. á.)
A körülbelül 200 református és mintegy 700 zsidó kivételével, kiknek szép
imaházuk van, a lakosság csupa római katholikus.
A mezőkövesdi matyót már ruházata is előnyösen megkülönbözteti a többi
matyóktól. Ugyanis gazdagabb, színesebb az, mint a szentistvániaké vagy éppen a
tardiaké, bár főbb vonásokban mind a három viselet megegyezik egymással. Azon
felül Mezőkövesden készül az igazi matyó hímzés és varrottas, míg az utóbbi
községek női inkább a szövésben mesterek.
Hogy honnan keletkezett tulajdonképpen a „matyó" elnevezés, e kérdés
mai napig nincsen egészen tisztázva. írott okmányok hiányában erre nézve a
mezőkövesdiek között ma is élő szájhagyomány ad némi útbaigazítást. Ezek
ugyanis mai napig „Mátyás király fiaia-nak (kedveltjeinek) tartják magukat.
A matyó népet némelyek tatár eredetűnek mondják és a IV. Béla király
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idejében visszamaradt tatárok ivadékainak tartják. Ez a vélemény valószínűleg
onnan keletkezett, hogy a matyó nép tagadhatatlanul árul el bizonyos, a tatárokra
emlékeztető keleti vonásokat, de okmányokkal nem igazolható.
Sokkal valószínűbb a „matyó" név eredetére az a vélemény, mely a matyókat
Mátyás királylyal hozza kapcsolatba.
E kapcsolat megmagyarázza egyszersmind a matyóknak, főleg Mezőkövesd
népének egykori nagy kiváltságait is.
A mezőkövesdiek Mátyás királynak a csehekkel viselt háborúja alkalmával
20, saját költségükön fölfegyverzett katonát adtak és bizonyos mennyiségű élelmi
szereket ajándékoztak. Mátyás király viszonzás fejében ezért a várost kiváltsá
gokkal ruházta fel. A ma is használatban levő városi pecséten egy czimerpajzs
látható, melynek mezejében ötágú nemesi koronából egy fértíkar emelkedik ki,
mely kezében három szál búzakalászt tart. A czímer pajzsot jobbról egy tulipán,.

4. á. A ház végénél tanyázó matyók.
balról egy rózsaág övezi, az egészet pedig a pecsétnyomó e körirata veszi
körül: „Sigillum Liberi Regii Oppidi MezeÖ-Keövesd." A pecsét 1464-ben adományoztatott.
De Mátyás király később is éreztette a mezőkövesdiekkel jóindulatát. Midőn
ugyanis ezek a lengyelek betörései és pusztításai folytán nagy ínségbe jutottak,
1472-ben, tehát nyolcz évvel a pecsét adományozása után, személyesen kereste
fel Mezőkövesdet. Midőn pedig a város szorult állapotáról saját szemeivel meg
győződött, a város adóját leszállította és azt örök időkre évenként kétszáz arany
forintban állapította meg. Azonkívül tekintve a város polgárainak személye irá
nyában tanúsított hűségüket és szolgálataikat, a várost önálló bíráskodási joggal
ruházta fel, megengedvén mégis, hogy a felek ügyeiket a mindenkori diósgyőri
várkapitány elébe, onnan pedig a Királyi Táblához föllebbezhessék.
A királyi kegy ennyi jelével elhalmozott város lakossága természetesen
a legnagyobb hálával telt el királyi jóltevŐje iránt, a mit főleg azáltal vélt kife-
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jezhetni, hogy fiúgyermekeit örömest kereszteltette a Mátyás névre, a mint ezt a
mezőkövesdi plébánia régi keresztelési anyakönyvei is mutatják.
A Mátyás névnek a kicsinyítő képzővel ellátott alakjából, a Matyi-ból lett
a Matyó (mint Katiból Kató, Gyuriból Gyúró), mely név aztán az egész mező
kövesdi népre alkalmaztatott. Mivel pedig Tárd és Szentistván községek az
említett szembeötlő közös vonásokat tüntetik fel a mezőkövesdiekkel, könnyen
megtörténhetett, hogy ezen, a Mátra északi és a Bükk-hegység nyugati oldalán
letelepedett palóczságnak e kiszakadt töredékét, később maguk Borsod-vármegye
többi magyarajkú lakosai megkülönböztetésül a közös „matyó" elnevezés alá
foglalták.

5. á. Matyó udvar ólakkal.
A nép

életmódja.

Bár a mostan élő matyó nép már sok tekintetben eltért hajdani szokásaitól,
mégis vannak bizonyos jellemvonások, melyek őseiktől maradtak a matyókra.
Ama főbb vonások közül, melyek e népet legjobban jellemzik, elsősorban
említendő buzgó vallásosságuk.
A matyó nép nagyon szereti a templomot és sürün keresi fel a kegy
helyeket, kivált kedvelt búcsújárási helyét, a mátraverebélyi Szentkútat, hol tágas
zarándokházat is tart fenn. E nép vallásosságát mi sem jellemzi jobban, mint az,
hogy például deczember 8-ika előtt, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe alkalmából
a mezőkövesdi cselédek, kiket a sok munka miatt gazdáik nyáron nem eresztenek
el hazulról, kalap és sapka nélkül teszik meg gyalog Mezőkövesdtől Szentkutig
a nagy és fárasztó utat.
A nép e rendkívüli vallásosságának tulajdonítható a matyó nép erkölcsös
sége is ; mely az erény útjáról letérő nőt vagy az istentkáromló férfit éppen úgy
megveti ma, mint megvetette, sőt büntette is hajdan — a mint ezt a régi községi
jegyzökönyvekben olvashatjuk.
A faji büszkeségtől eltekintve, kiváló a matyó nép szorgalma és munka
bírása. Legnagyobb részük földmíveléssel és lótenyésztéssel foglalkozik. A matyó
férfi maga végez minden mezei munkát, ha még olyan jómódú is, hacsak öregség
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vagy betegség nem akadályozza abban. A lova minden büszkesége. Majdnem min
den gazdának van legalább négy lova, de a tehetősebbeknek 8 —10 darab is,
melyeket annyira gondoznak, hogy a miakolczi vagy egri nagy vásárokon a mező
kövesdi paraszt négyesfogatokat méltán megbámulják. Régente Debreczentől Buda
pestig a mezőkövesdi fuvarosokat használták utazók és kereskedők egyaránt.
A matyó nép egy másik jó tulajdonsága a takarékosság. Ennek és szor
galmának köszönhetik hogy legnagyobb részük jpmódú. Vannak gazdák, kik
70—80,000 forintot érő vagyonnal rendelkeznek, de 30—-40,000 forintos gazda
Mezőkövesden éppen nem ritkaság. A három község lakosai közül aránylag
még legszegényebbek a tardiak, bár tehetősebb gazda itt is akad. Meg kell még
jegyeznünk, hogy saját háza a matyóknál még a legszegényebb zsellérnek is van.
A matyó népet — daczára e látszólag rendezett viszonyainak —- a mai
drágaság és nehéz megélhetési viszonyok arra kényszerítik, hogy nyaranta csapa
tostól járnak el ú. n. summásságba, nemcsak az ország különböző tájaira, de a
haza határain túlra is. Igaz, hogy télire ismét visszatér a matyó szülőföldjére, de
már télen ismét elszerződik tavaszra sommásnak nemcsak a férfinépség, de még
a nők is. Megtörténik, hogy anyák 4 — 5 gyermeküket a szomszédokra bízzák és
maguk hónapokig vannak távol családjuktól, hogy ennek a szükséges télirevalót
megszerezzék. (4. á.) Nagyon sokan vannak, kivált a mezőkövesdiek közül, Amerikában
is, honnan azonban rendesen néhány év múlva ismét visszatérnek és csak ritka
esetben történik meg, hogy a matyó ember végleg hűtlenné váljék hazája földjé
hez, bár tagadhatatlan, hogy nagyfokú náluk a meggazdagodási vágy.
A matyó nő nem kevésbé munkás és szorgalmas mint a férfinép. A háziés gazdasszonyi teendőkön kívül segít férjének a mezei munkában, télen pedig
készíti a gyönyörű matyó hímzéseket és varrottasokat. Ez neki a pihenés, de
egyúttal ez életszükséglet is reánézve. Bár szereti a hasznot, de nem kizárólag
pénzszerzésből, kenyérkeresetből „írja" — mint ők mondják — az ú. n. „czifrákat", hanem megszokásból és élvezetből, mert ez örömet szerez neki, A matyó
népművészet ma már a haza határain túl is ismeretes.
Egy másik jellemvonása a matyóknak a rend és tisztaság iránti szeretetük.
Tánczuk kissé merev, de a magyar csárdást a férfiak délczegen, a nők pedig
kedvességgel és tetszetős magatartással járják. Már az 5—6 éves matyó gyerek
oly ügyesen és érzéssel tánczol, hogy öröm nézni.
Építkezés

és

berendezés.

A matyóknak úgy régebbi, mint újabb építkezése oly sajátságos és beren
dezkedésük a többi vidékektől annyira elütő, hogy helyénvalónak találjuk ezekről
külön fejezetben szólani.
A matyónak települési alakja a falu volt már a régebbi időben is. Földmívelő nép lévén, falvakban lakik ma is.
Szent-István és Tárd ma is alvégre és felvégre oszlik, Mezőkövesden azon
ban, az 1191 katasztrális holdnyi kiterjedése miatt tizedekre felosztott községben
már az utczák megnevezése használatos. Egyes utczát nem képező részeket „szögi
nek nevezik, ilyenek pl. a Gubaszög, Daruszög, a mely elnevezések azonban Tar
don és Szent-Istvánon is előfordulnak.
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A matyó házak építési módját tekintve azt tapasztaljuk, hogy azok vala
mennyiét bizonyos egyöntetűség jellemzi. Valamennyien ugyanazon terv és beosztás
szerint épültek s igy a sajátos matyójellcget is magukon viselik.
A matyók házaiknak régebben alapozást sohasem csináltak, hanem az épí
tendő ház helyét erősen lebunkózták és arra sövény falat állítottak. A földbe jó
mélyen czölöpöket és karókat vertek, melyeknek közeit sövény módjára vékony
vesszővel befonták s kívül-belül sárral betapasztották. Ilyen sövényfalú házakat
régente leginkább Tardon építettek, de ma már ilyeneket nem lehet találni.
Később a vesszők helyett vályogot alkalmaztak az építésnél és ezt az építési
anyagot megtartották a mai napig is.

6. á. Ü-stökös ház eleje.
A lakóházakat most már úgy építik a telek hosszában, hogy két ablaka az
utczára, egy pedig az udvarra nyíljék. A teleknek a másik oldalán a lakóházzal
szemben az elülső részen áll az istálló, hátulsó részében pedig a hidas, vagyis a
disznóól. A portának ilyen beosztású beépítése a legáltalánosabb, bár ettől is van
eltérés. így pl. Mezőkövesden még ma is találni házakat, melyeknek az utczára
egyetlen ablakuk sincs, hanem a ház eleje az udvar felé van fordulva. Ennek az
a magyarázata, hogy a matyóknál a ház elhelyezésére nézve mindig az istálló
volt az irányadó. A matyónak a lova lévén a büszkesége, igyekszik azt mindig
szemelött tartani, azért lakóházát ma is úgy épitteti, hogy annak szobája ablakából
egyenesen az istálló ajtajára tekinthessen. (5. á.)
A háztelkek rendesen kerítés, vagy a mint ők hívják, garád által vannak
egymástól vagy a kerttől elkülönítve, melyet régebben sövényből, vagy ember-
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magasságú vályogfalból készítettek, ma azonban kerítésül deszkát, drótot, vagy
cziíra léczeket alkalmaznak. A portára rendesen két kapun lehet bejutni. A kis
kapu az emberek, a nagykapu a kocsik és háziállatok számára szolgál bejáratul.
Megemlítendő, hogy a régebben épült házaknál a kiskaput teljesen mellőzték és a
kerítésül szolgáló fal közepén csak egy kétfelé nyíló nagykaput hagytak embernek,
állatnak egyaránt.
A mi már most magát a házak alakját illeti, itt különséget kell tennünk a
régi ú. n. üstökös vagy büggyosházak és az újabb ú. n. tornáczos házak között,
továbbá a kétféle üstökös és kétféle tornáczos építkezés között.
Az. ú. n. üstökösházak között másképen építették a nagy üstökös és a kis
üstökös házakat. Ez az üstök a ház elején volt és nem annyira komplikált, mint
leleményes voltánál fogva érdemli meg a leírást. Míg ugyanis a ház végén a
fedés lejtősen ereszkedik alá és farazat a neve, mely fedett helyet aztán koesi-

7. á. Üstökös matyóház.
színnek használják vagy fát tartanak benne: addig a ház homloka felett a fedés
nem farazatosan, hanem mintegy ernyő módjára félköralakban ereszkedik le, mely
nek Tardon és Szent-Istvánon buggy, Mezőkövesden üstök a neve. (6. á.) A kópszerüen
kiszélesedő üstök vagy buggy, sátor módjára borul a házelötti térség és a vályog
ból készült padka fölé, hol a házbeliek vasár- és ünnepnapokon a szomszédokkal
elbeszélgetnek. Az üstök csúcsába egy, a nád kalászos végéből készített göm
bölyű csokrot tűztek, melyet a mezőkövesdiek bojtnak, a tardiak és szentistvániak
bobnak neveznek.
Megjegyzendő, hogy ilyen üstökösházak építése ma már teljesen kiment a
divatból és Mezőkövesden és Szent-Istvánon már csak egy-két ilyen ház talál
ható. Még a legtöbb példány található Tardon, hol talán még 18—20 ilyen
üstökösház látható. (7. á.)
Még egy jellegzetes részük van e régi matyó-házaknak. Ugyanis mivel a
homlokfalat a ház többi falaival mindig egyenlő magasságúra építették, ennek
következtében a tetőzet és a homlokfal között a padlás elejét vesszőkkel befon
ták, s e részt vérteleknek nevezték.
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A kis üstökös ház a másiktól abban különbözik, hogy mint neve is mutatja
a vértelek fölött a fedésnek csak körülbelül egyharmadáig leérő kis üstöke van,
vértelekje pedig nincsen. Hogy a padlás némi kis világosságot nyerjen, a kibő
vített homlokfalon két kis ablakot hagynak, melyek között rendesen a kereszt
jelvénye látható.
A matyó házak harmadik fajtája a végig tornáczos, az ú. n. ámbitusos ház,
melyeknél az eresz a ház bejárat felőli oldalán jóval szélesebb és faoszlopokra,
vagy téglából és köböl rakott lábakra támaszkodik. Különben gyakori eset, hogy
a kis üstökös és az ámbitusos ház jellemző részei egyazon házon is feltalálhatók.
Végül vannak a legújabban épült ú. n. előtornáczos házak, melyeknek hom
lokfalában a két ablakon kívül még egy boltíves ajtó is látható, mely az ámbitusra vezet. Maga a tornácz boltozata itt mindig köböl, vagy téglából rakott
oszlopokra támaszkodik s az oszlopközök 8 0 — 9 0 cm magas deszkakerítéssel
vannak kitöltve. Az ambitus végében a ház fala kiszökik s a tornácz oszlopaival

8. á. Régi üstökös matyóház alaprajza.
.4 = a ház, B = a pitvar, C = a konyha, D = a hátsó kamra, E = az éléskamra,
F = a kocsiszín; a = a lócza, b = az asztal, c — a tornyos ágy, d = a ftttökemencze, g = a konyhapadka, e — a zsiroskamra, f = a hombár, h = az ablakok.
egy vonalban húzódik végig. Sok helyen a tornácznak utczafelöli ajtaja nincsen
használatban, hanem az ambitus közepetáján hagynak egy ajtót, szemben az épület
udvarfelőli bejáratával.
Csaknem minden matyóépület beosztása egyforma. A matyó házak alaprajza
a következő öt részt tünteti fel általában: a pitar, a ház (utczai szoba), a konyha,
a hálókamra és az éléskamra. A pitarba rendesen egy külső kis rácsosajtón
jutunk, melyet verepczének neveznek, ezen belül egy belső ajtó van, melynek
fából készült tolható zárja és madzagra járó fakilincse van. A pitarból egy ajtó
nélküli nyíláson egyenesen a konyhába jutunk, melyet a pitartól közfal, vagy
tűzfal választ el. A pitar jobb- és baloldalán egy-egy ajtó nyílik, melyeknek egyike
a házba, másika a hálókamrába vezet, mely megint az éléskamrával van össze
kötve. A később épült újabb házak beosztása ettől csak annyiban elütő, hogy az
éléskamrának nem a hálókamrából, hanem az udvar felől készítenek bejáratot, az
ambitus végén pedig egy kis ajtó a ház alatt levő pinczébe vezet. (8. á.)
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A mi a lakóházak berendezését iJleti, az úgyszólván ugyanolyan ma is, mint
régen volt. Az újabb házak pedig kivált Mezőkövesden oly takarosak és tiszták
hogy szinfe alig hinné az ember, hogy azok póremberek hajlékai.
Legtöbbet ad a matyó a háznak nevezett utczai szoba berendezésére. A ház
földje padlózva ugyan soha sincsen, de különben tiszta, rendes és a bútorok
elhelyezése valamennyinél ugyanaz. Ha a pitarból a házba nyitunk, az ajtóval
szemben a fal mellett kétoldalt találjuk a lóczát (a) mert széket, vagy mint ők
mondják karszéket, a matyó rendesen nem használ. A falóczák előtt áll az asztal
(b), mely rendesen nagy és tölgyfából készül. Az asztallal átellenes oldalon áll a

9. á. Matyó kemencze.
tornyos nyoszolya, (c). Az ajtó melletti falnál a konyhafelőli oldalon áll a nagy
búboskemencze (d), mely néha oly terjedelmes, hogy 8 — 10 kenyeret lehet egy
szerre megsütni benne. A kemencze körül húzódik a patka, mely télen a mele
gedők számára szolgál. (9. á.) A bútorzatot néhol még egy-két szék és egy almáriom egészíti ki. A falakon czifra képek és tányérok függenek.
A háznak rendesen az utczára két, az udvarra meg az ambitusra egy ablaka
van. A régebbi házaknál ezek rendszerint kicsinyek és keresztvassal, kivülröl
pedig fatáblákkal vannak ellátva. Az újabb házak ablakai már nagyobb méretűek
és a keresztvasak hiányzanak. Az ablaktáblák nagyobbrészt festettek és tulipá
nokkal meg rózsákkal díszitvék.
A pitarban rendesen az ajtó mögötti falnál van a vizes s ez alatt vagy
mellett tartják a kis lábalá való széket, mely a fehérnépnek zsámoly, vagy ülőke
gyanánt szolgál. A konyhában első helyen kell említeni a szabad tűzhelyet, mely
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a konyhának a házfelöli oldalára esik. A ház búboakemenczéje ugyanis nem
belülről füllik hanem szájával a konyha felé nyílik és innen is fűtik. A kemencze szája
előtt hosszában L _ a ' a ^ b a n húzódik a konyhapatka (g). Ezen szokott a matyó aszszony tüzet rakni, melynek füstje a patka fölé boruló tágas kéményen jnt a sza
badba. Tüzelőanyagul némely helyütt, legkivált Szent-Istvánon, fa hiányában tözeket
használnak. A patka mellett áll a konyhalócza, melyre tálalásnál és kenyérsütésnél
van leginkább szükség. Azonkívül a falakon sótartó, fűszeres szelenczék, továbbá
a kanálos függenek, a deszkapolczon tepsik, serpenyők, a konyha falában levő
vakablakban, a fiikében, pedig edények, bögrék, cserépfazekak vannak elhelyezve.
A tulajdonképeni hálószoba a „komra" lévén, ennek bútorzata nagyobbrészt
nyoszolyákból áll, melyek száma mindig a család felnőtt nőtagjainak a számától
függ. A komrának egyéb bútorai ezenkívül a tulipántos ládák, szekrények, melyek-

10. á. Istálló alaprajza.
a = szénatartó, b = jászoly, c = szalmatartó, d = tüzelöhely, e = dikó.
ben a felsőruhákat és a fehérneműt tartják, továbbá a bölcső és a kis gyerme
keknek való állószék, továbbá ruhatartó rudak, melyekre akasztják a füleiknél
összekötött ünneplöcsizmákat is. Jóllhet a kamrában csak nők és gyermekek
hálnak, azt sohasem fűtik azon egyszerű oknál fogva, mert ott egyáltalán nincsen
fütökemencze.
A háztartáshoz szükséges élelmiszerek s egyéb tárgyak az éléskamrában
foglalnak helyet. Ez hátul rendesen két részre oszlik: a zsiroskamrára (e) és a
hombárra (f), Utóbbiban tartják a gabonaféléket, előbbiben a zsírt, szalonnát, son
kát stb. E helyütt tartják azonfelül a sót, lisztet, polczokon a kenyeret és itt van
helye a dagasztólábnak is a kenyérsütő teknővel egyült.
Az istálló, melyet a matyó csak ólnak hív, a mint említettük, a matyó
háznak egyik legfontosabb épülete. (10., 11. á.) Alaprajzát itt mutatjuk b e :
Az istállót úgy építik, hogy annak egyik oldalfala az utczára, ajtaja pedig
a háznak udvarra néző ablakával szembe essék. A bejárat két oldalán kívül lát
ható az ú. n. dikó (e), egy vályogból vagy téglából épített fekvőhely, hol a ház
egy-egy fiatalabb házas- vagy legénytagja, vagy ha ilyen nincsen, maga a gazda
szokott éjjel pihenni, nehogy a jószág egy perezre is felügyelet nélkül maradjon.
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A matyó ember különben e czélból télen-nyáron az istállóban tanyázik, nyáron a
dikón, hidegebb éjszakákon benn az istállóban a tüzelőhely (d) körül van a rendes
hálóhelyük. A bejárattal szemben van a szénatartó (a), mely a hátsó fal egész
hosszában elhúzódó jászolyt (b) két egyenlő részre választja. A tüzelő mellett van
a deszkákból összerótt szalmatartó (a) a tüzelőszalma számára, mert téli estéken
át tüzet szoktak rakni az istállóban. E tüz mellé letelepedik a férfinépség, hogy
pipaszó mellett tréfával, mesével töltse a hosszú téli estéket. A tüzelő felett függ
a koromtól fényesre bevont rács, mely 8 — 10 drb félméteres hosszúságú vékony
léczböl van összeróva. Ezen tartjak állandóan a lókefét, lóvakarót, szalonnasütő
nyársakat. A vízszintesen függő rács alján egy kamó van erősítve, a melyre bog
rácsot szoktak akasztani a tűz fölébe, hogy abban vizet melegíthessenek, vagy
orvosságot főzhessenek, ha a ló lábának valami baja esik;

11. á. Matyó istálló gádoros bejárattal.
Végül az udvar hátsó részében az istállóval egyoldalon van a hidas, más
ként disznóól, kemény tölgydeszkából készítve, melynek padlása a baromfiak
számára ülőül szolgál, hova azok napszállta után pihenni térnek. Az ülő ajtaja elé
egy kis lajtorját szoktak támasztani, hogy a baromfiaknak éjjeli szállásuk könynyebben hozzáférhető legyen. A hidas mellett szokott lenni a pelyvásnak nevezett
épületrész. (12. á.)
Ruházat

és viselet.

A mi a matyónép ruházatát illeti, már említettük, hogy általában czifrán
szeretnek öltözködni. Már á kis gyermek főkötője tarka, virágos kasmirból készül
és 5—6 sor sűrű ránczokba szedett csipkével van körülszegve. Vánkosa, melybe
kötözik, szintén virágos kartonnal van bevonva. (13. á.)
A fiúk és leányok 5—6 éves korukig vászonból készült ingecskét hordanak,
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ünnepen pedig perkálból készült lobogós inget. (14. á.) A fiúgyermek azonfelül
fényes aczélgombokkal pitykézett czifra-lajbít is visel.
A nök — fiatalja, Öregje egyaránt — 3—4 bokáig érö alsószoknyát visel,
színes virágos kartonból, alul mindenik más-más színű szőrzsinórral van beszegve.
Ezek fölé egy fehér gyolcsszoknyát vesznek, melynek aljára köröskörül 35—40
méternyi hosszú s arasznyi széles gyolcsszalagból fodrot varrnak, az ú. n. hendergőt, úgy hogy menés közben a szépen ránczokba szedett felsőszoknya egyik
saroktól a másikig vágódik.
A felsöszoknyát rendszerint hat röf virágos purgamenböl varrják, a mely fölé
bö kötőt kötnek. (15. á.) Hogy pedig a szoknya ránczai máskorra is szépen megma
radjanak, a lapos ránczokba szedett ruhára frissen sütött meleg kenyeret raknak
és azt egy napon és egy éjen át rajta hagyják.
A test felső részét a nőknél fehér gyolcsból készült ingváll fedi. Ünnep- és

12. á. Istálló színnel.
vasárnap a leány bíboros ingvállat visel. Az ingváll-derék fölé selyemből vagy
purgamenböl való nagy virágos, rojtos nyakbavető-kendöt szoktak a derékon
keresztülkötni. A virágos purgamen-szoknya elé pedig fekete haboskötőt, mely
rendszerint hat rőf perkálból készül és egyenlő hosszúságú a szoknyákkal.
A kötény a nők legcsinosabb ruhadarabja, bár a legényeké czifraságra még a
nőkét is felülhaladja.
Leányok, menyecskék nagy selyemcsokrokat kötöznek magukra, s e tenyér
nyi széles pántlikából kötött csokroknak is valamennyiét arany- vagy ezüst rojt
szegélyezi.
A leányok leeresztett hajjal, hajadonfővel járnak, a menyecskék és korosabb
nők egy kúpalakú czifra tokot viselnek a fejükön. A matyó asszonyt tok nélkül
el sem lehet képzelni, legfeljebb ha kimegy az utczára, egy piros, vagy sárga
kartonkendővel köti be a fejét. (17. á.)
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A menyecskék ünnep- és vasárnapon aranyos főkötöt, vagy mint a szentistvániak nevezik, szitát viselnek. Ez tulajdonképen a toknak egy díszesebb alakja,
melyet egymásra keresztben felvarrt szél- és selyemszalagok, arany- és ezüst fej
csipkék ékesítenek.
Az idősebb nők (18. a.) ruházata teljesen hasonló a menyecskékéhez, csakhogy
ezek aranyos fökötőt sohasem viselnek. Ruhájuk is korukhoz illően egyszerűbb,
szolidabb színű, bár szintén tarka, de nem oly rikító, mint a fiatalabbaké.
A matyó lányok éa menyecskék e gazdag és fényűző ruházat mellett még
gyűrűt, kalárist és slingolt kendőt is viselnek.
A matyó női viselet közül
legszebb az ú. n. Mária
lányok viseletete, melyet ké
pünk feltüntet. (19. á.) Ezek
tiszta fehér öltözetükkel és
ruhájok gazdag díszítésével
valóban festői látványt nyúj
tanak. Rendesen jobbmódú
gazdák leányai, a kik ünne
pélyes körmeneteken a zász
lókat és a Mária-szobrot
viszik, innen van az elneve
zésük is.
A nők viseleténél nem
kevésbé gazdag a férfiaké
is, csakhogy az is kor sze
rint változó. A kis gyerme
ket elég díszesen öltöztetik,
de a legény 17 éves koráig
még csak suhancz és mint
ilyent a vászon ing és gatya
13. á. Matyó asszony gyermekeivel.
illeti meg. A gyócsgúnyát,
lajbit, nyakkendőt s a kalapnál a bokrétát csak az igazi legény viselheti.
A legény és a házasember, bár dolog idején szintén vászoninget viselnek,
ünnepen lobogós slingolt inget ölt magára, melynek gallérja, ingujja és két válla
gazdagon van hímezve, a legényeknél pirosan, a házasoknál színtelenül.
A gatyájuk sűrű ránczokba van szedve és oly bő, hogy egy-egy szárát 7 — 8
méter gyolcsból varrják össze. Az alja mindeniknek ötsorosán rojtos, köröskörül
oly gazdag hímzéssel díszítve, hogy csupán a hímzés legalább 10 forintba kerülne,,
ha mással kellene csináltatni.
Az ing felett aztán fekete sujtásos és öt sor fényes pitykével kivarrott kislajbit viselnek, melytől a házas embereké abban különbözik, hogy az elején csak
egy sor aczélgomb van.
A nyakukra aranyrojtos selyem nyakravaló kendőt kötnek, legények,
házasok egyaránt. A legények azonfelül a kis-lajbi fölé piczi kendőt tűznek olyformán, hogy az összehajtott kendő egyik végét a lajbi középső gomblyukához
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kötik, a másik végét pedig jobboldalt a gatya korczába tűzik úgy, hogy a kendő
alácsüngő színes rojtjai annál jobban láthatók legyenek.
Lábukon, mint a nők, simára húzott egyenesszárú csizmát viselnek, mely a
legényeknél sarkantyúval van ellátva. Legfelső ruha gyanánt legény és fiatal házas
ember a nemtelkit, az öregebb pedig a szűrt és a bundát viseli. Fejükön nyáron
szalmakalapot, télen posztókalapot viselnek. Amaz széleskarimájú, hogy a mezőn
dolgozónak némi védelmet nyújtson a nap ellen, emez pedig kisszéltí pörgekalap,
a mely mindig valamivel van díszítve. A fiatalok kalapján, ha más nem, legalább
egy pár szál zöldes színbe játszó kakastoll mindig látható. Sokkal díszesebb azon
ban már az ú. n. ünneplőkalap, mely bokrétával, pántlikával, árvalány hajjal, sőt
strucz- vagy darutollal van a legényeknél ékesítve. A fiatal házasok kalapja már
legfeljebb pár szál gémtollal van díszítve. Az öregek Kossuth-kalapot viselnek,
mely minden díszítést nélkülöz. (20. á.)
A szentistvániak ruházata nagyjában megegyezik
a mezőkövesdiekével. Még a tardi népviselet mutat némi
eltérést a matyók rendes Öltözetétől. A lányok itt még
színesebb öltözetet viselnek ugyan, mint a többi ma
tyóknál, szeretik a teljesen élénk színeket és ünnepés vasárnapokon piros csizmákban jelennek meg a temp
lomban ; de már az asszonyok és idősebb nők ruhája
sötétszínű és egészen egyszerű. Ennek a magyarázata
dr. Kovasóczy ottani plébánostól nyert értesülésünk
szerint az, hogy habár a tardiakat tartják a legrégibb
és igazi matyóknak, ott a matyók régebben kivesztek
és az 1750-től 1780-ig terjedő években a Uessewffygrófok oda tótokat telepítettek le, a kik egykor tüszöt
és hosszú hajat viseltek. Ezek utódai, a mai tardiak..
ismét visszatértek a régi viselethez. A fiatalabbja kezd
ismét ugyanúgy öltözködni, mint a mezőkövesdiek és
egyes ruhadarabokat, mint pl. a kötényt és hendergőt
14. á. Matyó fiúgyermek.
utóbbiaktól szerzik be. A hendergőt Tardon egyébként
kurulónak nevezik, melyről tréfásan azt mondják, hogy „incselködik az embörrel".
Hogy Tardnak mai lakói csakugyan utóbb vándoroltak be, mutatja az, hogy
ott jelenleg alig akad néhány magyar családnév. A Csatbó, Pongó, Iváncsi, Kiss
családnevek mellett sűrűn szerepelnek tót családnevek, sőt egyes családok, mint
pl. a Vajdovicsok már a „Vajda"-ra magyarosított nevet használják.
Népszokások.
Á matyó népszokások közt legérdekesebbek a lakodalmi szokások, azért
azokkal kissé bővebben foglalkozunk.
A matyó legény rendesen nem maga választja menyasszonyát, hanem a
szülei. Miután a leányt kiszemelték, a legény este felveszi az ünneplő gúnyáját,
és elmegy háztüznézőbe. Ha a legény beválik, mielőtt hazamegy, lelkire kötik,
hogy küldje el ám holnap a tudatóját.
Néprajzi Értesítő. XIV.
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Az a tudató jobbára a vőlegény valamelyik közelebbi nőrokona, a ki által
rendszerint egy 10 frtos nagy selyem nyakravaló kendőt küldenek a leány szülei
a vőlegény házához foglalónak.
Általában igen korán házasodnak meg, a legények mindenesetre a katonasor
előtt, mert a ki már katona is volt, szerintük „nagyon ki van tanulva." 14—15
éves menyasszonyok szintén nem tartoznak a ritkaságok közé.
A kérőnek nevezett kézfogót rendszerint az első kihirdetés után, vasárnap
este tartják meg, hová a legény két násznagyot küld követségbe. Ezek bizonyos
czeremóniák és mondókák kö2Ött
megkérik a leányt. A meny
asszony nem kívánja fáradságu
kat hiába és egy-egy főre való
olajos kendővel kedveskedik
nekik, azonfölül jóltartja őket.
Vacsora végeztével visszatérnek
a vőlegényhez beszámolni, a
ki már most negyed-ötödmagá
val megy a menyasszony házá
hoz, hol terített asztallal vár
ják őket. A vőlegény ilyenkor
eljegyzési ajándokul mindig egy
selyem fejrevaló kendőt ad a
menyasszonyának ; ez pedig ré
gebben egy szalagokkal gazda
gon feldíszített ú. n. szégyenbokrétát adott át a vőlegény
nek, melyet az esküvője nap
jáig köteles volt viselni. Ez
utóbbi szokás azonban már csak
a tardiaknál van meg. A lako
dalomra a násznépet az esküvő
előtt három nappal a hívoga
tók és a vőfélyek hívják meg.
Vőfélye a vőlegénynek, hívoga15. á. Matyó asszonyok viselete.
tója a menyasszonynak van.
Érdekes, hogy a matyó-lakodalmak legtöbbje az adventet megelőző időre,
tehát október és november havára esik. Ezt az időt nevezik ők nagy farsangnak,
míg a tulajdonképeni farsangot kisfarsangnak hívják. (21. á.)
Esküvőjét rendszerint 10—15 pár együtt tartja, sőt Szent-Istvánon 1838-ban
megtörtént, hogy egyszerre 35 pár esküdött. A lakodalmat mindig a hét elején,
hétfőn, kedden és szerdán tartják.
A vőlegény is, a menyasszony is, külön-külön megy násznépével a temp
lomba s ott jobbra-balra állva végighallgatják a szentmisét. Mise után megesküsz
nek, s vőlegény és menyasszony külön-külön megy haza a maga lakodalmas népé
vel. Ebédtáján meghívják a menyasszonyos házhoz a vőlegényt és a násznép férfi
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tagjait ebédre, az ú. n. kendőbe. Áz ebéd rendesen hat fogásból áll s az éte
leket a vőfélyek hordják fel a násznép asztalára, az elmaradhatatlan verses
felköszöntök kíséretében.
Ebéd után a fiatalság tánczra perdül s így tart ez néhány óráig; ekkor a
menyasszony nyoszolyáját felteszik egy kocsira s elviszik a völegényes házhoz.
Most a menyasszony is elbúcsúzik a szülői háztól és megindul násznépével. Ilyen
kor legelöl megy a vőlegény legénypajtásaival, utánuk a zenészek, majd ezek
nyomában a menyasszony halad a maga násznépével. A többi vendég meg ott
marad a menyasszonyos háznál mindaddig, míg értük nem mennek a vőlegény
küldöttei, hogy meghívják őket is a hörészbe, A két ház násznépe ekkor együt
tesen ül le a vacsorához, mely alkalom
mal ugyanazon ételeket eszik, mint dél
ben a kendőben. Megjegyzendő, hogyha
a násznép nem fér el a szobában, a
menyasszony hozzátartozóival felmegy a
padlásra és ott költik el a lakomát.
Vacsora végeztével ismét megkez
dődik a táncz, a melyet az első vőfély
az ú. n. menyasszony-tánczczal nyit meg.
A menyasszony részéről meghívott ven
dégek a hőrészből 11 óra tájban ren
desen eltávoznak s visszamennek a leá
nyosházhoz továbbmulatni.
A tömeges lagzik miatt czigánybanda alig jut mindenikre, rendesen a
szomszéd falvak rezesbandái szolgáltat
ják a zenét, melyről jó eleve szokás gon
doskodni. Az Özvegyember lagziján ré
gebben dudaszó mellett mulattak.
Az esküvőt követő napon délben
tartják a kis hőrészt, melyen a vőlegényen
16. á. Matyó asszony.
és menyasszonyon kívül csak azok szü
lői, testvérei és legközelebbi hoszátartozói, továbbá a násznagyok, vőfélyek, nyoszolyó-asszonyok és nyoszolyó-leányok^'vesznek részt; a hol azután éppen ezért
még jobban elmulatnak, mint a tulajdonképeni lagzin.
A matyó legény, ha megházasodott, ritkán alapít magának külön tűzhelyet,
hanem hazaviszi a menyecskét a szülői házba éz az öregekkel közüs háztartásban
élnek. így megtörténik, hogy egy matyó házban gyakran 4 — 5 család is él egy
fedél alatt és egész légió a gyermekek száma. Legkevesebb 4—5 gyermeke
minden matyó párnak van, de akad olyan család is, a hol 12 —14 gyermek van;
a 8 - 1 0 gyermekes pár meg éppen nem ritkaság, A derék matyó nép Isten áldá
sának tekinti a gyereket.
A férj a feleségét rendszerint a keresztnevén szólítja, csak ritkán nevezi aszszonynak. De ha mások előtt hozza szóba, mindig csak az én asszonyomnak mondja.
16*
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A feleség férjét mindig kendnek hívja, mások előtt pedig az én embörömnek nevezi.
A Bziilö gyermekét tegezi, valamint az öregebb testvér a fiatalabbat, de a
fiatalabb testvér az öregebbet mindig magázza, keresztnevén bátyámnak, vagy
nénémnek hívja.
Nem kevésbbé érdekes dolog, hogy az egész falu népe, ifjak és Öregek a
rájuk nézve teljesen idegen Öregebb asszonyokat csak szüle névvel illetik. Csak
ritkán használják az ilyenekkel
szemben e nénémasszony megszó
lítást. Ángyomasszonynak meg csak
azokat hívják, a kikkel némi távoli
rokonságban vannak. A legények
a leányokat akár rokon, akár idegen,
tegezik, a lányok viszont a legé
nyeket mindig bátyámnak szólítják.
*
Nagyon érdekesek a matyóknál
Í a keresztelési szokások is. A matyó
menyecske mikor érzi, hogy köze
ledik szülési ideje, nyoszolyáját
sátor módjára körülveszi az ú. n.
szúnyoghálóval, mely kizárólag e
czélra szolgál.
Minden matyó gyerek ilyen sá
toros nyoszolyában látja meg a
napvilágot, a ki mihelyt megszüle
tik, azonnal viszik keresztelni és
pedig télen-nyáron egyaránt. Ha
reggel született, még a délelőtt
folyamán, ha pedig délután vagy
este, akkor másnap kora reggel.
A gyermeket a keresztelésre a
17. á. Matyó asszony kis leányával.
komaasszony és a bábaszülő viszik.
A pólya 10—15 darab nagy színes, virágos, selyem- és purgamenkendővel van
letakargatv.i úgy, hogy legalul van a legnagyobb, azután felfelé kisebbednek a
kendők.
A legelső gyermeket, ha fiú, rendesen az apa nevére, ha leány, az anyja
nevére keresztelik. Keresztelőt csapni a matyóknál is szokásban van, azzal a
különbséggel, hogy míg a azentistvániak ezt a keresztelés után rögtön, a mező
kövesdiek és tardiak negyed-, vagy ötödnapra délben szokták megtartani. Ha e
nap szerdára vagy péntekre esnék, a legközelebbi vasárnapra halasztják el.
A keresztelőben a komaasszonyon kívül csupán a nőrokonok vesznek részt,
férfi a háziakon kívül egy sincsen jelen, még maga a koma sem szokott elmenni.
Még a legszegényebbnél is ilyenkor 5 — 6-féle ételből álló lakoma van.
A betegágyas asszony egy, két, vagy legfeljebb három hétig fekszik és ezen
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idő alatt a nőrokonok és ismerősök hordanak neki ételt, de legelőször és legutol
j á r a a komaasszony szokott vinni.
Mezőkövesden és Szent-Istvánon ilyen ebédet a komaasszony ötször, ha sze
gényebb háromszor tartozik a fekvőnek vinni: de Tardon ez már nem szokás,
ott már csak a nőrokonok visznek ennivalót.
Közvetlenül az avatás előtt, tehát legutoljára mind a három községben a
komaasszony visz ebédet és pedig lehetőleg a legjobbat. Itt az ételeknek nemcsak
a számára, de mennyiségére is nagy súlyt fektetnek, melyek között 70 cm hosszú
és 50 cm széles kalácsok és óriási pereczek is szerepelnek. Legjobb ételeknek
tartják a csíklevest tyúkbússal, töltött
csirkét sülve, a süteményeket, melyek
közt a herőcze, pampuska, túrós- 7
lekvárosbéles és bizonyos gombaalakú
tészta a legdivatosabbak.
De ezzel még a kereszíanya
nem rótta le egészen kötelességét,
hátra van még az ú. n. dorozsma,
melyet a mezőkövesdi és a tardi
asszony 4 — 5 hétre, a szentistváni
pedig félév, vagy néha egy év múlva
szokott elküldeni keresztgyermeke szá
mára és pedig valamely nőrokona
által. Ez sz ajándék más a leányés más a fiúgyermekek számára. Előb
biek számára áll a dorozsma: egy
nyakbavaló virágos, piros kásmírkendöből, szoknyának való vászonból s
fodrozott gyolcsingből, melynek ingvállát remekül maguk hímezik ki,
18. á. Matyó kis gyermek álló székben
végre az ing vállra való selyempántli
öreganyjával.
kából. A kis fiú dorozsma gyanánt
fodrozott és kihímzett slingolt gyócsinget, kis pitykés lajbit és pántlikás, virágos
kis pörgekalapot kap.
Az anya pedig, mikor már fel bír kelni, ünneplő ruhájába öltözik, karjára
veszi kis gyermekét, a ki ugyanúgy van most bepólyázva, mint mikor a keresztelésre vitték s maga, vagy valamely asszonypajtásával együtt, elmennek a
templomba, az ú. n. avatásra, hogy hálát adjon az Istennek, a ki az ő házát
ily boldogsággal megáldotta.
A matyók valamint lakodalmi és keresztelői szokásaikban, úgy temetési
szokásaikban is az ősidőknek nem egy emlékét őrizték meg. Különben a halotti
szokások mind a három községben megegyezők s ha itt-ott vannak is eltérések,
azok oly elenyészően csekélyek, hogy figyelemre alig érdemesek.
A halotti szokások közül mint legfőbbeket a következőket említjük: Midőn
a beteg meghal, a halottat megmossák és ráadják a halálruhát, mely úgy a
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férfiaknál, mint a nőknél a halott életkorához mérten más és más szokott lenni.
Többnyire ugyanazon ruhában temetik el őket, a melyet életükben ünnepnapon
szoktak viselni.
Az így felöltöztetett halottat aztán kiterítik a házban. A kis halottat a mester
gerenda alá, bölcsőre vagy két székre, a felnőttet pedig a szoba közepére helye
zett ágyra, melyen egyedül a szalmazsákot hagyják meg, melyet letakarnak egy
tiszta fehér lepedővel, s arra helyezik a koporsót.

19. á. Mária-lányok.
A koporsó szine, valamint a halottnak abban való elhelyezése ismét az
illető korától és egyéb életkörülményeitől függ. A gyermekeket kékre festett,
virágos koporsóban, a leányt, menyecskét, legényt régebben égszínkék, ma már
inkább diószínű, a házasokat és öregeket rendesen fekete koporsóban temetik el.
A koporsó fenekére gyalúforgacsot tesznek, valamint a halott feje alá szalmával
kitömött kis gyászpárnát helyeznek.
A halottasháznál a rokonok, szomszédok, jó ismerősök -— de csak az aszszonyok — virrasztani szoktak s egész éjszaka imádkoznak, énekelnek a halolt
mellett, annak lelkiüdveért.
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Miután a pap a halottat beszentelte, ráborítják a szemfedelet, mely azelőtt
fehérszínű volt és rózsákkal, virágokkal volt kihímezve, de a mióta Mezőkövesden
temetkezési vállalat van, olyan szemfedőt terítenek a halottra, a minőt a koporsóval
adnak, jobbára feketét, mely szélein aranyszínű virágokkal és czifrázatokkal van
feldíszítve.
A temetési szertartásnak igen fontos része az ú. n. búcsúztatás. Ezt a
matyó el nem engedné, sőt nincs az az áldozat, melyet meg nem hozna, hogy
a halottját'szépen kiénekeljék. Kivált most, hogy a mezőkövesdieknek szépszavú
kántorjuk van, szinte szertelenség]g viszik ezt a dolgot.
Az ilyen búcsúztatókban a halott búcsút vesz nemcsak minden rokonától,
de az ismerősöktől, sőt idegenektől is, a mi által a búcsúztatás rendszerint igen
hosszúra szokott nyúlni. Először van a bevezetés, mely 5—6 versszakot tesz ki,
azután következik a tulajdonképeni búcsúztatás. Minden versszakban rendesen két
személytől búcsúzik a halott s vannak búcsúztatók, melyek 4 0 — 5 0 versszakra
terjednek.
Kiss János volt mezőkövesdi biró, nem kevesebb mint 31 versszakban
mondott istenhozzádot övéinek. Még terjedelmesebb volt azon búcsúztató, melyet
a néhány év előtt 101 éves korában elhalt Mezey István nevű jómódú matyó
gazda felett énekeltek el, a kit kilencz gyermekén és rokonságán kívül 65 uno
kájától búcsúztattak el. 1912. évi januárjában egy Edöcs Kata nevű asszony felett
a bevezetésen kívül 43 strófás búcsúztatót mondtak el.
A búcsúztató bevezetése természetesen a halott neme és kora szerint
különböző szokott lenni, melyek közül kettőt Gaal István kántor szívességéből
itt közlök :
Kuli Erzsébet 17 éves árva hajadon búcsúztatója így kezdődött:
Letelt végre rólam a gyászos árvaság,
így fizetett ki engem ez a csalfa világ,
Rózsája nem nyílt nekem, tövise volt enyém,
Bánatfelhő volt mindig életemnek egén.
Te szegény árva szívem, hogyan is bírtad meg,
Azt a tenger bánatot, azt a sok keservet ?
Hogy ki nem apadt könnyed a sok sírás miatt ?
Elhagyott árva sorsod' de sokszor sirattad.
Árva virág voltál te, nem volt ki szeressen,
Nem volt ki vigasztaljon, keblére öleljen.
Ha láttad, hogy más örül, fájt az is teneked,
Siralom közt tellett el hajadon életed.
Nem volt kinek mondani: „Kedves, édesanyám",
Édes atyád is régen itthagyott bús árván.
Oh most már boldog lehetsz, mert vár rád'jó anyád,
S örül, hogy menyasszonynak látja szegény lányát.
Jegykendöm a kereszten s koszorúm a fejemen
Szomorúan hervadozik és elporlad velem.
Az első virág ez volt, mit elfogad szívem,
Ez az első örömem ebben az életben.
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Tizenhét év van irva az én koporsómra,
Kilencz hétig szenvedtem kínos betegágyba'.
Már nem hívnak árvának, hisz anyámé vagyok,
Kik engem szerettetek, búcsúm fogadjátok stb.
Káló István ötéves gyermek felett pedig így kezdtek búcsúzni:
Itt van a koporsó, kis vőlegény benne,
Oda a szülőknek kedves szép reménye.
Kit gonddal neveltek s oly nagyon szerettek
S ma őt megsiratva koporsóba tettek.
A násznép együtt van, de az öröm helyett
Könnyezik mindenki a vőlegény felett,
A vígasság tovaszállt e kedves háztól,
S a háznép megtörve a nagy fájdalomtól.
Sír az apa, anya és az egybegyűltek,
Sírnak a rokonok és a "kis testvérek,
Mindenki a kis^vőlegényt keltegeti,
De ö némán fekszik, lezárva szemei.
Jó anyja ráborul, zokog szíve-Ielke,
Ne menj el kisfiam, ne hagyj itt örökre.
Megreped a szívem, úgy fáj teutánad,
Nem adlak még téged a sötét, mély sírnak.
Oh jöjj karjaimba, hadd csókolgassalak,
Oh hadd nevezzelek kedves galambomnak.
Ne légy hervadt rózsa, szívemnek virága,
Légy tovább is anyád édes boldogsága.
Oh de ne sírjatok, meg van vetve ágya,
Tíz napi kín után megnyugszik a sírba',
Lelke pedig felszáll az angyalseregbe
És ott így kér áldást áz ö szerettire:

A temetési menet előtt rendszerint egy pénzért felfogadott szegény ember
a kereszthordozó viszi a keresztet, utána a pap, a kántor, a ministránsgyerekek
és a templomi lobogókat vivők haladnak. Azután 16—20 hajadon lépked páro
sával, sötétszínü ruhában, melyből csak az ingváll fehérsége tűnik ki. Ezek a
fáklyások, mert régente fáklyákat vittek kezükben, melyek helyett most egy-egy
viaszgyertyát hordoznak. Utánuk hozzák a koporsót kocsira téve, szegényebbeknél
pedig az ú. n. szentmihálylován, gyalog emberek vállaikon emelik azt. Végül a
koporsót a megholt rokonai és a gyászközönség — többnyire fiatalabb és vén
asszonyok — követik gyászdalokat énekelve. Megjegyzendő, hogy míg a háznál
igen sokan szoktak Összegyűlni, a temetőbe már csak a közelebbről érdekeltek
kisérik ki a halottat.
Régebben, míg temetkezési vállalatok nem voltak, kivétel nélkül szentmihály
lován vitték ki a temetőbe a halottat, még pedig az éltesebb férfi- vagy nőhalottat
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házasemberek, a legény- vagy leányhalottat legények emelték vállaikon. Ma már
pl. Mez kövesden ez a szokás csak a gyermekek temetésénél dívik, a hol —
valamint Szent-Istvánon és Tardon is — a fiú- vagy leányhalottat három éves
korukig leányok, tiz-, tizenkétéves korukig pedig a legények emelik vállaikra.
Megjegyzendő, hogy a halottvivökre és azok öltözetére nézve eltérő a szokás
a tardiaknál, hol a legényhalottat legények, a leányhalottat leányok, a menyecs
kéket menyecskék viszik ki a te
metőbe és pedig azon színes öltö
zetben, melyet egyébként szoktak
viselni.
Az olyan halott temetésére,
a kit a hozzátartozóknak nem sok
okuk volt siratni, régebben sirató
asszonyokat szoktak volt pénzért
felfogadni, de ma már legfeljebb
virrasztó asszonyokat fogadni van
szokásban.
Mikor a pap a sírt beszen
teli és abba lebocsájtják a kopor
sót, a halottkísérők közül mindenki
dob egy rögöt a sírba, kívánva,
hogy adjon az Isten neki örök
nyugodalmat. A felhantolt sír mellé
fa- vagy kőkeresztet állítanak,
melyre rendszerint a megholt neve
és életkora van feljegyezve. A
mezőkövesdi temetőben a gazdagabb
matyóknak díszes sírboltjaik van
nak, melyek egy része a kálvária
egyes stáczióit is magukban fog
lalják.
A nem katholikus jövevényt
20. á. Matyó férfiak.
régente a temető kerítésén belül az
árok partján szokták eltemetni. A kereszteletlen gyermeket a tardi matyó asszonyok
egy cserépfazékba teszik és tigy hantolják el pap nélkül.
A temetés után tort tartani ma is szokásban van, csak az a különbség,
hogy míg most csak a közeli atyafiság vesz részt a toron, régebben arra a
kereszthordozó, harangozó, halottvivök, fáklyások, sőt még a sírásók is meg voltak
híva, a kik úgy ettek-ittak a torban, mint a keresztelőben.
A matyók, miután szentül hiszik, hogy a temetést követő éjjelen a meg
holtnak lelke hazamegy látogatóba, aznap este a ház (parádésszoba) asztalát szép,
tiszta fehér abrosszal leterítik, s arra egy szelet kenyeret s egy pohár vizet készí
tenek a halott számára. De ez már a babonás szokások közé tartozik és azon
néphiten alapszik, hogy az ember a síron túl is úgy él, mint a földön. Ezekről a
következő fejezetben szólunk.
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Babonák.
A matyó nép rendkívül babonás és könnyenhívÖ. A szentistváni és tardi
tanyákon lakó nép még ma is hisz a táltosokban és garaboncziásokban, vagy
mint ők mondják a barbonczásokban, boszorkányokban és hazajáró lelkekben.
A mezőkövesdiek pedig sűrűn keresik fel ma is a novaji tudós asszonyt, hogy
meghallják a jövendőt vagy azt, hogy „mit kívánnak a megholt lelkek?*
A matyó babonákat helye
sen úgy csoportosíthatjuk,
ha különválasztjuk a nép
hitből eredt babonákat, a
kuruzsló-babonákat és a ba
bonás jóslatokat és jövendö
léseket.
A matyók úgyszólván az
élet minden mozzanatában
babonákhoz folyamodnak. A
szülőnö lepedőjének egyik
szögletébe egy csipetnyi sót,
kenyérhajat és egy gerezd
fokhagymát kötöz, hogy ezek
kel határt szabjon a rosszak
ártó hatalmának, nehogy az
újszülöttet kicseréljék vagy
szemmel megverjék.
Mikor a beteg kiadja a
lelkét, kinyitnak a szobában
egy ablakot, hogy a lélek
könnyebben kiröppenhessen
és mikor csillag fut le az
égről, azt tartják, hogy „lé
lek szabadult." A tardi ma
tyóknál, a kik legjobban
21. á. Vőlegény és menyasszony.
megtartják az ó'si szokáso
kat, minden halottnak egy krajczárt tesznek a jobbkezébe, hogy átvigyék a Jordán-folyón.
Általánosan elterjedt hit a matyók között, hogy a jégesőt, égiháborút a
barbonczások idézik elö. Azt tartják, hogy a foggal született gyermekből barbonczás, a foggal világrajött csikóból pedig tátosló lesz. A tardi matyók különben a
foggal született gyermeket is tátosnak nevezik, a kinek 7 éves korában próbát
kell kiállania. Ez a próba szerintük abban áll, hogy a felavatandónak az Öregebb
tátosokkal kell birokra kelnie, a kik igyekeznek fogait elvenni. Ha ezt sikerül
megakadályoznia s a'próbát szerencsésen kiáltotta, garaboncziás diák lesz belőle,
a ki képes vihart, jégesőt kelteni, szelet támasztani, a hová csak vetődik.
Nagy zivatar közeledtével harangozni szokás a matyók földén is, hogy a
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harangok zúgása szétkergesse a felhőket és a barbonczást idejekorán elűzze
a határból.
A bűbájosok és boszorkányok, a matyó néphit szerint, a gonosz szellemnek,
az ördögnek szolgálatában állanak s mint ilyeneknek módjukban van emberi alak
jukat valamely állatéval felcserélni és a kit akarnak, meg tudják rontani.
A bűbájos lehet férfi vagy nő, a ki szemével képes megverni embert, állatot
egyaránt. A boszorkányok pedig rendesen vénasszonyok, a kik éjjel tudnak seprőn
lovagolni, kéményen, kulcslyukon, ajtó- vagy ablakhasadékon a házba, istállóba
bebújni. Az ilyen boszorkányok kilétét úgy lehet megtudni, hogy az illető csináljon
Lucza-napjától karácsonyig egy kis széket, üljön arra éjféli misekor a templom
elé egy szentelt krétával csinált kör közepébe, s meg fogja látni a falu boszor
kányait egytől-egyig, a mint nagy szarvaik miatt oldalvást tudnak csak bemenni
a templomba.
Ha a rosszak már megrontották az embert vagy állatot, akkor is vannak
a matyóknak óvszereik, melyek által e rontásokat ártalmatlanokká tenni akarják.
E kuruzsló-babonák között leggyakoriabbak azok, meljeket a gyermeknek szemmel
való megverése és a tehén megrontása ellen használnak. A szentistvániak például
a szemmelverés ellen a következő gyógyító módot alkalmazzák: A motolláról egy
fonalat vesznek le, a melyet vízzel megforráznak s mikor a víz már kissé kihűlt,
abban fürösztik meg a gyermeket. Ha fiú az illető, akkor a fürdővízben előbb
egy gúnár libát fürösztenek meg, ha pedig leány, akkor tojó ludat, még pedig
a víz felforralása előtt. Néha a fiúgyermek fürdővízébe még két diót is szoktak tenni.
A tehén megrontása ellen már preventív eszközöket is használnak. így pl.
Tardon, mikor először hajtják ki a tehenet a csordára, az istállóküszöbön kerékkötölánczot fektetnek keresztül, hogy a boszorkányok kárt ne tegyenek benne.
Mezőkövesden Űrnapkor van a szentségimádás, mely egy hétig tart, A templom
kövezetét ilyenkor teleszórják szokás szerint kakukfűvel; a hetedik napon tartott
Te Deum után ezt a kakukfüvet felszedik, hazaviszik és a tehénnek adják,
részint, hogy jól tejeljen, részint hogy véreset ne fejjenek tőle. Még a méhes
elé is szórnak belőle, hogy a méhek jövőre nagyobb rajt ereszszenek és többet
mézeljenek.
A szentistvániak hite szerint még a borjút is meg lehet rontani s hogy ez
ne történhessék, a borjút mihelyt meglesz, köleskásával hintik be.
Ha véres tejet ad a tehén, ugyancsak a tardiak a tejet a hidas, vagyis a
disznóól vállujába öntik és csipkegalylyal veregetik meg. Ha ezalatt kutya, vagy
macska megy oda agyonütik, hogy megtudják, ki volt a jószág megrontója.
Azután a tejet az istállóba viszik és ott egy kihúzott istállókaró helyére öntik.
Szent-Istvánon meg ilyen esetben az ú. n. istennyilával nyomogatják körül a
tehén tÖgyit s azután a ki fejni szokta, az inge visszájával megtörülgeti. Ez az
istennyila egy 9—10 cm hosszú, finoman csiszolt praehisztorikus kövéső, mely
apáról fiúra marad örökségül és a melytől a család semmi kincsért meg
nem válnék.
Karácsony három napján az asztalon elhullatott morzsalékot gondosan elteszik
s időnként egy-egy keveset belőle a szarvasmarha sójába tesznek, hogy kövér
legyen tőle. (Tárd).
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Mivel azt tartják, hogy „nagypénteken a ki ló megfürdik, nem lesz rühes",
minden matyó kiviszi a lovát nagypénteken reggel a kúthoz vagy patakhoz
és jól megmossa.
Ha a vásárra két-három ember eladó marhát hajt, lehetőleg úgy térjenek
ki a szembejövő elől, hogy az közöttük el ne mehessen, mert különben elviszi a
szerencséjöket. (Tárd).
A ki törvény elé megy, borítsa fel odahaza az asztalt, kösse meg annak
mind a négy lábát kerékkötö-Iánczczal, akkor ellenfele nem fog tudni ellene
vallani (Tárd).
Ha valami elvész a háztól, egy gyöngyszemet kell a tüzes kemenczébe
dobni, akkor a tolvaj félszeme ki fog futni (Tárd). — Azt hiszik, ha egy halott
„neveletlen ujját" (kisujját) megszerzi az ember magának, bátran mehet lopni,
mert míg a holt ember ujja úgy ég, mint a gyertya, annak világánál halandó
ember soha meg nem láthatja a tolvajt (Mezőkövesd, Szent-István).
A vérharmatú füvei pedig matyó hit szerint a legerősebb zárat is fel lehet
nyitni. Olyan fü ez, hogy ha a ló a réten véletlenül hozzáér, egyben kinyílik
a béklyó a lábán, vagy ha a bezárt kapu felett kétfelé szakítják, az is rögtön
felpattan magától. Csakhogy az ilyen füvet nem könnyű ám találni. (SzentIstván, Tárd).
A gyermek ha rosszul alszik, a disznó alomjából tesznek egy keveset a
bölcsőjébe (Tárd).
Az eladó leányt virágvasárnap szentelt barkával szokás megveregetni azért,
hogy a milyen kapós a barka a templomban jelenlevők között, olyan kapós legyen
a leány is a legények előtt (Szent-István).
A boszorkányokat hogy távoltartsák a háztól, a seprűt keresztbefektetik a
pitvarajtóban és az istálló küszöbén. Általában a kereszt jelvénye az, a mit a
matyó a rossz lelkek törekvései ellen legbiztosabb módszernek gondol. A gyermek.
mielőtt álomra hajtaná a fejét, keresztet vet a párnáira, hasonló ezélból a fel
nőttek is keresztet vetnek a ház négy szöglete felé lefekvés előtt. A fuvaros,
mielőtt útrakelne, ostora nyelével keresztet von a föld porába lovai előtt, hogy
semmi baj ne érje az úton se magát, se lovait, se kocsiját.
Hogy a tyúk el ne tojjék a háztól, a szentistváni és tardi asszony kará
csony böjtjén délután egy abroncsot tesz le a „ház főgyin", vagy az udvaron s
abba mézesbúzát, vagy kendermagot szór a tyúkjainak, hogy ezáltal a portához
édesgesse őket. Ha pedig a tyúk már eljár tojni a háztól és nem tudják hová,
ilyenkor egy czérnagombolyagot kötnek a lábára, a hátulját pedig jól besózzák.
Ennek az a hatása van, hogy a tyúk egyenesen odafut, a hol tojni szokott s így
a czérna segélyével a gazdasszony rájöhet a tojóstyúk rejtekhelyére.
*
E kuruzslóbabonákon kívül nem kevésbbé érdekesek azok is, melyeknek
segélyével a matyók a jövendő titkát fölfedezni s a bekövetkezendő jót, vagy
rosszat előre megtudni vélik. Ezek a babonák legelterjedtebbek a matyóknál és
azokban annyira hisznek, hogy szinte lehetetlenséggel határos őket azok hiába
valóságáról felvilágosítani. Kétségtelen,'hogy ezekben a jóslóbabonákban a pogánykori táltosaink által gyakorolt jövendölések maradványai vannak megőrizve.
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Az ú. n. jósasszonyok, vagy mint ők mondják „látóasszonyok" mindig nagy
szerepet játszottak a matyók életében. Még most is csodálatos dolgokat beszélnek
az egykori híres dormándi javasasszonyról, a ki még bold. Bartakovics érseknek
is jövendölt. A dolog úgy történt, hogy az érseknél panaszt emeltek ellene és
kérték, hogy tiltsa be jóslásait. Az érsek be is idéztette az asszonyt Egerbe és
kérte, hogy hagyjon fel a jövendőmondással. Az asszony azzal védekezett, bogy
ö látja mindazt, a mit jövendöl. „No hát jósolj nekem is — monda az érsek —
és mondd el, mit látsz a mi engem érdekel." Az asszony szeme elé tartotta
a kezét és leírta az érsek anyjának halálát, a ki valóban azon idő alatt halt meg.
Most két ilyen jósnő is van a vidéken, kiket főleg a mezőkövesdiek, de a
többi matyók is sürün látogatnak. Az egyik a mezőtárkányi, másik a novaji javas
asszony. Az utóbbi különösen arról híres, hogy beszélni tud a lelkekkel. Egy
fiatal ember megjárta ez utóbbival. Egy barátjával felkeresték a jósnőt Novajon
és az illető azt kérdezte tőle, mondaná meg, hogy él-e még az atyja, vagy meg
halt? „Meghalt" — volt a válasz. „Helyesen, de most mondja meg, hogy ki
volt és milyen ruhában van eltemetve?" „Úr volt és szép fekete ruhában tették
a koporsóba." „Nem tud semmit, mert az apám kovácsmester volt és egyszerű
ruhájában temették el." „Megengedem — monda a jósnő — de mégis az volt
az apja, a kit én említettem." Erre oly intim dolgokat kezdett elbeszélni, hogy a
fiatalember és barátja jónak látták odébb állani.
De maga a nép is szeret jósolgatni minden legkisebb dologról, kivált a
tardiak. így azt tartják, ha a macska a zsákot vagy az ajtót nagyon kaparja,
szél lesz (Szent-István); ugyanezt jósolják, ha a kutya magyon hentereg a
hátán (Tárd).
A tyúk, ha naplementekor kétszer, háromszor felmegy az ülőre és ismét
leszáll onnan, esőt érez (Tárd).
Eső lesz akkor is, ha „pirosan megy le a hajnal a Tiszára". E mondás
bizonyítja, hogy itt a megszemélyesített hajnalban éppen mint a fentebb említett
istennyilában is ősi mithoszunk egy-egy becses emléke maradt fenn a mai napig
a néphagyományban.
Azt mondják, ha sok dió terem, drága lesz a termés, mert a hány dió van
az ágon egy csoportba nőve, annyi forint lesz a búza vékája (Tárd).
Ha a szivárvány piros része nagyobb, abban az évben sok bor lesz., ha
pedig a zöld szín nagyobb benne, sok búza fog teremni (Tárd, Szent-István).
A régiek különben úgy szerették, ha az ősz száraz, a tavasz pedig esős
volt s azt tartották, hogy a fekete sarjú sok kukoriczát jelent (Mezőkövesd).
Karácsonykor, ha éjféli mise után nagyon csillagos az ég, akkor meg azt
mondják: „sok aprólék lesz" (Tárd).
Ha a kutya felfelé tartja a fejét mikor vonyít, tüzet érez ; ha pedig lefelé,
akkor meg nagy halott lesz a faluban (Szent-István). Halálnak, vagy nagy vesze
delemnek előjele az is, ha a kutya gödröt kapar (Tárd).
A leány hogy leendő férjét megálmodja, hintsen Katalin-napkor kendermagot
a fürészelőbakra s azt kötőjével boronálgassa el (Tárd), vagy pedig keresetlen
kettős lóherét tegyen a vánkosa alá éjszakára (Szent-István).
Ha pedig meg akarja tudni, hogy férjhez megy-e vagy nem a jövő észten-
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döben, vigyen be karácsony böjtjén a házba egy öllel vágottfát s azt éjféli mise
után olvassa meg. Ha páros lesz, férjhez megy, ha páratlan, akkor nem (Tárd).
Itt még egy megjegyzést kell tennünk. A mint az elmondottakból látjuk, a
babonák legtöbbjét Tardon találjuk meg. Ennek oka abban keresendő, hogy a
mai tardiak — daczára említett későbbi beköltözésüknek — a világtól félreeső
vidéken élvén, legjobban megtartották a matyók régi babonás szokásait. Másrészről
pedig nem lévén oly világlátottak mint a többi matyók, nem is volt olyan alkalmuk
meggyőződni e babonák hiábavalóságáról. Azért nem csoda, hogy az öregebb
tardiak között ma is akad még olyan, a ki szentül hiszi azt a régi babonát, hogy
karácsonykor az éjféli mise alatt a barmok, emberek módjára társalognak az
istállókban egymással. Ezért aztán a többi matyók is lenézik őket.

22, á. Mosás a kútnál.
Apróságok.
A Matyóországban megforduló idegeneknek a díszes népviseleten kívül külö
nösen feltünhetik a lakosoknak majdnem lázas tevékenysége, nagy szorgalma és
vállalkozási kedve, Legények, idősebb emberek, biczikliken száguldoznak az utczán,
sőt látni paraszt nőket is bicziklin ülve (még pedig férfi módjára), a mi kissé
komikusan hat és maguk a matyók is fejüket csóválják az ilyen látványra. Nem
ritkán a bicziklihez oda van kötve az ásó, kapa vagy más szükséges szer
szám, jeléül annak, hogy a szántóföldekre, munkába sietnek, vagy onnan jönnek.
Az asszonyok házkörüli dolgaikon (22. á.) kívül a mezei munkáknál is derekasan
segédkeznek.
A matyók építkezéseiket régi időktől maguk végezték, legfeljebb új és
nagyobb építkezésnél fordulnak jelenlegi egyetemes vállalkozójukhoz, Lázár János
uramhoz, a ki mellesleg valóságos ezermester. Van saját találmányú kútja, mely
oly ügyes szerkezetű, hogy a kihúzott vízből egy csepp sem folyhatik el és veszhet
kárba. Udvara tele van a legkülönbözőbb motorokkal, azonkívül a vidéken minden
nagyobb vállalatot ő végez. Most pl. a város és a vasút közt elterülő több száz
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holdnyi területet ő planírozza. De épít százszámra munkásházakat, magán- és köz
épületeket stb. Sokszor látni magas erős alakját, egy régi rozoga veloczipéden
munkásaihoz sietni. Érdekes, hogy ez az ember évenkint 6—7 millió koronányi
forgalmat bonyolít le és noha maga éppen hogy tud írni és olvasni, fiával köny
veit és számadásait a legpontosabban vezeti.
Egy másik érdekes alakja Mezőkövesdnek Farkas Márton, a matyó szónok
és író. Nincs nevezetesebb összejövetel vagy fontosabb alkalom, a hol a híres
matyó dalárda is közreműködik, hogy ö ne mondjon dikcziót, éltetve azt, a kit
éppen illet. Megjárta ö már Amerikát is és a néhány év alatt, melyet ott töltött,
több igen szép tárc/át írt és küldött a mezőkövesdi újságnak.
De nemcsak a prózaírással birkózik meg Farkas uram, hanem a rigmusokkal
is, ő a dalárda alkalmi költője.
De van Mezőkövesdnek művésze is. Ez Demeter József gazda, a ki gya
korlott karrikatura-rajzoló. Igaz, ho»y mesterségét csak ritkán és akkor is titokban
gyakorolja, mert a matyó abban nem ismer tréfát, hogy őt valaki — ha még a
maga fajtájából is — kifigurázza.
Egyik tipikus alakja Mezőkövesdnek a kondás vagy disznópásztor, a ki
nem annyira személyi kvalitásaival tűnik ki •—- azért nem is iktatjuk ide a
nevét — mint inkább hatalmas hosszú kürtjével, melyből a leglehetetlenebb
hangokat és dallamokat csalja ki a hajnali alvók nem kis bosszúságára.
Tudvalevő dolog, hogy a matyó nők maguk rajzolják kézimunkájukhoz a
mintákat, vagy mint ők mondják, írják a czifrákat. Sokan vannak, a kik kitűnnek
a rajzolásban és hozzá kifogyhatatlanok a formák feltalálásában. Van olyan nő,
a ki képes egymásután száz rajzot is készíteni, melyek közt két teljesen egy
forma mintájú nem található. Van egy ötéves leányka, Pap Istvánné, szül. Kakó
Kata gyermeke, a ki már rajzokat készít. Lukács István felnőtt leánya, Erzsébet pedig
valóságos művész úgy a rajzolásban, mint a hímzésben. Ez utóbbi, lábaira sánta
lévén, nem járhat a mezei munkára s így kizárólag kézimunkával foglalkozik:
míg a teljesen egészséges matyó nök ezt csak mellékesen, úgyszólván kedv
telésből végzik. 0 hímezte azt a gyönyörű miseruhát is, mely nem régen a fővá
rosban is annyira tetszett.
Az angol nyelv tudása nem nagy ritkaság Mezőkövesden. Már gyermekek,
a kik Amerikában születtek, de kivált felnőttek, a kik ott néhány évet töltöttek,
folyékonyan beszélik az angol nyelvet. Sőt megtörténik az a komikus eset, hogy
matyók egymással angolul veszekesznek.
Talán a szerencsés véletlennek köszönhető, de elmondhatni, hogy Mező
kövesd a müvészlelkek találkozója. A háziipart vezető nebány zseniális matyó
asszonyon kívül vannak ott más művészek is, így pl. Gaal István kántor, ki nem
csak kitűnő karvezető, de híres nócaszerző is. Suha Balog Dezső czigányprímás,
a ki nyaranta zenekarával közmegelégedésre Fenyőházán muzsikál, szintén adott
már ki saját szerzeményű darabokat, melyek közül néhányat országszerte ismernek.
Balog Ernő, a banda karmestere pedig valóságos modern trubadúr, a ki saját
szerzésű zenemüveit énekkel kíséri.
A matyó nép is évente megtartja szokott mulatságait. Ezek közül való a
parasztbál, no meg a majális. Ez utóbbit a szövetkezeti ház nagy udvarán tartják
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meg pünkösdkor. A fiatalság tánczol a rezesbanda zenéje mellett, közben a dalárda
énekel, majd a tombola következik. Mert ezt nem engedi el a kövesdi ember,
mivel hogy itt, a mi a fö, nyerni is lehet. Igaz, hogy többnyire holmi hurkatöltök és más hasonló praktikus dolgok a nyereménytárgyak, de a tombola mindig
a mulatság főérdekessége.
A ki végighalad — kivált nyáron —- Mezőkövesd utczáin, feltünhetik
neki, hogy szerfölött sok apró gyermeket lát, némely ház előtt 15—20 gyermek
is játszik. Ennek az a magyarázata, hogy egy-egy házban 2 — 3 család lakik
együtt, azonkívül az úgynevezett summásságba menő asszonyok elhelyezik gyerme
keiket a rokonoknál, szomszédoknál. De különben is az utolsó népszámlálás óta
Mezőkövesd lakossága csaknem háromezer lélekkel szaporodott.
A matyó, kivált a fiatalabbja, naponkint újságot olvas. Az öregebbek közül
— főleg nők — sokan vannak, kik irni, olvasni nem tudnak. Régente ugyanis a
matyók hadilábon állottak az iskolával. Késő ősztől kora tavaszig mentek csak
egy-két órára az iskolába. A fiatalabbja naponkint megveszi a krajczáros újságját
és abból tájékozódik a világ forgása felöl. A politikával csak követválasztáskor
törődik, de minden egyéb érdekli öt, főleg a világesemények. így pl. érdekes
volt nézni, mint lestek a matyók naponta a könyvesbolt előtt, tömegbe verődve,
a friss lapot a háborús hírek terjedése idejében.
De ki volna képes ez eleven gondolkozású és vasszorgalmú nép minden
sajátosságát felsorolni, mely nép kaleidoskopszerű mozgalmasságával állandó
anyagot szolgáltat megfigyelésekre tudósoknak és művészeknek egyaránt.
Rövid ismertetésünk befejezéséül megemlítjük, hogy a matyóknál eredeti
gyermekjátékokat is találunk. Leggyakoribb az ú. n. körjáték, melyet záróképünk
tüntet fel. Fiú- vagy leánygyermekek egymás kezét megfogva körbeállanak, egyikök
a kör közepébe megy és egy versecskét énekel, mialatt valamennyien tánczra
perdülnek. A dal éneklése alatt a körben levő párt választ magának, a kivel
addig tánczol, míg a dal véget nem ér. Azután a választott megy a körbe és a
dalt újra kezdik és így folytatják mindaddig, míg valamennyit meg nem tánczoltatták.
Fludorovics
Zsigmond.

23. á. Körjáték.
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Rákospalota néprajzi leírása.
(Első közlemény).
Mindenütt az egész világon, az országok és birodalmak fővárosai s azoknak
környéke a legtősgyökeresebb nemzeti jelleget viselik magukon. Egyedül Budapest
jutott a mi történelmi és közjogi helyzetünk miatt abba a kivételes helyzetbe,
hogy a környéke legnagyobb részben idegenajkú lakosokkal van tele. Bármerre
menjünk is a mi fővárosunkhoz közel esö területeken, mindenütt német, tót és
szerb többséget találunk a lakosok között. Csak elvétve, csak itt-ott akad a
főváros környékén egy-egy község, melynek magyar a lakossága.
Eme kevés községek egyik legszebbike és legmagyarabbika
Rákospalota,
mely a Budapesthez egyúttal egyik legközelebb esö magyar község is, jelölvén a
Budapest felett északi iráuyban elterülő magyarságot, mely után még Fát és Duna
keszi községekben folytatódik az tovább.
Mikor szerte az országban, nagyon sok helyen, elég sajnosán, a magyarság
néprajzi pusztulását tapasztaljuk, akkor annál nagyobb érdeklődéssel kell Rákos
palota felé fordulnunk, hol a gyönyörű népviselet a szó legjobb értelmében,
mindmáig virágjában van s ahol még meglehetős ép állapotban találjuk meg a
népszokások jó részét is. így azután, ha eltekintünk is attól a döntő fontosságú
körülménytől, hogy itt, ebben a községben találunk a fővároshoz legközelebb
törzsökös magyar lakosságra -— maga az a szinte rejtelmesnek látszó körülmény,
hogy miképen és miért maradt meg itt, hogyan maradhattak meg máig Palotán úgy
szólván érintetlenül a régi, igen szép népi viselet s a régi népszokások, mikor
majd minden körülmény ellenük volt s ellenük van még inkább, mint valaha —
már maga ez az egy körülmény is érdemessé avatja Rákospalotát, a többi száz
és egy okon kívül arra, hogy végre érdeméhez méltó s őt megillető módon foglal
kozzunk vele e helyt.
Rákospalota Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye váczi felső járásának déli részében
levő, erősen fejlődő nagyközség, közvetlenül Budapest felett, attól 7"8 km.-re, Újpest
mellett, avval jó részben teljesen összeépülve és a budapest—pozsony—bécsi fővonal
mentén. Magyarország egyik legrégibb vasúti állomása, amennyiben az 1846. július
hó 15-én megnyitott Budapest—Bécs közötti vasútvonalak Budapest—Vácz közötti
szakaszán Budapesttől a legelső állomás volt. 1
A XVI. százévig Párdipalota volt a neve a községnek, csak a Párdi nem
zetség kiirtása után írják pusztán Palotá-nak az oklevelek. A régi községi pecsét,
melynek köralakú mezejében két egymásnak fordított ekevas között búzakalász áll,
köriratában: * S1G1L-POSSESSIONIS-PALOTA-1871,- szintén csak Palotá-nak
találjuk, nem különben így nevezi az 1770-iki Mária Terézia-féle urbárium, melyről
lesz szó, hasonlóképen így említi egy 1818-ból való adás-vevési szerződés is
(jelenleg Juhász Mihály úr birtokában). Mindezekből is kiviláglik, hogy a Rákos
palota elnevezés csak egészen új keletű, 2 mert vele először az 1848-iki november
28-án kelt nemzetőrségi összeírásban találkozunk. 3
1

Borovszky: Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm. monogr. II. köt. 178. 1.
A „Rágóspalota" elnevezés (Rákospalotai Közlöny II. évf. 1902. 9. szám) s az
erre vonatkozó állítások nem vehetők számításba komolyan.
3
Galgóczy. Pest vm. Monogr. 1876. I. köt. 225. lap.
2
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A község topographiája éppen nem változatos, mert a vasúti állomástól
északkeletre fekvő homokos síkságon fekszik s mindössze a régi Liba-tér (ma
Templom-tér) alkotott nagyobb mélyedést a falu déli végén (lásd a község térképét
1884-ből az 1. ábrán), melyet azonban azóta már jó részben feltöltöttek, hogy az
új római katholikus egyház itt felépült. .Régebben Pesttel együtt Rákospalota is
szigeten feküdt. És pedig ezt a szigetet a megyei rév felett a Dunából kiszakadó
ág folyta körül, mely azután Soroksár felett ömlött az anyafolyamba.
Péter
tárnokmester egy 1281-iki okiratban mondja: „ . . . fossatum magnum circuit
villám Pestiensem (nagy vízárok veszi körül Pest községet). 1 Még az 164{Mki
topographiai térképen is láthatjuk ezt a Dunaágat.
A Rákospalotára vonatkozó első adatot a gróf Lázár-család
meggyesfalvi
levelesházában Szabó Károlynak sikerült felfedezni. E szerint ugyanis I. Lajos
király Budán 1347. febr. 2-án kelt levelében aláírja és megerősíti Pál ország
bírónak Visegrádon 1346-ban kiadott ítéletlevelét, melylyel a pestvármegyei Bek
telök falu határának egy része iránt az adományozó Lóránd comes budai arany
készítő és esküdt polgár ellen István, Gsobod pesti polgár testvére, mint a szom
szédos Párdi falu birtokosa által támasztott perben az adományos Lóránd comes
javára dönt, s egyszersmind Bektelök falu határát a felek között történt kiegyezés
szerint körülményesen leírja. Ezek szerint a ma már nem létező Rektelök falu
szomszédai a pestvármegyei Párdipalota és Hártyán (vagy más néven Mező-SzentMárton) és Szent Mihály faluk voltak, melyek közül idők folyamán Párdi és Hártyán
falvak elpusztultak s ma csak Palota és a pusztává vált Szent-Mihály szerepel. 2
1404-ben Rákospalotát Eálnay Benedek nyerte adománya! Zsigmond királytól. 3
Csánki Dezső egybeállítása szerint a Hunyadiak
korából Rákospalotáról két
okmány emlékezik meg, ezek közül az egyik 1447-ből, a másik pedig 1467-ből
való. 4 (Ezekben Alag-pusztkról is szó van). 1459-ben a Heranth- és a Szilasicsaládok birtokoltak itt, 5 kik közül a Heranth-ok még 1486-ban is itt vannak,
mert akkor a község Heranth Miklósé volt.6 A XVI. évszázad folyamán Palota falu
egybeolvadott a vele szomszédos Párdi faluval, mert sok ekkor kelt okmány
Párdipalota néven említi a községet. 7 A Párdi-nemzetség, mely a már azóta elpusz
tult Párdi falut birtokolta a XV. százév végén Palotát is tulajdonának mondhatta,
mert noha kastélyuk a palotai erdő szélén (1. ábra, 30.) az elpusztult falu helyén
állott, jobbágyaik Palotán a régi Pataksoron
(a mai Árpád- és Kossuth-utcza)
8
laktak. ( 1 . ábra 23.) olyan formán, hogy a jobbágyházhelyek szérőskertjei a Szilospatak partjára rúgtak ki, míg a házak eleje, homlokzata dél felé nézett. Az 1505-iki
rákosi országgyűlés alkalmával a palotai és szentmihályi élelmes asszonyok sátrakat
1

Cod. Dipl. V. 109. — Ortvay T. Magyarország régi vízrajza. I. köt. 319 1. —
Szabó József: Pest-Buda környékének földtani leírása. Pest, 1857. 6. lap.
a
A rákospalotai ág. ev. egyház 1882. június 28-án felvett Canonica Visitatiója.
3
Borovszky: Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye monogr I. köt. 124. lap.
4
U. o. 217. lap.
5
U. o. 287. lap.
6
U. o. 124. lap.
7
U. o. 124. lap.
8
Rákospalotai Közlöny. II. évf. 1902. 9. szám. Juhász Mihály: Adatok Rákos
palota történetéhez.
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állítottak fel s azokban sütöttek, főztek az országgyűlés urai számára. (Ez való
színűleg minden országgyűlés alkalmával így lehetett.) A Dobzse László udvar
tartásához azonban a budai mészárosok megtagadták a húsnemüek további hitelbe
való szállítását és így a palotai és a szentmihályi asszonyok látták el az udvart
élelemmel és hússal, melynek fejében felesbe örök adományul kapták az egykori
Rektelök falu határát. A szájhagyomány azt tartja, hogy a Laczikonyha és Laczipecsenye elnevezések innen erednek. 1 1514-ben, hogy Tomory esztergomi érsek
kereszteshadjáratot hirdetett a törökök ellen, annak daczára, hogy már akkor meg
is kötötték a békét a törökökkel s a nemesség nem is látta szívesen aratás idején
kezdeni meg ismét a csak alig lecsendesült háborút, mint az egész országban min
denütt, úgy a Bárdiak a palotai jobbágyaiknak sem engedték meg a keresztes
hadjáratban való részvételt s a jobbágyok távozását a földesúr igen súlyos testi
fenyítésekkel akarta megakadályozni. Még javában elégedetlenkedtek a jobbágyok,
mikor hírül vették a Dósa György vezérlete alatti pórlázadást s a palotaiak is
megrohanták ekkor földesuruk kastélyát és annak egész családját az utolsó szálig
felkonczolták s a kastélyt magát földig rombolva, annak köveit a holttestek fölé
egy rakásba hányták. Innen kapta a nevét a „Kőrakás-dűlő" (2. á. 5.).'J E kőrakás
alatti csontmaradványokat a múlt évszázad nyolczvanas éveinek elején szedték ki a
földből.3 1605-ben, mikor Bocskay a korponai gyűlésről jőve Váczott szeniorátnst
állított, a felsorolt 21 egyház között van Palota is. 4 1674-ben a palotai refor
mátus pap Megyeri János volt, kinek nevét az akkori pozsonyi vértörvényszék
jegyzőkönyve emliti. 5 1675-ből Pongrácz György váczi püspök azt jelenti Rómába,
hogy Palotán nincsenek katholikus hívek, sem plébánia, sem licentiátus, vagyis
olyan egyén, ki az egyházi funkcziók végzésére fel volna hatalmazva. Egyben arról
is ír a váczi püspök, hogy „Palotának van kálvinista prédikátora, ki házban papol,
földesurai pedig: Újfalussi István és Sándor eretnekek". (Ezek bírták akkor Duna
keszit és Alagot is és a reformácziónak lelkes híveiként említik őket az oklevelek).
A török hódoltság alatt a budai szandzsáksághoz tartozott és nem szerepel az
elpusztult községek között, noha az 1690-iki összeírás azt mondja róla, hogy
„némelly szegények által ületett meg, nincsen semmiök". 6 1691-ben a márczius
hó 11-én tartott közgyűlésen a katonaság számára élelmezési kivetés történvén,
Palotát még csak 4 frt katonatartási segélylyel rótták meg. 7 1695-ben szeptember
13-án a porták rektifikácziójára Sötér Ferencz alispán elnöklete alatt kiküldött
bizottság a pestvármegyei második (váczi) járásban levő Palotát már fél ( s / t ) por1

Rákospalotai Közlöny, id. h.
Borovszky: Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye monogr. I. köt. 124. 1.
• Rákospalotai Közlöny, id. h.
4
A rákospalotai ev. ref. egyház anyakönyvének III. köt. 1789. lapja. L. még az
1819. szept. 10-iki Canonica Visitatiót és az egyház 1899-iki leírását.
2

5

e

U. o.

Galgőczi Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskán vármegye monográfia]a. 1876. I. köt.
65. 1. — U. o. III. köt. 1877. 149. 1. — A református egyház anyakönyvének III. köt.
1789. lapjának eme kitétele „a refoimátusok ülték meg elsőben ezt a falut" a felsorolt
adatok alapján nem állhat meg tehát, mindössze annyi lehetséges, hogy az Újfalussicsalád birtoklása idején reformátussá lett a jobbágyság.
7
Galgóczy: id. m. I. köt. 65. 1. Borovszky: Pest vm. monogr. I. köt. 124. 1.
17*
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tával vette fel. 1 Az 1715-iki összeírásban nemes községnek van jelezve, mégis
25 adóköteles háztartást vettek fel a jegyzékbe. 2 Az 1720-iki összeírásban már
adóköteles háztartások nélkül fordul elő. 3 1737-ben a községet még mindig az
Újfalussi család birtokában találjuk, kiktől a helység egy részét Bohus Sámuel
vette át. 4 Ekkortájt járt itt Bél Mátyás, a XVIII. évszázad legkiválóbb magyar
földrajzi írója, ki Palotát ebben az időben részben magyar és részben tót nyelvű
lakossággal találja. 5 Az 1770-iki, ú. n. Mária Terézia-féle urbáriumban a község
a harmadosztályú helyek közé van felvéve. (Vagyis minden egész telkes gazdának
28 hold szántóföldje van 6 ). 57 egész telke volt és földesura gróf Fekete György,
akkori alkanczellár, később országbíró, a ki akkor .Foí-ot is bírta. 7 Tőle a köz
séget unokája, gróf Fekete Ferencz örökölte, a ki azonban Csekonhs tábornoknak
adta el, kitől 1808-ban özv, gróf Károlyi Józsefnó vásárolta meg. Ez időtől kezdve
tartozott Rákospalota a fóti uradalomhoz, s részben még a mi belőle grófi birtok,
oda tartozik ma is. Az 1827-évi családi osztályt alkalmával Palota a fóti urada
lommal együtt, melyben bennfoglaltatott, gróf Károlyi Istváné lett. 0 A helység földes
ura azután 1848. márcz. 15-éig, a mikor a jobbágyságot eltörölték a gróf Károlyicsalád is maradt. 9 Az úrbéri rendezést egyezség útján hajtották végre 1859-től
1861-ig. Az 1848-iki november hó 28 án tartott nemzetőrségi összeírásban Palotára
147 gyalogos nemzetőrt vetettek ki. 10 Ebben az okmányban a község már Rákos
palotának van említve. Gróf Károlyi Istvántól a birtokot gróf Károlyi Sándor
örökölte. Jelenlegi tulajdonosa pedig gróf Károlyi László. 1846. július 15-én az
osztrák vasúttársaság budapest—váczi vonala, 11 1867-ben pedig 12 az Újpesten
átmenő lóvonatú vasút vonala nyílott meg, melyek a községet Budapesttel össze
kötötték. A lóvonatú vasút a palotai nagy erdő alatt (1. ábra, 28.) futott a ven
déglőig. ( 1 . ábra, 29.) 1 3
A községnek 1884-ből való térképén (1. ábra) levő számokhoz a követke
zőket fűzhetjük :
1. Vasúti állomás. 2. Az öreg temető római katholikus része 3. Az öreg
temető református része. 4. Az öreg temető evangélikus része. 5. Az öreg teme
tőnek református részéből a zsidóknak átadott darab. 6. Az akkori Újfalu, kezdődő
házsoraival, melyben akkor még a legszegényebb ipari munkások laktak. 7, Zsel
lérek belső dűlője. 8. Szabadosok dűlője, a mai Újfalu helye. 9. Deák Ferencz
tere (a nem régen volt piacztér). 10. Zsellérek rövid dűlője, még mind a mai
1

Galgóczy: id. m. I köt. 72. lap.
Borovszky: Vár. és Várm. Monogr. Pest-Pilis-Solt-Kiskún várm. monogr. I. k. 124. 1.
3
U. o. — 4 U. o. — És Galgóczy: id. m. III. köt. 1877. 149. lap.
s
Galgóczy: id. m. u. o.
6
Fényes Elek: Magyarország leírása. 1837. II. köt. 353. lap.
7
Galgóczy: id. m. I. köt. 1876. 80. lap.
8
Borovszky: i. m. I. köt. 64. lap. Főt község leírásánál.
9
U. o. I. köt. 124. lap.
10
Galgóczy: id. m. I. köt. 225. lap.
11
Borovszky: i. ni. II. köt. 217. lap.
12
Osztr. Magy. Monarch. írásban és képben. IX. köt. 518. Tap. — Míg ezzel ellen
tétben Galgóczy id. m. III. k. 149. II. a lovasát megnyitását 1872. évi május hó l é r e teszi.
13
Reményi Károly: Rákospalota, Reform. 1871. II. évf. 132. szám. (Tárcza.)
3
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Újfalu (III. kerület) helye. 11. Az új római katholikus templom helye a Liba
téren (ma Templom-tér), jelenleg a piacztér. 12. községháza, 1890-ben épült.
13. Református templom, 1855-ben épült. 15. Régi római katholikus templom.1
16. Hampel-iéle kastély, most az alkoholisták szanatóriuma. 17. Az egykori Muhr-

1. á. A község térképe 1884-ből, a községházán levő eredeti után.
féle kastély. 18. Olajgyár (a régi Schossberger-féle). 19. Korcsolyapálya (egykor
halastó). 20. Káposztás kertek a falu alatt, a Szilos-patak (Palotai-patak) mind1

Építési éve ismeretlen, némelyek szerint 1820.
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két pontján. 2 1 . Öreg malom. 22. Pataksor, ma Árpád-utcza és Kossuth Lajosutcza. A község legrégibb része. 2 3 . Alvég (I. kerület). 24. Felvég (most II.
kerület). 25. Vető belső dűlő. 26. Fóti-úti dülö. 27. Luczernás külső dűlő. 2 8 . Palotai
erdő (nagy erdő), grófi birtok. 29. A régi vendéglő (egykor casino), hol az ötvenes
évek pesti kirándulói mulattak, most is e czélra szolgál. 30. A Párdiak kastélyának,
illetőleg a kőrakásnak egykori helye. 3 1 . Grófi-út.
A község fejlődését majdnem pontosan meg lehet állapítani. A legrégibb
rész a Pataksor ( 1 . ábra, 22.) volt, ennek természetesen csak a patak felé eső
része. Csak azután épült ki a második házsor is. Ezután az Aloéj (1. ábra, 23.)
keletkezett, a mit az a körülmény is bizonyít, hogy a régi templomok (úgy a
református mint az evangélikus és a régi katholikus) mind itt vannak. Csak
később keletkezet a „Fövég" (Felvég: 1. ábra, 24.) a Fő-úttól északnyugatra.
A múlt század negyvenes éveiben már a felvég is megvolt és mindenkor nagy
ellenségeskedésben voltak egymással akkoriban az alvégi legények a felvégiekkel,
a miért is gyakori parázs verekedéssel iparkodtak bebizonyítani egymás előtt az
erejüket. Ekkor a Fóthi-úton még csak birka- v akók" (aklok) állottak végig mindkét
soron, mert a földosztás előtt a jobbágyság nagy számmal tartotta a „birgéketu.
Földosztás után már elvesztvén a legelőket, a birgetenyésztés megszűnt és a Fótiútról eltűntek a „birge-akőh", hogy újabb és újabb lakóházaknak adjanak helyet,
így épült ki a Fóti út mindkét része. Evvel azonban egyidöbeu a felvégi rész is
folyton nagyobbodott és pedig délnyugat felé, az állomás felé. A vasút mentén
egyremásra épültek a nyaralók. Ilyen volt Horváth Mihály püspök, történetíró
díszes nyári kastélya a vasút közvetlen közelében, melyet a múlt század közepe
táján gróf Sommariva építtetett. 1 De nem kevésbbé szép nyaralók épültek ekkortájt
magában a községben is, így pl. a Fő-úttól (egykor Nagy-utcza) nyugat felé haladva,
a községházától (1. ábra, 12.) még tovább, nyugat felé állott Érköwy Adolf villája,
mely egykor a Muhr-féle villa volt (1. ábra, 17.). Azon túl, az utcza másik felén,
Hampel Antal, akkoriban ismert kereskedelmi iskolatulajdonos kastélya és parkja
terült el, mely azelőtt Traun grófnő tulajdona volt s gyakorta látta vendégül
Andrássy gróf miniszterelnök nejét is. 3 Ebben a kastélyban lakott maga a király
is, az 1851-iki nagy hadgyakorlatok alkalmával, a mikor Újpest helyén, a síkság
tele volt katonasággal. 3 A kastély most az Általános Közjótékonysági Egyesület
gyógyítóháza az alkoholisták számára (1, ábra, 16.). Evvel a kastélylyal szemben volt
Meményi Ede „nyughelye", 4
Mindezektől eltekintve, szinte el kell csodálkoznunk azon, hogy már az ötvenes
években milyen víg élet uralkodott a palotai erdőben, s hogy a pesti kirándulók
már akkor mennyire keresték Palotát. Kikelettől késő őszig pesti nyaralóktól
volt hangos a nagy erdő, 5 a kiket vasárnapi helyi- és sokszor külön is rendezett
kéjvonatok (miket később az államvasút-társaság rendszeresített) szállítottak ki
ide. Az úri fogatok nagy számban állottak a vendéglő és kávéház gyanánt
1
Galgóczy: id. m. III. köt. 149. lap. folyt.
* Reményi Károly: Rákospalota. — Reform. 1871. II. évf. 132. szám. (Tárcza.)
3
Juhász Mihály bácsi bemondása.
4
Reményi Károly: id. h. Itt volt ugyanis a legrégibb temető.
5
U. o. és Galgóczy: id. m. III. köt. 150. 1. folyt.
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szolgáló svájczi ház előtt (1. ábra, 29.) az erdő szélén, a hol Moreili, vagy
Patikárus-Sárközy zenetársasága játszott. Itt rendezték a kertész gazdasági egylet
dinnyesziireteit és báljait is, nemkülönben nagy versenyfuttatásokat, mikben a palotai
gazdák lovai és legényfiai vetélkedtek. Szóval a tulajdonos, gróf Károlyi István,
mindent megtett és mindent megengedett, hogy Pestnek falusi és erdei kirán
dulóhelye legyen Rákospalotán.
így aztán érthető, hogy már 1871-ben azért a kétszobás házikóért, melyért
pár évvel 40 frt évi bért kértek a palotaiak, akkor már a pestiek a 8 0 — 1 2 0
frt bórt is szívesen adták meg. S érthető az is, hogy már a hetvenes években is
terveibe foglalá a pesti közmunkatanács Rákospalotát, 1 mely azonban ma, 42 év
multán, is csak olyan terv maradt, vagy még olyan se, mint akkor volt.
A legerősebb nekilendülést a község fejlődésében 1885 óta látjuk. Ekkor kezdett
ugyanis kiépülni Újfalu Iskola-utcza nevű része. Az öreg temető alatt már a
nyolczvanas évek legelején kezdették meg Újfalu egy részét fejleszteni (1. ábra,
6.), de csak később indult neki az igazi Újfalu, melynek akkor 40—-60 krajczár
volt négyszögöle, (ma 10—14 korona). Maga Újfalu ma már majd kétszer akkora,
mint az Öregfalu s még mindig hihetetlenül növekszik újabb és újabb építkezések
által, melyek közül legnagyobb a M. Á. V. telepe, melyet jelenleg egész külön
városrészszé alakítanak.
A község fejlődésével párhuzamosan haladt természetesen a lakosság számának
növekedése is, melynek feltüntetését egy megfelelő táblázatban látom legczélszerübbnek feltüntetni:
Lakosok Szaporu
száma
lat

Év
1837*
1857*
18703
1890*
1900
1910

1541
2602
3458
6264
25204
30408

R. kath.

682
1061

856
2806
18940
5204

1187
1698
3901
19931
23715

Ref.
564
814
886
1330
2842
3068

Ág. ev. Izr.

295
563
581
761

38
95
242

1218
1442

1067
2005

Unit. Gör. k.Egyéb

—
2
18
11

—
—
2
42
56

_
—
—
26
86
111

A bemutatott táblázatról láthatjuk, hogy az egykori kis református községből
egy hatalmas népességű római katbolikus helység lett. A népességi szaporulat
legnagyobb ugrása az 1890-dik évtől 1900-ig terjedt, a mikor is a lakosság 10 (
év alatt egyszerre a négyszeresére szökött fel.
A lakosság nemzetiségi eloszlására meg kell említenünk, hogy Bél Mátyás,
mint fentebb mondottuk, a XVIIÍ. száz év első felében vegyesen magyar és tót
lakosságúnak találta Palotát. Azonban idők folyamán teljesen megmagyarosodott a
uépesség és nagyszerű típusokban, valóságos szépségekben nyilvánult meg az a
teljes fajkeveredés, a mi itt végbe ment, s miről Rákospalota törzsökös lakossá
gának szépsége és eroteljessége, úgy a férfi-, mint a nőnemet illetőleg, a legékesenszólóbban bizonyítanak. Jekelfalussy id. m. adatai szerint az 1891-iki népszám1
2
3
4

Reményi Károly : id. h,
Fényes Elek: Magyarország leírása. 1837. II. köt. 353. 1.
Galgóczy Károly :id, m. II. köt. 112.1.
Jekelfalussy: A m, kor. orsz. Helységnévtára. 1892. 412. 1.
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lálás a 6264 lakos közül 5827 magyar anyanyelvűt talált és csak 237 egyéb
nyelvű lakost, kik közül 222 német, 75 tót, 1 ruthén, 1 horvát, 6 szerb és 132
vegyes más anyanyelvű lakosa volt a községnek. Azóta a magyarság csak emelke
dett számarányában. Ugyanekkor a lakott házak száma 882. Jelenleg 4168.
Az egyházak közül a legrégibb a református egyház, mely a XVII. száz
évben már fennállott.1 Hogy már a XVII. százévben is anyaegyháznak kellett
lennie a palotainak, bizonyítja az a körülmény is, hogy úgy a pesti, mint a budai
reformátusok idejártak régente istentiszteletre. 2 Anyakönyvei 1722-től kezdődnek.
A római katkolikus egyház is régi. Eredete a XVIII. évszázadra tehető. Anya
könyvei 1884-től kezdődnek.
Az ágostai evangélikus egyházat 1870-ben anyásították, addig leányegyház
ként Czinkotá-hoz tartozott. 3
Nyelvjárását illetőleg Rákospalota a középső palócz nyelvjárás felső pest
vármegyei nyelvjárás területéhez tartozik, azonban a váczihoz erősen hasonló kiej
tése miatt majdnem az ipolyságí nyelvjáráshoz sorozható, mert az összes felső
pestvármegyei községek közül a palotaiak beszéde őrizte meg leginkább a palóczos
nyelvjárás sajátságait, melynél egyedül csak a váczi palóczosabb. 4
Határának területe az 1865-iki kataszteri összeállítás szerint 1600 D öles
holdakban számítva 6858 hold. 5 Azonban a későbbi felmérése szerint 7 7 7 5 5 4 e / l 6 0 0
hold. 6 Ebből a lakosság kezén van a szabadosok földjeivel együtt 5156 kat. hold,
közötte 175 kat. hold dézsmaváltságolt homokszölö. Ellenben urasági kézen van
a káposztásmegyeri pusztával együtt az összterületből 2 6 1 9 5 4 6 / l 6 0 0 kat. hold?
melyből 1286 í 2 6 / l 6 0 o k a t - h o l d a szántóföld ; 4 9 4 2 í 2 / J 6 o 0 kat. hold a rét; 703 6 2 6 / 1 6 0 0
kat. hold a legelő; 135 s 2 2 / 1 6 o o kat. hold pedig erdő. Jekelfalussy szerint 7 1891-ben
a község határa 7600 kat. hold.
Rákospalota határához két elpusztult község : Mező-Szent-Márton és Regtelök
és három puszta tartozik, ú.m.azIrinyi-puszta, a, Czinkánii-puszta, és Káposztás-Megyer.
A község határának térképéhez (2. ábra) még a következőket kell beillesz
tenünk : 1. Új katholikus templom. 2. Öreg temető. 3. Toldi-sor (Czigány-sor).
4. Palotai erdő (nagy erdő), grófi birtok. 5. Körakás-düIö. 6. Grófi út. Ez választja
el az uradalmi földeket a községbeli földektől. 7. Fóti-út. 8. Szent-Márton-dombja
a Szent-Márton-dülöben (az egykori elpusztult Mező-Szent-Márton község helye).
.9. Pióczás (Nadályos). 10. Nallapos (Nagy lapos) turjánok. 8 11. Új temető. 12. Alsó
erdő (kis erdő) a község birtoka. 13. Nádastó melletti turjánok. 14. Az egykori
és elpusztult Regtelök nevű helység helye. 15. Községfelőli szőlő dűlő. 16. Pest
felőli szőlő-dűlő. 17. Erzsébet királyné-útja. 18. Sárfű-rét. 19. Öreg malom. 20.
Szent Mihályi-út. 21 Zsivora rétje a pesti határban, a Rákos mezején.
1

Borovszky: Vár. és Vm. Mon. Pest vm. I. k. 280. 1. — G-erlóczy: id. m. III. k. 149. 1.
Borovszky: i. m. II. köt. 217. 1.
3
Borovszky: Pest vm. Várm. Monogr. I. köt. 280. 1.
* V. ö. Balassa József: A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése.
5
Gerlóczy: id. m. II. köt. 112. lapon.
fí
U. o. ni. köt. 149. 1. és folyt.
7
Jekelfalussy : A m. kor. orsz. Helységnévtára. 1892. 412. lapon.
8
Turján = vizenyős, zsombikos mélyebb fekvésű helyek, melyekben talajvíz és
nád van.
3
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A dűlők elnevezése rendesen azok fekvéséhez fűződik. így pl. Első vető
belső dülot, miután a Fóti- út mellett húzódik el, régebben Fóti-úti dűlő-nek nevezték;
a Sár fű-dűlő a Sárfü vize mellett, a Forrás-dűlő pedig a Sárfű egyik forrása

2. á. Rákospalota község határának térképe 1913-ban.
mellett van (a Sárfü vize Kerepes mellett ered); a Szent Márton-dülő-hen a
Szent-Márton dombja adta meg a dűlő nevét. A dűlőnek egy másik részét az
illető terményekről nevezték el, a falualatti Luc zernás-dűlő, a Szőlő-dűlő, Káposztás
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kertek maguk is elárulják, mire használták vagy használják őket. Maga a község
régente a határ közepén, az újpesti határ beszögellésében állott, ma elfoglalja a
határ egész délnyugati részét és további terjedése is a déli, a fövárosboz közelebb
esö részén várható. Az egész határt északdéli irányban a budapest - pozsony—bécsi
vasútvonal kettős vágánya szeli. Délkelet és északnyugati irányban pedig a két
patak, melyek egymással nagyjában párhuzamosan tartanak a Duna felé. A patakok
közül az egyik, az alsó a Szilos (Palotai) patak (a katonai térképen Szilaspatak) közvetlenül a falu felett folyik, az olajgyár (1. ábra, 18.) és a szana
tórium (1. ábra, 16.) között. Míg tőle feljebb északra, a Sárfű, mely a Sárfű
dűlőben a Sárfű-rét-et alkotja, a felső, északi részen, jó darabon a határt képezi
Fót ós Rákospalota között. Öt hatalmas és elsőrendű út szeli a határt. Ezek közül
az egyik a Duna partja melletti, a legrégibb. Ez vezet most Újpestről Dunakeszi,
illetőleg Vácz felé. Ez a budapesti külső Váczi-út folytatása. Ez volt régente az
északi vármegyékhez és a Váczra vezető postajáratok országútja. Ettől lejjebb
délnyugat- és északkeleti irányban halad az Újpest— Fót közötti országút. Alább
a Rákospalota—Fót közötti gyönyörű, százéves fákkal szegélyezett Gróft-út (2.
ábra, 6 ) , mely éppen a község határán és a Sárfü-rét illetőleg a Sárfű vizének
keresztezésénél csatlakozik az előbbi Újpest—Fót közötti úthoz. Délkelet felé, a
Grófi-úttal a község határában majdnem párhuzamosan halad a másik út, mely
Fóti-út néven, ugyancsak Fóttal köti össze Rákospalotát. Végül északnyugat és
délkeleti irányban halad, a Szilos-patak folyásával párhuzamosan a község közép
pontjától, a Deák Ferencz-térről kiinduló Szent-Mihályi-út, mely az Irinyi- és
Gzinkánti-^w&zXkk mentén halad Szent-Mihály felé.
Rákospalota tipikus jobbágyközség volt mindenkoron. Az 1770-iki, Mária
Terézia-féle urbárium szerint (Negyedik Punctom §. I.) a jobbágyok itt Palotán
kétfélék voltak. Ú. m. telkesgazdák és zsellérek. A telkesgazdák ismét három
osztályba soroztattak: egészhelyes, félhelyes és feriályos gazdákra. Miután pedig
Palota a harmadik osztályú helységek között van említve1 és miután a „T. Nemes
Pest, Pilis & Solt törvényesen egyesült vírmegyék"-ben az első osztály-ba,n 24, a
második osztály-ban 26, a harmadik osztrily-ba,n 28 és a negyedik osztály ban 30
hold szántóföldet bírt egy egésztelkes jobbágy, 2 az egészhelyes palotai gazdáknak
28 hold földjük volt, a fél hely es-éknek 14 holdjuk és a fertályosak 7 holdat
kaptak. Viszont a rétek-böl egy egész telkes gazda az első osztály-ba,n 8, a második
osztály-bari 10 és a harmadik osztály-ban 12 ember vágót kapott, 3 Rákospalota pedig
a második osztály-ba, volt sorozva a réteket illetőleg, tehát a palotai egésztelkes
gazdák 10 ember vágó rétet kaptak, a féltelkesek 5 ember vágót, a fertályosok
pedig 2 és fél ember vágót. A jobbágyság második csoportját a zsellérek képez
ték, ezeket régente „betyár emberu-nek nevezték a gazdák egymás között.4 Ezek
viszont két részre osztattak. Ú. m.: magános házzal bíró zsellérek (Inquilini, Domos
habentes), vagyis olyanok, a kik földdel és réttel nem rendelkeztek, hanem csak
házhelyük és házuk volt és Lakosok, a kiknek házuk és házhelyük sem volt,
hanem bérelt házakban laktak. 1770-iki urbárium (Negyedik punctom, §. I.)
A házhely Rákospalotán egy egésztelkes gazdánál 1800 négyszögöles beltelek
1
3

Galgóczy: id. m. I. köt. 80. lap. — 3 Fényes Elek: id. m. II. köt. 353. lap.
U. o. — * Öreg Juhász Mihály bácsi bemondása.
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volt, a félhelyes gazdánál 900 négyszögöles és a fertályos-nkl 450 négyszögöles
beltelek. Ezt a beltelket nevezték járandó-nak.
Mindezekből kitűnik, hogy Palotán nem a lovak mennyisége szerint tartották
a gazdát módosabbnak, vagy zsellérnek mint pl. Bény-ben.1 Mert itt Palotán a
zselléreknek is volt tehenük, lovuk.
Mindannak daczára, hogy Palota a tipikus jobbágy községekhez tartozott,
voltak benne nemesek is. A község történetének fentebbi leírásában említettük
már, hogy az 1715-iki összeírás nemes községnek vette fel, holott 25 adóköteles
háztartást állapítottak meg, s 1720-ban már teljesen adóköteles háztartások nélkül
fordul elő. 1824-ben azonban csak egy nemességet hitelesített a vármegye a tanú
vallomások alapján. Ez a nemesség Szűcs János és Andrásra vonatkozott. Azonban
a multszáz év ötvenes és hatvanas éveiben, a szabadságharczok utáni zavarok
alkalmával, több nagyon is rátarti gazdagabb földmüvescsalád a nemesek közé
sorozta be magát s határtalan dölyffel bánt az egész falu népségével. Ezek közül
való volt Óvári Szöcs Péter (Óvári Pető), ki azután Egyptomba költözött ki s ott
ügyvédeskedett. 2
A község határa néhol sík lapály, néhol széleshátú homokpartokkal szag
gatott (mint pl. a Szőlő-dűlőben 2. ábra, 15. és 16.), nagyobb részében ritka
szürke homok, kisebb részében pedig sűrűbb és feketetalajú. 3 Nagykiterjedésű
szántóin búzát nem igen, hanem inkább rozsot, árpát és zabot termesztenek.
Főtermény a rozs. Tágas legelői sok szarvasmarhát ós lovat tápláltak mindenha,
de az uraság juhokat nem tartott. Ellenben a községnek a tagosítás előtt igen
eredményes juhtenyésztése volt, a miről a régi Fóti-út melletti „birge-akók" (birkaaklok) egész hosszú sora is tanúságot tehetnek. A község régenten a Dunában
meglehetős halászatot is űzött és a határhoz tartozott a sziget is 4 (a neve ma is
„Palotai-sziget", a Szúnyogszigettől [Népsziget] feljebb fekszik és ma az utász
katonák gyakorlóteréül szolgál; kincstári birtok).
Az Alvégen (1. ábra, 23.) igen sok a zeg-zúgos zárt utcza, míg a Felvégen
sokkal kevesebb zárt utcza van s azok is egyenesek, a mely körülmény szintén
a mellett szól, hogy a Felvég az újabbkeletü városrész.
A lakosság zömök, erős, vállas testalkatú, még pedig nemcsak a férfiak,
hanem a nők is megtermettek. Sok tekintetben büszkéknek mondhatók, különösen
a törzsökös lakosság, a kik önérzetesen szokták emlegetni, hogy nekik még a
nagy öregapjuk (ükatyjuk) is Palotán lakott már. A lakosság jelleme egyenes,
szókimondó és erős érzékük van a gúnyolódásra. Alig akadt ember a községben,
a kinek ne akadt volna igen találó gúnyneve, a miről később lesz még szó. Áltatalában igen takarékosak és szorgalmasak, azért aztán a szegénységet csak híré
ből ismerik.
A község törzsökös lakosságáról módomban van egy XVIII. százévi, hiteles
adatot is szolgáltatni. Az 1770-iki Mária Terézia-féle urbáriumban ugyanis, melyet
alább közlök, a község összes jobbágyainak névsora is megvan. Ez a következő :
1

Adatok Bény néprajzához. Népr. Ért. XIV. évf. 1913. 1—2. füzet. 37. lap.
'Reményi: Rákospalota. Reform. 1871. II. évf. 132. sz. (Tárcza.)
3
Galgóczy: id. m. III. köt. 149. 1. és folyt.
* Fényes Elek: id. m. II. köt. 427. lap.
2
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Az 1770-iki eme urbariális összeírás szerint tehát méltóságos gróf Fekete
György alkanczellár úrnak volt Palotán összesen;
33 egész házhelyes (egésztelkes) jobbágya,
42 félhelyes (féltelkes) jobbágya,
12 fertályos (negyedtelkes) jobbágya és
8 zsellérje, kik külső földekkel nem birtak, csupán belső házhelyük
és házuk volt.
Összesen: 95 jobbágy, kik 57 egész telken voltak elosztva.
Az itt felsorolt családok közül jelenleg kihaltak már a következők :
Aszódi Mátyás és János mindketten féltelkes gazdák, Bajszi Farkas féltelkes,
Benyó János féltelkes, Baczkó Mártony egésztelkes, Bírós Istvány egésztelkes,
Balero Mátyásné egésztelkes, Farka András féltelkes, Gures János fertálytelkes,
Gerbás Mártony egésztelkes, Hegedűs Istvány egésztelkes, Jakab János féltelkes,
Konkoly János fertálytelkes, Katona Mihál zsellér, magános házzal, László Mihál
féltelkes, Laczkó Istvány féltelkes gazda. Ezek közül a női ág néhány képviselője
még él a községben.
Lédeczy Öreg Mihál egésztelkes, Öreg Istvány féltelkes, ifjú Mihál zsellér,
magános házzal, ifjú Istvány szintén zsellér, magános házzal. Ezek közül a nöi
ágból szintén élnek még a községben egynéhányan:
Sipos Mihál féltelkes Szügyi János egésztelkes, Toronyi Mátyás fertálytelkes,
Takács János féltelkes, Tomcsek János féltelkes, Ürményi Istvány féltelkes, Mibál
egésztelkes, Vörös Istvány féltelkes, Vizi Gergely féltelkes, Zolnai Andrásné egész
telkes, Zsembery András egésztelkes gazda családja.
összesen kihalt tehát az egésztelkes jobbágyok közül 10 család, a fél
telkes gazdák közül 15 család, a fertályosok közül 3 család és a magános házakkal
bíró zsellérek közül szintén 3 család. 1
Módomban van továbbá 1882 decz 22-ről kelt és Medveczky közs. jegyző
által kiírt azon kimutatás névsorát is közölni, a melyben azon rákospalotai lakosok
soroltatnak fel, a kik az 1882-ik évben legelőadót voltak kötelesek fizetni:
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14.

Nevek
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Telekmennyiség

Agárdi József
Balog József fél teleknek .
Balog István
Balog Illés fél teleknek . .
Balog Yincze fél teleknek .
Balog Pál (Prodvai nevén) .
Balog Rozi fertály teleknek.
Balog Teréz fertály teleknek
Balog Sándor
öreg Bekó István fél teleknek
ifjú Békési János
Bekó Mihály
Bertók Sámuel
Békési Sámuel
1
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ifjú Bekó István
ifjú Bertók Andrásné . . . .
Cselötei János
Bogácsi Ferenczné
Bobák István
Bogácsi István
Bogácsi János
ifjú Csizmadia András és neje
Molnár Katalin
Csanki András
ifjú K. Csanki István . . . .
M. Csanki János
M. Csanki András
ifjú K. Csanki János . . . .
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Miután az egyes családokban voltak egész-, fél- és fertályos gazdák és zsellérek
is, ezeket mind külön-külön családnak kellett számítanom.
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28. Csernik András
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32. öreg Csizmadia András . . .
33. Csikós András
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Csizmadia József
Czinkota Mihály
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Csonka Jánosné fél teleknek .
ifjú Csonka István
M. Csonka István fél teleknek.• 7s
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Cs. Molnár Ferencz fél teleknek : V3
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53. B. Farkas János
54. Farkas András
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56. Farkas János és Vincze . . ,•
57. B. Farkas István
•
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60. Juhász Ferenczné
61. ifj. Juhász Mihály
62. Juhász Imre
64. Juhász Jánosné
65. Juhász Pál
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Juhász János fertály teleknek
ifjabb Juhász István. . . . •
Juhász József
•
ifjú Juhász István
. . . . •
ifjabb Juhász Mihály . . .
Kállai István
Kodó János
•
Kornyik Istvánné
. . . . •
K. Kobra János
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Kobra Sámuel
Kobra János fél teleknek . .
Kovács János
Kovács József
Kovács Ferenczné
Kurucz István
Kobra István és neje Szőke Lidi
Csikós György Cselötei János
hoz csatolva
87. Matuz János
88. Matuz Mihályné
89. Matuz Mihály
90. Matuz Andrásné
91. Molnár János
92. Molnár Andrásné
93. K. Molnár János
94. P. Molnár András
95. ifjú Pánczél Jánosné Cselötei
Jánoshoz csatolva . . . .
96. T. Molnár István
97. P. Molnár János
98. K. Molnár István
99. Molnár József
100. Naszádi János
101. öreg Naszádi Samu . . . .
102. ifjú Naszádi Samu . . , .
103. Pánczél Mihályné
104. Péter Mihály
105. Prontvai Istaánné
106. Stegmayer János
107. Sinka István
108. Sas József . ,
109. Sinka András
110. Siktér József
111. Siller Istvánné
112. Siktér Jánosné . . . . . .
113. Siktér István
114. Siktér András
115. Szabó András . . . . . .
116. K. Szabó János
117. L. Szabó József
118. K. Szabó István
119. Szabó Mihály
120. Szabó György
121. Szenográdi József
. . . .
122. Szmutka István
123. Szvák Mihály
124. Szmutka András
125. H. Szöcs Mihály
126. H. Szöcs Ferencz
127. H. Szöcs Dávid
128. K. Szöcs Józsefné . . . .
129. K. Szőcs János
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G. Szőcs János
Szőcs Ferencz
Szőke Andrásné
K. Szőcs Ferencz
.
Szőke István
Szőke János
legifjabb Csikós István
Szmutka János
B. Tóth Ferencz
Tóth S. István
Tóth Sámuel
B. Tófh Imréné
öreg Tóth István
Turcsán István
Tóth Andrásné
Töklincz Istvánné
Turcsán Mihály
Tóth János . . . . .
Tóth S. Lidia
Töklincz Ferenczné .
Varga Vendel
N. Varga Lörincz
N. Varga István
ifjú Varga Vincze
.
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154. T. Varga János
155. Vies. Varga Istvánné fél
teleknek
156. Vies. Varga András . . .
157. Varga S. Istvánné . . .
158. Varga József
159. Varga S. István
160. ifjú Varga István
161. V. Varga Károly
162. D. Varga István
163. F. Varga Ferencz
. . .
164. Varga Péter . . . . . . .
165. Varga Imréné
166. Varga Pál
167. Varga Antalné
168. D. Varga András . . . .
169. ifjabb Varga János . . .
170. F. Varga Istvánné
. . .
171. Vostyenák Ferencz . . .
172. Varga Urhán fél teleknek .
173. Varga Dávid fél teleknek .
174. Varga Imre fél teleknek. .
175. Varga Mária
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százaléka

46-38%

12

14-74°/,

1882

1

0-58%
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18*83%

98

56-00%

Jobbágyok száma
illetőleg gazdák

Fertálytelkes gaz
dák száma öszszesen

42

Fertályteleknél is ki
sebb helyű gazdák
számának százaléka

Féltelkes gazdák
számának szá
zaléka

38-88%

Fertályteleknél is ki
sebb helyű gazdák
száma összesen

Féltelkes gazdák
száma összesen

33

Egésztelkes gaz
dák száma öszszesen

1770

Évszám

Egésztelkes gaz
dák számának
százaléka

Ebből a táblázatból már határozottan a falu lakosságának elszegényedése
tűnne ki, mert a régi 57 jobbágytelek, a mely az 1770-iki összeírás szerint csak
95 gazda között volt felosztva, most 175 részre darabolódott el. így jutott aztán
olyan kis rész egy-egy gazdára. Ebben az elosztásban aránylag már sokkal keve
sebb úgy az egésztelkes, mint a féltelkes gazda, de még a fertályosoknál is
kisebb telekkel kellett megelégednie a lakosság legnagyobb részének. Azt hiszem
ez volt a legnagyobb oka annak, hogy ez a nép, mely szorgalmas, dolgos és igen
büszke, nem akarván elszegényedni, a tej- és gyümölcskereskedést (kofálkodást)
honosította meg, mely itt a főváros mellett nekik igen kézenfekvőnek kínálkozott,
s a melylyel azután helyre is pótolták, sőt meg is szerezték mindazt, a mit a
földek ilyetén elaprózásában vesztettek.
A földek felosztását egy táblázatban matatom be, a mely az eltelt 112 év
alatti óriási változást kellően feltünteti:
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A földosztás megejtése után húsz évvel tehát csak egyetlenegy egésztelkes
gazda maradt, ma már természetesen az is eltűnt.
Az utóbbi 1882-iki összeírásban felsorolt családok kivétel nélkül még ma
is virágzanak a községben. A törzsökös lakosság vallási eloszlása családok szerint
a következő :
Református vallású családok, a kik már az 1770-iki összeírásban is szere
pelnek ; Békési, Bertók, Csanki, Csikós, Damásdi, Gáspár, Kodó, Pánczél (az
1770-iki urbariális összeírásban Panczir), Péter, Szenográdi (a beszédben Czenogradi), Szőcs Samu család, Szőke, Tóth Samu család, Tóth, Vicskó Varga, Vakrácz
Varga, Dohándzsi Varga és Varga Samu családok. A XIX. század folyamán lete
lepült református családok pedig a következők : Bekó, Cselötei, Csernik, Czinkota,
K. Juhász és Kobza.
A római katholikus családok közül már a XVIII. százév alatt itt éltek a
következők; Balog, Bogácsi (az 1770-iki urbariális összeírás szerint Bogács), Bobák,
Juhász, Kállai, Kornyik, Kovács, Sas, Szabó, Horvát Szőcs, B. Tóth, Varga, Nagy
Varga, Tóli Varga és Fölső Varga családok.
Az ágostai evangélikus családok közül már a XVIII. százévben itt éltek az
Agárdi, Dudás, Molnár, Szmutka és Turcsán családok. A XIX. százév folyamán
pedig a következő evangélikus családok telepedtek l e : Csizmadia, Csonka, Matuz,
Siktér, Sinka, Szvák és Töklincz családok.
A törzsökös lakosság kihalt családjai közül valamennyit egy-egy ág képvi
selte az 1770-iki urbariális összeírás szerint, kivéve két családot, az Aszódi és
Ürményi családokat, melyeket két-két ág képviselt 1770-ben. A nagy Lédeczycsalád pedig, melynek 1770-ben 4 ága volt, mai napig férfiágon kihalt. Ez a
család mutatja a legnagyobb pusztulást. Míg evvel szemben a lakosság eme fej
lődését egy táblázatban mutatom be, melybe azonban azokat a családokat, kiket
úgy 1770-ben mint most, egy-egy ág képvisel, nem vettem fel:
Sorszám
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11.
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14.
15.
16.
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Varga
Juhász
Csizmadia
Molnár . •
Szőcs
Tóth
Balog
Kobza
Szabó
Csanki
Farkas
Dudás
Csikós
Csonka
Matuz
Siktér
Bogdácsy (Bogács)
Kovács
Naszádi
Szmutka
Szőke
Bekó
Békési
Damásdi

Néprajzi Értesítő. XIV.

H á n y ág k é p v i s e l t e
l770-ben
1882-ben

6
2
—
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7
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4
3
3
3
3
3
3
2
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Egy női ág
Egy női ág
Egy női ág
Egy női ág
Két női ág

Egy női ág
18
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Család név
Pánezél (Panczir) . .
Bertók
Czinkota
Sinka
Töklincz
Fejes
Kürti
Meleg
Szenográdi (Czenográdi)
Aszódi
Ürményi

A keresztnevek
lázat mutatja :

H á n y ág
1770-ben

2
1

—
—
—
2
2
2
2
2
2

alakulásait a közölt két összeírás

Keresztnév

képviselte
1882-ben

2 Egy női ág
2
2
2
2
1 Csak női ág
1 Csak női ág
1
1
Kihalt
Kihalt
szerint a következő táb

1770-ben
|
1882-ben
Egyén
Százalékban Egyén
Százalékban

András
Antal.
Dávid
Farkas
Ferencz
Gergely
György
Illés .
Imre .
István
Jakab
János
József
Károly
Lőrincz
Márton
Mátyás
Mihály
Miklós
Pál .
Péter .
Sámuel
Sándor
Urbán
Vendel
Vincze

14
—
1
1
3
2
—
—
18
2
23
2

Összesen

14-78%
—
1-08%
1-08%
3-01%
2-01%
—
—
18-84%
2-01%
24-21%
2-01%

—
8
5
14
1
—
1
—
—

—
8-31%
5'160/
14-68%
108%
—
1-08%
—

—
—
95

—
100-00%

20
1
2
—
12
—
3
1
4
41
—
36
14
1
1
—
16
4
1
8
1
1
1
3
171*

11'69%
0-59%
1-17%
7-02%
1*17%
0-59%
2-33%
24-99%
—
21'06%
8-20%
0-59%
0-59%
9-36%
—
2-33%
0-59%
4-79%
0-59%
0-59%
0-59%
1-17%
100-00%

A hiányzó 4 keresztnév női név.
A gúnynevek a községben nagyban virágoztak, a mi természetes is, tekintve
a nép találékonyságát és humorra való hajlamát, meg az egyes családok nagy
elterjedtségét (olyik 25 ágra is oszlott). A leghíresebb gúnynév, mely a községen
kívül, messze földeken, de különösen ismert Budapesten, a Pancza Marié (Pánczél
Mária). Ez a gyönyörű nö igazi tözsgyökeres hajtása lehetett az itteni igen szép
testű és arczú népnek. De messze földön is híre ment a szépségének. Először a
grófoké volt, azután a pesti urak látogatták nagyon. Sok mindent beszélnek róla a
faluban, noha már vagy 45 esztendeje ott porlad az öreg temetőben, a fejfája is
elmálott már azóta, mert református hitben lett volna. Férjhez ugyan, minden
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szépsége mellett se ment soha, de azért bizony bekötötte ő kelme a fejét. Tudta
mit csinál, bekötött fejjel még jobban bolondultak utánna. 0 hozta be Palotára a
tiklis csizmát csergő csikorgóval,1 ilyet viselnek a bényi és pilinyi2 leányok is,
a mire a női viselet tárgyalásakor még visszatérünk. Selyembe, bársonyba járatták
azt, mindenüvé fényes hintón vitték, úgy ki tudta az magát készíteni, hogy még
ötven esztendős korában is kellett. A vége mégis az lett, hogy mint rettenetesen
csúnya vénasszony a „rokonnyá"-nál, a Kofa Marinál (férjezett Kobra Mihályné)
halt meg, a ki vagyont szerzett á Fancza Mari keresményéből, a kit ugyan még 1868-ban
elföldeltek, de az emléke él ma is, és a míg a palotai viseletet hordják, élni is
fog mindig, mert akár a környéken, akár Budapesten, ha feltűnik egy nő palotai
viseletben, menten rámondják, „ahun megy a Fancza Mari a!". Így lett foga
lommá ez a név, melyet minden palotai leánynak, menyecskének és asszonynak
hallani kell mindenütt, a merre csak jár, de meg is felel érte, jó szájuk van a
szóra, van annak mit hallgatni aztán, a ki „Fancza Mari"-nak találta nevezni őket.
Maga a Kofa Mari (Tóth Mária) is nevezetes személy. Ö kezdte a gyümölcs
csel való házalást, kofálkodást Pesten, a mely persze csak ürügy volt ahhoz, hogy
bejuthasson a pesti urakhoz feltűnés nélkül. Erről szól már a Lanka Gusztáv
verse is, írván a n Palotai almás asszony-ró\ a következőket: 3
„Kedves urak ki vesz almát ?! "
'Mind megvesszük az almádat,
Ha csókolni megengeded
Piros orczád, piczi szádat,
Sőt almád is mind elvihedd,
Az ára is legyen tied,
Szemeiddel ha ránk nevetsz,
Ha megcsókolsz, ha megszeretsz !'
Mikor aztán a kofa Mari már kivénült a gyümölcsárulásból, akkor a Fánczél
család gyönyörűséges Mariska nevű leányát vette maga mellé és kitanítván, kiok
tatván, ő nevelt belőle „Pancza 31ária-t. Azóta folyton bejárnak Pestre a palotai
asszonyok almával, körtével, őszi baraczkkal, de bizony a pesti uraknak van eszük,
ezektől a kaczkiás, szép tartású, csinos nőktől a legfinomabb almát veszik meg
mindig, az Éva almáját. Ezért aztán tönkremehet az egész világban is akár az
összes női viselet, de a palotai asszonyok, leányok között elenyésző számmal mindig
lesz, a ki mindaddig le nem veti az ő százránczú, bokorugró szoknyáikat, míg
akadnak Pesten olyan inyenczek, a kik az almát ilyen festői szépségű paraszt
viseletben szeretik.
Visszatérve a községben használatos gúnynevekre, azokat az illető családok
szerint csoportosíthatjuk legáttekinthetőbben:
A Csizmadia-család két ágát, melyet András és János képviselnek, Bojtos
Gúgyelá-nsik csúfolják, míg az István által képviselt ág csak Gúgyela, de már
nem Bojtos is.
1
A bényi leányok még most is viselik, meg az ottani menyecskék is. Ért. XIV.
évf. 1913. 1—2. füz. 65. és 66. lap.
3
báró Nyáry: Piliny néprajza. Ért. X. évf. 3—4. füz. 1909. 129. lap.
3
Ország Tükre. 1863. 198. lap.
18*
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A Dudás-családban az András által képviselt ágat Csetko Dudás-nak, míg
az István által képviselt ágat Bajczi Dudás-nak mondogatják.
A Farkas-családban a Bálint által képviselt ágat Brindzá-nak gúnyolják.
A Pánczél-családban Pancza Mari nevét tárgyaltuk, míg a Miskát, a híres
szökött katonát Boda-Lukács Miskának hívták. Ez csó'dörös katona volt, a szeretője
Kovács Boris a szép szemével minden évben hazacsalta. Haza is jött, mindig csődöröstül. De keresték is ám. Hanem a legények a lovát bekötötték valamelyik istállóba,
míg a legény kiöltözött a sípujjú ingbe, mándliba és a korcsmában a többi legény
közé keveredve, még kezet is fogott búcsúzáskor az őt kereső katonákkal, a nélkül,
hogy felfedezték volna. Egy hétig, két hétig aztán itt mulatott, s akkor vissza
ment a lován. így esett osztán, hogy azalatt a 12 esztendő alatt, míg szolgált,
772 botot kapott összesen katonáéktól, de itthon a legényektől még többet is,
mert egy itcze borért 10 botot engedett magára veretni akárkitől is. Még a legmarkosabb legények botjai is lepattantak róla és nevetgélt az ütések alatt, még bíztatta
is őket: „Húzd rá, ne sajnáld. Olyan az már, mint a bivalybőr" szokta mondogatni.
A Juhász-családban a mostani öreg István és Mihály apját Istvánt, mint
hogy puskás ember volt világéletében ós nagy élvezettel vette puskavégre az apró
vadakat, Nyulász Vadász Istvánnak nevezték.
A Kovács-családban a János által képviselt ágat Pujkás Kovács-nzk nevez
gették, mert már gyerekkorában is, ha csak szerét ejthette, csirkét, kacsát, libát,
pulykát ahol csak ért, összefogdosott és vitte a malom alá, megsütni, megenni.
Különösen a Fót felől jövő és Pestre tartó baromfiaskocsikat szerette zsákmányolni.
Azokra futtában felugrott és kiemelt nagy hirtelen belőlük egy-két szárnyast, azzal
uczczú keresztül a kerítéseken, udvarokon, nem fogták azt meg soha.
A Molnár-családban az István által képviselt ágat Murczi-nak, a János által
képviselt ágat pedig Peták-nak nevezgették.
A Szabó-családban az István által képviselt ágat Lcbó-Szabó-nak gúnyolták.
A Szőcs-családban, melynek nyolcz ága van, igen sok a csúfnév. Az egyik
ág a Kocsis Szőcs, kik a nevüket onnan kapták, hogy mikor az eleik megszállták
Rákospalotát, akkor a család feje a község kocsisának szegődött. De csak az
öreg János által képviselt ágat hívják egyszerűen Kocsis Szőcs-nek, míg az ifjú
János ágát Vak Kocsis-nak. Az István ágát Tátus Kocsisnak,
a Jóska ágát
Bojtos Kocsis-nak nevezgették. A Mihály ágát, az öregapja az uraságnál hajdú
volt, Hajdú Szőcs-nek csúfolták. A Ferencz ágát meg, minthogy a községben
megalakult rendörségbe állott be, Rendőr Szőcs-nek ismerik. Most már fölül van
a nyolczvanon is. Az ifjú Mihály és ifjú Ferencz ágát Horvát Szőcs-nek, a
legmódosabb ágat pedig Gazdag Szőcs-nek hívják. Az István ágát, ki egykor a
Debreczenbe és Váradra való fuvarozást űzte Szögié Kocsis István néven ismerik.
Azért „Szögié", mert a háza az utczaszögleten áll (sarokház). A nemesek közül az
Óvári Szőcs-ök ága élt itt. Míg a Szőcsök közül a református ágat SzŐcs Samu
Dávid képviseli. A többi Szőcs mind katbolikus, épp úgy, mint a Pillikány Rózsi
is, a ki szintén Szőcs Rozália a rendes nevén.
A Tót-család Imre áltat képviselt ágát Biharos-nak, az édes málésütő András
ágát pedig, kiről későbben lesz még szó, Beleznai-nak nevezték. Ezek katholikusok,
A Tói-család református ágát pedig Tóth Samu István ága képviseli.
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A Varga család nemkülönben a hatalmas, söt a leghatalmasabb, mert 25 ágra
oszlik. A Nagy Varga-kg, közöttük a legtekintélyesebb. A Ferencz ágát hívják
Felső Vargá-nak, mert a Fölvégben laktak azelőtt, A Tóli Vargá-kaí azért nevezik
így, mert eleik a tó mellett laktak. Az András ágát Dohándzsi Vargá-nak, az ifjú
Andrásét pedig Vicskó Vargá-nak emlegetik. A Vakrácz Varga András ága pedig
a nevet onnan kapta, hogy a nagyöregapjuk (ükapjnk) még valamelyik török hábo
rúban elvesztette a szemét és rácz létére itt maradt a községben, a Varga-családba
házasodott s azóta a törzsökös lakossághoz számít. Persze most már tisztán
magyarok az utódai, A Vak Varga Jancsi meg málé és kenyérsütő volt, de ez
már nem rácz, csak Vak Varga. Ezek az ágak mind katholikusok. A Vargák
közül a reformátusokat Varga Samu István utódai képviselik.
Nóvák József Lajos.

A „pacsa" készítése.
A „pacsá tt -ról e folyóiratban már négy ízben volt szó. Először Szenté
Arnold,1 azután Bellosics Bálint,2 e közlemény írója 3 és végül Bátky Zsig
mond 4 ismertette. Összeállítási módját Szenté Arnold kísérelte meg leírni,
de annyira röviden, vázlatosan, hogy abból azt megérteni egyszerűen lehe
tetlenség. Ismertetése ugyanis, a pacsa összerakására, összeállítására csak
ezeket mondja: „összeliajtatlan állapotban téglaalakú s ebből aztáu úgy
alkotják össze, hogy az alsó, szúk, csipkés oldalát jobbról is, balról is egyegy harmadrésznyire keskeny ránczokban összerakosgatják, de úgy, hogy a
redők a megmaradt sima rész alá jussanak."
E leírásba Bellosics B. is egészen belenyugodott a hetési magyarság
viseletének ismertetésénél.
A hol nem kevesebb, mint húsz főbb behajtást, kihajtást, azután ránczokba húzásokat, azokhoz való simításokat stb. kell a pacsavetőnek végez
nie, ott mindezeket a fentebbi négy sorból megérteni igazán nem lehet; a
pacsának ezen leírás után való összeállítására pedig gondolni is merészség.
A próbálkozó egyetlenegy „hajtást" sem tudna tenni.
Különben akármily részletes leírással is bajos volna a pacsavetést
megérteni ahhoz rajz, kép kell, mely a hajtások egymásután következő
fokozatait szemléltetőleg elénk állítsa. Ily módon óhajtom a pacsavetést a
jelen közlemény során bemutatni. Talán sikerül annyira, hogy ezután
bármikor meglehet azt olyannak is készíteni, a ki még sohasem látott
pacsát.
A Hetesben lakó magyarság tanulmányozásának befejezte után, midőn
a pacsavetés leírásához fogtam, erősen éreztem ebbeli adataimnak hiányos1

A Lendvavidék néprajza. Ethnographia. 1903. IX. évf. 1. füzet, 63—64. 1.
A hetési magyarság viselete. Népr. Értesítő. 1903. 273. 1.
3
A göcseji s hetési népviselet. Népr, Értesilö. 1910. 214.1.
* Adatok a fehér gyászviselethez. Ethnographia 1912. 33. 101. 1.
2
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ságát. Hetesben jártamkor többször szétszedettem, összerakattam a pacsát,
de az ezek alapján tett feljegyzéseimmel nem voltam megelégedve. Elhatá
roztam tehát, hogy egyszer, csupán a pacsavetés leírása végett Hetesbe,
illetőleg Alsólendvára utazom s a pacsa összerakását minden apró részleté
ben leírom, lerajzolom s a szükséghez képest lefényképeztetem. És ezt annyi
val is inkább szükségesnek éreztem, mert a még nem is oly régen Dunán
túl jó nagy részben általánosan dívott pacsaviselet már veszendőbe megy e
vidéken is s 10—15 év múlva alig lehetne majd olyan asszonyt találni, a
ki pacsát tudna vetni és ezen igazán érdekes keszkenőviselet összerakási,
készítési módját többé nem lesz módunkban — legalább a magyarságnál
nem — megismerni.
Ez év pünkösdhétfőjén tehát Alsólendvára utaztam s ott kívántam egy
pacsavetőasszonyra szert tenni. Vasár- és ünnepnapokon ugyanis a kör
nyékbeli nép Alsólendvára jár, részint misére, részint a piaczra s köztük
elszórtan még látni egy-egy pacsás asszonyt s reményem volt, hogy ezek
között akad olyan is, a ki tud pacsát vetni. Akadt is Fehér Mihályné, szül.
Kosa Erzsébet személyében, ki már 30 év óta rakosgatja a petesháziaknak
(az egész falunak) a pacsát. A templomból hivattuk ki. Szívesen jött, magá
val hozva egy fiatalabb falujabeli asszonyt is, a kire később szükségünk is
volt, mert az ő fején örökítettük meg az előttünk összeállított pacsát.
Igazi, csipkés pacsához való kendőt nem tudtunk szerezni, azért
hamarjában 1V4 rőf gyolcsot vásároltam s abból készítette Fehér Mihályné
a rajzokban s fényképekben itt bemutatott pacsát.
Mielőtt a pacsavetés részletes ismertetésébe fognék, meg kell említe
nem, hogy a pacsához 7 fertály vagyis 1j4c rőf hosszúságú tiszta fehér „per
gált" vesznek. A kik nagyobb pacsát akarnak, kilencz fertályos pergált
vásárolnak.
Az általam vett gyolcson Fehér Mihályné hozzáfogott a „pacsavetéshez". A vetést jól értvén, egy-kettőre összeállította volna a pacsát, de ne
kem szemléltető, minden részletet szóval is megmagyarázó eljárásra lévén
szükségem, a lehető leglassúbb tempóra igyekeztem, illetőleg igyekeztünk
szorítani. Mert nem egyedül vesződtem a nénivel. Dobosy Elek és Brauner
Alajos csáktornyai állami iskolai tanítók (az előbbi a fényképező) segítettek.
Magam talán nem is tudtam volna a készítést mérsékelni, elmondatni s
azután lerajzolni. Az elmondatást Brauner A. dirigálta, Dobosy E. rajzolta
s később fényképezte, én pedig a magyarázatot jegyeztem.
Nehezen ment a munka. A néni az összehajtást akár behunyt szem
mel is elvégezte volna, magyarázni azonban nem tudott s az összehajtogatás fokozatosságát nekünk kellett megállapítani; mert Fehér Mihályné csak
nem akarta megérteni, hogy ennél vagy annál a hajtásnál meg kell állania
s dolgát meg kell magyaráznia. Szünet nélkül akarta az összerakást
végezni. Nem egy ízben erővel kellett — kezeit lefogva — megállítani a
munkával s szinte rárivallni: No, néni, álljon csak meg, mondja el, mit is
csinált most, hogy csinálta, hogy hajtotta ezt a részt ide, minek nevezik
ezt vagy azt a részt? A magyarázat rendesen annyira rövid, érthetetlen
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1—8. á. 1—6. vetés.
1. á. A pergálkendö, kétrétűen leterítve, .2 á. Jobboldali fele, ferdén behajtva. (1-ső
tás). 3. á. Első vetés. 4. á. Második vetés. 5. á. Harmadik vetés. 6. á. Negyedik
vetés. 7. á. Ötödik vetés. 8. á. Hatodik vetés.
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volt, hogy egész csomó kérdéssel kellett még megvilágíttatni. E miatt a
rajzokban és fényképekben iit bemutatott pacsa összeállítása csaknem két
óra hosszáig tartott.
A pacsa készítése a következő módon folyik l e :
A vető asszony a téglaalakú gyolcsot kétrétűen az asztalra, ládára
vagy sublótra teríti (I. á.), azután balkezét, illetőleg alkarját a kiterített
kendő jobboldali részére, valamivel a közepénél tovább, merőlegesen ráhe
lyezi s azután jobb kezével a jobboldali, tehát a közepétől a balkeze felett
ferdén a ruha másik felére (balra) áthajtja (2. á.). Midőn már így fél
felére hajtotta, fölül, a hajtásnál levő csücsköt mutató- s hüvelykujjainak
segítségével a 7 fertályos nagyságú keszkenőnél rendesen ö, a 9 fertályosnál 6—7 ránczra összehúzza, összetolja (3. á. a). Ezt az összeránczolt
részt (a) „vetejinek11 nevezik. Ez az első „vetis".
Ezután balkezével a behajtott részt (b) „a vetisnek a zelejibe" össze
hajtja, vagyis baloldalról jobboldalra hajtja át, a 3-ik ábrán levő c rész
fölé úgy, hogy ennek a résznek csak a vége látszik ki (4. á. c) s azután
„megránczulla", ránczokat húz rajta (4. á. a). Ezzel a veteje (b) már két
szeres hajtást nyert. Ez a második vetés.
Tovább a pacsának a „szélit" az 5 ik ábrán látható alakban a ráhe
lyezett balkar felett jobbkezével visszahajtja olyképen, hogy a hajtáson
felül egy meglehetősen szabályos háromszög keletkezzék (a) s a közvetlen
alatta lévő kendő rész „farka" vagy „farkinczája" (b) minél hegyesebben
álljon. Itt a vetejinek a ráncza (c) háromszoros. Ez a harmadik vetés.
A 6-ik ábra a negyedik vetést mutatja, melynél a hajtogatott kendő
részt balról jobbra teszi át. Itt a veteje négyhajtású.
A 7-ik ábránál a vetés eddigi módja szerint balkezefejét a vetejére
fekteti s jobbkezével balra ós erősen fölfelé hajtja a megfelelő részt, úgy,
hogy a hajtott rész vastag lándzsaalakot nyer. Itt a vetejebeli hajtásoknak
csak egyrésze látszik ki oldalt. Ötödik vetés.
A 8-ik ábránál jobbkezét teszi a készítő a pacsa vetejire s fölötte bal
kezével visszahajtja, melylyel a hajtogatott rész fél lándzsaalakú lesz, kes
keny, hosszú háromszög. Hatodik vetés.
A 9-ik ábránál, balkezét a hajtogatott kendőrész baloldali részére fek
teti s jobboldali részét jobbkezével azon átveti. Itt már az ide-oda vetett,
hajtott keszkenő-szélnél oldalt is látszanak az egymás alatt fekvő ránczok,
melyeknek száma három (a). Ez a hetedik vetés.
Ezen hét vetés az első hajtás vagyis a kendő jobboldali részének ideoda tevése körében történt eddig. A 10-ik ábránál az egész kendőnek eddig
hajtogatás alá egyáltalán nem került (9- á. b) simán fekvő része is mun
kába jut, vagyis átvetés alá (8-ik átvetés) kerül. Itt kezdődik a második hajtás.
A pacsakészítő balkezét helyezi ismét a balfelől alá eső hajtás szé
lére (9. á. c), azon az eddig simán hagyott (9. á. b) részt jobbkezével
átveti s a vetejibe húzza, ránczolja olyformán, hogy ezáltal a pergál felső
hajtása, felső része a 10-ik ábrán látható széles háromszögbe alakítódik s
alul (jobbfelől) téglaalakban kilátszik a kendő alsó része. Nyolczadik vetés.
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14

9—14 á. 7—12. vetés.
9. á. Hetedik vetés, 10. á. Nyolczadik vetés. Itt kezdődik a második hajtás (A kendő
másik felének a hajtogatása.). 11. á. Kilenczedik vetés. 12, á. Tizedik vetés. 13. á.
Tizeneg5redik vetés. 14. á. Tizenkettedik vetés.
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A vetegetés 11-ik fokozatától már fényképen mutatjuk be a pacsakészítést. A fényképező kevés lemezt hozván magával, a fényképezést a vetés
nehezebb részeihez kellett fentartani, a melyeknél rajzzal az apróbb részle
teket nem lehetett volna megfelelő hűséggel feltüntetni.
A négy feszes, egymásra simuló ránczczal a 10. ábrán látható három
szöget tovább még jobban a vetejibe húzza össze a készítő (11. á. a),
miáltal a háromszög magassága csaknem felényire zsugorodik össze (11.
á. b), alul pedig a négyszög (b) magasabbá lesz. Kilenczedik vetés.

15-18. á. 13—16. vetés.

A 12-ik ábrán a készítő baltenyerét a pergál vetejibe helyezi s jobb
kezével a jobboldali rész legalsó sarkát (11. á. c) oly módon fordítja
vissza, hogy a behajtás felső széle a veteje alatt levő ránczokra simuljon
(11. á. a), vigyázva arra, hogy a ránczok feszesen kihúzva maradjanak.
Ezzel a pergál alakja, elől, három szárnyúvá vált. A középső rész (12. á. a)
szűk kötényhez hasonlít. Tizedik vetés.
A 13-ik ábránál a pacsavető tenyerét ismét a vetejére helyezi s bal
kezével jobbra hajtja. A hajtás széle a pergálra merőlegesen álló alsó
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része, a farka (a) hegyesen végződik. Az egymásra simuló ránczok száma
(b) hat. A hajtás felső fele szabályos háromszög (c). Tizenegyedik vetés.
A 14-ik ábránál, az eddigi módok szerint, jobbról balfelé hajtja a
kendőrészt, miáltal az előbbinek megfordítottja keletkezik, 7 ránczczal egy
más felett. Tizenkettedik vetés.
A 15-ik ábránál jobbra, a 16-iknál balra tesz vetést. Ez utóbbinál már
kezd kiformálódni a később mindig keskenyebbre szoruló fark vagy farkincza, melyet a pacsára, midőn a fejre teszik, hátrahajtják. A 17. és 18-ik
ábrán már egészen keskeny a farkincza, melyet a készítő az előbbinél
jobbra, az utóbbinál balra vet át. A 18-ik ábránál a vetés már be is
fejeződött. A farkincza ezzel készen van^s változatlanul megmarad ezen

19—20. á.

összehajtásában. (13—16-ik vetés.) Ezután már a fejre való tételhez kell a
pacsa többi részét kiformálni. Ez 19. és 20. ábrán szemlélhető.
A 19-ik ábra szerint most a vetejét (a) alakitja ki a pacsavető aszszony, úgy, hogy a szélek (d, e) felhúzásával a kendő jobboldali ránczait
(lásd 18. á. a) „lenek pöndöriéti", azaz befelé hajtja, azt erősen legyűri
(19- á. b) s erre a balfelől eső rész négy ránczát befödve, a többi ránczokat rápöndöríti, ráhúzza s ezen ráhúzott részt is erősen lenyomogatja és
kialakítja, úgy, hogy fölül csúcsban végződjék. A veteje most a farkinczának mintegy 1 / 3 részét teszi ki.
Ha a veteje így készen van, az (20. á. a) visszahajtja a vetejébe.
Ezzel a pacsa készítése befejeződött. Fejretevés előtt a pacsát a fej
hez idomítják. A farkincza körüli kendőrészeket kimélyítik. A fejen a farkincza jut fölül (21. á.) s rálapul a kendőre. A 20-ik ábrán szemlél
hető b? c, d kendőrészeket minden oldalról lesimítják s ezzel, nagyjában, a
21-ik ábrán látható módon áll a fejen.
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Ez a kép a fejen persze nem egészen hű, mert hiszen egy egyszerű
új, tehát kivasalatlan gyolcsdarabon mutatta be Fehér Mihályné a pacsakészítését. Ez nem állhat olyan jól, mint a kivasalt csipkéskendő. Ez össze
lapult a fejen, holott az igazi vasalt kendő sátoralakban szétáll, a mint e
folyóiratban bemutatott képekből már láthattuk. De hát a czélt, hogy a
pacsakészítés módját bemutassam, ez az egyszerű ruhadarab is egészen jól
szolgálta.
A farkinczába összehajtogatott papírt tesznek, hogy keményen álljon.
Hátul a farkinczát a káplihoz tűzik. A pacsa elejét az arcz körül czifra,
rendesen selyemkendővel kötik le.
A pacsavetést kevés asszony érti. Nem csoda; hosszú gyakorlat kell
hozzá, hogy valaki megtanulja s kifogástalanul készítse el. Azért a jó pacsavető asszonyt a szomszéd falvakból is
felkeresik. Fehér Mihályné egy-egy va
sárnap 10—12 darabot is megvetett.
Ebbeli fáradságáért pénzt nem fogad el,
hanem időközönként áldomásra hívják
meg a szőlőhegyre. Erre czélozva mon
dotta, hogy Ő „ollan, mind a hegy kokassa: mindennap a hegyen van".
Azokra mondják, a kik sűrűn látogatják
a borospinczéket.
A szegény asszonyok régebben
egy darab kenyérért, újabban 20 fillér
ért vetnek pacsát. A megvetett pacsát
most már csak ünnep s vasárnaponkint
hordják az öregebb asszonyok is.
21. á. Paesás nö.
Az egyszer elkészített pacsa mindaddig
úgy marad, míg el nem r pocskoludik", tehát 5—6 hétig vagy tovább is, a
szerint milyen időközökben hányszor veszi fel az illető.
Újabban a pacsaviselet rohamosan szűnik, annyira, hogy már Hetes
ben is ritkaságszámba kezd menni egy-egy pacsás asszonyt látni. Még leg
többen az Alsólendva mellett fekvő Petesházán, Lendvalakoson és Kapczán
hordják.
Hogy honnan származhatott ez az érdekes kendőviselet hozzánk, azt
Bátky Zsigmond az elől érintett közleményében széles alapon tárgyalja.
Dunántúl jó nagy részében a múlt század elején még el volt terjedve. A
Bikkesi Heinbucher József csász. kir. alezredes által 1820-ban „Pannónia
lakói népies viseletükben" ez. alatt kiadott, 78 festménynyel illusztrált mun
kájában a veszprémvidéki nők viseletéről ezt írja: „Ezen nők mezei munkából
éppen hazamenőben vannak. Az itteni viselet sajátossága a (ház)tetŐ mód
jára formált, erősen keményített, különösen és művésziesen ránczolt kendő
ből áll. Szép időben ezen kendő nagyon czélszerűnek látszik, és ezt nem
csak Veszprém, hanem Zala, Győr és Vas megyében is viselik. A vesz
prémi és mosonmegyei itt látható fej kendők, melyek némileg elütnek az
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Alsólendva és Hetes vidékeitől, kétségtelenül pacsák. A különbség a hátra
hajtott fark szólességében tűnik fel különösen. A mai pacsáknál ez jóval
szűkebb.
Hozzánk ezen viselet szinte bizonyosra vehetően Horvátországból került.
Maga az elnevezés is e mellett tanúskodik. A pacsa szó, ugyanis, a dél
szláv peca (pecsa) szóból ered. Ivekovic-Broz horvátnyelvű szótára 1 szerint
a peca fehér fejkendőt jelent, mely, mint általában a fehér ruhaviselet, nem
csak Horvátországban, hanem Dalmácziában s Isztriában és valószínűleg
Boszniában is nagyon elterjedt. A pacsát szövi bele a horvát legény a
leányt környékező ezen kedveskedő mondásába: „No, mond meg hű ked
vesednek, tegye le a pacsát, hadd lássam meg szép fehér arczát." („Dede
reci svojaj vjernoj ljubi neka skine pece, de joj vigju prebijelo lice.") A férj
hezment nőre azt mondják: „Pacsa alá került." („Dosla je pod pecu.")
A miből kitűnik, hogy csak a férjhez ment nők viselhetnek pacsát.
Nálunk a pacsa nem tudott a népköltészetbe bejutni. Úgy látszik, maga
a szó sem volt kedves a magyar fülnek. Sehol egy közmondás nem fűző
dik hozzá, a népdalokban egyáltalán nem fordul elő.
A délszlávok csak a fehér kendőt nevezik pecanak; a színes kendő
nek rubac a neve.
A pacsa rokonszói a horvátnyelvben Ivekovic-Broz szótára szerint:
pacaura (török eredetű szó), mosogatórongy (edényekhez); pacel, pacelo,
pacev, pacela. (Szerem megyében használatos szók) fehér fátyol, menyaszszonyi fátyol.
Hogy a Horvátországban s általában a délszlávoknál használatos igazi
pacsa megegyező-e a Magvarországban viselt pacsákkal, arra elegendő adat
tal nem rendelkezem. Számos délszláv vidékről szereztem be népviseleteket
mutató képeket, de az alsólendvavidéki s hetési pacsa formáját egyikben
sem találtam fel. Még legközelebb állott hozzá az itt bemutatott, Raguzából
való kendőviselet, melynek eleje hátra van tűzve. E kendőviseletet —
elsősorban a horvátoknál — behatóbban kellene tanulmányozni.
Gönczi Ferencz.

Kiskunhalasi káposztavágó.
Érdekes népi eszközt láttam Kiskunhalason. Igazi példája a magyar
paraszt leleményének, furfangjának.
Csatári János az eszköz mostani gazdája. Nem adta el. Neki ugyan
nem került egy krajczár fiába se, de azért megbecsüli.
Boros István halasi polgárember készítette 13—14 évvel ezelőtt Csatári
Jánosnak ezt a káposztavágót. Boros István egyszerű fúró-faragó ember,
nincs semmi mestersége, ezidőszerint cséplőgépje van, azzal gépészkedik
maga.
1

Rjednib hrvatskoge jezika. (II. kötet.)
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Mivel nem sikerült az eszközt megszerezni, éppen azért örülök, hogy
akkor, mikor a masinát megláttam, pontosan le is rajzoltam. Ha a múzeum
magát a tárgyat nem őrizheti, legalább az Értesítő lapjai tanúskodja
nak róla. A mit tudok róla, feljegyzem. (1. á.)
Az eszköz három lábon áll. A lábak körülbelül 70 cm magasak. Úgy,
hogy a lábakra helyezett ülődeszka és a vágódeszka is természetesen épp
oly magasan vannak. Még ruhával, zsákdarabbal is áttekerik, hogy kényel
mesebb ülés legyen rajta. A vágóasztal a következő részekből áll: az asztal
lapja, mely alatt még fiókocska is van egy és más apróság számára; a két
oldalfala; az asztalra merőleges vágódeszka, mely a neki megfelelő két
mélyedésben mozoghat, mely a két oldaldeszkába van bevésve. Ebben aztán

1. á. Káposztavágó.
a vágódeszka fel és le járhat, a szerint, a mint a lent látható lábítóval
lenyomják vagy feleresztik, a mikor is az ülőkébe erősített hajlékony, rugal
mas rúd felrántja. A rúdhoz a rugólap közönséges kóczmadzaggal van oda
kötve. Az egész masinának tulaj donképen a lelke ez a hosszú, hajlított
rúd, a mely rugalmasságánál fogva a vágólapot mindig felrántja. A vágó
deszkába közönséges kaszapengék vannak beleerősítve, élükkel egymással
szembe téve, azért, hogy úgy a felrántáskor, mint a lenyomáskor vágjanak.
A rugalmas rúd mozgási energiájának a felhasználását megtaláljuk a
primitiv ember ívében, gépeiben sok helyen, a hol rugóra volt szükség. Nem
csoda hát, hogy ezt az ősi motivumot feltaláljuk az egyszerű halasi ember
masináján is.
Káposztavágáskor az ember (Halason csak férfi az „ember") a jelzett
helyre ül, úgy hogy a két lába jobbról, balról kényelmesen ráhelyezkedik az
alsó rúdra. A két keze így teljesen szabadon van s ezzel meg a vágóasztalon
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lévő káposztát folytonosan odaszoríthatja a merőlegesen álló vágólaphoz; a
levágott, elaprózott káposzta pedig egy edénybe hull a vágólap ellenkező
oldaláról.
Az egész szerszám, a mint láttuk, igen-igen egyszerűen alkotott. Éppen
olyan egyszerű, mint a készítője. Csatári János szerint meg „pügecsináló"
a mestere a káposztavágónak. Pügének nevezik azt az orsóalakú kis fát,
melylyel a gyermekek játszanak. Kiskunhalason csak még egy emberről
tudok, a ki szintén csinál káposztavágót, Péter Balázs a neve. Különben
pedig szűrszabó.
Mivel még van Halason egy pár darab ilyen szerszám, ebből az követ
kezik, hogy ez valamikor általánosságban is használatos eszköz volt. Lehet,
hogy valamikor ez is a többi paraszti gép sorsára jut. Kipusztul. Ki lát ma
már cséphadaróval csépelni? Itt a szomszédban, Péntekfaluban (n. b. Vas
megye) minden paraszt villanyerővel mozgatott cséplőgéppel dolgozik. Bizony
nem lehet tudni, meddig vágják Halason is a leírt egyszerű géppel a
káposztát ? Még talán egy-két évig! Hogy azután milyen erőre berendezett
masina fogja a szolgálatot végezni, nem tudom. Valami cseh patent-gép
fogja milliméterre szabályozható vastag szálakra vágni a káposztát.
Az tény azonban, hogy Boros uram masinája, ha egyszerű is, nem
patent-gép is, mégis világot vet a józan gondolkozású néplélekre, megér
demli, hogy megnézze, megjegyezze az ember.
Fábiánné Biczó Ilona.

Erdélyi fatemplomofc és haranglábak.
A magyar nép sokoldalúságát, művészi hajlamát legjobban a közvetlen
környezete — ruházata, háza, gazdasági szerszámai és épületei s végül
temploma — tükrözi vissza. Művészete tele van eredetiséggel, párosulva a
legraffináltabb finomságokkal. Sohasem megy túlzásba a díszítéseken, min
denkor ott és annyit alkalmaz a lehető legegyszerűbb eszközökkel, mint a
mennyire éppen szükség van. A legfontosabb a szerkezet s azt igyekszik is
kimutatni s lehetőleg magát a szerkezetet dísznek használja.
Itt e helyen az erdélyi faépítés legmagasabb technikáját, a templom
építést mutatom be, annak is csak néhány példányát, mondhatnám töredé
két, mert fából lévén a műalkotásszámba menő darabok legnagyobb része
már elpusztult.
Kezdetben a templom és a torony teljesen különállóak voltak (1. á.) s csak
később építették a tornyot reá a templomra. Mind a torony, mind a templom
a legegyszerűbb formákból indult ki, míg elérik a legtökéletesebb szerkezeti
és szép formájukat.
A torony az egyszerű haranglábból fejlődik, mely két erősebb földbe
ásott gerendából állt, egy vagy két deszkával lefödve. Ha nagyobb volt a
harang, úgy a kidőlés ellen két oldalát megtámasztották, esetleg négy osz
lopot alkalmaztak, szintén oldaltámaszokkal. A négyoszlopos haranglábnál
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már sisakszerű lefödést alkalmaztak s az oldalait pedig bedeszkázták, felül
a sisak és a deszkázás között rést hagyván, melyen át a hang tovább ter
jedhetett.
Ez a forma a legelsőnek nevezhető, melyből kifejlődött a legtökélete
sebb torony, illetve erdélyiesen szólva — „harangláb".
Evvel párhuzamban a templom is a legegyszerűbb szobából fejlődött
a mai szentélylyel ellátott tornáczos templommá. Időbeli sorrendről most nem
szólhatok, csak azt mondhatom, hogy még a kőtemplomoknak is fából

1. á. Gör. kath. fatemplom haranglábbal, Bocs, Kolozs m.

készült különálló haranglábuk volt s csak később ezeknek leégése, vagy
valami pusztulása után építettek kőtornyot a templom mellé, esetleg a temp
lomon. Ilyen a sok közül a gyulafehérvári templom is, melynek eredetileg
különálló fatornya, illetve haranglába volt, mely 1703-ban leégett s csak
azután építették a jelenleg is álló kőtornyot.
Hatalmas tölgyfatörzsek álltak a rendelkezésükre, melyből az egyszerű
baltával igen ügyesen csakhamar gerendákat készítettek a templom alapja
számára. Ezek a hatalmas darabok gyakran elérik a 80 cm-t szélességben
s az 50—60 cm-t magasságban. A templom oldalfalai hasonló méretűek, néha
elérvén az 1 m magasságot is, de már csak 12—25 cm vastagságban készül
tek. Ezen deszkákat nem fürészszel vágták, hanem baltával meg bárddal
faragták ilyenre. A sarkokon pedig egymásba vették oly ügyesen, hogy
egyáltalán semmiféle szögre vagy egyéb kötőanyagra nem volt szükség.
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Majd boltozatot készítettek oly módon, hogy 2 - 3 gerinczet készí
tettek hajlított fából — melyet csak a meghajlitás és elhelyezés után díszí
tettek faragásokkal — s erre helyezték dongaboltozatszerűen a tölgyfa
deszkákat, melyek szélessége 20—30 cm, vastagsága 2—3 cm, úgy hogy
a felső az alsót néhány cm-re befedje. A záradékhoz pedig egy szélesebb
deszkát helyeztek el, mely mindkét oldalán födte az alattalévőket. Ily módon
a víz nem folyhat ott be a templomba, ha esetleg a tető megrongálódott.
A tetőt lehetőleg nagy ereszszel készítették s hogy ezt elérjék, az
oldaldeszkákat felfelé mindig jobban kiugratták lépcsőzetesen. így aztán.

2. á. Gör. kath. fatemplom, Kisesküllö, Kolozs m.

gyakran az 1 m-t is meghaladja a konzolszerű kiugrás, melyen már kényel
mesen el lehetett helyezni a tölgyfa-szarufákat. A szarufák a koszonífáhozés egymáshoz faszögekkel voltak erősítve s magasságuk legalább a széles
séggel volt egyenlő, sőt esetleg még hosszabbak is. Ezáltal igen meredek
tetőt nyertek, a mi — zsindelyfedés lévén — a legmegfelelőbb.
Ha a torony a templomra volt ültetve, akkor ennek alapját nem a
földre, hanem az oldaldeszkák fölé helyezték. (2. á.)
Ha díszesebb tornyot akartak, úgy ott alul a harangok voltak elhe
lyezve, a tornyot kiugratták, azaz erkélyt kapott, esetleg négy fióktornyot is.
Az erkélyen pedig ívezetet alkalmaztak s a mellvéd deszkák alját kiczifrázták..
A toronysisak a legváltozatosabb magasságot nyeri, úgy hogy a leg
hihetetlenebb magasságtól a legalacsonyabbig minden változat előfordul.
Néprajzi Értesítő. XIV.
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A díszítés kétféle; az egyik a megfaragás, a másik a rovátkolás.
A megfaragás az, a mikor az oszloptörzset magát minden oldalán megfa
ragják. Rovátkolás, mikor annak csak az egyik, külső felületét bevésésekkel,
rovátkákkal látják el.
A templom belsejét mindenkor kifestették. Néha a szentek életéből
vagy a bibliából vett jelenetekkel. Az alakok kezdetlegesek ugyan, de
mindamellett oly csodálatosan kifejezők. A deszkák közötti hézagokat
pedig fehér vászonnal ragasztották be s így teljesen egységes síkot nyertek.
Néha a templom külseje is ki van festve, az ember azt gondolná,
hogy bántóan rikító, pedig oly jól illik oda. Csupa szín és harmónia az

3. á. Gör. kath. fatemplom Felsöfüld, Kolozs m.
egész templom a környezettel. Különösen vasárnap, mikor ott van a falu
apraja, nagyja a czifra ruhákban. Festőknek való kép ez.
Már messziről leköti figyelmünket a rendkívül magas karcsú torony,
a mint magasan a fák teteje fölé emelkedik s a mint lesiklik pillantásunk a
sisak aljáig, négy kis fióktorony szökik hasonló karcsúsággal a magasba. (3. á.)
Alattuk van a tornácz (erkély), faragott zömök oszloptörzsekkel, szép haj
lású ívekkel összekötve. A mellvéd deszkáinak hézagja léczczel födve s a
deszkák alja gyönyörűen kifaragva. Az egész mintha a tetőből nőne ki,
melynek az idő gyönyörű mélyszínű patinát adott. Itt-ott a moha is befu
totta s oly kellemes a sötét színben a zöld. A magas tető alatt van a
templomtornácz, faragott vagy rovátkolt oszlopsorával ívesen összekötve.
Ez már újabb keletű. Minden templomon kétségtelenül meg lehet álla-
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pítani, hogy a tornáczot csak később építették a templomhoz. Ugyanis egy
általában nincs semmiféle szerkezeti összefüggésben a templommal. Mert ha
volna, akkor vagy a talpgerendán állana, vagy legalább a koszorúgerenda
nyugodna rajta. De egyik eset sincs. Ellenben teljesen különálló talpgeren
dája van az oszlopsornak s hogy ezt az eresz alá lehessen helyezni, a lép
csőzetesen kiugró konzolokat egyszerűen levágták. A levágás nyomai pedig
kétségtelenül tisztán kivehetők, különösen ott, a hol a konzolnak valami
formát adtak s nem hagyták meg egyszerűen lépcsőzetesnek. Ezek a torná-

4. á. Gör. kath. fatemplom, Drág, Kolozs m.

czok a legtöbb helyen nem szélesek s csupán a díszítés volt velük a főczél,
mert, eltekintve attól, hogy túlkeskenyek volnának arra, hogy ott tartózkodni
lehessen, még be sincsenek padolva. A hol pedig a szélesség megfelelő és
padlózat is van, ott az ereszt kellett jobban kiugratni, a mit úgy értek eL
hogy a régi szarufához pótszarúfát tettek, melyek már nem a régi koszorú
gerendán állanak, hanem az oszlopsor felső gerendáján. Ezeknél a templo
moknál természetesen a tetőhajlás sem egyforma az előbbi oknál fogva.
Pedig ha egyszerre építették volna a templommal a tornáczot, úgy bizonyára
egyenlő hajlást adtak volna a tetőnek is és a koszorúgerendát is az osz
lopok fölé helyezték volna. Ez azonban egy cseppet sem zavarja a templom
egységességét. Nem is vesszük észre, csak mikor mérni kezdjük, tűnik fel
e csekély eltérés.
19*
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Az ívezetet is rendkívül ügyesen készítették, mely szintén a szerkezet
alkalmazásából eredt. Ugyanis, ha egy gerendának merőlegesen nekiveze
tünk egy másikat, úgy akárhogy beleerősítjük, az mindig mozogni fog, ha
ellenben kétoldalt 45 fok alatt még két úgynevezett könyökfával megtá
masztjuk, akkor ennek meg van a megfelelő tartóképessége. Ha már most
e könyökfából és a felső vízszintesből, továbbá a másik oszlop könyök
fájából ívalakot kivágunk, nyerjük a félkört. így van ez a tornácz ívezeténél is. Néha a templom elején és két oldalán is alkalmaznak tornáczot.
ez azonban a legritkább esetek közé tartozik s leginkább ott van, a hol a

5. á. Gör. kath. fatemplom czinteremkapuval, Középfüld, Kolozs m.

templom elején van a bejárat. Rendesen a bejárat a templom keleti olda
lán van.
A templom körül van a temető, gyönyörű fejfákkal, a legváltozato
sabb faragásokkal. Mintha itt akarná a nép megmutatni eredetiségét, színes
fantáziájának gazdag termékeit, annyi a hasonló, de egyik sem egyforma.
Ahány fejfa, annyiféle mind. Ebbe a darab fába beleönti minden szeretetét,
minden bánatát. Benne van az egyszerű formában, a készítés módjában az
egész lelke. Oly szomorú egy ily temető s mégis mily megnyugtató. (4. á.}
Néha'még a formák nyelve sem elegendő bánatának kifejezésére s
ilyenkor olvashatjuk versbe öntve, a mit a forma ki nem fejezhetett. Máskor
ott a vigasztalás is, megjelenik egy-egy napsugár is, vidám már a vers,
jelezvén, hogy megnyugodott már a kedves elvesztésén. Hisz jó az Isten,
adott már másikat.
Hanem hogy oktalan állat e szent helyekre ne juthasson, bekerítették
az egész temetőt templommal együtt szép erős kerítéssel, ellátván egy vagy
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két cinterem kapuval. (5. á.) Két hatalmas oszlopa díszesen kifaragva, ívelt hom
lokfával, néha még festve is felette a négyszögletű sisak, melynek négy
sarka faragott oszlopon nyugszik. A kerítés oszlopfái szintén kifaragva s
mindenik tetejében egy egy kis sisak zsindelyből, a zsindely alsó végei
megfaragva.
Az egész remekműhöz vasszöget nem használtak, még a kapu zárja
is fából van, kulcsa is fa s bizony ügyes kéz kell, mely azt kinyitja.
De fordult az idő kereke, jött az új szellő s elfújta, a mi volt, új
eszméket, új anyagot hozott s a pórnép ma már szégyenli templomát, kőből
van az a városban is, hát ő is olyat akar. Rombolják már a fatemplomokat, kimondták már reá a halálos ítéletet, összehordtak már a követ, ott
van néhol a templom körül lerakva, mintegy jelképpen, hogy nemsokára
már ez is a múlté lesz, mint sok szép és igazán jobb sorsra érdemes nem
zeti műkincsünk. Pedig ezek oly szépek, oly harmonikusak, oly tökéletesen
egyszerűek, díszeik oly eredetiek, visszatükrözöl egy szebb múltnak, minden
•egyes darabjuk egy műremek. Most van az utolsó idő, a mikor össze lehetne
még néhányat gyűjteni, meg lehetne menteni a pusztulástól, mert 10 esztendő
múlva nem lesz egy fatemjylomunk sem. S akkor meg fogjuk bánni, hogy
oly könnyelműén bántunk kincseinkkel.
Utánozzuk ez egyszer a nagy németeket, tartsunk ki a mellett, a mi a
miénk s ne engedjük, hogy idegen jöjjön s az fedezze fel s végül az orrunk
előtt vegye meg.
Ha ők nem restellik egész városukat megőrizni a maga eredeti régi
ségében, egyszerűségében, úgy, a hogy ezt a jó régiek megcsinálták, mi
se szégyeljük ezt, különösen akkor, mikor csak egynéhány fatemplomról,
régi házról meg galambbugos kapuról van szó.
Szinte László.

Sárkányozás Gyulán.
A sárkányozás igazi hazája a síkterület, az Alföld. Itt másként lehet
minden, mint Budán. Nem ismerjük a budai állandó kifejezéseket, de a sár
kány egy részének a neve műszerfélévé teszi az egész alkotmányt. Ez a
mérleg, mely nálunk kantár.
Szavaink egy része lóra, másrésze valami ragadozó madárra emlé
keztet. „Kantár" lószerszám. A lovat is szokták „kikötni". Ha sietni akar
nak a kocsival, azt mondják a kocsisnak „engedj neki". A megbokrosodott
ló kitépi magát a szerszámból s „elszabadul". „Kóvályog" „a fej fölé ne
kerüljön", „lecsap" ragadozó madárra utalnak.
Az egyszerű vesszőhöz kötött papírdarab kis gyermekeknek készül s
„játéksárkány" a neve (13. á.).
Hatféle sárkány van: 1. tégla (7. á.), 2. körte (10. á.), 3. hordó (9. á.),
4. bige (11. á ) , 5. sokszögletű (12. á.), 6. csillag (8. á.). A négyes számúnak
nincs neve. Mivel az 1. a tégláról, 2. a körtéről és így tovább kapta a nevét,
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én bige nevet adtam neki, mert annak a keresztmetszetével egyezik az
alakja. Ez is régi alak bár, hogy nincs neve, az ellenkezőjét sejteti. Több
új játéknál vettem észre, hogy hónapokon át nem adnak neki nevet. Körül
írással értetik meg egymással. A sárkány készítéséhez szükséges spárga,
nád, papiros, csiriz, és egy bicska. Legfontosabb a spárga, mert ha ez meg
van, a többi előkerítése könnyen megy.
A nádat, mivel jó szárazra van szükség, rendesen háztetőből húzzák.
A nádnál fontos, hogy ízületben végződjék, hogy a spárga be ne vágja.
Az ízület felett szemben egymással két ferde vágást tesznek s így a spár
gának keret is marad, mely nem engedi félre csúszni. Ha az egyik nem
ízületben végződik, betoldással teszik ízületben végződővé.
A papiros legtöbbször színes, ritkán újság
papiros. A mi nem fehér, az mind színes. Szeretik
a nemzeti szint. Rajzot sohasem alkalmaznak, csak
néha virágbetétet. Itt fő a szimmetria, mit a félig
való kivágással kapnak meg. A papirost hosszában
egymásra hajtják, kivágják a fél virágot s kinyitva
szimmetrikus (1. 14. á.). A kivágott papirost felra
gasztják egy másszínűre. A papiros minden sarkát
letompítják. Ezzel egyidejűleg vágnak egy korong
vagy csillagalakú 4—5 cm. sugarú lapot s azt a
közepén átlyukasztják.
A ragasztó mindég vízzel kevert liszt.
Lássuk a legegyszerűbb alak készítését. A két
egyforma hosszú nádnak spárgával kikeresik a
felét s ott lazán összekötik spárgával, csüngve
hagyva vagy 10 cm. hosszút (1. á.). A két nádat
római tízes alakjára széthúzzák, körül fogják spár
gával (2. á.). Ezzel kész a váz, a melyet most a
letompított sarkú papirosra tesznek (3- á.). A papír
nak spárgán kívül eső részét megcsirizelik s rá
hajtják a spárgára. A nádak találkozási helyén át
lyukasztják a papirost, átfűzik a hagyott 10 cm.
spárgát. Az átkerült spárgát most a korongpapi
roson
fűzik át s azt odaragasztják a sárkányhoz,
1—14. á. Sárkánytipusok.
hogy ne vágja a spárga (4. á.).
Mig a sárkány szárad, készítik a farkokat. A farokpapir vágása úgy
megy mint a szálas tészta vágása; összegöngyölik a papirost és gyűrűket
vágnak le belőle. A spárgára hurkolással kötik. Mire kész van a farok,
megszárdt a sárkány. Felkötik a hosszú egyenlő szárú „fecskefarkot", majd
ennek csúcsára a „hosszú farkot", mely „kolonc"-ban végződik, A farok
mérésre nincs szabály; kicsi ne legyen, se nehéz.
Hátra van még a kantár. Felkötése a rajzon látható. A kantár mindenik
szára olyan hosszú, mint a milyen központnak a sarkoktól való távolsága. A kan
tár csúcsától 5—6 cm. spárgát hagynak.
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A többi alak készítése ugyanez, csak több náddal. A kantárkötós
szabálya is ugyanaz. A csillagnál egy kis eltérés van. Itt a nádszéthuzás
után a spárgát a körülfogásnál nagyon lazán hagyják s minden két szárközt
egy másik spárgával a központ felé húzzák (6. á.). A körte-, hordó-, bigesárkánynál a nádak derékszög alatt hajlanak egymáshoz (5. á.).
A sárkány elkészítése elég gyorsan megy. Ha ebéd után hozzá fog
nak, a csillag is elkészül 4—5 órára.
A feleresztésre legjobb, ha egy kis szól van, de enélkül is felmegy.
Feldobott porral nézik meg, merről fúj a szél s szembe szaladnak vele. A porral
nézés annyira megszokott, hogy még akkor is megnézik, ha a fákon szépen
látható a szél iránya.
A feleresztéshez két személy szükséges, egyik a „feladó", másik az
„engedő". A „feladó" a nádak központjánál fogva tartja a sárkányt. Az „engedő"
a feladótól spárgával a kezében 20—30 méterre van. Mikor a szél fújni kezd,
elkiáltja „engedd" s szalad vele. Ha észreveszi, hogy megy, ujjai közt enged
spárgát. Közben kiabálják „engedj neki".
Mikor már magától megy felfelé, megáll az engedő s helyből ereszt hozzá
spárgát. Azon a helyen letelepszenek az ott levők.
Ha a sárkány nyugodtan áll, „szépen áll", ha helyét változtatgatja
„kóvályog". A kóválygást alászaladással igyekszenek megszüntetni. A kóválygás néha az időtől legtöbbször a kantár vagy farok hibás kötésétől van.
Mikor kóvályog, félnek, hogy „lecsap". A szépen álló sárkányt fához vagy
kerítéshez „kikötik". Az engedő rendesen a tulajdonos s nem igen adja ki
a kezéből csak néha, hogy lássák: „ráz-e". Kóválygáskor vigyáznak, hogy
a „fej fölé ne kerüljön", mert könnyen „lecsap".
Ha utczán engedik fel s ott nem akarnak maradni, beviszik az udvarba.
Ez régen könnyen ment, mert csak a kapun kellett átvinni, de ma már
nehezebben megy, mert a sok villany és sürgönyvezeték akadály. Hogy
viszik át a dróton ? A spárgát nem engedik mind fel. A mi még a fára víin
gombolyitva, leengedik, a végére követ kötnek. A kőtől körülbelül kétszer
olyan távolságra, mint a drót magassága, megfogják a spárgát, a követ
átdobják a dróton s mikor valaki megfogta, itt elengedik. Persze ez veszélyes,
mivel hirtelen sokat eresztenek neki; vagy a spárga elszakad vagy a farokba
akad. Bent az udvarban aztán sürgönyt küldenek fel. A sürgöny egy kerek
kilyukasztott kartonlap, melyet felfűznek a spárgára s az a rázástól felmegy
a kantárhoz. A spárga sohasem áll egyenesen, mindég van öble, mit ők
„hasnak" neveznek.
A sürgönyön kívül szórakoznak a lecsapásai. Hirtelen engednek neki
spárgát akarattal, mert tudják, hogy sok gyermeknézője van s azok azt
hiszik, hogy „elszabadult" s szaladnak utánna.
Megtörténik, hogy elszakad a spárga és a sárkány elszabadul. Ahány
gyerek észreveszi mind utánna szalad s ha megtalálják, a spárgából a mennyit
lehet ellopnak „rőfölnek". Az elszabadult sárkány 1—2 km.-re is elmegy és
gyakran épen marad. Ha csak kicsit szakad ki, megfoldják ráragasztással.
A magasságmérés gombolyag szerint megy. Három gombolyag már
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magas. Hogy hány méter egy gombolyag, azt nem is sejtik, de nem is
kíváncsiak rá.
Pár éve hallottam egy fiútól, hogy olyan magasra ment a sárkánya,
hogy a nap elégette. Ilyeneket is lehet hallani...
Ifj. Gulyás János.

A rovásírás hivatalos alkalmazása J588-ban,
Ösi rovásírásunk kutatása a legutóbbi leletek nyomán új irányba tért,
szakítva az eddigi kalandos elméletekkel az írás történelmi emlékeinek
feltárására vetette magát, az egyedül helyes útra, mely inductive rávezet
származásának útjára is. Ide mutat pl. Babinger közleménye (Ethnogr.
1913. III.) mint epigráfiai, noha már csak bejegyzett emlék, mely új tartal
mat adott a már meddőnek vélt kutatásnak s egy ideig ismét aktuálissá
-eszi a rovásírás kérdését. Az új irány szolgálatában kedveskedni kívánunk
most a rovás híveinek egy hasonló, bár szerényebb emlékkel, egyelőre száraz
levéltári adattal a rovásírás hivatalos használatáról 1588-ban, a mikor az
országbíró rendeletére mjgejtett határjárás jegyzőkönyvében, mint tényező
szerepel.
Sajnos, maga a rovás nincs lejegyezve, jegyeit nem ismerjük, de
bírjuk a rovásra vett határjárás teljes leírását, tehát az eredetileg magyar
impurum szövegét a rovásból latinra átírva, két különböző időből, de még
kortársak által irt hivatalos káptalani kiadványban 1588 és 1592-ből. Két
ségtelen, hogy az eredeti rovás hiánya emlékünk értókét erősen devalválja,
de ezzel szemben értéke javára esik a nádor láttamozása, tehát másodszoros
hitelesítés, melynek erejénél fogva rovásírás hivatalos alkalmazásáról beszél
hetünk, a mire eddig nem volt bizonyságunk, sőt átvihetjük alkalmazását
hazánk északnyugati részeibe is, a kies Trencsén területére, a honnan betű
rovást eddigelé nem ismertünk.
Jól tudjuk, hogy hivatalos jellege folytán bármily súlyos, de mégis
•csak egyetlen adatról lévén szó Erdélynek eddigi kizárólagos, joga a rovás
íráshoz ezzel még nem dőlt meg, de az új bizonyság ér annyit, hogy a
rovás alkalmazásának eddigi szűk határain immár tágítanunk kell s minden
xüiimozítás nélkül keresherjük a Trencsénből Erdélybe vezető nyomokat, a
feltétlenül szükséges közbülső állomásokat. Más szóval Oláh Miklós és Vérenesics adataival szemben, kik a rovásírást csupán a székelyeknek tulajdo
nítják, a magyarságot legalább is nem részeltetik e tudományban, helye
sebbnek kell tartanunk Joannes Boémus felfogását (1590), a ki rovásírást
általánosítva magyarnak mondja. Ezt bizonyítja a mi új emlékünk is.
Maga az ügy, mely e fontos 1588. évi emléket provokálta a közön
séges határsértések egyike. 1574 tavaszán történt, hogy Nagy Balázs és
Bornemissza Miklós az illavai, akkor még Léva néven szereplő vár parancs
nokai, a kiskorú Osztrosith András és Miklós testvérek, néhai 0. János
fiai szolgálatában, az árvák gyámatyja oroszlánkeöi Jakussith Ferencz páran-
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csára gyalogos puskásaikkal kiütnek a szomszédos Kazzavár területére és
Petrőczy Pálnak Zahumne nevű erdejében legelő kecskenyáját a pászto
rokkal együtt elfogják.
A megindított pörben a szomszédos birtokosok mindnyájan Petrőczy
javára vannak és azt hirdetik, hogy az új várurak — akkor mindketten
valóságos homo novus-ok a felvidéken 1574—1576 óta — hatalmaskodást
követtek el. A Petróczy javára esküt tettek Marsovszky Rafael, Laszkáry
István, Rakolubszky Gáspár, Zadachányi (Szadecky) Miklós és Gáspár, hogy
a vitás terület Kazzavár tartozéka.
Az alperesek azonban kifogásokkal éltek és a per az ügyvédség örö
mére tovább folyt. 1588—91-ben a káptalan ismételten kiszáll, határt jár,
tanukat vallat végre is Petróczy nyeri meg a pert, 900 frt kártérítés és a
vitás terület őt illeti meg.
A pörnek második szakaszában történt, hogy 1588. évi augusztus 26-án
határt járnak Dubniczafalu táján. Itt némi nézeteltérések támadtak a index
curiae ítélete szerint kiigazítandó határ felett, mert az Osztrosithok tiltakoz
tak, a jegyzőkönyv szerint:
„lllustrissimi Domini Osztrosith rogassent hominem regium atque capitularem: propter Deum rogamus vos, ut omnes has protestationes nostras
assumentes; tani hic, quam in aliis locis factas conscribatis, et metas, ubi et
in quibus locis sint erectae, nobis similiter describatis. Imo gdem executores similiter per vicinos admoniti fuissent, quod üli facere recusassent,
nam neque papyrum, neque atramentum prae manibus habuissent, sed omnia
in tesseram vulgo rowasra assignayerunt, dicendo ibidem homo regius, quod
iam ista omnia, ad tesseras assignata sunt..."
Ennyi az egész, rövid, de
mégis sokat mondó adat, ékes emléke a rovásírás hivatalos alkalmazásának.
Eredetiben adtuk ezt az érdekes részletet a nyitrai káptalannak 1592.
évi épebb kiadváma nyomán, mert az eredeti első kiadvány ázott, rongált,
de még olvasható. Megvan mindakettő a gróf Könígseg es. mint Osztrosith
jogutód levéltárában A. IX. 1759. jel alatt.
A szokatlan epizódot rövid kommentárral akarjuk kisérni. Tehát, a •
pörvesztes Osztrosithok elébb óvással éltek s a küldöttséget, valamint a káp
talan emberét kérték, az Istenért könyörgünk — úgymond —, hogy az elébb
elmondott tiltakozásunkat fogadjátok el —, tehát vegyétek jegyzőkönyvbe
kifogásainkat és írjátok fel azt is, hol és milyen helyeken vannak a határ
dombok. Erre kérték a küldöttséget a megjelent szomszédok is, de a királyi
bizonyság — a homo regius és a káptalan embere — vonakodtak írni, rekuzáltak, még pedig igen alapos oknál fogva, mert papirost és tintát nem
hoztak.
A ki ismeri a határjárás fontosságát és a kapcsolatos czeremoniát
jobban akad meg a kérelmen, mint a kérelem elutasításán. Tudnivaló, hogy
a káptalan hivatalos embere azért szállt ki, hogy a történendőket írásba
foglalja, mert mint a jelen esetben történt három napig tartó határjárás
minden részletét jegyzetek nélkül, utólag megírni alig lehetséges. És ők
írni mégis vonakodtak. Azonban a felszólításra megmagyarázták az érdekelt

290

ERNYEY JÓZSEF

feleknek, hogy ők jegyeznek, bár nem írnak ; e paradoxont megfejtik, mikor
azt mondják, hogy mind az, a mi eddig történt már fel van jegyezve —
tessera, vulgo rovásra. Megerősítette ezt a jelenvolt homo regius, hogy
valóban minden rendben van a rovások által. Tehát az első esetben egyes
számban, a másodikban többes számban emlegetik a rovásokat.
Eljárt pedig a nyitrai káptalan részéről Dynkovich Péter kanonok és
a szomszéd birtokosokból ősi szokás szerint delegált, királyi bizonyság Sámbokréthy Mihály, a ki a rovást figyelemmel kísérte, vagy talán maga is rótta
mert róla a többes számban beszél. A két egybehangzó nyilatkozat vilá
gosan mutatja, hogy itt nem lehet szó egyszerű számrovásról, hanem való
ságos betűrovást kell értenünk, a minőről Thuróczi beszél, mikor azt mondja,
hogy a rovás kevés jegygyei sokat foglal össze. Ha tovább elemezzük a
fenti szöveget még fontosabb eredményre jutunk. A trencséni rovás időrendben
megelőzi Telegdi .Rudimentáit, tehát a trencséniek nem az ő müvének hatása
alatt róttak, holott a betűrovás későbbi művelői, miként Sebestyén (203. 1.)
kimutatja 1 , általában Telegdi nyomán haladtak. Továbbá kitűnik, hogy a
szövegünkben említett tessera, miként a neve mutatja olyan faragás lehe
tett, a minőt Szamosi ír le (1593) tehát négyszegletüre gyalult hosszúkás
fadarab, talán a vidéken bőven termő mogyoró egyenes hajtása, a melyre,
minthogy íróeszközük saját vallomásuk szerint nem volt, csak késsel vés
hették a jegyeket, még pedig a pálcza természete szerint forduló sorokkal,
azaz valóságos bustrophedon módra, nem úgy mint más emlékeken, a hol
sík lapra írás módjára festették, vagy vésték a sorokat. Az itt mondott
magyarázat talán látszólagos túlzás de elfogadhatóvá teszi az, hogy az elmon
dott Osztrosith-tiltakozások, az egyes méták helye és iránya felől szóló részletek,
valamint a tanuk észrevételei négy sűrűn telt írt ívet tesznek ki az idézett
kiadványban, tehát a határjárás alapos volt. Ezt a részletes jegyzőkönyvet
csak úgy érthetjük meg,- ha feltételezzük, hogy a rovásra jegyzett magyar
nyelvű impurumot utóbb átírták latinul, noha azt a jegyzőkönyv már nem
emlegeti.
Ezzel kapcsolatban, még egy körülményt kell kiemelnünk. A jegyző
könyv szerint a vizsgálat első napján lenn a várban hallgatták ki a feleket,
terjedelmes vallomásaik vannak ott, minden külön sürgetés, admoniczió, de
rovás emlegetése nélkül. Feltehetjük azért, hogy a küldöttség ott még papírra
írt. És a határba már íróeszköz nélkül mentek. Érheti-e bűnös feledé
kenység, vagy szándékos mulasztás vádja az eljáró bizottságot? A gondosan
vizsgált terepviszonyok alapján erre nem is gondolhatunk, mert a fontos
esemény színhelye alig félórányi távolságra esik a lévai (illavai) vártól,
odébb volt a tragikus múltú Kazzavára, a felperes Petrőczyek fészke. Volt
mód arra, hogy papirost szerezzenek.
Ám ítéljük elfogultan, sötéten hazánk művelődési állapotát, de el kell
hinnünk, hogy a XVI. század végén íróeszköz már bőven került legalább a
várurak birtokain.
1

Rovás és rovásírás Bpest, 1909.
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Kitérünk még a kritikus rovásfelvétel átírására.
Bővebben kellene ismernünk a káptalani cancellaria szokását, vájjon a
felvett jegyzőkönyvi vázlatot az eljárás befejeztével, nyomban a felek jelen
létében dolgozták-e fel, hogy a kész szöveg a hiteles kiadványba foglaltassék
vagy a kanonok csak utólag a káptalanban írta-e pensumát? Volt-e beszó
lása a fogalmazásba a homo regiusnak is? Ezekre a kérdésekre sajnos,
felelni nem tudunk, a hivatalos forrás erről hallgat, mert hogy miként tör
tént ama bizonyos „modo consueto", szokott módon való jelentéstétel, nem
találjuk sehol.
Fontos tudnunk azonban azt, hogy ez a kiadvány a rovásra való hivat
kozással felment a nádor ítélőszéke elé is, tehát a rováson nem találtak
kifogásolni valót sem a felek, sem a közbeeső hatóságok, mert a nádor
elfogadta az oklevelet és újból a PetrŐczyek javára döntött.
Ebből önként következik, hogy a XVI. század végén a rovásírásnak
ilyen hivatalos alkalmazása szokatlan vagy törvényellenes nem volt, és bár
az írások nem szólnak róla, másutt is lehetett alkalmazásban. Joggal felte
hetjük tehát azt is, hogy a rovásbeli ügyesség ekkor még nem fogyatkozott
meg annyira, hogy 10 év múlva Telegdi lett volna az utolsó e szép országban
(1598), a ki még használta, „de a rovásírás régi emlékeiben talált jelensé
geket a XVI. század végén — miként egyik magyarázója mondja, — meg
érteni már nem tudta".
Mert ha az igazhitű és talán székely származású Telegdi már nem tudott
hozzá, a pápista tótságon még nem veszett ki a rovás ismerete. Ne lássék
ez gúnynak senki szemében, mert közismert etimológiai tény, hogy a kölcsön
hatások, átvételek, rendszerint tartósabbak, mélyebben hatók, s ha egy-egy
tárgy, vagy szokás eredeti tulajdonosánál kivész a szomszéd átvevőnél zavar
talan él tovább eredeti alakjában, vagy legfeljebb csak annyira módosulva,.
hogy még rekonstruálható. Ez illik a rovásírásra is.
Tegyük fel, hogy az eredetileg székely, de már veszendő tudományt,
a rovásírást, valami véletlen hozta a felvidékre, és az ott megfogant, sőt
divatba jött annyira, hogy hivatalos alkalmazást kapott, a mire szűkebb
hazájában nem méltatták, lehetséges-e, hogy olyan váratlanul letűnt, nyom
nélkül elenyészett volna, itt is, még pedig egyidejűleg, mindkét helyen egy
szerre. Ez ethnológiai képtelenség.
1588-ban a falusi kurtanemes és az ideszakadt horvát pap, a kik Lipsius ez idei kiadványát az Inscriptionum antiquoruni liber sikerét még alig:
ismerték, egykedvűen faragják a maguk rovásait, a legfelsőbb hivatalT
a nádori szék kifogás nélkül elfogadja, a nekünk szokatlannak tetsző
eljárást, tehát az egész apparátus elismeri a rovás alkalmazását és 10 év
múlva, tehát 1598 ban Telegdi Rudimentái idejében már nem ismeri senki.
Maga Telegdi is, mint késő monographusa megállapította már csak homá
lyos sejtelemmel róvja a maga hibás jegyeit; a betűrovás törvényeit, a m i n t
alább olvassuk, már nem is a székelyek rovásáról olvasta le, sőt nem isrovásokról, hanem csak írásból merítette hiányos ismereteit.
Önkéntelenül kérdezzük: micsoda kataklizma érte akkor e szerencsétlen
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országot, hogy évszázadokon át fenntartott kincse, ősi írása, oly hirtelen elve
szett '? A história hallgat.
Más érdeklődő azt kereshetné, mi késztette az ismeretlen Telegdit
arra, hogy éppen e kritikus időben jelentkezzék a rovásírás pusztuló emlé
keinek megmentésére és a hazai kultúra egyik Noé-ja legyen ? Hol történt
ez a históriai esemény?
Immár tudjuk, hogy Telegdi nem a székelyek rovását másolta, tehát
a Felvidékre jött volna felkutatni a horvát Dynkovich emlékeit a tótság
között, hová Oláh Miklós, Verancsics, Bélai Barnabás és rovásírásunk többi
héroszainak nyomai utalnak ?
Erezzük a kérdések súlyát, sőt még inkább az igazi paradoxont előbbi
fejtegetéseinkkel szemben. Szerény eszközeink valóban nem elegendők a
nagy tételek megoldására, hiszen szirtjeiket óvatosan kikerülte a nagy
bizottság elaboratuma, utóbb a rovásírás monographiája is, de a paradoxon
megszűnik, ha megfejtjük Telegdi ismeretlen pályafutásának némely rész
letét, melyekről alkalomadtán másutt szólunk.
Fordítsuk most figyelmünket másfelé.
így például méltán kérdezhetjük, vájjon a nyitrai káptalan élt e rovással
máskor is ilyen kiküldetések alkalmával ?
Határozott választ nem adhatunk, mert tudjuk, hogy a határ járások
a hosszú századok folyamán valóságos stereotyp formát nyertek a szűkszavú
száraz mesgyeleírásoknak igazán sajátos stylus curialisa alakult ki, a melyben
az ilyen egyéni, mellékes, a pör anyagát nem befolyásoló részletnek milyen
az illavai ritkán van helye. Hol, ki, mivel írta, arról a metalis levél nem
beszél. De ha szabad okoskodva következtetnünk valami támaszpontot mégis
nyerünk mely a rovás mellett szól.
Mossőczy Zakariás a kitűnő főpap (f 1582) tudvalevőleg nyitrai kanonok
is volt harmincz éven át, sokat érintkezett Oláh Miklóssal (1568) és Veran
csics Antallal (1577) tehát a rovás történetében szereplő érsekekkel. Ennek
kortársa volt Grádeczi Domchich János nyitrai kanonok, a kinek hagyaté
kában (1584) 43 tételesen felsorolt klasszikus és külön orvosi könyvei között
egy ládikában sajátságos szerszámokat találtak. Pecsétnyomó, viasz, író
szerek mellett egy kis gyalu, egy kis fürész, egy kis kalapács, külön ugyanott
a szobában egy véső és két görbe kés. Mindezek kisebbméretűek (malleolus,
dolatrum parvum stb. kifejezéssel), megkülönböztetve, hogy nem köznapi
eszközök, legalább a könyvek szomszédságában valami magasabb rendelteté
sük lehetett. 1 Kis jóakarattal valóban rovásfaragó szerszámoknak mondhatók.
A zahumnei ügyben eljárt kanonok, Dynkovich, Péter hagyatéki lel
tárát nem ismerjük, nem tudjuk milyen eszközökkel faragta a maga rovását.
Érdekesebb lenne tudnunk hol tanulta a tudományát. Eletéről a káptalan
monográfiája csak azt jegyezte fel, hogy 1588—1600-ig ült a stallumban.
Egyetlen kiküldetéséről emlékezik meg, de a Petrőczyek pőrében való fent
vázolt szerepét nem ismeri.
1

Vagner J.: Adalékok a nyitrai székes kápt. tört. Nyitra, 1896. p. 168.
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Neve után ítélve ama horvát születésű papokból való lehet, a kiket
Radovics Péterrel a későbbi váczi püspökkel (f 1607) együtt Mossóczy,
illetőleg Fejérkövy püspökök hoztak be a nyitrai egyházmegyébe, a col
legium germanico-hungaricum-ból. Vagy talán Radovicsnak rokonságából
való, a kik Nyitrán telepedtek le? A lelkes magyar papok között a neopresbyter horvátoknak bő alkalmuk volt magyarosodniuk, mert az alkalmaz
kodást a viszonyok is megkívánták. 1
Ilyen lehetett a rovásírás megtanulása is, mire pl. Dynkovichnak, mint
magyar szolgálatra szánt papjelöltnek, már a római magyarok között is lehetett
módja, mert mint aránylag ifjú kanonok már önállóan jár el, kétségtelen r
hogy a rovásírás mellett megtanult magyarul is mert a faneveket jegyző
könyvében Ő is magyarul értelmezi, még ebben is követi a régi nyitrai
kanonokok nyomdokát.
Hogy ne vonjam magamra a felesleges sovinizmus vádját megemlítem
így mentségül, hogy Pekry Lajos ós Krussith János pőrében 1570-ben
Miksa király megsemmisítette a szepesi káptalan egyik eljárását azon a
czímen, hogy kiküldött tagja nem tud a peres felek nyelvén, a homo regina
pedig nem ért latinul (Protocoll. Com. Lyptov. IV. fol. 394. 415. ap. Hyross.).
A Petrőczyek ügyében kiküldött Sámbokréthy Mihályról, az eljáró
homo regiusról sajnos, keveset tudunk, pedig többször szerepel hasonló
esetekben Nyitra és Trencsénmegyék területén. Mivel rendesen Divékinek
írja magát, kétségtelenül a Divék-nemzetség tagja de csak kisbirtoka nemes
volt, a kit egyéni képessége, nem a vagyona ajánlott. Nevét a külföldi
egyetemek indexeiből nem ismerjük, tehát kisebb műveltségű köznemesi
sorban lehetett, de a rovásíráshoz kétségtelenül többet értett mint a két
horvát származású várúr, Osztrosith vagy Jakusith, a kik a rovásfaragás
jelentőségét nem ismerték fel.
Szólnunk kell végül a levéltárban hiányzó rovás pusztulásáról.
Ha elgondoljuk a nyitrai káptalan zivataros múltját természetesnek
találjuk, hogy Dynkovich rovásainak nyoma veszett. Elpusztult a kápta
lannak erről szóló első jegyzőkönyve, nyoma veszett a vele járó rová
soknak is. Még pedig elpusztították tudatosan, mint felesleges lomot, az impurumot, a jegyzőkönyv és az első kiadvány elkészültével, vagy ha megkí
mélte a véletlen, elkallódhatott a rákövetkező válságos időkben, Bocskay
támadásakor (1605), mikor Rédey Ferencz elfoglalta a várat és a bentszo
rult káptalant két püspökével Forgách Ferencz és Radovics Péterrel együtt
csak tetemes váltság árán bocsátotta szabadon.
Ekkor tűntek el a káptalan régi jegyzőkönyvei, egyházi kincsei, kéz
iratai pl. Szt. István legendája és más műemlékek.
Igaz, hogy a megindult pörben Rédey a könyvekre nézve tisztázta
1

Mellesleg említjük Dynkovich kortársait a stallumban: Nóvák Péter a muzsikakedve la
pap, a ki hangjegygyűjteményét a dom karnagyának hagyományozza (1580) Korompay Márk,
a ki magyar könyveiről disponál. A magyarul végrendelkező Somossi Gergely (1598)
Sövényfalvai Nagy Marczel (1593) bölcselet és orvosdoktor, Brenner Péter (1589) a
bolognai egyetem doktora, stb.
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magát, de az 1609. évi 39. articulus mégis elmarasztalta őt a kincsek meg
térítésében. A káptalan mint hiteles hely újra megkezdte működését 1607-ben,
de nem soká élvezte a nyugalmat. 1620-ban Bethlen hadai dúlták fel a várat,
1621-ben a császáriak, 1663-ban a törökök birták egy esztendeig, Souches
csak kemény ostrom után szerezte vissza a megrongált erősséget. A levéltár
megmentett része sokáig Győrben, Pozsonyban, majd Bécsben rejtezett,
1665 után visszahozták ugyan, de Rákóczi idejében a káptalan ismét Bécsbe
menekült féltett jegyzőkönyveivel. Utoljára 1805-ben költözött a levéltár
Domanisra, Trencsénmegyébe, a francziák elől.
E kitéréssel csak azt akartuk igazolni, hogy a levéltár viszontagságai,
a sokszoros fosztogatás, költözködés közben, mikor annyi kincs veszett el
a jelentéktelen rovással nem törődhetett senki; sőt ha menekülés közben
még megóvta volna valami kegyeletes kéz, a messze idegenben pusztult el,
mint ismeretlen, felesleges lom. Másrészt azért vázoltuk a kallódás útját,
a levéltár vándorlásait, mert a jelzett nyomokon valahol talán felmerülnek
hátramaradt emlékei s velük, ha talán nem is az Osztrosithok rovásra jegy
zett panasza, hanem más hasonló rovott emlék, hogy bővebb tanúságot
tegyen a rovás szerepéről a káptalan hivatalos működése közben s meg
győzze a kételkedőket rovásunk valóságos alkalmazásáról, a mire szerény
adatom talán még nem elegendő bizonyság.
Ernyey József.

Pásztorszokások

Csíkgyergyó határszéli községeiben*

Az 1907. nyarat Dáczia keleti határainak kipuhatolására szentelve, a
Maros és Olt forrásvidékének külső széleit is beutaztam. Tanulmányom
érdekében éppen a hegyi pásztorokkal kellett legtöbbször érintkeznem, miköz
ben több rendbeli olyan megfigyeléshez juthat ék, melyek a legrégibb idők
gondolatvilágának maradványaiként megérdemlik a közzétételt.
Lássuk azért ezeket a mint következnek.
1, A pásztortüzgerjesztés szárazfadörzsöléssel
Gyergyó-Várhegyen.
Ez a község csak a vasút megnyitásával került be a világforgalomba.
A gróf Lázár-család telepité alig pár száz év előtt Gyergyó-Ditró alatt a
Maros szűk völgyén szétszórt községet, melynek lakosságának éltető eleme
mind a mai napig a pásztorság. Itt divatozik ma is a pásztortűz ama kez
detleges módja, mely a praehistorikus idők maradványaként teljesen kirí a
mai idők keretéből.
A mint ugyanis a juhnyájat a havasi legelőre hajthatják a hirtelen
•összerótt vagy már régebbről készen álló akol előtt két száraz galy össze•dörzsölésével és száraz lombozat segítségével gerjesztik az első tüzet,
melynek füstjével és lángjával a pásztortanyát a gonosz szellemektől és
járványhozó rémektől akarják megtisztitni. Ennek gondozása a pásztorok
legfőbb tiszte, azért a zsarátnokot hamuval védik, mert a kialvó tűz bal
szerencsét jelent s azt a lehető legsietősebben ismét fagalyak összedörzsölésével kell újra gerjeszteni.
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Még eredetibb módon történik a pásztortűz gerjesztése a G-yergyó leg
külső szélén a Kelemen-havas rengetegei alatt rejtőző Bélbor juhaklainál.
Ott ugyanis az akoltelepítés után a száraz galyat két más száraz
ág közé szorítják. A beszorított száraz ág (legtöbbször nyírfa) két végére
taplót erősítve a külső két ágat kötelek segítségével lehető gyorsasággal
addig forgatják, a míg a közepére ékelt száraz ág lobbot nem vet. Ekkor
száraz lombbal élesztik a tüzet s ha a taplók is lángra gyulladnak, azokkal
hamarosan felgyújtják az előre elkészített rőzsét. Ezt a pásztortüzet aztán
féltékeny gonddal ápolják folyvást, mert ha bármi okból ki talál aludni, az
nagy szégyen a pásztorbokorra s azonfelül biztos veszedelmet is jelent.
2. Elövigyázati intézkedések a csordák havasra küldése idején.
A Gyergyó-Békáson a szarvasmarhának havasra hajtása napján hajnal
hasadtakor lánczot fektetnek át az istálló küszöbe előtt, hogy az istállóból
kilépő marha azon lépjen át. Így a csordában is összetartanak a marhák.
Ha valamelyik ökör vagy tehén félre talál lépni, azt baljóslatú jelnek veszik
s a farkas vagy medve áldozatának tekintik már eleve az ilyen állatot.
Mert a vadak a szétcsatangoló állatokat prédául ejtik. Azért mindjárt külön
kolomppal sietnek az ilyen széthúzó állatot megjelölni, a pásztorok különös
gondjába ajánlván azokat.
Gyergyó-Tölgyes határszéli községben a havasra szánt marhának lánczon
és ollón kell az istállóból kilépnie. Legyenek olyan összetartok, mint a vaslánczszemek. Gyergyó-Csomafalván az istállók ajtaját kötik át láncczal oly
magasságban: hogy a marha átléphesse, miközben ezeket mormolja a család
feje: legyetek erősek, mint a vas; tartsatok össze, mint a láncz s páduai
Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól!
Gsík-Delne lakossága is lánczot köt át a havasi legelőre induló fehérmarha
istálló küszöbén. A karácsony éjszakájától újesztendeig (deczember 25-től
január l-ig) a juhnyíró ollót, sőt a házi olló két ágát is lekötik, hogy a
farkas szája is úgy záródjék a következő esztendőben s ne bánthassa
nyájukat.
Gyergyó-Ditrón lánczot, sőt kenyeret helyeznek tavaszi csordahajtáskor
az istállók elé. A láncz itt azt jelzi, hogy a ragadozó vadak állkapcsa is
úgy záródjék, a mikor marháikat támadni akarják. A kenyér és só szerencsét
jelent s azt az óhajtást fejezi ki, hogy élelemben hiányt ne szenvedjenek.
Csík-Szépvizen, Csák-Rákoson, Csík-Topliczán, Csík-Pálfalván, CsíkSzent-Mihályon, Csík-Zsögöd gazdáinál szintén szokásos a havasi legelőre
szánt marháknak lánczon való kihajtása. Csík-Szépvizen, a Gyimes-szoros
kapujában a csordapásztor és segítőtársai fenyőágakból font seprűvel,
fünyalábcsomókkal végzik a hajtást, hogy mindig legyen zöld táplálék s
főleg dús fünövés a csordák legelőjén.
3. Állati ünnepek a havasi csordák érdekében.
Minthogy a havasi csordák a ragadozóállatoktól s a mérges kígyóktól
szenvednek legtöbbet, azért a marhatartó gazdák a medvének, kígyónak,
de néhol még a farkasnak is külön ünnepet szentelnek.
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A kígyó-ünnepet tavaszszal Elek napján (ó szerint márczius 17-én)
tartják meg abban a szent hitben, hogy a kígyók ekkor bújnak elé földi
odvukból s velük a természet is újjáéled s a marhaállományra kívánatos
tavaszi zsendülés így biztosabb és foganatosabb leend.
Gtyergyó-Bélboron és Gyergyó-Tölgyesen, vagyis egészen a szélső és
már Moldovára tekintő s az odavaló bevándorlás első állomásait jelző
helységekben a kígyó mellett Ilyes próféta napján (ó szerint július 20-án)
még a medveünnepet is megtartják. Ezeken a napokon minden munkától
tartózkodtak, mert a munkaszünet megszegőjének marháin a mérges kígyók
(itt keresztes vipera = kurtafarkú kígyó, Pelias Berus) s a medve kérlelhe
tetlenül bosszút vesznek.
Ollóval, késsel sem szabad a kígyó- és medve-ünnep alatt járni, mert
a csordák összetartását biztos veszedelem fenyegetné e miatt.
Szent Mihálykor a farkasnak is ünnepet szentelnek a határszéli pász
torok, mert a csordáknak az ilyenkor való hazaterelóse után télvíz idején
igy biztosíthatják a marhák épségét a farkasok támadásától.
A tavaszi kígyó-ünnepen és őszi farkas-ünnepen a határhegyeken a
gonosz szellemek, de járványos bajok, káros rovarok ellen tüzeket gyújtanak,
messzire látszó máglyákat lobogtatnak,
4. Egyéb pásztorszokásolc.
Gyergyó-Békáson afaköpükbenteleltetettméheket farkasgégéből készített
csövön röpítik ki, mert így biztosabban visszatalálnak oda.
Gryergyóbélbor havasi községben minden esztendőben új harangkötelet
vesz a fiatalság a templomtornyok számára s a végit foszlányokra dara
bolva szétosztják maguk közt. Ez t. i. a legbiztosabb talizmán a jegyesek
hűtlenséjre ellen, s a ki ezt a megszentelt harangkötelet magával hordja,
azt csalódás nem éri soha.
Határszentelósről ugyanitt, arról a helyről, a hova a pap áldásosztó
intése irányul s a szenteltvíz elhatol, füvet, sót, földet visznek haza és
zacskóba rejtve őrzik a mestergerendán.
Betegség idején ezt kotyvasztják meg s különösen belső bajok ellen
ennél hatásosabb gyógyszert képzelni sem tudnak.
Téglás Gábor.

Adatok a bácsbodrogmegyeí sokáczok tárgyi
néprajzához.
Bács-Bodrog vármegye tarka népessége körében a néprajzi gyűjtö
getés a sokácz vidéken a legjutalmazóbb. E nép baromtenyésztő, halászó
és vadászó életmódja, primitívebb kultúrája, a legújabb időkig nehezen meg
közelíthető lakóhelye, törzsi zárkózottsága okozták, hogy a modern élet
kisebbméretű pusztítást végzett tárgyi vagyonában, mint a megye vasúti
vonalakkal immár nagyon erősen behálózott többi részén. Újabban a sokácz
nép is teljesen áttért a földmívelő életmódra, annak is helyenként a jó
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gazda-szomszédok példája nyomán, az intenzívebb formájára, a házközös
ségek teljesen szünőfélben vannak, s vasutat is kapott. Az új baja—zombor—szondi vasútvonal az északi sokáczság minden községét érinti, a déli
sokáczság főfészke, Bács is vasúti állomás. A nép nagy gyorsasággal illesz
kedik bele új helyzetébe s ezzel együtt rohamosan eliminálódik néprajzából
mindaz, a mi jellemezte. A nagy dunai halászbérletek megváltozásával a
nagyhalászoknak fogdosó kis csiklis sokácz halászok száma is folyton fogy,
szerszámaival együtt. E veszendő tárgyi alkotások felgyüjtése, irodalmi ismer
tetése ma már a sokácz tájékon is sürgős feladattá vált. Egy-két ilyen pusztulóban levő, nagyobbára észak-sokácz emlék bemutatása az alábbi sorok
czélja.
1. Hambárok. (1—3. á.) Sajátságos jelenségei a sokácz udvaroknak (dvor7
ovlija) a szántalpakra épített hambárok (sokácz : 'ámbár). Az utczai kerítés köze
lében, a házzal szemben, homlokzatukkal a főépület felé fordulva állnak, vagy;

1. á. Sokácz szántalpas sövény hombár.

egymagukban, vagy kettesével. A kis bódészerű épületek erős. többnyire
tölgyfából faragott szántalpakon (sokácz: balvan, többes: balvani; vagy:
szaon) állnak. A talpakat három-négy keresztgerenda köti össze s beléjük
erősítve emelkednek fel az épület falainak függőleges oszlopai, az első és
utolsó keresztgerendának a közepén is egy-egy. A hambár oldalfalai a leg
kezdetlegesebb, legrégibb fajtájúaknái gúzsvesszőkből fonottak. A cserényfonás sokácz neve pleler (fonás). Fűz- vagy rakottyavesszőből fonják, de
legszívesebben szibovi prut-hól, a szibovina-fa (papsapka-fa) vesszejéből..
A cserényfalat kívül is, de különösen belül vastagon besározzák. A tető
szerkezet a házakéhoz hasonló. A körülfutó sárgerendákon három pár ollófa'
áll, szélkötőkkel a sárgerendához erősítve. Az ollófák villái közt, a tetogerinczen fekszik a szelemen. Ennek a cserényfalú, primitívebb hambárnak,
valamint a hambároknak általában náddal fedett nyerges tetejük (krov) van. A
gerinczen a bugás végével a nád le van fonva s a felborzol ódás ellen lé ezek
kel, dróttal kötik le a tető hosszában a nádazatot. A hambárnak ehhez &
fajtájához a sokácz vidék mindent megadott: erdeje a hatalmas tölgytalpat,
Néprajzi Értesítő. XIV.
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füzesei, rekettyései a vesszőt, nádasai a nádat. Régi időben a legtöbb lakó
ház is paticsfallal épült a sokácz vidéken. Ma a vertfal (na bijani zid) a
divatos Az ilyen cserényfalú hambár még többségben van. A nádolást a
homlokzat felől a sörte-(veréb-)deszka fedi, sokáczul vinácz, melyet a tetőgerendázathoz czifrán kovácsolt vaspántok erősítenek. A hambárnak elöl kis
eresze van, mely igen csinosan és változatosan faragott oszlopokon (sztup•csácz, nozsicza vagy ruka) nyugszik. Ezek az oszlopok a szántalpak mellső
felhajló fejébe vannak belecsapolva. A két mellső szán talpvéget e kezdet
leges alakú hambáron egy erősebb deszkapadló köti össze. Az eresz alá eső
homlokfal alsó négyszögű része is fonott, a felső háromszögű deszkázott s
lajta egy akkorka ajtó, a mekkorán egy kifejlett férfi átférhet. Az ilyen

2. á. Sokácz szántalpas fahombár.

hambár leggyakrabban a következő méretekhez közel járó nagyságban
épül: hosszúsága 3 m, szélessége 1/8 m, magassága a földtől a tetőgerinczig 3'5 m. Az egész épitményben, a legkezdetlegesebben, egy porczikányi
vas sincsen, hanem faszegekkel készül.
A nép ezekben a hambárokban gabnaneműit (búza, rozs, kukoricza,
bab) tartja s emiatt rekesztékekre van felosztva. Lisztet is tartanak benne.
Cséplés után megőröl a sokácz s egész esztendei lisztkészletét is a hambárban őrzi. Egy közepes nagyságú épületben 50—60 métermázsányi elfér
s a sározottfalú hambárban pompásan eláll. A háromszögű homlokzat jobb
szögletében egy kis kerek nyílás van, a macska számára, bár az egér ritka
bennük. Cséplés után az eresz alatt nyíló kis ajtón (vrata) bemászik vala
melyik családbeli. E czélra létrát használnak, melyet a cserényfalú hambárokon a középen álló szöges hágcsó helyettesít. Ez az ember veszi be s
önti a megfelelő rekesztékbe a gabnát. A ki a gabnát beadja, a szántalpak
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végeit összekötő padlón áll. Ide veti a sokácz szunyoghálós ágyát, hogy
őrizze téli készletét. Ebben segítségére van ebe is, melyet a szánoszlop
vaskarikájához köt. Erre az őrizetre különösen régen, az úgynevezett seredsánok (felelős-őrök) idejében szükség volt. Nagyon gyakran megesett bizony,
hogy meglékelték a hambárokat.
Ujabb időkben (20—30 éve) a hambárok átalakultak. Oldalfalaik nem
cserényből készülnek, hanem erős deszkából, itt-ott cseréptetővel. Helyenkint

3. á. Sokácz szántalpas fahombár.

már téglaoszlopokon állnak, de alapgerendáik
mégis szántalpak. (2—3. á.) Ezek a deszka
falú ham bárok is azonban belülről erősen ki
vannak verve sárral. Sokszor már két ajta
juk van: egy rendes nagyságú a négyszögű
homlokfal jobb oldalán s ez félmagasságnyi,
a másik a rendes kis felső ajtó.
4. á. Sokácz- pásztor és halász
A szántalpú hambárokat a zadruga osz
készség.
tozkodása alkalmával, költözködéskor talpai
kon csúsztatják egyik udvarból a másikba; száraz időben hengereken, a
homokban, esős időben a sárban, télen a havon. Befognak a szükség szerint
4—8 lovat is.
E csinos kis épületecskéket a sokáczság ugyanúgy díszítette, mint a
házát s ezekben a nagyobbára ornamentális ékességekben igen sok a régi,
a balkáni világával közös vonás. A cserényfalú hambárok felső háromszög
letes csúcsrészét napsugaras festett dísz ékíti. Deszkája nagyobbára kézzel
faragott, az ajtaja vörös, zöld, kék tulipánokkal, madáralakokkal telefestett.
A deszkafalú hambárok közt ritkán akad olyan is, a melynek homlokzati
20*
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falát az alsó négyszögű részen a sokácz férfi és nő festett alakja díszítiEz igen típusos ornamentális elem, a mely a sokácz házak kapuszárnyain
is gyakran előjő. Az eresz alá eső színes dísz maradt meg legépebben, mert
védett helyen rejtőzik. A tarka, színes virágokkal, indákkal telefestett veréb
deszkák felső, elálló vége emberfej, lófej, madáralak formájára van kifa
ragva, akárcsak az épületeké. Igen csinosak és változatosak a faragásban
igen ügyes sokácz-kéztől származó hambároszlopok. Fejük, talpuk, az osz
lopot középen kettótagoló részek azok, a melyeken faragó- és vésőművé
szetüket ragyogtatják. E faragásokban is erősen uralkodó a tulipán-motivum,
főként északon; a déliek inkább az oszloplapokat díszítik tarkán (kék, piros,
zöld), czikkekre osztott körökkel, félkörökkel s a belőlük kihajtó indákkal,
virágokkal. De faragják a hambártalpak előrenyúló fejét is. Szóval felékesí
tenek mindent, a mi a szem előtt áll. A hambárok díszítő elemeiről szól
ván, egyelőre beérem ennyivel, mert a külön, bőven illusztrált tárgyalást is
megérdemlik. A deszkásfalú hambárok egyike-másika, mint a képben bemu
tatott szondi, keleti szabású díszes homlokfalával, négyes, kettősen tagolt
oszlopával, vésett belső oszlopaival, léczes folyosójával, lépcsős feljárójával
a legfejlettebb alakok közé tartozik.
A szántalpú hambárok nem a bácsmegyei sokácz vidékek kizárólagos
jelenségei. A szomszéd baranyai sokáczság körében is nagy mennyiségben
van szánhambár s Horvát-Szlavonország keleti, sziavon megyéiben is előjő.
Dél-Bácskában a szerbek lakta községekben is közönségesek, a bunyeváczok, magyarok falvaiban is (Baracska, Bajmok) divatosak, bár náluk rit
kábbak. Szórványosan jóformán az egész vármegyében előjönnek s nemcsak
gabonatartásra használják őket; itt-ott ólakul szolgálnak, sőt Bogyánban
állítólag nemrég pusztult el egy nagyobb szántalpon épített lakóház. Ez az.
adat Bács-Bodrog vármegyéből egyelőre egymagában bizonyítja, hogy a
nomadizáló pásztorkodó, méhészkedő sokáczság ezeket a kis, szántalpakra
épített alkotmányokat lakásul is használhatta valamikor. Ezt a baranyai
sokáczság köréből több adat megerősíti. A darázsi czigánysoron ma is áll
még egy, a gabnatartoknál nagyobb szántalpú épület, a melyet laknak.
Oldalfalán ajtaja, homlokrészén ablaka nyílik. Vesszőfonása kívül-belül be
van sározva, míg a hambárok cserényfalát csak belső felületén kenik ki.
Ugyancsak a baranyai sokácz pásztorok ezelőtt 50—60 évvel az izsépi,
dályoki és darázsi rétsógeken ilyen szántalpú épületecskékben laktak.
A szántalpakat keresztben nagy fatörzsekre fektették és erősítették. Ha az
árvíz elöntötte a rétséget, az állatokkai menekültek a partosabb helyekre,
a pásztorgunyhók a fatörzseken úszva s kikötve helyükön maradtak. Az úsz
tató fatörzsek neve Baranyában balvan. Mivel Bács-Bodrogban a talpakat is
balvan névvel nevezi az északi sokáczság (más nevük szaori), bizonyos, hogy
a talpakra a balvan név itt is az úsztató fatörzsekről ragadt, hogy tehát
vármegyénkben is divatos volt hajdan a pásztorkunyhók tutajra erősítése.
Ennek csak a legelőül szolgáló, árvízzel járta rétségeken volt értelme. Egy
balkáni adatom is bizonyítja, hogy a szántalpú épületek lakásul is szolgál
tak. Az Osztr. Magyar Monarch. írásban és képben bosznia herczegovinai
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kötete (XIX. k., 338. o.) e területeknek, sokáczaink balkáni hazájának,
pásztoréletéről szólván, így ír többek között: „Miután az állatokat megfej
ték, a karámokba hajtják, a hol a felnőtt pásztor Őrizete alatt töltik az
éjszakát. Ez a pásztor szántalpakon nyugvó, deszkákból alkotott, szállítható,
szúk, sátoralakú kunyhóban hál, a honnan minden gyanús hangot könnyen
meghallhat s ragadozó állat közeledtére lármát üt . . . A pásztor dolga min
den héten a karámokat lebontani és egy-egy kevéssel odébb újra felállí
tani, hogy lehetőleg nagy darab földet trágyázzon meg a marha." Ha a
pásztor a karámok közelében a szántalpú kunyhóban hál, a karámok hely
változtatásával e kunyhót is odébb kell szállítani.
2. Pásztor- és halászkészség. Az elhanyatlott sokácz pásztor- és halász
élet egy érdekes és ritka hagyatéka a pásztor- és halászkészség, egy tűzszerszámok őrzésére használt bőrzacskó, sokáczul: hálát(4.&.). Nem érdemlik
meg ugyan a készség nevet olyan értelemben, mint az alföldi magyar pásztor
készségek, de e nemi fogalom alatt meghúzódhatnak. Eleddig szorgos kuta-

5. á. Sokácz guzsalytűk.

tás után is csak két darab ismeretes előttem, egy-kettőről hallottam, de a
nép öregje beszéli, hogy hajdan bőven volt belőle. Az egyik, a melyet kép
ben bemutatok 1 / 3 nagyságban, Herczegszántóról (Szántóvá), az északi sokáczság köréből való s utolsó tulajdonosa még csatangoló pásztorkorában hasz
nálta. A másik a Bács-Bodrog vm. Tört. Társulat Múzeumának zombori nép
rajzi gyűjteményében van; monostorszegi kishalász kezéből való és lénye
gében megegyezik az itt bemutatottal. Gyökeres pusztulásuk szoros össze
függésben van a régi tűzgyújtó technika elhanyatlásával. E bőrzacskóban
•őrizte a sokácz tűzkövét (krémen), aczélát (kresiló), taplóját (mászat). A zacskó
nagyságra és zárószíjszerkezetére, valamint pillangós bőrdíszére nézve, a
lényeget tekintve, hasonlít a magyar, alföldi pásztorkészségek taplószacskó
jához. Az egyszínűén fekete, lapos bőrzacskó redőin egymást keresztezve
két pár szíjgyeplű fúródik át, melyek ellentétes irányban meghúzatván, a
zacskó szája összecsukódik. A zárógyeplük alatt egy-egy rövidebb pillangó
lapul a zacskóra s ugyancsak két két rövidebb s két-két hosszabb pillangót
foglalnak össze a zárógyeplűk végén levő szíj kötések. A zacskónak szíjtartója
van, a melynél fogva a nagy, lapos pásztor- vagy halásztarisznya szíjára
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akasztották. A sokácz e zacskót nem a gatyakötésre erősítette, mint magyar
pásztortársa. Egyéb utenziliumát, élelmét ebben a tarisznyában hordta. A hát
felé eső részére függesztette fából faragott vagy préselt, áttetszőre kikészí
tett bőrből készült tokjában a kését. Csak megemlítem, a nélkül, hogy bár
mely irányban következtetni akarnék, hogy a bácsmegyei pásztornépség,
főként a juhászság, még a másajkúaktól lakott vidékeken is gyakran magyar
s a bajavidékiektől tudom, hogy ilyen zacskót az öregek ismertek. Másrészt
régi határperek jegyzőkönyvei szerint a XVIII. században a megye szláv
pásztorai állataikkal a Kis-Kunságig elkódorogtak, sokácz halászaink pedig
halaikat Debreczenig elhordták.
3. Ouzsalytuk. A sokácz guzsalyokról e folyóirat VIÜ. évfolyamában
(268. o.) emlékeztem meg. Czikkem java része az úgynevezett fejes guzsa
lyokról (prelyicza) szól, de röviden megemlékezem a kúpalakúra esztergályo
zott fejű guzsalyról (prelya) is, melyre a kenderszöszt pillangós bőrszalaggal
kötik rá, a melynek a végén guzsalytű van oly czélból, hogy a szíj mögé,
a szöszbe tűzzék s így megakadályozzák, hogy a bőrszalag lehulljon. A meg
erősítésnek ezt a módját felesleges képben
bemutatnom, mert már megtette Kóris Kál
mán a matyó kendermegmunkáló szerszá
mokról szóló czikkéhez mellékelt szép rajz
zal (Értesítő, VIII. évf. 23. old.). Ilyen
ólomból készült sokácz guzsalytünek a raj
zát közöltem fentemlített czikkemben. Ké
sőbb (Értesítő, X. évf. 89. old.) Tirnkó György
emlékezik meg ezekről a szép apróságok
ról. Mezőkövesdi, cserépfalvai (Borsod vm.)r
6. á. Sokácz gyürőöntö készség.
okányi (Bihar vm.) guzsalytűket és bo
gyiszlói (Pest vm.) rokkaszegeket ismertet. Adatait s az én régibb sokácz
adatomat számbavéve kitűnik, hogy ezek a tük és rokkaszegek a Duna
mentén, a Sárközhöz számító Bogyiszlótól délre mindenfelé előfordulnak
úgy magyar (Sárköz, Szeremle), mint sokácz kézben. Az északi sokáczságnál
a guzsalytűk még elég gyakoriak, bár a szövés fonás elhanyatlásával lassan
kint elpusztulnak. A rokkaszeg kevesebb, sokszor alakra alig különbözik a
guzsalytűtől, de a tűző végére száradt olaj elárulja rendeltetését. A mi
még megvan, attól nehezen válik meg az asszonynép, mert kedves emléke.
A legény készítette a leánynak, a kit a fonóba kisért. Öreg anyókák egyegy szép példányt semmi áron ki nem adnának a kezükből, mert elhalt
öregjük legénykori ajándéka. A sokácz guzsalytű, blípák fából, szárúból,
csontból és ólomból készül. A csontból valók nagyon ritkák. A vékonyra
csiszolt csontlapból vágták ki s belémélyített egyenesekkel s pontozással
díszítették. A szaruból készülőkhöz a szarut forróvízben puhítva teregették
laposra s késsel faragták ki. A számuk kicsi. A fából valók közül olyan, a
melyen a művészi czélú alakításnak valamelyes nyomát fel lehetne fedezni,
eleddig nem került a szemem elé, de meg vagyok róla győződve, hogy a
faricskáláshoz nagyon értő sokáczok közt ilyenek is keletkeztek. Annál
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gyakoriabbak az ólomból, czinből öntött (5. á. a—c.) valamennyi teljes
nagyságú. Ezek a legváltozatosabbak is, és feltűnő a megegyezésük itt-ott
a bogyoszlói és sárközi guzsalytűk és rokkaszegek fajával. Az öntésük nagy
jában úgy történik, mint a hogy azt Tinikó említett czikkében közli, azért
bővebb ismertetéséről lemondok. Az öntőminta szakasztottan olyan, a minőt
ő képben bemutat. A feltűnőbb különbség csak az, hogy nem deszkával fedik
le, hanem jó vastag papirral csavarják körül feszesen, spárgával átkötik s
aztán öntik bele a minta kis tölcsérszerű nyilasán a megolvasztott ólmot.
A megöntött s kihűlt tűt aztán reszelővel kisimítják, késsel gondosan kifor
málják, a simára gyalult ólomfelületet pontokkal, reczés vonalakkal czifrázzák. Egyéb díszítési elemeik közt mindazt megtaláljuk (kereszt, tulipán,
lófej, madár stb.), a melylyel a sokácz egyéb tárgyait szokta ornamentálni.
4. Gyűrű, Igen elterjedt — ezt egyelőre csak az északi sokáczokról
mondhatom — az ólomgyürűk öntésének szokása. Miután öntésük módjáról
eddig nem volt szó, képben és írásban bemutatom. Az öntőminta egy körül
belül 12 cm hosszú, 21/2 cm átmérőjű, két félre fürészelt keményfahenger.
A két fél (B, C) összeerősithető akként, hogy d szög (B. rajz) a C) rajzon
szintén a-val jelölt nyílásba jár A két fél összekerülő széle ekként csatornát
alkot, a gyűrűkarika öntőmintáját; ö&-nél ez a kis árok a gyűrű köves
részének megfelelően négyszögűvé öblösödik ki. B) rajz ellenkező oldalán
(1. A rajzot) fut az öntőárokhoz az olvasztott ólmot, vagy czinket vezető
csatorna egy kis öntő tölcsérből. Az Öntés azután ugyanúgy történik, mint a
klipák-oké. A hengert jó szorosan s többrétűén körülkötik keményebb faj
tájú papirral s a tölcséren át beléöntik a megolvasztott erezet. A durva
öntvényt (D) is reszelővel, késsel idomítják, reczés vonalkázással díszítik.
E gyűrűkkel szintén a legény kedveskedik szeretőjének, de egy-egy öreg
Öntő pénzért bárkinek készít. .
Bellosics Bálint-

Dodolajáras a délmagyarországí szerbeknél.1
A délmagyarországi szerbek pusztuló népszokásaiból legismertebb az esövarázsoló dodolajáras. Számos leírást találunk róla, 2 ismerjük elméleti magyarázatát,
1

Dodola. Hazánk és külföld 1870. évf. 42. sz. Dodola. Magyarország és a Nagy
világ 1871. évf. 40. sz, U. o. Pótlás 41. sz.
3
L. Bekosics Bálint, Dodola-adatok az esöcsináláshoz, Ethnogr. 1895 418.1. Gál K..
Esöcsinálás Fehértemplomban. U. o. 268.
L. Herrmann Antal: Idővarázsolás a magyar s egyéb hazai népek életében.
Ethnogr. 1895. évf. 198. — Jankó János : Adatok a báesbodrogmegyei sokáczok nép
rajzához. Ethnogr. 1896. évf. 161. 1. Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. IL
645. 1. Az idegenek közül: Freiherr Férd. Andrian Über Wetter, Zauberei. Separatabdr.
Mitthel. des Anthropol. Gesellsch. in Wien XXIV. Band. Wien, 1894. Manhart Wald und
Feldküste I. Berlin, 1904. 328. Banmgeister als Vegetationsdämonen, Laubumkleidung,
Regenmädchen. Hol a kérdés külföldi párhuzamait és népmithológiai magyarázatait találjuk.
A szláv írók közül említhetjük Varo Gjorgyevic czikkét: Dojdole, (Skolski Vjesnik. ni.
304. Sarajevo, 1896.) a Xeven, Jovanovics J. szerkesztette ifjúsági folyóirat, melynek
1886. VII. évf. 14. számban közölt rövid leírását. Titelbach belgrádi tanár itt reprodukált
rajz kisérte (2. á.). Az újabbak közül való a Rad 1911. évi szerb naptár tollrajza. (3. á.)
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analógiáit és párhuzamait, mindamellett nem lesz érdektelen újból feleleveníteni
emlékét, mielőtt végleg megszűnik. Már ma is csak egyes ialvakban divatozik,
•ott is inkább koldulássá fajulva.
A dodolajárás így történik:
Ha a márcziusi, áprilisi, májusi hónapokban nagy szárazság uralkodik, akkor
három leány vagy asszony dodolázni indul, hogy házról házra járva, esőért könyö
rögjenek. Régebben nagyobb csapat, 10 —15 leány is összeverődött e czélra, ma
ileginkább csak czigánylányok járnak dodolázni. A három leány közül az egyik a
tulajdonképeni dodo, v. dodola, a másik a kisegítő és a harmadik csak tarisznyát
iiord. A dodola öltözete lapuból, vagy bodza-, akácz- és fűzfa gályákból és leve-

1. á. Szerb dodola.
lekből készül olyanformán, hogy a kérdéses anyagot, pl. a bodzafaágakat és leve
leket a rendes ruhájához, esetleg az ingéhez fűzik. A régi időben meztelen testére
öltötte a dodola ezt a lombburkolatot, ma rendesen alsó ruhájára veszi fel és
társnői feltűzik czérnával, úgy hogy az ágak, illetőleg a levelek sűrűn fedjék
egymást. {1. á.) Zsinórral, vagy dróttal is összefűzhetik az egyes gályákat és úgy kötik
azután a ruhájukra. Sokszor csak füvet és mezei virágokat aggatnak magukra.
A mai dodola nagyon is egyszerűen Öltözködik. Mezei virágból készült csokrot
vesz a kezébe, fejére füzfaágból vagy réti virágból font koszorút tesz. A csokor
helyett füzfaágat vesz kezébe. A dodola ruhája nyaktól lábszárig fedheti a testet,
vagy csak a derekat, de van eset rá, hogy csakis a lábszárakat takarja el.
Vidékek szerint változik az anyag, a miből a dodola ruhája készül. így például
Mokrinban (Torontálmegye), általában lapuból, büröklevélböl, Nagy becskereken
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bodzafagalyból és levélből, a balkáni népeknél pedig füzfaágból és levélből szövö
getik össze azt. Nagykikindán leginkább réti virágból és fűből alkotott koszorú
pótolja a ruhát, meg azután ilynemű növényekből kötött csokor, a melyet kezében
tart a dodola, a koszorút pedig a fejére teszi. Ilyen a dodola öltözete. Ha valaki
ízléstelenül öltözködik, de különösen ha a feje van rendetlenül bekötve, azt mond
ják rá, hogy olyan, mint valami dodola.
A dodola az egész esökérésnek a középpontja. Ő az énekvezető is, segítsé
gére van a tánczolásban is másik leánytársa : a kisegítő. A harmadik leány sze
repe csak az, hogy tarisznyát, tarsolyt, sőt néha kosarat czipel, a kapott aján
dékok számára, a miben tisztük bevégzése után testvériesen megosztozkodnak.

2. á. Szerb dodola a „Nevén" 1886. évi 14. sz. nyomán.
Ha a társaság összeállott, elől megy a dodola, utána a tarisznyás és végül
a kisegítő. Rendesen csak a szerb gazdák udvarát keresik fel és azonnal rázendí
tenek az énekre, a melyben enyhe esőt kérnek a szántóföldre, kapálóra, szőlőre,
búzára, kukoriczára, kenderre, lenre stb.-re. E leányok körben vagy sorban állva,
de tánczolva is énekelhetik ezeket a dodola-dalokat. A dodola ezalatt tánczol.
Az éneknek minden sora után refrén következik: oj dodo, oj dodole, vagy pedig
oj dodo, oj dodola. A dodole szónak kétféle jelentése is van: dodolák, vagy
dodolácska. Valószínűbb azonban, hogy itt a „dodolácska'' jelentés helyesebb és
alkalomszerűbb. A refrénnél mind a három leány maga körül forog. Nincs azon
ban határozottan körvonalazva, hogy a dodónak hallgatnia kell azalatt, míg társai
énekelnek, ő is énekelhet velük, sőt, ha a dodola egyedül végzi a dodolajárással
járó szerepet, akkor meg éppen énekelni is, tánczolni is keli neki. Mert az sincs
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kikötve, hogy csakis hárman játszhatják végig az esökérés egyes fázisait; egy
leány egyedül is kérhet esőt a gazda földjére a szokásos énekek eléneklése útján.
Ilyenkor összegyűl aztán a ház, a család örege, fiatalja, apraja, nagyja,
söt még a szomszédok is és szent áhítattal eltelve hallgatják a dodola-énekeket,
de különösen a gyermekek néznek megilletődve a különös ruhájú dodolára.
Most jön a befejező aktus. A háziasszony, vagy a családnak bármely tagja
is, dézsában, vödörben, köcsögben vagy akármilyen edényben vizet hoz és azt a
dodolára önti, hogy áldás legyen a termésen. Ezzel a cselekedettel azt akarják
szimbolizálni, hogy úgy essék az eső a mezei földre, a mint a dodolára estek a
a vízcseppek. A víz, az eső teszi termékenynyé a mezőt, a földet; eső nélkül
termékenyüles, termés, nem jöhet létre. A dodola ezalatt maga körül forog
és énekel.

4. á. Szerb dodola a „Rad" 1911. tollrajza nyomán.
A balkáni népeknél ellenben, a mint az egyik képünk is mutatja, az egyik
dodolakisérö önti le a dodolát. (2. á.) Ezt a képet egy „Nevén" czíxnű szerb ifjúsági
folyóiratból kölcsönöztük, a mely Újvidéken nyomódott és 1886-ban jelent volt
meg. A képet egy belgrádi tanár rajzolta volt az említett lap számára s abban a
belgrádi dodolajárást igyekezett visszatükröztetni.
A leöntést, a lelocsolást követi a dodola megajándékozása. Tojás, szalonna,
hús, kenyér, búza, kukoricza vagy pénz lesz a jutalom. Az ajándék a közös
tarisznyába vagy kosárba kerül. A dodolások azután tovább állanak. Az utczán
is énekelnek, míg a legközelebbi szerb gazda udvarába be nem lépnek, hogy
újból elől kezdjék munkájukat.
Az énekelt dodola-dalok ezek :
1. Mikor a ház előtt tánczol a dodola:
Molimo sze Visnyem Bogu,
Oj do do, oj dodole!
Da udari roszna kisa, stb. Ethnogr. 1895. 421. 1.
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2. Mikor ismét tánczol a dodola:
Nasa doda Boga moli,
Oj dodo, oj dodole!
Da udari roszna kisa,
Oj dodo, oj dodole! stb. mint fent.
A régi dodola-énekek Hadzsics, Székács stb. gyűjteményeiből ismeretesek.
Új variáns, ma a hanyatlás végső stádiumában, már nem merül fel, mindamellett
sikerült lejegyeznem egy olyan töredéket is, mely az idézett gyűjteményekben
nem fordul elő. Ez talán csak Nagykikinda vidékén járja, mert a korábbi gyűjtök
figyelmét elkerülte, pedig általánosságban jól jellemzi a dodola szereplését. Ezt
akkor éneklik, mikor a menet a falun keresztülhalad:
Szedi dodo u dolini.
Oj dodole, oj dodole!
Dodo moli roszne kise,
Oj dodole, oj dodole !
Dodo iste csabar vode,
Oj dodole, oj dodole !
Ju csabru dva jajeta.
Oj dodole, oj dodole!

Ül a dodo a völgyben.
Oj dodole, oj dodole!
Enyhe esőt kér a dodo.
Oj dodole, oj dodole!
Dodo kér egy vödör vizet
Oj dodole, oj dodole !
És a vödörben két tojást.
Oj dodole, oj dodole !

A régi időben bizonyos vallásos színezete volt ennek a szokásnak s éppen
azért nagyobb megbecsülésnek is örvendett akkoriban a dodolajárás. Előkelő aszszonyok, leányok, nem restellkedtek dodolának Öltözködni. A zöld füvekkel és
különféle virágokkal felékesített dodola hasonló rangú asszonyok és leányok társa
ságában először is a paphoz ment el, a ki áldást mondott reájuk. Majd végig
járták a házakat. A háziak szent kegyelettel fogadták őket mindenütt. Míg a dodolások éneke zengett, addig a családbeliek is imádkoztak. Mikor a dodolajárassal
járó czeremóniák véget értek, következett a bőséges megajándékozás, de ezt a,
dodolások a szegények közt osztották ki.
A jobbmódú leányok ma nagyon is kicsinyesnek és lealacsonyítónak tekintik
a dodolajárást, s így szegényebb sorsú, de leginkább czigányleányok vállalkoznak
a dodola szerepére. Ezek sem a régi szokás ápolása szempontjából dodoláznak,
mint inkább azért a csekély jutalomért, a melyben a gazda részéről részesülnek,
így aztán nem csoda, ha e szokás nagyon is sokat vesztett a fényéből. Különben
is csak a falvakban van divatban, a városokban ritkaság számba megy. Dekadencziáját az is mutatja, hogy kultuszértéke a nép tudatából már kiveszett, eredményt
a dodolajárástól komolyan senki se vár. Az újabb generáczió a dodolát csúf
ságnak tekinti, gúnynévül használja, pl. a mocskos gyermek: dodola, a felnőtt
férfi vagy asszony, ha hozzá nem illő ruhát ölt: dodola, sőt a pipogya férfi is,
főleg papucskormánynak örvendő férj : dodola. Ilyen értelmi elváltozások után az
érdekes szokás végleges megszűnése nem késhet soká.
Vakarcs

Kálmán.
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Békési czígánylakások.
A „Békési magyarság népi építkezése" czímű czikkemben (megjelent
az Értesítő 1911. évi 2 - 3. füzetének 129—143. lapjain) nem akarván elka
landozni tulajdonképeni tárgyamtól, csak futólagosan emlékeztem meg a
községben letelepült czigányokról. Az említett helyen (130. 1.) rövidesen
•csak annyit jeleztem, hogy a czigánynegyednek Párizs a neve s „itt laknak
a már régen letelepedett
czigányok egyszerű vis
kóikban, melyekbe vannak
építve a földbe''.
Most, mivel néhány adat
került a czigány putrikról
kezeimhez, rövidesen le
akarom írni azoknak szer
kezetét és felépítését.
Általában véve két tí
pust
különböztethetünk
meg az egész Párizsban.
Az egyik a kunyhószerűen
épített (1. ábra), a másik
a házszerűen (2. á.) épített
putri. Már külső látszatra
is nagy különbséget fo
gunk a kettő között találni.
Míg az egyiknek fedele
egész a földig leér, sőt
még a föld alá is lenyú
lik, a másiknak 50—150
cm-ig terjedő magasságú
falai vannak s fedélzete
ereszt alkotva jön vala
mivel lejjebb az oldalfa
1. á. Beásott czigányputri.
laknál ; a mi körülbelül
azt jelenti, hogy ennek padlása is van, míg amannak alsó, házszerű része
teljesen hiányzik.
Vizsgáljuk meg e két típust. Nézzük először azt, a mely gyakoribb
(1. á.), mert felépítéséhez sokkal kevesebb anyag szükséges mint a
másikhoz.
Kívülről nézve teljesen hiányzik az oldalfala; belülről nézve azonban
megtaláljuk; habár nem valami magas is, de azért megvan még pedig
olyanféleképen, hogy 50 —60 cm-nyire leásnak, miáltal a kunyhó belsejének
szintje 50—60 cm-el mélyebben lesz akörülvevő földnél. így aztán ki lenne
téve a putri lakója annak, hogy nagyobb eső után ürgemódra kiáznék laká
sából. De a tapasztalat megtanította arra is, hogy ez ellen mi módon véde-
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kezzék. A putri körül kis menedékkel lejtőt épít, lehetőleg szilárdabb agyagból
s ez aztán vízelvezetőként szolgál, a mely által a putri homlokfalához, hátul
jához és tetejére csapódott víznek utat készit, hogy ez a mélyebben fekvő
részekre lefuthasson. Ezzel tehát elejét veszi a putri átnedvesedésének.
Fedélzete nagyon primitív. Nád, czirok, vessző, falevél, rossz ruhadarab,,
kukoriczaszár s minden elképzelhető dolgot megtalálunk egy ilyen putri
tetején. Sürün egymás mellé vannak ezek rakva s jól-rosszul meg is védel
mezik a putri belsejét a csapadék ellen. Természetesen, annak a sokféle
anyagnak egymáshoz illesztése nem mondható teljesen vízmentesnek s a
bent kuporgó rajkó sokszor veheti észre, hogy a nyaka közé csepegett
néhány beszivárgó esőcsepp. Ilyenkor is segít magán a leleményes czigány-

2. á. Falas czigáuyputri.

Ott látható (1. á.) a kunyhó körül sok rossz törött cserép vagy agyag
edény, ezeknek az oldala vagy feneke nagyon jól beválik hézagpótlónak.
Kikeresi azt a helyet, a hol a kellemetlen vendég beszivárog, kis agyagos
sárral megtömi az edénydarabot, s úgy illeszti rá a hézagra, miáltal újra
megmenti a rossz fedélzetet. Sokszor 5—6, sőt még több ilyen cserép is
található egy-egy tetőn.
Ezeknek a cserepeknek alkalmazását talán nem is magától eszelte ki,
hanem a község magyarságától tanulta el. Ok használják az ilyen edényeket,
különösen a cseréptálat a sövénykerítés védelmére. Ott, a hol a kerítés
egész a szomszéd ház faláig elhúzódik tehát a csurgón is belülmegy, hogy
a lecsurgó víz a kerítést ki ne rothassza, cseréptálat borítanak rá, még
pedig úgy, hogy a közepén kilyukasztott cseréptálat a sövénykaróba bele-
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húzzák. Lehet, hogy erre a mintára készítette a védekezést, de az sem kizárt
dolog, hogy a putri tetején lévő cserepet is onnan kölcsönözte el.
A fedélzetnek ablaka természetesen nincs. A fedél nem megy körbe,
mint ezt a tanyai kunyhókon sokszor láthatjuk, hanem két falra van építve.
Egészen azt a benyomást kelti, mintha egy elsülyedt házzal volna dolgunk,
a melynek csak a padlása és fedele maradt a föld felszínén.
A fedélzetet két villaalakú fa tartja, ezeken van keresztülfektetve
egy másik gerenda, a mely a tető gerinczét támasztja alá. Ehhez van
támasztva mindkét oldalon két-három vékonyabb ág, melyeknek egyik vége
a földbe fúródik. Ezeken van keresztülfektetve 4—5 még vékonyabb, vagy
hasonló vastagságú fa, lehetőleg egymással és a gerinczét képező geren
dával párhuzamosan. Ezek vagy gúzszsal, vagy ritkábban dróttal, szeggel
vannak megerősítve. Erre fekszik azután a már fennebb ismertetett fedél.
A putri lepadlásolva nem lehet; legtöbbször maga a fedél anyaga
képezi a belső oldalt is. a hol ennek következtében könnyű az egész szer
kezetet tanulmányozni. Igen gyakori jelenség azonban az, hogy a fedél
belülről meg van tapasztva; ez természetesen csak akkor fordul elő, ha a
tető legalsó sora nádból készült, mikor is stukatur módjára készítik el.
A putri első és utolsó háromszöghöz hasonló, fala csak ritkán van
vályogból vagy vert sárból készítve. Legtöbbször álló nádra, vagy font
sövényre van tapasztva. Képünk egy ilyen vesszőre tapasztott putrit mutat
be (1. á). Elég rendes, vinklibe állított ajtó van rajta, a mely azonban
csak fasarkon fordul és csak fazárral van ellátva. Van azonban olyan is, a melyik
rendes vassarokkal és zárral van ellátva.
Még ablak is van rajta, még pedig elég nagy; de sokszor bizony
csak palatábla rámájába erősített üveg helyettesíti az ablakot s még az is
bele van építve a falba úgy, hogy egyáltalában nem nyitható. Elképzelhető,
hogy milyen jó levegő van benne, különösen télen.
Beosztása az ilyen putrinak egyes, vagyis külön konyhája nincs.
Bútorzata is a legtöbb esetben teljesen hiányzik s legfeljebb alomra vetett
vaczok foglal benne helyet. A középen égő szabad tűz füstje kóvályog a
kóménynólküli putriban, de legalább valami meleget tart a benne nyomorgó,
legtöbbször nagyszámú családnak.
A másik típusú putri már sokkal módosabb czigány lakását tünteti
fel. Ez már egészen házszerűen van építve, meglátszik rajta, hogy gazdája
sokkal munkásabb mint a másiké. Vályogból van építve, vagy vertfalú, a
mi gazdájának vályogvető foglalkozására, vagy éppen zenészi pályára enged
következtetni.
Úgy külső képe, mint belső beosztása nagyon különbözik az előbbitől
(2. á.), szinte azt lehetne mondani, hogy átmeneti alak, a rendes magyar
lakóházhoz. Rendes, kellős beosztása van, melynek bejárata mindig a konyhán
keresztül van. Ebből nyílik az egyetlen szoba, a melynek a bejárat felőli
oldalán és az utcza felől is van egy-egy ablaka. Éppen ez az ablak külön
bözteti meg a magyar házaktól, mert azoknak mindig két ablaka van.
Folyosója, ereszalja nincs, így tehát a padlás feljárását sem tudja másként
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elhelyezni, minthogy a ház végére vág ajtót, körülbelül az ablak fölé. Érdekes,
hogy a padlásfeljáró nem a ház hátulján, hanem a ház elején az utcza
felől van. A padlásra esetről esetre odatámasztható létrával járnak fel.
Fedele anyag és szerkezet dolgában megegyezik az előbbi típusával,
csak egy különbség van közte, hogy ennek padlása és fakéménye van,
míg amannál ezek nem voltak meg. Még egy tekintetben megegyezik az
előbbivel, hogy t. i. ennek a szintje is 50—60 cm-el lejjebb van a környezet
szintjénél. Ezért mondható, hogy be vannak építve a földbe. .
A 2. típusú putriban már találunk deszkadarabokból összetákolt ágyat,
sőt asztalt és széket is, de ezt már inkább csak a módosabbaknál.
Valamilyen kicsi telke is van mindegyik putrinak, de bizony ez
nincs mindig bekerítve; ha van is kerítése, rendesen álló gályákból van
összetákolva, s igazán ezek a gyakori határvillongások kevesbítésére jó, de
még a kutya ellen sem védi meg a czigányt.
Szinte a lakások szerint lehetne az itt letelepedett czigányokat foglal
kozást illetőleg is csoportosítani:
A csinosabban tartott házszerű putrikban, vagy éppen az elszórtan
levő parasztházakban laknak az úri czigányok; a kik a jól szervezett zene
karok tagjai; a kevésbbé csinos, de még mindig elég jó házszerű putrikban ;
vagy jobb kinézésű kunyhószerű putrikban laknak a vályogvetők, a kik
ünnepek alkalmával hegedülni is járnak; az ütött-kopott putrikban laknak
azok, a kiknek kenyere az édes semmitevés s abból tengetik pálinkával
alaposan itatott életüket, a mit az asszony pénteken a községben kéreget.
Kevesen közülük sármunkával, tapasztassál foglalkoznak. Üstfoldozó, vagy
kanál-, teknőfaragó nincs köztük. Czigányul beszélni még mind tud, de
egyéb czigányerényük a majdnem általános lustaságnál nem igen van.
Dr. Banner

János.

Kameruni néger népszokások.
Közép-Nyugat-Afrika egyenlítői vidékei még a közelmúltban is a
„legsötétebb Afrika" gyűjtőnév alatt szerepeltek az európai népek köztuda
tában. Az exakt kutatás hiánya, az egyes utazók leírása, a kik néha alig
hatoltak be néhány kilométernyire az ország belsejébe és adataikat legtöbbnyire nem személyes tapasztalatok alapján, hanem a bennszülöttek
megbízhatatlan elbeszéléseiből és mesemondásaiból merítették, a titok
zatosság fantasztikus színeivel vonta be az egyenlítői Őserdők lakóinak
életét, szokásait és erkölcsét, jogosulttá tevén a fenti elnevezést.
Tizennégyévi afrikai tartózkodásom alatt alkalmam nyilt Hátsó-DélKamerunban a Bantu néger törzshöz tartozó Ndzsem és Bangandu altör
zsek apró kunyhóiba betekinteni és szertartásaikból egynéhány olyan moz
zanatot is ellesni, a melyet eddig hétpecsétes titok gyanánt őriztek, legalább
ezen a területen, az európaiak előtt.
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Erről óhajtok jelen dolgozatom keretében egyet mást elmondani.
36° Reaumur árnyékban! Egy januári napon, a déli órákban, az.
egyenlítő alatt. Az örökzöld őserdők felett vibrál a forró levegő, mint egy
túlfűtött kohó körül.
Lokó, az egyik inasom, egy néger deputáczió érkezését jelentette.
A Bangandu törzs legelőkelőbb képviselői jelentek meg teljes díszben,
csupa régi jó barát, de félelmetesen bőbeszédű szónokok. (2. á.)
Az egyenlítői bushmannal szemben az európainak nem kell nagy
feneket kerítenie, mielőbb a dologra tér, mint az északi mohamedán vagy
kopt keresztény, tehát magasabb kultúrájú bennszülötteknél, hol hosszú,,
hallgatag pauzákban kertelnek a tárgyaló felek, míg végre rászánja magát
az egyik vagy a másik arra, hogy a dolog lényegét szóba hozza.
„Okwell j e ? " (mit kívánsz?) mordulok a szokásos „bada" (kezelés)
után Beabumra, a főszónokra. Beabum, hosszú lándzsával a kezében, a
szokásos pózba helyezkedik és barátságos vigyorgással kezdi szónoklatát,
pont azzal az időszakkal, midőn ők először pillantottak meg engem föld
jükön, tehát 12 év előtt. Először azt magyarázza meg körülményesen,
miként választották részemre az „Elcela" vagy „HoJcela" nevet, mely az
okosság ós tudás szószerinti kifejezése (de mint kéz alatt értesültem, a
ravaszság jelzője is). Azóta szokásba jött, hogy a bennszülöttek minden új
európainak, kinek nevét nem tudják kiejteni, új nevet adnak, mely éles
szemmel valamely szellemi vagy testi tulajdonságnak találó jellemzése.
A szemüveget viselőből „Talatala", azaz „Tükrös" lesz, a kövéreknek
„Lotabum" : a „Nagyhasú" a neve, mig például a hirtelenharagúak a.
„Piripiri", vagyis a „Nagvbors" névre hallgatnak.
A kitűnő emlékezőtehetséget eláruló részletek kifejtése után Beabum
rátér jellembeli tulajdonságaim ismertetésére. Mindig jóindulattal viseltettem
irányukban, sokszor megvédtem őket a katonai hatóság szigorával szemben,
apjuknak tekintenek és így elhatározták, hogy teljesitik régi óhajtásomat
és ezennel ünnepélyesen meghívnak a néhány nap múlva kezdődő férfi
avatási ünnepélyre, a mely a mohamedánok és zsidókóhoz hasonló.
Csak az tudja, mit jelent egy ilyen meghívás, a ki az egyenlítő
alatti néger bizalmatlan, gyanakodó természetét ismeri. Ünnepélyeiket,
primitív szellem-kultuszok czerimóniáit az Őserdők mélyén tartják meg,
távol az európaiak által lakott helyektől és féltve őrködnek, hogy semmi
féle profán szem ne pillanthassa meg vad és fantasztikus szertartásaikat.
Nagyon meg voltam tehát hatva ós tisztelve a bizalom ezen ekla
táns megnyilatkozásától és készséggel kijelentettem, hogy szívesen részt
veszek az ünnepélyen. Közbenjárásomra, ámbár kissé kelletlenül, bele
egyeztek abba is, hogy Baudissin gróf is tanuja lehessen a titkos czerimóniáknak.
A szokásos ajándékokat kicseréltük és a deputáczió körülményes
búcsúzkodás után eltávozott.
Néhány nappal későbben, a meghatározott napon, lóra szálltunk, hogy
a főteleptől mintegy 4 órányira fekvő ünnepi aktus színhelyére, Ngodiő
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faluba lovagoljunk. Csak csekélyszámú személyzetet, a legszükségesebb
európai élelmiszerekkel, és egy tábori sátort vittünk magunkkal, mert az»
éjjelt az őserdőben kellett töltenünk.

1. á. Kamerun térképe.

Gyönyörű, kellemes tropikus reggel volt, mikor a kis karavánnal útra
keltünk. A nap már magasra szállt és ugyancsak tűzi le reánk forró
sugarait, mikor 11 óra körül megérkezünk Ngodió faluba. Nagy a sürgés
forgás az apró bambuszkunyhók között. Nemcsak a falu népe, de a kör
nyékbeli falvakból is sok vendég vesz részt az ünnepélyen (3. á.)
A falu közepén néhány bennszülött egy 10—12 méter magas ágasNéprajzi Értesítő. XIV.
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bogas fatörzs felállításával foglalkozik. Megmagyarázzák, hogy a mi tisz
teletünkre a felavatást most nem rejtett helyen, az Őserdőben, hanem a
faluban magában tartják meg. A sokágú fatörzsek úgyszólván a gallériát
képviselik, azon helyezkednek el a felavatandók hozzátartozói és barátai
az operáczió tartama alatt. (4. á.) A jelzett fatörzsek között, mintegy öt
méternyi átmérőben, bambusznádból készült gyékényekkel elzárják a terüle
tet. Ez a felavatás színhelye.
Míg az előkészületek folynak, embereim felállítják a tábori sátort,
melynek verandája előtt néhány honoráczior foglal helyet és a szokásos

2. á. A kilimi-i főnök kezében fejvánkossal.
üdvözlő beszédet intézik hozzám. Beabum, mint figyelmes házigazda, gon
doskodik szokás szerint testi jnvoltunkról is, kiadja a rendeletet néhány
tyúk fogására, friss tojás, édes banán és czukornád elhozatalára. A falu
ifjúsága rohan tyúkokat fogni. Ez úgy történik, hogy a falu egyik ház
sorától a másikig a keskeny utczácskán át a raffia-pálma háncsából maguk
bogozta hálót feszítenek ki, melyet a két végén bennszülöttek tartanak.
Az ifjúság nagy hallóval tereli a tyúkokat a háló irányában. A megriadt
baromfi vakon nekiszalad a hálónak, egy rántás és a tyúkok fogva vannak.
Nagy az ünnepi hangulatból származó barátság és bizalom. Még az
apró néger gyerekek is, kik különben félénken somfordálnak az európai
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emberek körül, most bátran közelednek. Egy puczér kis kölyök pláne
egyenesen a sátor elé plántálja magát és a lábánál duruzsoló kandúrral
mulatságos csendéletet mutat. A hősies csöppség vakmerősége csakhamar
követőre talál és a kis csoport bátran áll a fényképezőmasina elé. Jelleg
zetes a képen a néger gyermekek formátlan alakja. Vékonyka lábszárak
és a feltűnő nagy has. Ez utóbbi nyilvánvalóan a maniokgyökér — egy
krumpliszerű növény — nagymértékű élvezetétől származik, tehát körül
belül ugyanolyan hatása van, mint nálunk a sok krumplit evő derék tót
jainknál. Közben puhatolódzom a czirkumczizió lényegét, belső erkölcsi
értékét és társadalmi jelentőségét illetőleg. Természetesen igen tartózkodók
és eleinte nem igen akarnak színt vallani. De mégis sikerül egyetmást
kivenni belőlük. A felavatás eredetét nem tudják megadni. Mindig úgy

3. á. Ngodió falu utczája az aktus napján.

volt, ősidők óta. A négernek nincs históriai képzettsége. Visszamenőleg a
harmadik, negyedik generáczióig, megszűnik a múlt történelmi fejlődésének
ismerete. Ezért szinte lehetetlen az egyes törzsek vándorlási és eltolódási
proczesszusát preczízen kikutatni. Pedig egészen bizonyos, hogy az egyes
törzsek a hatalmi erők eltolódásával lakóhelyüket is folyton változtatták és
a Délkamerun őserdeiben jelenleg letelepedett néger törzsek egy része,
mint például a Bangandu, Ndzsem, Jaunde és Makká főtörzsek és ezek
altörzsei több évtizeddel ezelőtt még a 4° északi szélességtől a Ngaunder&i
Szultánság és Szudán felé terjedő parkszerű vidékeken és szavannás fenn
síkokon laktak. Az ottani mohamedán vallású hódító fullah-, fulba- és
Aőtws^a/i-nemzetségek a kisebb és egymással folytonos irtóháborúban álló
törzseket mindig lejjebb szorították dél felé, míg végre kényszerítve voltak
a részben néptelen egyenlítői őserdőkben menedéket keresni. Erre azonban
a mai generáczió már nem emlékezik. A kutató csak egyes momentumokra
van utalva, melyekből a szerecsenek népvándorlására következtethet. így a
21*
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fenti néptörzseknél található még egy-egy nagyobb törzsfőnök kunyhójában
ősrégi elkorhadt rhinóczeroszpajzs, egy-egy íj és nyíl, kétségtelen bizony
ságául annak, hogy viselőik szavannabeli szerecsenek voltak, kik talán
száz, százötven év óta települhettek le az Őserdők régiójában.
Pedig ethnográfiailag fölöttébb érdekes volna a czirkumczizió fejlődési
és elterjedési problémáját megoldani. Honnét származik ez a sok ezeréves
kultusz, mely a forró égöv alatt a történelem előtti időkben kétségkívül
higiénikus czélokat volt hivatva szolgálni és bizonyára csak jóval később,
a mohamedán és zsidó vallások kialakulásával vált a vallásalapító Mohamed
és Mózes próféták bölcs előrelátásából az egyiptomi vallások egyik sarka-

4. á. A felavatás nézőközönsége.

latos rituális tényezőjévé. Az a kérdés, hogy az arab népek vették-e át
ezt a rítust az egyenlítői őslakóktól, vagy fordítva? Én e helyen annak az
önálló véleményemnek adok kifejezést, hogy ennek a specziálisan afrikai
ősszokásnak az eredete a Csad-tó környékén volna keresendő. Ez a véle
ményem azonban, őszintén meg kell vallanom, minden tudományos alap
nélkül van és tisztára csak logikai következtetésen alapul. 1908-ban, a Ngaundérei Szultánságba vezetett expedíczióm alkalmával, némi pozitivitással meg
állapíthattam, hogy a Csad-tó környékén elterülő hatalmas Bornum- é&
Bagirmi-szultknsägok fullah-, fülbe- és hauszah nemzetségei csekély terü
leti eltolódással már a történelem előtti időkben is ott éltek és az akkori
viszonyokhoz képest magas nívón álló kultúrájokkai az ókorban mérvadó
szerepet játszottak. A fullah, fülbe hódító, harczias néptörzs volt egészen
az újkorig és mint ilyen hatalmi eszközökkel kényszerítették a legyőzött
népfajokra szokásaikat és erkölcseiket. A hauszah-faj, mely ősrégi idők
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óta főképen a kereskedelmet űzte, rabszolgákat és árúkat szállító kara
vánjaival épp úgy eljutott az Atlaszhegységig, mint a Nilus völgyéig, sőt
Kis-Azsiáig is és ily módon egyszersmind terjesztője lehetett a czirkumczizió hasznos kultuszának is, a mai mohamedán és zsidó vallású nép
fajok között.
A kameruni bennszülöttek szerint a férfi, a míg alá nem vetette
magát e felavatásnak, nem tekinthető egészen férfinak és nem léphet mint
törzstag férfijogainak teljes birtokába. Ámbár mindenkinek jogában áll az
avatást tetszésszerinti időre elhalasztani és az éven kínt egyszer, január
és február hónapokban, megtartott czerimóniákhoz jelentkezni, előbb utóbb
azonban mégis csak keresz
tül kell rajta esnie. Közben
megházasodhatik, több fele
ségnek birtokosa és sokszoros
családapa lehet, de nem ér
tékelik őket annyira, mint a
felavatottakat, kiken a czirkúmcziziót már végrehajtot
ták. Ha valamely sérelem
esik a még fel nem avatott
férfi egyéni becsületén vagy
vagyoni állapotán,úgy a törzs
nek nem kell szolidaritást
vállalnia vele és minden egyes
ilyen esetben a közös tanács
kozástól függ, hogy az ava
tatlan törzse vagy faluja ma
gáévá tegye-e a sértett törzs
tag ügyét, vagy utasítja, hogy
ő maga, a saját személyében
járjon el, vagy vegyen meg
5. á. Néger férfi avatási öltözetben.
torlást privát ügyében.
Ebből látható tehát, hogy, bár teljes respektálása mellett az egyéni
szabad elhatározásnak, mégis jelentékeny erkölcsi kényszert gyakorolnak
egymásra. Nem fordul elő, hogy az avatás a fiúgyermek Öntudatlan cse
csemőkorában hajtassék végre, mint a zsidóknál és mohamedánoknál. Az
apa elrendelheti fiainak 7, 8 éves korában való avatását. Túlnyomó részben
azonban felnőttkorú férfiakból áll az avatandók tömege. Egy napon és egy
ünnepély keretében 7—8 férfi kerül sorra. Azután átteszik a czerimónia
színhelyét egy másik faluba.
A törzsfőnök elővezettette az e napon avatandók csoportját, mely
ezúttal 7 tagból állott, egy 7 éves fiú kivételével csupa felnőtt férfi, 25—40
év között. Mint a kép mutatja, valamennyi sajátságos, a tyúkketreczre
emlékeztető kosztümöt visel (5. á.), mely rikító szövettel van bevonva, vagy a
ballerina rövid szoknvájára emlékeztető formában friss banánlevelekből
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van összeállítva. Hogy a súlyos ketrecz le ne csúszszék, raffiakötéllel a.
vállhoz van erősítve. Hosszú raffiabojtokkal, zöld gályákkal díszítik a
ketreczet, sőt az egyik egy német fekete-fehér-piros zászlóval ékesítettefel magát. Fejükön betétes ünnepi frizura díszeleg. Ezt a kosztümöt két
napig viselik. Mely idő alatt a czirkumczidálandóknak nem szabad vizet
vagy egyéb folyadékot inni és táplálkozásukat is a legminimálisabbra szo
rítják. Ezen önmegtartóztatásnak nem ritusbeli jelentősége van, mint például
a böjtnek, hanem tisztán csak óvintézkedésül szolgál, hogy a gyengébb
természetű czirkumczindálandóknak a rendkívül fájdalmas operáczió alkal
mával lehetőleg semmiféle, vagy legalább is minimális extrémjei legyenek.
Közben megtörténnek az előkészületek. Az asszony- és gyereknépség,
kik bár résztvevői, de szemlélői nem lehetnek az ünnepélynek, egy csoport
ban állanak, hogy a kellő pillanatban óriási zsivaj közepett proczesszió
módjára: énekelve és tánczolva haladjanak a falu egyik végétől a másikig.
Beabum a falu közelében, az őserdő egy kis tisztására vezet ben
nünket, melynek bejárata sűrű raffiafüggönynyel van profán tekintetek elől
megvédve. A tisztás egyik oldalán bambuszpadok állanak, melyen én ésBaudissin és a honorácziorok foglalunk helyet, míg a többi bennszülöttek
köröskörül a tisztás szélén a földön ülnek, csak egy háromméternyi nyílást
hagyva szabadon, mely az őserdő mélyében vész el. Halálos csönd ural
kodik. Egyszerre a közelben különböző állati hangok csalódásig hű után
zata hallatszik. Az elefánt recsegő trombitálása, a gorilla mély basszusa,
a bölény bőgése, a víziló prüszkölése, a leopárd vontatott ordítása, papa
gájok rikácsolása, stb.
És egyszerre megelevenedik a közeli sűrűség. A szabadon hagyott:
nyíláson berohan egy tömeg férfi a porondra, négykézláb ugrálva, teljesen
meztelenül. És most egy jelenet következik, melynek vadsága minden
képzeletet fölülmúl. Minden férfi a neki kiosztott állat hangján üvöltve
johan köröskörül a körben, míg a földön ülő bennszülöttek, anélkül hogy
helyüket elhagynák, ordítva igyekeznek a mezítelen férfiak penisét meg
ragadni, kik minden testi ügyességüket összeszedve, kígyószerű vonaglásokkal próbálkoznak kisiklani támadóik kezéből. A szenvedélyek valóságos
őrjöngéssé fajulnak és a fekete, izzadó, meztelen testek egy gomolyagban
gurulnak, hemperegnek a csupasz földön. Itt-ott sikerül egy-egy körül
ülőnek egy az extázisban magánkívüli férfinak a penisét úgy megragadni,,
hogy az többé nem szabadulhat és kénytelen megadni magát. Erre az
kiválik a gomolyagból és a háttérbe vonul. A jelenet addig tart, míg a
felkorbácsolt szenvedélyekben teljes reakczió áll be és a résztvevők tel
jesen kimerülve, holtra fáradtan elterülnek a földön.
Éles fényképben megrögzíteni ezt a képtelen szczenériát lehetetlen
volt. Megpróbáltam 3—4-szer beállítani az apparátust, de mindannyiszor
feldöntötték az őrjöngök, úgy hogy végre is attól kellett tartani, hogy
összetörik a gépemet.
A jelenetnek a következő magyarázatát adták. Az összes résztvevők
nek czirkumczidáltaknak kell lenni. Minden czirkumczidálandó delegál a.
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körülülő bennszülöttek közül néhányat arra a czélra, hogy igyekezzék a
mezítelen czirkumczidáltak közül legalább egynek a penisét megragadni
és megsimogatni, miután ők maguk nem lehetnek jelen a fent leírt czerimóniánál. Tehát az egész czerimónia tulajdonképen a czirkumczizió dicsőí
tése és a czirkumczidálandók hódolatának kifejezése a már „avatottal"
szemben.
Ezalatt a proczessziók zajongva járják be a falu utczáját, rendesen
egy öregebb, felmaszkirozott alfőnök vezetése alatt, ki előtánczosként
fungál. Miután az imént vázolt czerimónia résztvevői kissé kipihenték
fáradalmaikat, kezdetét veszi a tulajdonképeni aktus: a czirkumczizió.

6. á. A czirkumczizió aktusa.

A legtöbb asszony és gyermek a kunyhók előtt telepszik le és Beabum
mint metsző, operatőr-jelmezében és metszőkését magasra tartva néhány
szor végignyargal a falun és bejelenti, hogy megkezdi működését. A szín
hely gallériája ezalatt megtelik publikummal és a bambuszgyékény nyel
elkerített színhely belsejében is gyülekezik egy csomó funkczionárius. Egy
a földbe ferdén beásott, alul és embermagasságnyira felül két-két szét
ágazó galylyal ellátott fatörzs vonja magára a figyelmemet. Kérdésemre, hogy
mire szolgál ez, azt felelik: hogy majd meglátod. Nem érdeklődöm tehát
tovább, hanem igyekezem a fotografálógépet és a fonográfot lehetőleg
előnyösen elhelyezni, hogy az aktus főbb momentumait lehetőleg karak
terisztikus képekben örökíthessem meg. Tudom, hogy nem lesz könnyű
dolgom, mert a könnyen hevülő bennszülött az ünnepi extázisban minden r
az európai iránt érzett, respektus daczára is, nem igen hajt a fotográfus
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kérelmére, hogy: tessék nyugodtan állni és barátságos arczot vágni. Azon
kívül természetszerűen nem igen szívesen látják az ördöngös gépeket
sem és a főnökök többször ismétlik, hogy ezt csak kizárólag nekem, kinek
jóindulatát és barátságát 14 év óta ismerik, engedhetik meg.
Proczesszióval, éneklő, tánczoló bennszülöttek között maga is éne
kelve és tánczolva közeledik az első czirkumczidálandó, hogy bebizonyítsa
rettenthetetlenségét a bekövetkezendő operáczióval szemben. A kör belse
jébe lépve, leveszik róla a ketreczet és késekkel levágják elől a ketrecz
alatt levő banánlevél-tunikát. Erre hozzátámasztják a fentemlített fatörzs
höz és arczára borítják kétoldalról tunikája banánleveleit. Részben, hogy
hűsítse fejét, részben pedig, hogy az operáczió alatt vonagló arcza ne
legyen látható. Két erőteljes funkczionárius megragadja a két lábát, másik
három a két karját és fejét, melyeket erősen odaszorítanak a támasztékul
szolgáló fatörzshöz, míg egy idősebb hozzátartozója erős nyomással előre
húzza a penis praeputiumát és azt közvetlen a caput előtt egy vékony
zsinórral erős rántással leköti. (6. á.) Most előlép az operatőr széles, hajlított,
háromszögalakú késével, egy rövid beszédet mond és átvágja a felső praeputiumot. Előtűnik a hártyaszerű fehér belső lemez.
Most nyilatkozik meg a vad néger őstermészet egész bestialitásában.
A helyett, hogy villámgyorsan elvégezné az operácziót és így megrövidí
tené a czirkumczindálandó szenvedését, Beabum egész kedélyesen egy
nótába kezd, elkezdi az áldozat bátorságát ditirambuszokban dicsérni és
bő lére eresztve kívánja neki, hogy kedveltje legyen a feleségeinek és
sok, sok gyermeke fakadjon a dicsőséges czirkumczizió után. A gallória
közönsége, mely eddig a fenti aktus minden egyes mozzanatát üvöltő
helyesléssel kísérte, most ordítva énekli a refrént. És ezalatt a szegény
czirkumczidált teste lassan elkezd rezegni, majd fájdalmasan vonaglani, az
izmok, erek megfeszülnek, kidagadnak, de Beabum csak tovább nótázik.
Rúgna, kapálódzna, harapna már a keresztre feszitett, de az öt markos
ember, mint ugyanannyi vasgyűrű srófolja a fatörzshöz és Beabum még
folyton a testi szenvedéseket megvető hősiességről danol és intésemre
közelebb hajol a berregő fonográftölcsérhez. Jó öt perczig eltart az
improvizált hősköltemény, aztán átnyújtja Beabum a kést egy idősebb
közeli hozzátartozónak, mert a második metszést végrehajtani nagy meg
tiszteltetés. Ez végre befejezi az operácziót, mire megindul a csekély vérzés.
A vért egy kis, tökből készült edénybe felfogják és később a levágott
felbőrrel együtt a czirkumczidált kunyhójában megőrzik.
Az első czirkumcziziónál törtónt a következő eset, mely nem nél
külözi a komikumot. Az operáczió fent vázolt első része be volt fejezve.
Beabum megkezdte a nótáját és én megindítottam a fonográf membránját.
Bevégezvén az ékes dicsőítést, kért, hogy rögtön reprodukáljam a fölvételt.
Hiába szabadkoztam, hogy az operácziót még nem fejezték be, hogy a
szegény czirkumczidálandó közben pokoli kínokat szenved. Nem tágítottak.
Csak mikor a czirkumczidálandó, kit a 38 fokos pokoli hőségben is a
hideg rázott, maga is csatlakozott a körülállók kívánságához, cseréltem
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ki a felvevő membránt a reprodukálóval és óriási tetszés között hallgatták
a Beabum recsegő baritonját a kórus refrénjével egyetemben.
A mint a czirkumcziziónak vége van, a czirkumczidált kilép a zárt
körből, a kintievők körülveszik és örömrivalgássai, tánczczal, énekszóval
kísérik a kunyhójába, hol letelepszik és egy darabig kipiheni a fájdal
makat és fáradalmakat, miközben asszonyai banánlevéllel vagy rongyokkal
törölgetik verejtékező homlokát. Közben pedig folyik a czirkumczizió.
A mint a czirkumczidált magához tért és a vérzés elállt, még egy fölöt
tébb fájdalmas aktus következik. Dezinfekczió czéljából és hogy a seb
hamarabb hegedjen, egy megtüzesített széles húsvágókést sütnek az ismét
előrehúzott felbörre és bizonyos gyógynövé
nyekkel bekenik. Természetesen nagy szégyen
fájdalmainak hangos kifejezést adni, mert
akkor az asszonyok, gyermekek kinevetik, de
azért, ámbár ritkán, mégis megtörténik, hogy
a szegény agyongyötört néger elordítja magát.
Túlesvén mindezeken, levágják róla a
ketreczszerű kosztümöt és egy bambusz-raffiából készült, bokáig érő szoknyát adnak rá.
Ezt és egy fekete-fehér-pirosra festett kis
bambuszpajzsot 4—6 hétig kell viselnie, míg
a czirkumczizió okozta seb teljesen be nem
heged.
A második czirkumczizió egy körülbelül
7 éves fiucskán lett végrehajtva. Bátran oda
állt a kis kölyök és bár kicsit szepegve, de
minden különösebb félelem nélkül engedte
megtenni magán a körülményes előkészülete
7. á. Fiatal lányok.
ket. A felbőr lekötésénél azonban már elkez
dett eviczkélni és az operaczió elvégzése után félholtan kellett elvinni a
porondról. {6. á.)
Baudissin még abban az extra megtiszteltetésben részesült, hogy az
egyik főfunkczionáriussal, Beabum öcscsével, Adekandával a fotografálógép
elé állhatott.
Nem várva be az egész avatás végét, még naplemente előtt búcsút
vettünk az ünneplő közönségtől, miután gyorshírnök hozta hírül, hogy
e
gy n a g y franczia hajó érkezett meg a főtelepre, Molunduba, sok fehér
emberrel.
A mennyire a nehézkesen mozgó kis karaván engedte, siettünk haza
felé, hogy üdvözölhessem vendégeimet. Nagy szó Közép-Afrika belsejében
a vendég és mindenfelé a legnagyobb vendégszeretetre számíthat ott min
denki. Az érkezettek a hidrográfiai misszió tagjai voltak, kik a franczia
köztársasági és a németbirodalmi kormányok megbízásából a Kongó
folyamrendszerének megállapítására és a hajózható vonalak megjelölésére
voltak nagy tudományos apparátussal kiküldve.
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Természetesen kedélyes nagy czéezó következett és késő éjjelig
cseréltük ki egymás afrikai és hazai újdonságait. Nagy irigységet keltett
a jó francziák körében a minket ért ritka szerencse, egy oly titokzatos,
czeremóniát, mint a férfivá avatást, saját szemünkkel végignézhetni, sőt
arról még fotográfiai és fonográfiai felvételeket is készíthetni. És valóban
mondhatom, büszke vagyok rá, hogy én lehettem az elsők között kit a
szerecsenek annyira bizalmukra érdemesnek találtak, hogy betekintést
nyerhettem ezen ünnepély minden fázisába. A magyar embernek a nagy
világban oly kevés alkalma van az elsők között lenni, hogy még ily csekély
siker is Őszinte örömmel tölti el a kutató lelkét.
*
Ha már a férfiakat illető specziális rítu
sokat is titokban tartják az illetéktelenek,
főleg az európaiak előtt, még annál is nagyobbtitokzatossággal veszik körül a nőkre vonat
kozó szertartásaikat. Annyit azonban mégi&
megtudhattam, hogy délkameruni nők semmi
féle ilyfajta avatáshoz hasonló czeremóniának
nincsenek alávetve, mint azt a kutatók egyes,
főleg Afrika keleti részén élő néger néptör
zseknél megállapították, hol a fiatal leányokon
házasságba lépésük előtt bizonyos operatív
változásokat eszközölnek. A nőre, mint egyéni
ségre, a délkameruni néger általában kevés
súlyt helyez és csak mint tulajdon, sőt
mondhatjuk bátran, mint tárgy bír értékkel,
melyet épp úgy tartozik őrizni és megvédel
mezni, mint például a kecskéit és csereárúit.
Súlyt fektetnek azonban arra, hogy már gyer
mekleány korukban előkészítsék őket a há
zasság misztériumaira. (7. á.) A falvak köze
8.vá. Néger nő gyermekével.
lében, egy alkalmas tisztáson, az őserdő mé
lyében jelölnek ki egy idillikus helyet, hol mindazok a leányok, kik bizo
nyos időn belül férjhez mennek, néhány hétig, sőt hónapig tartózkodnak..
Idősebb asszonyok felügyelete alatt lesznek itt kioktatva arra, hogy mily
módon igyekezzenek lehetőleg sok gyermek anyjává válni. Annál fontosabb
e ténynek a hangoztatása, mivel a czivilizácziót elért népeknél a szaporodás
állandóan csökken, így látjuk ezt Francziaországban, újabban Németország
ban, sőt, sajnos, Magyarországban is.
Evvel ellentétben a műveltség alacsonyabb fokán álló néptörzseknél
a szaporodás rendszerint magas. (8. á.)
Tehát a fent vázolt institucziót egész bátran egy délkameruni feleség
képző akadémiának nevezhetjük el. Természetesen a többnejűség ural
kodik és minden férfi annyi feleséget vásárolhat magának, a mennyit mód
jában áll megszerezni. A megállapított ár csereárúkkal és sok évi részié-
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tekben lesz törlesztve. A vásárlás ideje nincs pontosan a leány életkorához
kötve. Ha jól fejlődik és már gyermekkorában erősnek mutatkozik, úgy
az apák közötti megállapodás már a leánygyermek 3 éves korában létre
jöhet, különben pedig későbben, 6—8 éves korig. Ha a férjjelölt a vételár
körülbelül 3/* részét lefizette és kilátásba helyezte bizonyos határidőn belül
menyasszonyát birtokába vehetni, akkor a leány a fent vázolt szemináriumba
kerül. Az előkészitő kurzuson a leányok rendesen semmiféle ruhát nem
viselnek, gazdagon megrakják azonban őket különféle amulettekkel, mint
például apró antilópszarvakba zárt gyógyfüvekkel és varázsszerekkel,
zsinóron csüngő pálmapatkány fogsorá
val és sok más egyébbel. A tisztálko
dásra igen nagy súlyt fektetnek. A kö
zeli kristálytiszta patakban naponként
4—6-szor meg kell fürödniök és csak
úgy hangzik az őserdő az üde, vidám
leánykaczajtól. A naplementi utolsó für
dés után következik a test ápolása. Bő
rüket előbb fényesre kenik pálmaolajjal,
utóbbi időben nagy népszerűségnek ör
vend az európai telepesek által impor
tált olcsó kölni és lavendulavíz, valamint
különböző szagos szappanok és kenő
csök is, azután bedörzsölik magukat a
vörös fa porával, melytől testük világos
piros színt nyer. Erre még pálmaolajba
mártott ujjukkal néhány pontot nyom
nak és vonalakat húznak és ezzel kész
az éjjeli toalett. Ezen önékesítésnek azon
ban praktikus czélja is van. Hivatva van
a bőr érzékenységét a moszkitók csípése
9. á. Idősebb néger nö.
ellen védeni.
Éjjeli nyugalomra apró bambusz- és faháncsból készült kis kuny
hókba vonulnak vissza, melynek nyílása liánoszokkal úgy össze-vissza van
kötözve kívülről, hogy nem osonhat ki rajta senki zaj előidézése nélkül.
A mint a kurzusnak vége van, a végzett növendékeket proczesszióban,
tánczczal és énekkel kísérik be a faluba, melyben résztvesz a falu aprajanagyja. Tánczközben hosszú banán leveleket forgatnak kezükben és híven
utánozzák az előtánczos mozdulatait. Ha ez leguggol, jobb- vagy balkarját
a banánlevéllel kinyújtja, lábával toporzékol, vagy buja mozdulatokkal
czéloz a leány legközelebbi hivatására, úgy az egész kar igyekezete oda
irányul, hogy ezen mozdulatokat lehetőleg egyszerre és harmonikusan utá
nozza. Az előtánczos minden egyes strófa és tánczszakasz befejezését egy
hatalmas légugrással jelzi, mely akár Nizsinszkinek is becsületére válnék.
Közvetlen az ugrás után következik az újabb ének és táncz, valóban
melodikus és ritmikus formában. A végtelenül bájos, teliholdas estéken
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néhány műkedvelő kollégámmal néha éjfélig is elhallgattuk énekeiket és
néztük tánczaikat.
Általában az a nézet van elterjedve, hogy a néger nő csúnya. Bizo
nyos fokig ez valóban kétségtelen és főleg a korosabb hölgyek nem éppen
esztétikus látványt nyújtanak. Korán fejlődnek és korán vénülnek. (9. á.) 22—25
éves korukban teljesen elvirágzottak, sőt már előbb is, ha gyermekszülés
következtében lekötik mellüket, mely szokás a gyermek jobb és bőségesebb
táplálása érdekében általánosan el van terjedve.
Vannak azonban közöttük is oly szép termetűek, hogy bátran fel
vehetik a versenyt bármely európai fehérbőrű nőtestvérükkel is. Sugár,
szép testtartásuk onnét származik, hogy régi egyiptomi edényekre emlé
keztető vizeskorsójukat, valamint egyéb könnyű terheiket is már gyermek
koruk óta a fejükön hordják. Ámbár nekik kell a legnehezebb házimun
kákat elvégezni, de azért Ők is, mint a forró, elbágyasztó égöv gyermekei,
épp oly restek, mint a férfiak és szabad idejüket henyéléssel, tracsolással töltik el. A szerecsen szépség ideáljának a nőnél azonban kevésbbé
a külső tetszetős formák, mint inkább azoknak erős, izmos, munkabíró
voltuk felel meg. A fejről kiinduló és az orron áthúzott gyöngydísz, mint
ékesség főleg a fiatalabb nők között általánosan el van terjedve. Egyébként
asszonyok, férfiak egyforma, ámbár változatos fazonú betétes, magas frizurát
viselnek, melyet körülbelül minden hónapban egyszer újítanak meg. Hogy a
frizura formáját védjék, fekvés alkalmával egy gömbölyű fatörzsre helyezik
nyakukat, miáltal a fej szabadon lóghat.
A gyermekek 5—6 éves korukig nemi különbség nélkül mezítelen
járnak, azután a raffia háncsából, vagy európai olcsó, rikító kartonokból
készült keskeny kötényt viselnek. Legújabban azonban már divatba jött,
hogy egészen becsavarják magukat szövetekbe és csak vállukat hagyják
szabadon. Természetesen nem azért, mintha az európaiak letelepedése óta
szégyen érzetük jobban kifejlődött volna, hanem tisztán csak rendkívül
kifejlődött hiúságukból kifolyólag, mely tulajdonságot az európai telepes
kereskedők aztán alaposan kihasználják (10. á.). A fehér néger általában elég
gyakori a szerecsen népfajok között. Kamerunban nem részesülnek semmi
megkülönböztetésben fekete testvéreiktől. Az albinó leányokat épp oly
könnyűszerrel férjhez adják, mint a mennyire az albinó férfiak akadály
nélkül vásárolhatnak maguknak fekete asszonyt. Ok maguk azonban mégis
mintha restéinek valamennyire természetellenes voltukat, mindent elkövetnek
bőrük néha vakító fehér színe letompítására. Tetoviroztatják magukat és
vastagon bekenik bőrüket fekete vagy vörös festékkel, hogy legalább
némileg hasonlók legyenek környezetükhöz. Szemük gyönge és a napon
folyton hunyorgatnak; hajuk vöröses, piszkos fehérszínű. Leszármazottjaik
teljesen normális feketék.
Fehér asszonyt csak a tengerpartra és az oda közel fekvő telepekre
hozhat magával a nős telepes, hol a klima valamivel elviselhetőbb, orvosi
segély, sőt ha kell: kórház is, jobban kéznél van és a tengeri hajókkal
adott esetben haladék nélkül vissza lehet térni Európába. Az ország belse-
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jében azonban, az őserdőkben, a mocsaras vidék, a maláriát terjesztő
moszkitók milliárdjai és a laterit talaj egészségtelen kigőzölgései elvisel
hetetlenné teszik európai nőknek a tartózkodást. Hiszen még a fórfitelepesek egy igen magas százaléka sem bírja ki az egyenlítői klima viszon
tagságait. Mi sem természetesebb tehát, általános emberi szempontból, mint
hogy az európai az adott viszonyokhoz képest oldja meg a nőkérdés
problémáját. (11. á.) A német kormány nem engedi meg, hogy gyarmataiban a
fehérek legitim összeházasodjanak színesekkel. Az együttélés, adott esetben
tehát, az ország erkölcsei és szokásai szerint adás-vételi alapon történik,
hogy úgy mondjam — felmondásra. A szerecsen szülők szívesen látják

10. á. Néger nők európai viseletben.

leányaikat az európaiak telepeire vonulni és a fekete kisasszonyok sem
idegenkednek a fehérbőrű udvarlóiktól, kik elhalmozzák őket szép szöve
tekkel, csecsebecsékkel és egyéb ajándékokkal. Ha az európai fel akarja
bontani a viszonyt, egy szép ajándék kíséretében egyszerűen visszaküldi a
leányt a szülőkhöz, kik ilyen esetben könnyűszerrel találnak legitim vevőt
a néger ifjak körében leányuk számára. A vegyesszínű viszonyból származó
gyermekeknek közjogi helyzete még nincs tisztázva a gyarmatokban, és úgy
tudom, hogy erre vonatkozólag a német kormány most készít el egy tör
vényjavaslatot a „Reichstag" részére- Ha a fehér apa lelkiismeretlen és
nem gondol világosbarna színű gyermekével, akkor az mint bármely közön
séges bennszülött nő fel és később esetleg, ha fiúgyermek, mint előmunkás
talál foglalkozást a telepeken és ültetvényeken. Legtöbbje azonban adoptáltatik és neveltetés czéljából a misszionáriusokhoz kerül, hol hajlama
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szerint iparossá képezik ki, vagy mint írnok, telepessegéd és tolmács talál
jövedelmező foglalkozásra. Az ilyen vegyesvérű gyermekek azonban szel
lemileg gyakran degeneráltak és sok esetben mindkét faj rossz tulajdon
ságait egyesítik magukban a jó tulajdonságok öröklése nélkül. Helyzetük
nehéz a gyarmatokban, mert Ők, tekintettel arra, hogy fehér ember vére
csörgedezik ereikben, többre tartják magukat a bennszülötteknél, a gőgös
fehér faj azonban kiközösíti a maga társaságából, mint degenerált félvérüt. Minden európainak tehát a saját lelkiismeretével kell megalkudnia,
mielőtt egy ilyen természetellenes és közjogilag rendezetlen ideiglenes
viszonyt köt. Még szerencse ilyen körülmények között, hogy — bizonyára
az egyenlítői klima sajátossága következtében — a félvérű gyermekek
szaporodása meglehetősen mérsékelt.
A legutóbbi időben Közép-Afrika egyik legborzasztóbb betegsége:
az álomkórság kezd terjedni Kamerun erőteljes szerecsenjei között. Ezt a
pusztító járványt, mint a tudomány már minden kétséget kizárólag meg
állapította, a mi közönséges házilegyünkhöz hasonló, de valamivel nagyobb
csecselégy (Glosina palpalis) csípése okozza és emberre, állatra egyaránt
veszedelmes. Képünk azt a jelenetet ábrázolja, a mint Haubóld dr. kor
mányzósági orvos a bennszülöttek között vérvizsgálatot eszközöl. Termé
szetesen ez eleinte nem ment könnyen. A gyanakvó, bizalmatlan szerecsen
nem volt hajlandó magát egy ismeretlen varázslatnak, mint a vérvizsgálat,
alávetni és az még csak az egyszerűbb módja volt az ellenállásnak, ha
egész falvak eltűntek, a mikor Haubold dr. közeledtét megsejtették. Akár
hányszor megtörtént azonban, hogy fegyverrel kezükben űzték el Haubold
doktort kis egészségügyi csapatával és műszereivel együtt. Az általam sze
mélyesen eszközölt barátságos informáló és felvilágosító expedícziók sem
sokat használtak.
Egy közbejött epizód azonban egyszerre megváltoztatta a hangulatot.
A katonai állomás a sarczszerű élelmiszállításra szólította fel a Bangandutörzs egyik legbefolyásosabb főnökét: az öreg Dzsimbulit. Ez bizonyos
okokból megtagadta az engedelmességet, mire egy szakasz fekete katona
ság lett kiküldve, hogy a renitens öreg urat hozzák le a főtelepre, Molunduba. Néhány nap múlva, mint az ilyen esetben rendesen szokás, hosszú
élelmiszereket szállító karaván vonult át a főtelepen, ez azonban már
Dzsimbulinak nem használt, mert, ugyancsak jó afrikai szokás szerint,
korára való tekintettel az obligát 25 helyett 10 korbácsütést kapott és
kéthónapi kényszermunkára ítéltetett el. Haubold dr. azonban észrevette,
hogy Dzsimbuli térdén egy jókora, almanagyságú daganat van, melyről
közelebbi vizsgálat után kisült, hogy az lipoma, azaz zsírdaganat. A doktor,
kinek szenvedélye volt az operálás, rá akarta beszélni, hogy vágassa ki a
-daganatot. Persze az öreg hallani sem akart ilyesmiről. Azonban Hauboldban emberére talált. Nyolcz markos emberével lekapatta a tíz körméről és
mielőtt a főnök úr magához tért volna ijedtségéből, már az operácziós
asztalon feküdt és egy fekete asszisztens arczára csapta a jóeleve elkészí
tett kloroformos maszkot. Az operáczió kitűnően sikerült és néhány hét
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múlva már nyoma sem volt a kivágott daganatnak. Az öreg oda volt a
meglepetéstől és csodálkozástól. Nagyon tévednénk azonban, ha azt hinnők,
hogy hálás is volt. Sőt ellenkezőleg. Egy szép napon beállított Hauboldhoz
és a világ legtermészetesebb hangján követelte, hogy adjon neki a doktor
egy szép ajándékot, mert hogy megengedte magát operálni. Mi sem termé
szetesebb, mint hogy a fiatal orvos stante pede ki akarta rúgni furcsa
pácziensét. Én azonban, ki éveken át eléggé kiismertem a néger pszicho
lógiáját, azt tanácsoltam neki, hogy csak adjon neki egy szép ajándékot.
Dzsimbuli, kiszabadulván a fogságból, csodahírét költötte Hauboldnak. Mindenütt elhíresztelte, hogy a
„Mokundzsi na Manganga" (az orvos
ságok főnöke) őt először agyonütötte :
meghalt. Aztán levágta a lábát, ki
vette a rossz szellemet belőle, aztán
a lábát visszasrófolta, mire őt ismét
életrekeltette. Ha azelőtt Haubold
arrói panaszkodott, hogy nem volt
képes a bennszülött négerek közül
tanulmányozás czéljára páczienseket
kapni, most az lett a baj, hogy nem
győzte az ingyen-betegeket kezelni,
oly népvándorlás indult meg hozzá.
És természetes, hogy a kezelés után
mindegyik ajándékot akart tőle kicsi
karni. Erről azonban hamarosan le
szoktatta őket; volt rá elég radikális
módszere. Híre azonban meg lett ala
pítva a szerecsenek között és ezentúl
nem talált akadályra, ha álom kórosak
után kutatva, vérvizsgálat czéljából
11. á. Fiatal néger nő.
csapraverte a bennszülöttek tarkódaga
natát, hol rendesen legsikeresebben megállapítható volt az álomkórság
baczillusa. Sőt nyugodtan hagyták magukat atoxillal, majd később a hatá
sosabb Salvarsannal kezelni, mert az Atoxil nem bizonyult ellenszernek,
míg az utóbbi mind üdvösebb fegyvernek bizonyul e rettentő kórság ellen.
Egyébként ők maguk is sokféle orvosságot készítenek gyógyfüvekből, gyö
kerekből, fakéregbol, levelekből és különféle liánoszokból. Minden falunak
megvan a maga tudós férfia vagy asszonya, kik nagy tiszteletben részesülnek.
A falvak közelében temetkeznek. Azonban nincsenek rendes temetőik,
hanem minden egyes halottat Ötletszerűen külön temetnek el. A férfiak
és nők sírmegjelölésében semmi lényegesebb különbséget nem tesznek.
€sak a jelentékenyebb törzs- és alfőnökök temetésénél térnek el a fenti
sablontól, a mennyiben ezeket a honorácziorokat hatalmas gyapotfák tövé
ben helyezik Örök nyugalomra, ülő vagy álló helyzetben és a porladó
testet ragadozó állatok támadásai ellen fatörzsekkel torlaszolják el.
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Mondáik, közmondásaik nincsenek, nem kell azonban hinni, hogy
nélkülöznek minden kultúrát. Néhány év előtt például alkalmam volt egy
különös czeremónián résztvenni, mely eredetiség dolgában alig áll a czirkumczizió mögött és erősen emlékeztet a keresztény vallás gyónási szer
tartására.
Matulli, a déli Ndzsem-törzsek főnöke és legbefolyásosabb fetizőrje
hívott meg erre az ünnepélyre, melyet európai szemnek aligha volt még
eddig alkalma láthatni. Matulli ki is jelentette, hogy ha valaha elárulom
az ott látottakat és hallottakat, vagy ebből kifolyólag megtorló intézkedé
seket foganatosítanék ellenük, úgy meg fogok halni. Megígértem neki,
hogy addig, míg Afrika földjén tartózkodom és közöttük élek, titokban
fogom tartani a tapasztaltakat és teljes bizalommal lehetnek hozzám. És
valóban, Önök itt az elsők, kiknek ezen szertartásról nyilvánosan említést
teszek, ámbár mondanom sem kell, hogy a Matulli által kilátásba helyezett
bosszú sohasem zavarta álmaimat.
A hasonnevű falu széles utczája tisztára volt söpörve és sehol egy
lelket nem lehetett látni, a midőn Matulli néhány falu vénjével felszólított,
hogy foglaljak helyet a banza (a faluháza) előtt. Egy adott jelre külön
böző állati hangok hallatszottak a közeli sűrű ültetvényben és az egyik
oldalról berohant vagy 30 erőteljes, javakorbeli férfi, bár teljesen mezíte
lenül, de mindegyik bizonyos állatfajtát markírozva. A másik oldalról és a
kunyhókból több százra rúgó férfinép tódult elő teljes hadi díszben. Altalvetőkkel vállukon és tűzkőfegyverrel kezükben és hangtalanul foglaltak
helyet a falu két oldalán a kunyhók árnyékában. Nőt egyetlenegyet sem
lehetett látni. Matulli kérdésemre megmagyarázta, hogy ezen ünnepélyen
nőknek, gyermekeknek és oly férfiaknak, kik a férfiavatón még nem estek
át, nem szabad résztvenni, azok két napra teljesen el vannak különítve
és az őserdő mélyén egy tisztáson tartózkodnak.
Ezenközben a balletkórus egy énekkel kísért vad tánczba fogott,
közben mindig ugyanannak az állatnak a hangját utánozva, melyet kép
viselt. Szilaj ugrásokkal járták körül a falu utczáját, a kezükben tartott
hosszú, levélalakú késsel a földet szurkálva és a felszurkált földdarabokat
a közönség közé szórva. A mint a tánczolók egy kis pauzát tartottak,
rögtön előlépett Matulli, vagy az alfőnökök egyike és egy-egy rövidebb
beszédet tartottak, melyben különféle változatokban mutattak a nap jelentő
ségére és felszólítottak mindenkit a teljes igazmondásra. Kíváncsi voltam,,
hogy tulajdonképen hová fejlődik ez a különös bevezetés, mert a sok évi
állandó érintkezés a bennszülöttekkel megtanított arra, hogy a kameruni
néger önszántából sohasem mond igazat!
Mintegy félóráig tartott a változatos és valóban igen érdekes balletmutatvány, azután ismét eltűntek a tánczosok a rengeteg homályában.
Végtelenül sajnáltam, hogy akkor még nem volt fotografálógépem, hogy a
leírt és a következő jeleneteket eredeti felvételekben mutathatnám be.
Matulli felszólítására most az egész gyülekezet, velem együtt, egy a
falutól mintegy tízpercznyi távolságra eső tisztásra vonult, hol legnagyobb

KAMERUNS NÉGER NÉPSZOKÁSOK

329

meglepetésemre a bennszülöttek szobrászművészetének oly nyilvánuló sara
bukkantam, a melyre sohasem tartottam volna őket képesnek. Egy fehér,
piros, feketére festett .helyes kis kunyhó állott a tisztás egyik oldalán és
előtte agyagból egy óriáskígyó, egy krokodil és e g y heverő antilop volt
íeliefmunkában művésziesen kiformálva. E szobrászati zoológia clouja
azonban egy óriási, hanyatt fekvő agyag-emberalak volt, melynek feje és
egész teste a bennszülötteknél szokásos tetovirozás mintáival volt borítva
és fehér, piros, fekete színekkel kifestve. A fejénél egy jókora gödör
volt ásva.
Matulli, ki időközben néhány vénnel eltűnt a szentélyben, hol külön
féle hókusz-pókuszokat csinálhatott, most a gödörhöz lépett és egy hosszá
rudacskát, a nianioknövény törékeny szárát, vett a kezébe. Rövid beszéddel

12. á. Néger tanya, balról élelmiszeres kosár.
fordult ismét a körülállókhoz, aztán lassan, nyomatékkal kezdte bemondani
bűneinek hosszú lajstromát, minden egyes vallomásnál egy darabkát törve
le a maniokrudacskából és dobva a lába előtt kivájt mély gödörbe. És egy
más után, előre megállapított sorrendben léptek a többiek is a gödörhöz és
hihetetlen nyíltsággal vallották be a legképtelenebb gonosztelteket. Némelyik
nek elég sem volt egy rudacska. És míg az egyik gyónt, addig a többiek
hangtalanul, mozdulatlan arczczal néztek maguk elé. A fiúnak egy arczizma
sem rándult meg, ha hallania kellett, hogy az év folyamán hirtelen, titok
zatosan eltűnt anyját valamelyik alfőnök egy kétágú vasvillával fejénél
fogva a folyóba nyomta ós úgy fojtotta meg; a férj nem szorította ökölbe
kezét, ha vetélytársa önszájából hallotta, hogy valamelyik asszonyával
ennyi- és ennyiszer követett el házasságtörést, A letört maniokrudacskával
és annak gödörbe való dobásával egy szers mindenkorra és végérvényesen
Néprajzi Értesítő, XIV.
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«1 volt intézve a dolog. Ha valaki niegkísérlette volna az itt hallottakért
megtorlást venni, úgy az egész törzs bosszújával találta volna magát
szemben.
Támaszkodva adott szavamra, fülem hallatára bevallottak egy csomó
lopást, melyeket társaságom telepein vittek véghez és a melyeknek tetteseit
«ddig nem voltunk képesek kikutatni. Karavánjaim megtámadása és azok
nak kirablása jött itt minden részletében napfényre, melyekért időközben
már az egész törzs keservesen meglakolt egy katonai büntető expediczió
keretében, sőt még azt is megtudtam, hogy saját személyem ellen is ter
veztek egy merényletet néhány hónap előtt, melynek kivitelét csak a
Matullival fenntartott benső barátságom és az Ő közbenjárása hiúsította meg.
És lassanként megtelt a gödör a számtalan apró rudacskával. A nap
már leszállóban volt és utolsó vérvörös sugarait küldte az ősrengeteg fölé,
mikor az utolsó szerecsen is megkönnyebbülve s lelkileg megtisztulva
lépett el a gödörtől, mely mint a sír, elnyelte bűneinek halmaza'. Erre
földet hantoltak a gödör fölé, a kis halomra egy sivító kihizlalt kutyát
•czipeltek, melynek nyakát átvágták és Matulli, mintegy abszolucziót oszto
gatva, a kiömlő vérbe mártott ujjaival sorra bekente a jelenlévőket. Nekem
is fel kellett gyűrnöm az ingem ujját és Matulli végighúzta balkaronion
kutyavéres kezét. Pedig én nem is mondtam be bűneim hosszú sorozatát.
Hogy azonban engem is bevontak a czeremóniába, ebből arra következtet
hettem, hogy hallgatagon megadták nekem is a szükséges abszolucziót.
Megkönnyebbülten lélegzettem fel.
Matulli egy újabb intésére ismét megjelent a közeli sűrűben elrejtett
férfi-balletcorps és hasonló módon, mint előbb a faluban, tánczolták a
tisztást néhányszor körül. Erre véget ért a czeremónia. A bennszülöttek
visszatértek a faluba és kivilágos-kivirradtig tartott a lakmározás, a táncz
és főleg a tűzköves fegyverek szüntelen durrogtatása. Asszonyok, leányok
ezen befejező ünnepélyen sem vehettek részt, Matulli szerint már azért
sem, mert a lakmározáson vaddisznó- és tyúkhúst fogyasztottak a férfiak,
melyek tiltott ételek az ő nőik részére.
Itt tehát ismét egy újabb problémával állunk szemben. Egy, a kultúra
legalacsonyabb fokán álló egyenlítői vad néptörzs között, mely azonkívül
még teljes mértékben hódol a kannibálizmusnak, rábukkanunk a keresztény
vallás egyik legsarkalatosabb erkölcsi tanára: a gyónási szertartásra. Az
teljesen ki van zárva, hogy ezen törzsek újabban valamely keresztény
misszionárius-társasággal jöhettek volna összeköttetésbe, kik egyébként is
sok száz kilométernyire a tengerparthoz közel eső vidékeken működnek és
Kamerun legsötétebb belsejébe még mai napig sem igen merészkedtek
behatolni. Arra a következtetésre kell tehát jutnunk, hogy itt a természet
gyermekének egy önmagából kialakult primitív lelki szükségleti jelensé
gével állunk szemben. Kell, hogy az ember már ősidőktői fogva egy bizo
nyos erkölcsi nyomás alatt álljon, mely időről időre a teljes nyilvánosság
előtt tett vallomásokkal szabadul fel a bűntettek által okozott lelkiismereti
kényszer alól. Tehát valóban: „semmi sem új a nap alatt!" Modern
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társadalmi életünk minden bármennyire átalakult és megfinomodott nyilvánulására is találhatunk preczedenst a világ valamely eldugott, ismeretlen
szegletében, legyen az bár Folynéziában, vagy Kamerun titokzatos ősrengetegeiben.
És ez teszi oly kiválóan becsessé és érdekessé az ethnográfia magasan
fejlett tudományát, mely mindig újabb és újabb kapcsot létesít áthidal
hatatlannak látszó faji különbségek között, közelebb hozván így az emberi
ség* legtávolabb eső részeit egymáshoz, logikus átmenetet alkotva és vilá
gosságot derítve a kultúra legextrémebb nyilvánulásaiba is.
Kalmár

Jenő.

Kt aggteleki Baradla-barlangból újabban kikerült antro
pológiai anyag ismertetése. 1
Az aggteleki Baradla-barlangban újból megkezdett rendszeres ásatá
soknak költségeihez az utolsó években a Magyar Nemzeti Múzeum is hozzá
járult, melynek fejében az onnan kikerült archeológiai és antropológiai
anyag birtokába jutott. Semayer Vilibáld dr. osztályigazgató úr szíves fel
szólítására a nagyszámban kikerült embercsontokat közelebbi antropológiai
vizsgálatnak vetéltem alá. Az embercsontok a két kutató dr. Kadic Ottokár
és dr. Márton Lajos barátaim közlései szerint a neolitikus és bronczkori
rétegek közt feküdtek és így még a bronczkornál régiebbeknek veendők.
A csontok általában nem feküdtek anatómiai helyzetükben, másszóval elte
metve nem voltak. Igaz ugyan, hogy ebből az egy tényből nem szabad még
arra következtetni, hogy ezek az aggteleki őslakók nem hódoltak a túl
világi életet szolgáló temetkezési ritusnak, mivel sírjaikat utólag is meg
bolygathatták volna. Vizsgálataim folyamán sikerült azonban meggyőződnöm,
hogy itt, legalább részben, tényleg a feltételezett viszonyokkal állunk szem
ben, a mennyiben az embercsontoknak néhánya fel van törve, a törések pedig
régi keletűek, a mint ezt a törési felületüknek s a csont többi részének
egyező patinája mutatja. A törések önmagukban nem adnák még megdönt
hetetlen bizonyítékát annak, hogy ezt ember csinálta, mivel ezeket véletlen
körülmények, például egy-egy lezuhanó szikla is okozhatta volna; a cson
toknak egynémelyike azonban valami késszerű eszközzel látszik megdolgozva.
Ez kétségkívül emberi kéztől ered, s ebből arra kell következtetni, hogy
ezeknek az őslakó törzseknek legalább is egy része emberevő volt s a
velőért feltördelték embertársaiknak csontjait. Nem tudhatni természetesen
eddig, hogy ezek az emberek saját törzsbelieket faltak-e fel, vagy pedig
két ellenséges törzsnek háborúskodása alkalmával ették-e meg egymás
halottjait. Ha több antropológiai anyag, különösen pedig több koponya fog
kikerülni, erre a kérdésre is nagy valószínűséggel meg lehet majd felelni.
Megerősíti ezt a felfogást még az is, hogy a csontok nagy része tűzhelyek
1
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körül hevert, s egyik-másika meg is van égetve s általában túlnyomóan
nagyon fiatal egyénektől származnak. Az említett csontok közt különösen
érdekes két felkarcsont, a melynek proximális része a frontális sík irányá
ban van lenyesve. Érdekes még ebből a szempontból egy felnőtt egyén: ek
az állkapcsa, mely a jobbszélső metszőfogtól a balszemfoghoz menő irányban
van levágva. A mint már emiitettem, a túlnyomóan fiatal egyénektől szár
mazó csontoknak az előfordulása is ezeknek természetes kimúlása ellen szól;
egy felnőtt fiatalemberről bal falcsontja alapján pedig határozottan megálla
píthattam, hogy ezt társai megölték. A processus mastoideus felett a lamina
externa egy mogyorónyi nagyságú helyen be van horpasztva, s ugyanott a
lamina interna egy fillérnyi helyről lepattant, úgy hogy a csontbél (diploe)
láthatóvá lett. Látható még ezenkívül mindkét felületen egy körülbelül
1 cm-nyi elzáródott résnek a nyoma, a mely résen keresztül egy éles, lapos fegy
ver (kés vagy nyílhegy) behatolhatott. Mivel egyik felületen sem észlelni a
csontfelszívódásnak, vagyis a bekövetkezett gyógyulásnak határozott tüne
teit, biztosra vehető, hogy az illető egyén nem élte túl ezt a sebesülést.
Lássuk ezek után röviden az emberi csontoknak egyéb sajátságait.
Teljes koponya eddig csak egy került ki, mivel a többi jelentéktelen koponya
töredék behatóbb megfigyelésre nem alkalmas, egyelőre csak evvel az egy
koponyával szándékozom kissé részletesebben foglalkozni. A koponyát dr.
Lenhossék Mihály egyetemi tanár úr anatómiai intézetében vizsgáltam meg, a
kinek szíves útbaigazításaiért e helyen is köszönetet mondok. Mivel az orra
feltűnően lapos és a jobb falcsont periostitisnek biztos nyomait mutatja,
Lenhossék professzor úrral együtt a luesre gondoltunk, mint e két jelenség
nek esetleges előidézőjére. A kérdés eldöntése czéljából a koponyát Genersich Antal egyetemi tatiár úrhoz vittem, a kinek véleménye szerint a perio
stitis sok más okból is eredhet, s mivel az orrcsontokon semmi pathologikus
elváltozást észlelni nem lehet, a koponyát normálisnak lehet venni. így
tehát feltehető, hogy a lapos orr az illető egyén faji sajátságaihoz tartozott.
A koponya, fogazatából ítélve, egy körülbelül 9—10 éves gyermeké volt.
A homloknak egyenletes, lassú hátrahajlása és a processus mastoideusnak
erős fejlettségéből ítélve a férfinemhez tartozhatott. Hossz-szélességi indexe
74.2, a mely őt a hosszúfejűek közé sorozza. Ez a hosszúfejűség valószínű
leg még fokozódott volna, mivel tudjuk, hogy a hosszúfejű rasszoknak gyer
mekei aránylag kerekebbfejnek. A mai európai koponyáktól a következő
jellegekben tér el: Az arcz rövid és széles, a pofacsontok kiállók, a járomnyulványok felülről nézve kissé láthatók már (pedig ez a phanerozygia a
korral biztosan növekedett volna még). A szemüreg közti távolság nagy, az
orrgyök csak nagyon gyengén bemélyedt, az orrcsontok nagyon tompaszö
get zárnak be, vagyis az orr nagyon lapos volt. Mindezeket a mai európaiak
tól eltérő vonásokat megtaláljuk a különböző mongol rasszoknál, a miért is
ezeket a sajátságokat mongoloidoknak lehet tekinteni. Azonban több fontos
mongoloidbélyeg hiányzik ezen a koponyán, a mennyiben itt először is a
fossa canina erősen fejlett, s a melynek gyenge fejlettsége okozza a mon
goloknak jellemző lapos arczát, másodszor a mongoloknak kevés kivétellel
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rövid fejük van, harmadszor itt az alsó orrszegély elég jól fejlett, s hiány
zanak az orrszegély e ott fekvő gödrök az ú. n. fossae prenasalessek s végül
a szemüregek normálisak, a míg a mongoloidokra a rendkívüli magas szem
üregek jellemzők. Mindezek alapján megállapítható, hogy a koponya eltér
a mai európai típustól, hogy rajta több mongoloid vonás van, anélkül hogy
kifejezetten mongoloid típusnak lehetne mondani. Reméljük, hogy a további
kutatások o kérdésnek tisztázását is lehetővé fogják tenni.
A végtagcsontokból több femur, humerus, radius, ulna egy-két tíbula s
két tibia maradt meg. A femurok hosszából ítélve ezek az emberek általá
ban középtermetűek lehettek. Egyik-másik erősen hajlott, de vannak olya
nok is, a melyek megfelelnek a mai európaiak átlagos görbültségének.
Sokkal érdekesebb ennél az a körülmény, hogy a kikerült czombcsontok
többé-kevésbbé platymerek, a mi abban nyilvánul meg, hogy a csont felső
harmadában elölről hátrafelé össze van nyomva. Ha néhány czentiméternyire a trochanter minor alatt, a hol a szélességi vastagsági index a leg
kisebb szokott lenni, megmérjük a csontnak szélességét és vastagságát, a
kiszámított index általában 80 alattinak adódik. Mivel pedig Manouvrier
szerint 80-tól lefelé kezdődik a platymeria, az aggteleki femurokat általá
ban platymerikusoknak lehet venni (egynek kivételével, melynek indexe 82)
Egy baloldali feni urnák indexe 64.9, a mely Manouvrier értelmében a rend
kívüli erős platymeria körébe esik. A csontok átlagos indexe (6 femurból
számítva) 72, tehát határozottan platymerikusak. Ennek a jelenségnek meg
állapítása azért érdekes, mivel Verneau szerint tudjuk, hogy ez a platy
meria a felső pleisztoczén Cro Magnoni rassznak, valamint a középső pleisz
toczén Grimaldi rassznak rendes sajátsága volt, s ezekben az esetekben ren
desen kombinálódott egy a trochanter tertius alatt előfordulni szokott hoszszanti árokkal, a fossa hypotrochantericával. Az elég nagy számban meg
maradt humerusok (14 darab) szintén tüntetnek fel egy nagyon érdekes
jelenséget, a mely az aggteleki ősembert a mai európaitól megkülönbözteti.
Ez a sajátság a könyökároknak (fossa olecrani) gyakori átlyukasztottságában nyilvánul meg. A mai európai embernél ez csak körülbelül 5°/0-ban, de
több alacsonyabb emberfajtánál (veddák, stb.) gyakrabban szokott előfordulni.
A mi aggteleki embereinknél 39%-ban található ez meg. Ez rendkívüli nagy
százalékszám, a milyen a neolitikus embereknél is, a kikre pedig ez jellemző
volt, csak kivételesen szokott előfordulni. Ezt a jelenséget mindenesetre
isinek kell tekintenünk, mivel ez az mai európai emberekkel szemben az
antropoidoknál és több alsórangú emberfajtánál gyakran szokott előfordulni.
Broca szerint nem mindig szimmetrikus a fellépése és nőknél jóval gyako
ribb volna. A mi eseteinkben is inkább fordul elő a kisebb, graoilisebb való
színűleg női felkarcsontokon, mint a nagyobb, erősebb, s valószínűleg férfi
numerusokon. Bármilyen érdekes legyen is ez a jelenség, azt hiszem, hogy
törzsfejiődéstani szempontból nem tulajdoníthatunk neki döntő jelentőséget,
már csak azért sem, mivel a pleisztoczén embernél nem igen szokott volt elő
fordulni ; ez a jelenség úgy látszik elsősorban a felkar miként való hasz
nálatától függ. A többi végtag és egyéb csontokon, valamint az állkapcso-
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kon sem tudtam semmi olyan jelleget felismerni, mely azokat a mai európai
ember hasonló csontjaitól megkülönböztetné, a miért is ezeknek a részletes
leírását egyelőre mellőzöm. A fogakról csak annyit kívánok megjegyezni,
hogy az egyik állkapocs zápfogai ősi jellegű szép zománczredőket tüntetnek
fel, s hogy a fogak általában rendkívülien koptatottak. így például a fent
részletesebben leirt fiúkoponya esetében az első alsó moláris, a mely csak
két-három éve bújhatott ki, (mivel kibúvási ideje a 7-ik életévbe esik), oly
mértékben van lemajszolva, mintegy 40—55 éves európai embernél. Igaz,
hogy ebben az esetben Lenhossék professzor úr szerint a két fogsornak
rendellenes egymásba illeszkedése is nagyban fokozhatta a fogaknak koptatottságát. Ebből arra lehet következtetni, hogy ezek az emberek való
színűen csontokat is nagy mértékben rághattak és gyenge tisztaság iránt
való érzékük mellett mindeeféle homokos, földdel kevert táplálékot is meg
ehettek, a mely körülmények közt, mint ezt a mai vadon élő emberek pél
dája mutatja, a fogak rendkívüli gyorsan lekopnak. Annak daczára, bogy a
fogak sokszor egészen gyökérig vannak koptatva, cariest csak egy esetben
sikerült észlelnem, két alsó moláris foramen coecum-jában. Ez azt is bizo
nyítja, hogy nem a zománcz fővédelmi tényezője a fogaknak a cariessel
szemben, hanem valószínűleg a fogaknak kémiai összetétele, a melyet a táp
lálék kémiai összetétele is befolyásolhat.
Ezzel befejeztem rövid jelentésemet az aggteleki barlangból az utóbbi
két évben kikerült embercsontokról, a mely leletek a fentebb kifejtett ész
leletek alapján nagyon érdekesnek mondhatók, s nagyon kívánatos volna,
hogy rendszeres ásatások még minél többet hoznának felszínre, hogy minél
nagyobb anyagra támaszkodva lehetne a már eddig is nagyon érdekes ész
leleteket megerősíteni és újabbakkal kiegészíteni. Természetes, hogy azantropológiai anyag rendszeres feldolgozásánál a már régebben Mró Nyáry
Jenötöl kiásott anyagot is figyelembe kell majd venni.
Hülebrand Jenő dr.

A jászdósaí honfoglaláskor! koponyákról.
Craníologíaí tanulmány.
(Első közlemény.)
Faji szempontból elsőrangú fontosságú kérdés előtt áll az anthropologus
akkor, a midőn honfoglaló őseink búvárlatáról, anthropologiai típusainak megálla
pításáról van szó. Mert csak ennek ismerete alapján nyomozhatjuk biztosan fajunk
homályos eredetét, rokonságát s kutathatjuk fel a mai magyarság amaz elemeit,
melyek az évszázados keveredés daczára megőrizték az ősi típusok jellegzetes
sajátságait. De a kérdés a mily fontos, épp oly nehéz is. Nehézzé teszi az ezirányú kutatást főleg az a körülmény, hogy mindezideig nem rendelkezünk nem
csak nagyobbszámú csontváz-, de még koponyagyűjteménnyel sem, melyekről a
régészeti leletek alapján minden kétséget kizárólag be lehetne bizonyítani, hogy
azok tényleg a dicső honfoglalóktól származnak. Szántszándékkal hangsúlyozom,.
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hogy „nagyobbszámú gyűjteménnyel", mert valamely népfaj, néptörzs stb. anthro
pologia! típusát, illetve típusait egy-két koponya és csontváz vizsgálata alapján
megnyugtató biztossággal még a legnagyobb tudós sem állapíthatja meg. Sohasem
lehet ugyanis biztos a felöl, vájjon az egy-két koponya és csontváz vizsgálata
alapján jellegzetes faji sajátságul megállapított bélyegek nem az egyedi (indivi
duális) variatio eredményei-e ? Azt a biztosságot, melyíyel az egyedi változatokat
a jellegzetes faji sajátságoktól elválaszthatjuk, csak az ugyanazon rasszhoz stb.
tartozó egyénektől származó nagyszámú koponya és csontváz lelkiismeretes és
rendszeres vizsgálata adhatja meg. Fontos támpontokat, irányító útmutatást nyer
hetünk ugyan a jövő kutatásokra vonatkozólag egy-két koponya és csontváz vizs
gálata által is, de egyedül azok alapján az illető népfaj, néptörzs stb. típusa leg
feljebb csak némi valószínűséggel, de biztosan semmikép sem állapítható meg.
Már pedig honfoglaló őseink jellegzetes faji sajátságainak kérdése sokkal fontosabb,
semhogy ilyen valószínűségekre építsük. Különben is az ilyen „valószínűségek"
igen könnyen téves irányba terelhetik a kutatást s rendkivül megnehezíthetik a
kérdés helyes megoldását, a mint azt az anthropologia történetében számos példa
bizonyítja.
Ha tehát rendelkezünk is ma néhány határozottan honfoglaláskori magyar
sírból származó koponyával vagy csontvázzal, az a honfoglalók jellegzetes faji
sajátságainak biztos megállapítását illetőleg még mindig igen kevés. Sajnos azon
ban, hogy az eddig megmentett — bár csekélyszámú, de eredetileg hiteles, a
régészeti leletek alapján határozottan honfoglaló őseinktől származó — csontereklyék is, minthogy azoknak kellő fontosságot nem tulajdonítottak, a rendszeres
gyűjtés s az idejében való tudományos feldolgozás hiányában utóbb más helyekről
és más korból származó csontvázmaradványokkal keveredtek össze s olyan álla
potba jutottak, hogy ezáltal a honfoglalók anthropologiai típusainak megállapítása
szempontjából csaknem minden értéküket elveszítették. Már pedig a fentebb emlí
tettekből világos, hogy oly rendkívül fontos kérdés eldöntésénél, a minő a hon
foglalók jellegzetes faji bélyegeinek kérdése, ily kétes anyag vizsgálatából ki nem
indulhatunk. Mindaddig nem is fogunk e fontos kérdés megoldásához közelebb
jutni, míg az anthropologia a régészettel karöltve folytatott új, teljesen szakszerű
ásatások által nagyobbszámú s a régészeti leletek alapján teljesen hiteles, hatá
rozottan bebizonyíthatólag a honfoglaló ősöktől származó koponya- és csontvázgyűjteményhez nem jut.
Ne gondoljuk azonban, mintha már most a jelenleg meglevő — bár a faji
hovatartozás szempontjából kétes — koponya- és csontvázanyag teljesen értéktelen
volna, melyet vizsgálni sem érdemes. Eltekintve attól, hogy a tudomány szempont
jából a legkisebb csontdarab is értékes, fontos a haza bármely vidékéről és bár
mely korból származó koponya vagy csontváz fajunk anthropologiai megismerése
szempontjából is. Tudjuk azt, hogy a honfoglalók bejövetele elött e hazában élt
népek: (a régebbieket nem is tekintve) a hunnok, avarok, szlávok stb. a sok
háború daczára sem pusztultak ki teljesen, hanem mint behódolt, leigázott népek,
szolgák továbbra is megmaradtak, sőt lassan a honfoglalókkal keveredtek s kétség
telenül hozzájárultak a mai magyar nemzet anthropologiai arczulatának kialakítá
sához. A jellegzetes faji sajátságok ugyanis nem vesztek el, hanem egyes vidé-
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kéken, egyes családokban vagy egyes egyedekben hol tisztábban, hol kevertebben
ma is feltalálhatók. Fajunk embertani megismerése szempontjából tehát már sokat
nyertünk azáltal is, ha a különböző korból és helyről származó régi koponyák
és csontvázak tanulmányozása alapján kimutathatjuk, hogy pl. egy bizonyos helyen,
egy bizonyos korban milyen típusú nép élt. S éppen ebben áll a ma meglevő
gyüjtemenyanyag egyik nagy fontossága. Látszólag nem nagy eredményüek ma az
ily kutatások, minthogy a régészeti leletek hiánya folytán a faji hovatartozás még
nem bizonyítható be, de igen értékesek lesznek majd e vizsgálatok eredményei
akkor, ha új ásatások alkalmával új, a régészeti mellékletek alapján úgy a kor,
mint a faj szempontjából hiteles koponya- és csontvázgyííjteményhez jut a tudo
mány. Akkor majd bebizonyítható lesz a mai meglevő gyüjtemenyanyag alapján
egyes vidékekre kimutatott típusok faji hovatartozása is.
Az anthropologia feladata tehát ma a régi magyar típusok felkutatását ille
tőleg nyilvánvalóan nem lehet más, minthogy az ország különböző helyein fel
ásott különböző korú sírokból származó meglevő koponya- és csontvázgyüjteményt
lelőhelyek szerint — származásukat, faji hovatartozásukat illető minden előzetes
spekulatiótól, a biztos régészeti alapot nélkülöző, de tetszetős hypothesisekiől men
ten — a saját szigorúan tudományos módszere alapján rendszeres és lelkiismere
tes buvárlat tárgyává tegye s megállapítsa azok típusát illetve típusait. Kellő
számú ily vizsgálat után kiterjeszkedhetünk arra is hogy a különböző helyeken
talált koponyákat, csontvázakat Összehasonlitsuk, majd pedig azt vizsgáljuk, hogy
azok típusai mennyiben találhatók meg a mai magyarság közt.
Szükségesnek tartottam az itt elmondottak rövid elörebocsájtását, hogy jobban
megérthessük a jászdósai koponyáknak a régi és mai magyar típusok szempont
jából való fontosságát.

A jászdósaí ásatás története.
Vizsgálatom tárgyát 28 db koponya alkotta, melyek ma a Magyar Nemzeti
Múzeum Néprajzi Osztálya birtokában vannak. Az Osztály Igazgatósága szíves volt
megengedni, hogy e koponyákat még 1908 ban részletes tanulmány tárgyává tehet
tem s vizsgálataim főbb eredményeiről a Magyar Néprajzi Társaság 1909 jan.
20-án tartott ülésén számoltam be. Azóta vizsgálataimat még nagyobb mértékben
kibővítettem s részletesen feldolgozva a jelen alkalommal közlöm először. Mielőtt
azonban a koponyák jellegeinek rendszeres ismertetésére áttérnék, foglalkozzunk
•előbb röviden az ásatás történetével s a koponyákkal talált régészeti leletekkel,
mert csak a kérdés régészeti oldalának teljes ismerete alapján alkothatunk magunk
nak helyes fogalmat e koponyák jelentőségéről.- Annál is inkább szükségesnek
tartom a jelen alkalommal a régészeti adatok ismertetését, mert csak nagy után
járással sikerült őket felkutatnom s tudtommal mindezideig nem jelentek meg
részletesen nyomtatásban.
A kérdés régészeti oldalát illetőleg mindenekelőtt az Archaeologiai Értesítő
1896. évi XVI. évf. 2. sz. 179—180. oldalán talált következő sorok kötötték le
figyelmemet:
„A n. múzeumi régiségtár gyarapodása 1895 október—deczemberben: Jász-
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Dósáról az ottani őskori telepről ajándékozott liartalus Gyula 2 db. agyagedényt,
7 db. csontszerszámot, egy rézvésőt, csonka csontlemezeket, oly faragott díszekkel,
a minők a magyar honfoglalási korra jellemzők, 2 db. lópatát és egy gipszgolyót.
Ugyanonnan hivatalos ásatás eredménye gyanánt került a n. múzeumba 13 db.
•őskori lánczszem aranyból, 72 db. csont, kagyló, agancs és halszálka hulladék,
27 db. agancs és szúrószerszám töredék, rovátkos ékítésü agancstárgy, egy szár
nyas átlyukasztott szárcsontjának töredéke, 17 db. csontár, 6 db. csontvéső, 3 db.
átfúrt csontbalta töredéke, 2 kőbalta, 2 kőbunkó, 3 csiszolókő töredéke, 4 agyaghálósúíy, 70 agyagedény és edénycserép, 3 agyagkorong, 4 faltapasztöredék,
2 szenesedéit farészlet, 24 db. borostyángyöngy, 15 db. apró aranypityke, össze
rozsdásodott bronz pitykókböl és apró hengertekercsekből támadt két gömb, 7 db.
bronzhengertekercs és töredék, 1 bronzlemezke töredéke, négy darabkára tört
lemezes bronzcsüngö."
Dr. Supha Géza úr lekötelező szívessége folytán eme közlés alapját alkotó
Régiségtan Napló megfelelő adatait is sikerült megtekintenem, hol a következőket
találtam :
Régiségtan napló 13. 1895. } 125. |
„Okt. 1. Jász-Dósa: Sarlós Boldogasszony kápolnája, egy csuporban találták:
1— 13. Őskori, szívalakú aranylánczszem, 1 4 / l 6 és 1 / 2 U súlylyal— 13 db.
1 4 — 45. Őskori csont, kagyló, agancs és halszálka konyhahulladék = 32 db.
4 6 — 72. Őskori agancsszerszám gyártási hulladék és szúrószerszámtöredék = 27 db.
7 3 — 74. Őskori kettétört, rovátkos ékítésü agancstárgy = 2 db.
75. Őskori szárnyasállat átlyukasztott szárcsontja = 1 db.
7 6 — 92. Őskori csontár = 17 db.
' 9 3 — 98. Őskori csontvésö = 6 db.
9 9 — 1 0 1 . Átfúrt baltatöredék = 3 db.
1 0 2 — 1 0 3 . Őskori csiszolt, átfúrt köbaltatöredék = 2 db.
104 — 1 0 5 . Őskori csiszolt kögolyó = 2 db.
106 — 1 0 8 . Őskori tétlen csiszoló (gabonazúzó) == 3 db.
109—112. Agyaghálósúly = 4 db.
1 1 3 — 1 8 1 . Őskori edény és edénytöredék — 69 db.
1 8 2 — 1 8 4 . Őskori korongocska = 3 db.
185 — 1 8 8 . Őskori sártapasztőredék a ganyhók falából = 4 db.
1 8 9 — 1 9 0 . Őskori szenesedett fa = 2 db.
191. Őskori egyfülü agyagbögre körtealakú testtel, nyaka és füle letörött.
Ebben a bögrében volt szón és hamu maradvány ok közt:
1 9 2 — 2 1 5 . 24 db. borostyángyöngy = 24 db., továbbá
.216—230. 15 db. apró aranypityke, két ellentett oldalán lyukkal = - 1 5 db,
2 3 1 — 2 3 2 . 2 db. hasonló, de brouzpitykékből és bronzspirálhengerkékböl egybe
rozsdásodott tömb = 2 db.
2 3 3 — 2 3 9 . 7 db. bronz spirálhengerke és hasonlóknak töredékei = 7 db.
240. 1 db. bronzlemeztöredék = 1 db.
2 4 1 — 2 4 4 . 1 db. bronztekercs korongosvégü csüngödísz 4 töredéke = 4 db.
Mindezek a 191. PZ. bögréből vétettek ki, melynek tartalmából még
kiválogatható volt:
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245. Faszéntörmelék — l tálczáeskán.
246. Pörkölt gabnaszemek.
247. Porló fehér agyag.
Az Orsz. Rég. és Embertani társulat hivatalos küldeménye Semayer Vilibáld
millenáris ásatásából."
Ugyanott:
| 128. |
„Okt. 11. Jász Dósa Kápolna halom:
1— 7. Őskori csont és agancs szerszámok (ár, tőr, véső) = 7 db.
8—-12. Őskori agyagedények és agyagedénycserepek.
13—16. Honfoglaláskori csontborító lapok oldalukon szabzszanid virágminták
fara
gással (egyik darab állatfejbe végződik) = 4 db.
17—18. Lópaták = 2 db.
Főtiszt. Bar talus Gyula aj. (Eger)."
A Régiségtan Napló emez adataiból arról győződünk meg, hogy a jászdósai
leletek két különböző korból származnak, nevezetesen legnagyobb részük az ős
korból s egy kis részük a honfoglalás korából való. Hallgat azonban a Régiség
tan Napló magukról a koponyákról. Pedig éppen azt volna fontos tudni, hogy a
koponyák mily körülmények között ásattak ki s a felsorolt régészeti leletek közül
melyek találtattak a koponyákkal. Ezért részletesebb felvilágosításért Főtiszt. ])r.
Bartalos Gyula úrhoz fordultam -— mint a ki a nevezett leleteket a Régészeti
Osztálynak beküldötte. Dr. Bartalos a legnagyobb szívességgel válaszolt kérdé
seimre s minthogy levelének minden szava fontos a szóban forgó kérdés régészeti
oldalának helyes megítélése szempontjából, azért szószerint közlöm azt.
1908 nov. 21-én kelt levelében a következőket írja dr. Bartalos
•.
,,Bővebb értesítést kíván a dósai kápolnahalomból kiásott koponyák tanul
mányához ; szívesen állok szolgálatára.
Két ízben ásattam ott; először 1893-ban, másodszor Semayer V. és Hild Vik
tor kíséretében, 95-ben s meggyőződtem, hogy e halom őskori telephely, melyet
kettős körsáncz és vízállóhely övezett.
Nyolcz fekveten hatoltam l e ; az alsóban bronzvésőre találtam; fokonként
feljebb tüzpatkákra, edénytöredékekre leltem, melyek nem voltak grafitosak ; egyik
csuporban arany ékszer is volt, melyet Semayer V. úr ásott ki a Múzeumnak.
A felső rétegben paticsfonás és kiégetett agyagtapasznak nyomaira akadtam,
konyhahulladékokkal és csonteszközökkel.
Ezen rétegen törte át sírjait utóbb azon új jövevény népfaj, mely lovait is
eltemette az elhunyt vitézekhez. Ily vitéznek koponyáját küldtem be az anthropologiai gyűjteménybe a többi közt, kinek fején három forradás vagyon, egyik láb
szára is el volt törve.
E nép faj a mienk volt; ezt látszik igazolni ama kardhüvely csont faragványa, melyet Hampel nA honfoglalás kútfői" akadémiai kiadványban a GIV-ik
táblán három ábrában mutat be, metytt első ásatásomnál találtam a dósai halmon;
többi részletét hiába kerestem.
A halmon alul került elő az a román bronzkereszt is, melynek ábráját
„Magyarország műkincsei" czímű munkának I. kötete a 68-ik lapon közli és ma
is birtokomban van.
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Mi módon kerülhetett ez a keresztény jelvény a lovas sírok közelébe? Nem
tudom.
A dósai kápolna csak késő keletű, t. i. 1728-ból való. Rab György plébá
nos költségén épült. A dósai paróchia is csak 1704-ben keletkezett. Dósa volta
képen Négyszállás és Borsó-halma elpusztult községek maradványa. E puszták
pedig délre esnek, mig a kápolnai halom éjszakra vagyon tőle.
Itt tehát templomcinteremről nem lehet sző. Négyszálláson mutatják még ma
is a templom helyét. Magam is felnéztem e helyeket, próbaásatást is tettem ott,
a mennyiben Gyárfás szerint a Bartalos család bírta e tájékot a XV-ik században.
A kápolna halom körül további kutatást azért sem tettem, mert nem vették
jó néven, hogy ott a halottakat bolygatom."
Minthogy e sorokból még nem alkottam magamnak tiszta fogalmat a kopo
nyák kiásásának minden körülményéről, újabb levélben foTdultam Dr. Bartaloshoz,
a ki feltett 10 kérdésemre ismét lekötelező szívességgel a következőkben vála
szolt :
„ 1 . Az általam beküldött koponya a halom északi síkján találtatott azon a
színvonalon, melyen 1895-ben a 28 koponyát is találtuk, csakhogy ez utóbbiakat
dél felé nyitott árokban az előbbiektől néhány lépésnyi távolban.
2. E kérdésre nem tudok határozott választ adni, a mennyiben én akkor
Szent Mihály napi búcsú alkalmával egyházi szónoklattal voltam elfoglalva, hogy
viszonozzam a plébános vendégszerető szívességét, ki Semayer Vilibáldot, Hild
Viktort és engem lekötelező szívességgel ellátott. Én csak az ásatás helyét
mutattam meg s este az eredményt tekintettem meg, valamint a munkabérek
kifizetését eszközöltem; így a 28 koponya kiásatásának részletei felől a fent
nevezett két úr adhat felvilágosítást.
3. E kérdésre annyit válaszolhatok, hogy lócsontokra bukkantak, de bőveb
bet szintén a két úr nyújthat.
4. A csontfaragvány, melyet HampelneJc beküldöttem, előbbi ásatásomból
származik, melyet 1893 szept. 27., 28-án eszközöltem, onnan, hol a beküldött
forradásos koponyát leltem.
5. Kardra nem bukkantunk;
Palugyay valószínűleg a plébániai
évkönyv
ből merítette állítását, mely eképen hangzik: „In occidenlali verő plaga huius
territorii confiietum horrendum evenisse demonstrat colliculus in piano exurgcns
ex ossibus humanis ac equorum, quibus dum et quando particulae armorum, uti
gladiorum confractorum repertae sunt".
6. A sirok ircdetére nézve véleményem, hogy mint már előbbi levelemben
mondottam, e halom ősi néptelep volt; a 8-ik fekvetben bronzkori vésőre istaláltam. Nem egy vesztett csatának ossariuma tehát ez, mint a felületben talált
csontvázakból tévesen ítélték, hanem egy új beköltözött népnek temetkező helye,
melynek legalsó sírja a harmadik fekvetig ér, legtöbb azonban a felületen egy-két
ásónyomra található. Ama faragott csontlemezre támaszkodva, Egerben tett hasonló
észldeteim szerint, is én e sírokat a honfoglalás korából
származtatom.
7. E kérdésre már a fentebbiekben megadtam a választ; némi kétséget
okozhatna a honfoglalás korából való származtatás ellen ama byzanczi müvü bronz
kereszt, melyet minap is emiitettem, utalva a „Magyarország Műkincsei "-ben
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található rajzra; de ez nem a Kápolnahalmon, hanem a szántóföldeken lentebb
a szántásban találtatott.
8. Ez kétséges, mert tény, hogy a török a magyar népfajt azon területen
•csaknem egészen kipusztította, mint Jászberény városának okmányaiból is olvassuk,
csak a török elüzetése után népesedett az meg a Nógrád, Gömör megyékből
származó lakosokból, mint a családnevek: Fajty, Balajthy, Zabary, sőt tótos
hangzásnak is, mutatják.
9. Mostan, tekintve, hogy a halom be van fásítva s a nép kegyeletbe ütköző
ténykedésnek tartaná, a mit magam is, jóllehet pap vagyok, tapasztaltam, az
ásatás elé nehézségek gördülnének, ha csak a hatóság közreműködésével nem
történnék.
10. A halmot több helyen megbolygatták és pedig a kápolna építésénél,
kereszt felállításnál, melynek helyén magam is közel egymáshoz 17 koponyát
leltem, továbbá az aljban, a remetelaknál. Egyébképen azért nehéz eligazodni,
mivel az újabb temetkezés jelenségei a régibb telep helyeivel keverve találhatók."
Bartalos által közölt emez adatokat megerösitelte dr Semayer Vüibáld is,
a ki a második ásatásnál, mint a Nemzeti Múzeum hivatalos kiküldötte vett részt.
Ugyancsak dr. Semayertől értesültem arról is, hogy amaz őskori leletek, melyeket
a Régiségtári Napló felsorol, nem a halom ama részéből ásattak ki, hol a kopo
nyákat találták, hanem attól lentebb a Tárna kiöntési helye felé találtattak ú. n.
terra mare-kban.
Ezek után már most a koponyák története röviden a következőkben fog
lalható össze.
A szóban forgó, számszerint 28 darab koponya Jász-Dósa község határá
nak nyugoti részén síkon álló „Boldog-Asszony kápolna" dombjából ásatott ki,
„melly dombban — a mint ifj. Palugyny Imre1 1854-ben írja — már több ízben
emberek csontjai, vasak, karddarabok találtattak".
A koponyák két ásatásból származnak. Az első ásatást 1893 szeptember
27-én és 28-án dr. Bartalos Gyula eszközölte. Ez alkalommal egy sebesült
koponya, törött czombcsont és lócsontok, valamint 3 db kardhüvely díszítésére
szolgáló faragott csontlemezke került elö. A második ásatást 1895-ben ugyancsak
Bartalos
Gyula eszközölte Semayer Yilibáld és Hild Viktor társaságában, a
mikor is a halom déli felében vont kutató árokban — ama helytől, hol Bartalos
1893-ban a fent említett leletet találta, néhány lépnyire, ugyanazon szintben —
soros sirokra bukkantak, melyekből 27 db koponyát ástak ki. A sírokban — a
mint Bartalos értesített — lócsontokat találtak ugyan, de egyéb mellékletet nem.
Ezen második ásatás által világos lett, hogy nem harczi temetővel van itt dolgunk,
A mint azt a régi iratok említik, hanem egy lovas nép soros sírjaival, béke
temetőjével. Ezt bizonyítja az is, hogy a 28 koponya között nemcsak felnőtt
férfiak, de gyermekek és aggastyánok, söt nők koponyái is előfordulnak s a
koponyákon semmi nyoma sincs oly sérüléseknek, melyek halált okozók lettek
volna. Mindössze három koponyán találunk sebhelyet, de ez is még az életben
beforrad sebre vall.
Felmerül már most az a kérdés, hogy a két ásatás alkalmával előkerült
koponyák együvé tartoznak-e? Együvé tartozásukat több körülmény bizonyítja:
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ú. m. a két lelőhelynek csak néhány lépésnyi távola, az azonos tálalási körül
mény s a koponyákat bevonó lepedék (patina) színének megegyezést;.
A sirok korát s a koponyák faji hovatartozását a nagyobb számú régészeti
mellékletek hiánya miatt, sajnos, nem lehet minden kétséget kizáró biztossággal
megállapítani. Mindazonáltal mégis vannak némi útbaigazító adataink. így a sirok.
elrendezödése, valamint a bennük talált lóesontok azt mutatják, hogy egy jövevény
lovasnép nagy béke temetőjével van itt dolgunk, a mely nép halottaival lovait iseltemette, ha nem is egészben, legalább részben. A sírmellékletek hiánya egyúttal
arra vall, hogy a közrend, a köznép temetője lehetett ez. Korát illetőleg a hon
foglalás korából vagy legfeljebb a királyság első századából való. Ezt bizonyítják
legfőképen ama faragványokkal díszített kis csontlemezkék, melyeket úr. Bartalos
Gyula az első ásatás alkalmával talált. Eme csontlemezkék kardhüvely díszítésre
szolgáltak s Hampel József „A magyar honfoglalás kútfői" czímü akadémiai
kiadvány CIV-ik tábláján három 1 ábrában mutatja be őket, mint a honfoglalás
korára jellemzőket. Ugyanott 2 Hampel József a következőket írja róluk:
„C1V. tábla k) 'Bartalos Gyula úr Egerből a n. múzeumnak 1896-bai*
ajándékba küldött őskori régiségeket, melyek a jász-dósai káptalani halom Őskori
telepéről származnak. Ugyanazon küldeményben volt három faragványos csontlemez.
töredéke. A közelebbi küldeményekről, melyek közt e töredékek előkerültek, a.
küldő nem adhatott felvilágosítást.
1. Csontlemez 3 cm széles és 7— 8 cm hosszú, alja érdes felületén laposdomborművű ornamentika van kifaragva. Két párhuzamos széle és egyik keskeny
vége épségben maradt és ez ferde hajlással záródik; másik keskeny végén új
törés. A lemez valószínűleg kardhüvely végét díszítette, miként hasonló csontlemezeket ily alkalmazásban a pilini és nemesócsai sírokból is ismerünk; meg
erősítése a két kerek lyuk segítségével történt, mely mintegy 1*5 cm nyíre a.
végétől egymás mellett a lemezen át van fúrva. A töredék legnagyobb érdekes
ségét a laposan kidomborodó ornament képezi, mely a hossztengely irányában,
közös törzsből kétfelé váló és ismét a közép felé visszahajló növénymustrát mutat;
a két ág kiindulási szögéből mindig csúcsba futó levólidom emelkedik és hasonló
levélféle emelkedik a lemez szélén az ágak legszélső kihajlásából. A legfelső időn*
két ága körded hajlású csonka szárban egyesül és e szártól jobbra-balra egy-egy
körben végző fekvő levél látszik, melyek közül a balfelőli csonka, míg a jobbik
nak végzésén csúcsba futó álló levél is elfér, mely mutatja, hogy a mustra két
szélén nem teljes, de lemásolták és kiemelték oly szélesebb mustrából, melyben
az álló féllevelek egész levelek voltak és a tövükből széthajló ágak közepén
állottak. A galgóczi, szolyvai és törteit leletekben többféle alkalmazásban
látunk
hasonló mustrákat, a miért indokolt, hogy a töredéket és a vele lelt másik két
töredéket is honfoglalási korabeli sírból származtatjuk.
2. Csontlemez töredéke,
egész hossza 7 cm. Csak egyik hosszú széle maradt épségben, de az elég hatá1
Érdekes, hogy Hampel József csak három, míg a Régiségtan Napló négy ilyen
csontlemezkét említ.
3
A magyar honfoglalás kútfői. A honfoglalás ezredéves emlékére a Magyar Tud.
Akadémia megbízásából szerk. Pauler Gyula és Szilágyi Sándor, Budapest, 1900. VI.
A honfoglalási kor hazai emlékei. Ismerteti: Hampel József 740—741 oldal.
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rozottan mutatja, hogy a lemez formája egy görhe hard, hüvelyének hajlásúra
idomult, melynek díszítésére szolgálhatott. A felületen laposan kifaragott ornamen
tikából kevesebb maradt fenn, mint a másik lemezen, de biztos, hogy egész hasonló
mustrájú volt az ornament és csak a széthajtó ágak szögéből felálló levél idoma
más, itt ugyanis egyszerű levél helyett hármas palmett emelkedik ki. 3. Szintén
•csontból van faragva és fenntartási állapotára nézve a másik két darabbal meg
egyező, egy állati fejben végződő csonka töredék, a fej is csonka, csak a nyak
két széle maradt épségben : hogy ez a töredék is kard díszítésére szolgálhatott,
valószínű."
Dr. Bartalos Gyula az egri honfoglaláskori sírok felásatásánál szerzett tapasz
talatai alapján is honfoglaláskorúaknak tartja a jászdósai sírokat.
A szóban forgó koponyák tehát a legnagyobb valószínűség szerint a hon
foglalás korából vagy legkésőbb a királyság első századából származnak. Faji
hovatartozásukat azonban minden kétséget kizáró döntő bizonyítékok híjján nyílt
kérdésnek kell tekintenünk.
A kérdés régészeti oldalának emez ismertetése után már most áttérhetünk
& koponyák cranioscopiai és craniometriai jellegeinek rendszeres vizsgálatára.
A mérések végzésénél követett eljárásomat majd az egyes méretek tárgyalásánál
fogom ismertetni.

A jászdósaí koponyákról általában.
A 28 koponya szemlélése az első pillanatban azt a látszatot kelti, mintha
valamennyi ugyanazon egy anyától származott volna, oly annyira megegyező
típusúaknak látszanak. A tüzetesebb vizsgálat azonban csakhamar meggyőz ben
nünket, hogy a koponyák nemcsak kor és nem szerint, de az egyes morphologiai
és méreti jellegek tekintetében is különböznek egymástól. Sőt vizsgálataim alapján
arra a meggyőzödéste jutottam, hogy a koponyák típusúakat illetőleg nem egysé
gesek, hanem több típus keveredését mutatják.
A koponyák életkora. Az életkor meghatározása — különösen régi kopo
nyáknál — nem könnyű feladat, sőt pontosan egyáltalában meg sem határozható,
annyira változó a varratok összeforradásának ideje. Már pedig a fogak kibúvása
után ezek szolgálnak a kormeghatározásnál legfőbb támpontul. A 28 db jászdósai
koponya közt a gyermektől a 70 éves aggastyánig minden korú egyén koponyája
előfordul. A legtöbb 4 0 — 5 0 év közt van. A koponyák eloszlása életkor szerint
a következő :
20 évnél fiatalabb
20—30 év közt van
30-40 ,
., „
40—50 „ „ „
50-60 ., „
60-70 „

= 4 = 14-28%
= 2 — 7-14 .,
= 4 = 14-28 „
= 12 = 42-86 ,
= 4 = 1428 „
= 2 = 7-14,,
Összesen = 28 = 99-98%

A mi a nem-et illeti, a jászdósai koponyák közt a férfiak és nők körül
belül egyformán vannak képviselve. A 28 koponya közül 11 határozottan férfi s
10 női típusú; 4-nél nem lehetett a nemet biztosan eldönteni, 3 pedig gyermek.
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A koponyák színe. A jászdósai koponyákon a külső csontréteget borító
lepedék (patina) világossárga színű, a mely sokszor egészen világosszürkébe megy
át, néhol viszont sárgább foltokkal van tarkítva. A patina világos színe _ — a mely
az eröä kilúgozódás eredménye — azt bizonyítja, hogy e koponyák már tényleg
igen régóta (legalább 7—800 év óta) feküsznek a földben. Abból egyúttal, hogy
mind a 28 koponya azonos színű, arra következtethetünk, hogy egymásután nem
nagy időközökben kerültek a földbe.
A koponyacsontok megtartási állapota igen ép. A hosszú idő daczára, a
külső tömött csontállomány (Tabula externa) alig változott s apró likacskák, mint
az erős kilúgozódás következményei, csak igen csekély számban észlelhetők rajtuk.
Különösen a férfikoponyákon igen ép a külső csontréteg. A koponyacsontok eme
feltűnően jó megtartási állapotának egyik oka az, hogy a domb felszínéhez közel
feküdtek, hol a nedvesség gyorsan lefolyhatott s így nem tette a külső csont
réteget mállékonynyá. A fő-ok azonban kétségkívül a tömör csontallomanynak
igen erős fejlettségében, általában a csontok vastagságában keresendő. Oly erős,
vastag csontozatú koponyák, mint a minők körülbelül ezeréves földbenlétük
daczára a jászdósai férfikoponyák, ma már igazán ritkaságszámba mennek. Ezzel
kapcsolatos a koponyák felületének érdessége, a léczeknek, tarajoknak, dudoroknak stb. erős fejlettsége, a mi arra vall, hogy a jászdósai koponyák tulajdonosai
erős, izmos egyének voltak.
A tömör csontallomanynak emez erős fejlettsége a Iegkézzelfoghatóbban a
koponyák súlyában nyilvánul meg. A 28 koponya közül csak 13-nál mérhettem
meg a koponyasúlyt, minthogy a többinél hol az arcz-, hol pedig az agykoponyá
nak kisebb-nagyobb részei hiányoztak. Eme 13 ép koponyánál a koponyasúly
alsó állkapocscsal együtt 480 és 940 gramm határértékek között ingadozott.
Az arithmetikai középérték 665-77 gramm. Tekintetbe véve azonban azt, hogy több
koponyánál a fogak egy része hiányzott, a 13 jászdosai koponya átlagos súlya
állkapocscsal együtt egész bátran 670 grammnak vehető. Négy határozottan férfi
koponyánál a közép koponyasúly alsó állkapocscsal együtt 825*25 gramm, öt női
koponyánál pedig 608'20 gramm volt. A különbség a két nem között 2 1 7 0 5 gramm,
a mi igen nagy. Hogy a jászdósai koponyák súlyának nagyságát jobban értékelni
tudjuk, felemlítem más szerzőknek a mai magyarokra vonatkozó hasonló adatait.
Mihálkovics1 szerint a budapesti tudomány egyetem I. sz. anatómiai múzeumában
őrzött hat magyar származású férfikoponya súlya középértékben állkapocscsal
együtt 747-8 gramm, a mely érték 77-65 grammal kisebb, mint a jászdósai férfi
koponyák közópsúlya. Az alsó állkapocs középsúlyát Mihálkovics e hat férfi
koponyánál 86'5 grammnak találta. Én a jászdósai koponyáknál csak egy állkapcsot
mérhettem meg külön — minthogy a többi a koponyához volt erősítve — és
súlya 90 gramm volt. Weisbach'2 29 db 2 1 — 3 8 éves magyar férfikoponya közép
súlyát állkapocs nélkül 596-02 grammnak találta. A jászdósai férfikoponyáknál a
]

Dr. Mihálkovics Géza: A mozgószervek anatómiája. Budapest, 1898. 232. oldal.
Dr. A. Weisbach: Beiträge zur Kenntnis der Schiidelformen österreichischer
Völker. Wiener medizinische Jahrbücher. 1864. Bd. I. S. 61. és Dr. Krause Károly
Fr. T.: A leíró emberboneztan kézikönyve. Ford. Dr. Mihálkovics Géza. I. kötet. Buda
pest, 1881. 106 old.
s

344

DR. BARTÜCZ LAJOS

koponyasúly állkapocs nélkül = 825-25—90 gramm = 735-25 gramm, a mi ismét
139'23 grammal nagyobb, mint a Weisbrich által nyert érték. Érdekes, hogy más
helyen WeisbachHO koponya vizsgálata alapján 615" 14 grammnak említi a magyar
koponyák átlagos súlyát, valószínűleg nemcsak férfiakat, de nőket is értvén alatta,
de még ezen középérték is 54-86 grammal kisebb a jászdósai koponyák átlagos
(c? és $ ) koponya súlyánál, dr. Török Aurél'2 a kolozsvári boncztani intézet
koponyáin végzett vizsgálatai alkalmával a legkisebb koponyasúlyt egy nöi kopo
nyánál 3 0 0 6 5 grammnak s a legnagyobb koponyasúlyt egy férfikoponyánál
877-50 grammnak találta állkapocs nélkül, a miből 589-08 gramm mértani közép
értéket nyerünk. Mindezen adatok világosan bizonyítják, hogy a jászdósai kopo
nyák súlya főleg a férfikoponyáknál, jóval nagyobb a mai magyarok átlagos
koponyasúlyánál.
Sebesülések, kóros elváltozások nyomai a jászdósai koponyákon nem igen
észlelhetők. Mindössze két koponyán találtam kardvágástól s egyen ütéstől származó
forradás nyomát. Egy esetben pedig a nyakszircsont alapi oldalsó részén (partes
laterales) ama helyen, hol a mellékcsecsnyúlvány (Processus paramastoideus)
szokott néha előfordulni, gumószerü erős, tömör csontkinövést észleltem. A csontállománynak Öregkori (senilis) sorvadása sem fordult elő.
A koponya varratok alakzata, Összeforradása rendes. Csipkézettségük valami
vel egyszerűbb, mint a mai koponyákon. Csak a lambdavarrat (Sutura lambdoidea)
túltengése fordult elö néhány koponyán. Varratközti csontok (Ossa suturarum)
igen ritkák. Igen korai vagy deformálólag ható varratösszeforradásókat sem észleltem.
Mindössze egy koponyánál fordult elő kisebbfokú nyeregfejüség (Clinocephali*)
Általában feltűnő, hogy a jászdósai koponyákon az egyes koponyarendellenségek
igen ritkák. Mindezeket különben a koponyák morphologiai leírásánál fogom
részletesen ismertetni.
Ezek után már most áttérhetünk a koponya két főrészének ú. ni. az
agykoponyának és arczkoponyának részletesebb craniometriai és cranioscopiai
vizsgálatára.

Az agykoponya nagysága és alakja.
Az agykoponya nagysága legfőképen a kerületi méretekben, valamint a köbtartalomban (capacitas) nyilvánul meg, azért mindenekelőtt ezekkel foglalkozzunk.
Az agykoponya hrületi méretei. Háromféle kerületet mértem, ú. m. a víz
szintes, nyíl- és harántkerületet. A vízszintes kerületnél a homlok, halánték és
nyakszirt legkidomborodóbb pontjain (glabella — euryon — extrem um occiput —
euryon-—glabella) 3 keresztül vezettem a mérőszalagot. A nyílt tányú kerületet a
tarhelytől (glabella) 4 kiindulva, középvonalban a koponyatetőn keresztül az öreglik
' Dr. A. Weisbach: Die Schädelform der Türken. Separat-Abdruck aus dem
„Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien." Nr. 8 und 9. Wien, 1873. S. 33.
2
Dr. Torok Aurél: „Közlemények a kolozsvári boncztani intézet koponyagyüjteményéből." Kolozsvári Orvos-Természettudományi Értesítő 1879. II. füzet. — Továbbá:
Grundzüge einer systematischen Kraniometrie. Stuttgart, 1890. S. 59.
3 4
Dr. Aurél von Török: Grundzüge einer systematischen Kraniometrie. Stuttgart.
1890. S. 151—164.
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(foramen occipitale magnum) hátsó szélének közepéig (opisthion) 1 mértem.
A haránt kerületet pedig úgy határoztam meg, hogy a mérőszalagot az egyik
fülnyílás felső szélének közepétől (auriculare) 2 merőlegesen felfelé a koponya tetőn
át a másik oldali fülpontig (auriculare) vezettem.
A vízszintes kerületet 24, a nyílirányú kerületet 22, a haránt-kerül etet
pedig 25 koponyánál mértem meg.
Az agykoponya e három kerületére vonatkozólag nyert legfőbb eredményt
az alábbi táblázatban foglaltam össze. Egyúttal összehasonlítás kedvéért közlöm
más szerzőknek régi és mai magyar koponyákon végzett vizsgálatainak idevágó
eredményeit.
1. Vízszintes kerület
1

Jászdósai koponyáknál .
Lenhossék:3 7 honfogl.
kori koponyánál . . .
Lenhossék :* 12 boncztani
koponyánál . . . . |
Griüner:'' 149 mai ma- i
gyarországi koponyánál i

2- Nyílkerület
mini
mum
min

477

554 519-33

337

398 368-91

279

335 303-72

500

535 533-43

335

368 356-33

—

—

—

504

535 518-35

340

396 36458

—

—

—

457

555 513-77

309

388 349-39

272

342 308-12

maxi
mum
mm

maxi
mum
mm

3. Harántkerület

arithm.
közép
mm

1 mini
mum
mm

arithm. mini
közép
mum
mm 1 mm

maxi
mum
mm

arithm.
közép
mm

í
Ez adatok azt bizonyítják, hogy a vízszintes és nyílirányú kerület a
honfoglaláskori koponyáknál (jászdósai és Lenhossék koponyái) nagyobb mint a
mai magyar koponyáknál. A nyilkerüíetnél látszólag kivételt képeznek Lenhossék
honfoglaláskori koponyái, ennek oka azonban abban keresendő, hogy ez a közép
érték csak három koponyára vonatkozik s ezek egyikénél feltűnően kicsi a nyílkerület. Ha csak a két szeged-öthalmi koponyát vesszük figyelembe, arithmetikai
középül 367 mm-t nyerünk, a mi igen közel áll a jászdósai koponyák arithmetikai
középértékéhez. A haránt kerület a jászdosai koponyáknál kisebb, mint a mai magyar
koponyáknál. Az is kitűnik ezekből az adatokból, hogy a jászdósai koponyák
a kerületi méretek tekintetében igen megközelítik a Lenhossék honfoglaláskori
koponyáit, főleg a szegedöthalmiakat. Ama körülmény pedig, hogy a vízszintes és
nyílirányú kerület a jászdósai koponyáknál nagyobb, a haránt kerület pedig kisebb
mint a mai magyar koponyáknál, azt mutatja, hogy a jászdósai koponyák a nyílirány
ban, a mai magyar koponyák pedig haránt irányban fejlettebbek, azaz előbbiek
hosszabbak, az utóbbiak szélesebbek, a mint azt különben a hosszúsági és széles
ségi méretek tárgyalásánál részletesebben látni fogjuk.
1 3

Dr. Aurél von Török: Grundzüge einer systematischen Kraniometrie. Stutt
gart. 1890. S. 151—164.
3
* Lenhossék József: Az emberi koponyaisme. Cranioscopia. Budapest, 1875.
138 old. — és: A szeged-öthalmi ásatásokról. Budapest, 1882. 40 oldal.
* Grittner Gyula: Craniologiai vizsgálatok magyarországi lakosok koponyáiról.
Bölcsészettudori értekezés. Budapest, 1885. 37 old.
Néprajzi Értesítő. XIV.
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A 3-féle koponyakerület egyes méret-értékeinek
a jászdósai koponyáknál.
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=—
==
=
=
=
=
=
=
=

o:

Ö-00\ _
O'OO eV
O'OO
4-17
O'OO |!
O'OO
O'OO Ä.
c
O'OO !0

s

8'33
O'OO
0 00

417
000
4-17
O'OO

||
Is
?

50

II

000
0 00 VH

o-oo

0 00
0.00

1

000
000
000

W5
Á
o

O'OO
T
O'OO

417) ^

78 e g y s é g

r ü 1 e t

Ny í l k e
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

gyakorisága

=

0 =
0 =
0 =
1 ==
1 =
2 =
0 =
0 =
0 =
0 =
0 =
1 =
0 =
1 =
2 s=
0 =
1 =
0 =
1 =

0'00> ^
ÓIM)

O'OO
O'OO II
4-55 íj4'55 *
9-09 » i
000
O'OO
O'OO
O'OO
O'OO

S>
;

'

* 53

4'55
O'OO
4'55
9'09

•

II
g
Is
CO

op
aj

O'OO e.
4-55 ts
O'OO -^
4-55J 3Í

O'OO *4-

I n g a d . - s z e l e s s . = - 3 3 7 — 3 9 8 m n1

=

42
43
44
45
46
47
'48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

62 e g y s é g

000) s?
O'OO
O'OO

4'55
000
4'55

is.
ÍN.

II
^

O'OO

909
000

1!

O'OO *H
4 ' 5 5 1 CM
1
O'OO 1
O'OO

000
O'OO
O'OO
O'OO
O'OO
O'OO

000
455

1

cS

CA
CO

1

QC

^o

g
g»

-o
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Ssz. mm.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

Koponya

=

1 =

°/o

0 =
0 =
1 =

= o=
=
=
=
=
=
=
=
=
—
=
=
=
=s

0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ssz. mm.

4-001

20
21
O'OO
22
II
0 00
23
*
4-00 1
24
25
o-oo
0 0 0 S#- 26
4 00 ii i 27
0 0 0 I I. 28
0 0 0 ,i|l 29
000
30
4'00
31
4 0 0 !M i 32
4-00
33
4-00
34
000 s
35
4-00 -?
36
4-00 -<'
37
38
4'00,

= o = - o-oo
=
=
=

H a r á n t k e r ü 1e1

a

1:
i=

j

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

Koponya

=
=
—
=
=
=
=
=
=
=
=
—

0
0
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0

=

1

=
=
=
=
—
=

0
1
1
0
1
1

n

| Ssz. mm.

/o

= 0 001
= o-oo
— 12'00 3
— 0 0 0 II
= 4-00 i
= 0 00 ?
= 400
— o-oo
= 4-00 s ^
= o-oo
= o-oo
= 000
4-00
= i
= o-oo -,
— 4'00
= 4-00 s
= 0 0 0 u"
= 400 a
= 4-00

Ili

i»

S-f
4*
I^

i

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

Koponya

=
=
=
=
=
=
=
=
=
—
=
=
—
—
=
=
=
=
=

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

°/o

000\
000
0-00 II
0-00 «
0-00
400 ^
0-00
000
000
0 0 0 V9 II
0-00 7 8
8'00
O'OO
000 i
000 §
O'OO j
0-00 £
0-00 BS
4-00,
•>*

1

sl

?.i

I n g á d . - s z é l e s s. == 279—335 min — 57 e g y s é g

A 346—347-ik lapon lévő táblázatban összeállítottam a koponya három ke
rületének craniometriai sorát 1 vagyis azt, hogy a vízszintes, nyíl- és haránt kerület
egyes méretértékei minő gyakoriságot tüntetnek fel a jászdósai koponyáknál.
Mindenekelőtt szemünkbe ötlik e craniometriai sorok vizsgálatánál a rend
kívül nagy ingadozási szélesség, a mely azonban a kerületi méret abszolút nagy
sága szerint csökken vagy növekedik. Legnagyobb ugyanis az ingadozási szélesség
(78 egység) a vízszintes kerületnél, a mely a három kerület közt abszolúte is a
legnagyobb (78 egység), kisebb a nyílkerületnél (62 egység) s legkisebb a haránt
kerületnél (57 egység), a mely a három méret közt absolute a legkisebb. A három
kerület craniometriai sora egyébként igen szabálytalan. A méretértékek túlnyomó
része egyetlen eset által sincsen képviselve, a minek oka kétségkívül a vizsgált
koponyák csekély számában rejlik. Az esetek csekély száma s az aránylag igen
nagy ingadozási szélesség az oka annak is, hogy határozott gyakorisági közép
egyik kerületi méret változati sorában sem mutatkozik, legfeljebb a vízszintes és
nyílirányú kerületnél észlelhető igen gyenge mértékben az 520 mm illetve 300
mm. méretértékeknél. Mindezek együttvéve, nevezetesen az eseteknek igen széles
határok között való ingadozása, a craniometriai sorok szabálytalan volta s fel
tűnőbb gyakorisági közép hiánya a vizsgált koponyák csekély száma daczára is
a mellett szólnak, hogy a jászdósai koponyák nem egységes típusúak.
A kerületi méretekre vonatkozólag még csak azt említem meg, hogy
1

a

A craniometriai sorokra vonatkozólag lásd: Dr. Aurél v. Török: Neuere Beiträge
zur Reform der Kraniologie. HI. Theil: Über die systematische Untersuchung der kraniometrischen Variationsreihen, sowie über die Bestimmung des charakteristischen Schädeltypus' mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung. — Sonderabdruck aus der intern. Monats
schrift für Anat. und Physiol. Bd. XI. Heft 6—7. 1894. Továbbá : Dobsa László : Az emberi
agykoponya üregnagysága és térbeli három mérete. Budapest, 1903. és Bartucz Lajos:
A csontos orr négy fő vonalmérete törvényszerűségének ós correlatiójának vizsgálata
3000 magyar koponyánál. Budapest, 1908.
23*
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mértani közép a vízszintes kerületnél 515*5 mm, a nyílirányú kerületnél 3 6 8 5
mm, a harántkerületnél pedig 3 0 7 0 mm. Érdekes, hogy a nyílkerület mértani
közepe, majdnem teljesen Összeesik az arithmetikai középpel, míg a másik két
kerületnél csaknem négy mm. különbség van a kétféle középérték között. Neve
zetesen a vízszintes kerületnél a mértani közép 3'83 mm.-el kisebb, a haránt
kerületnél pedig 3*28 mm-el nagyobb, mint az arithmetikai közép.
A kerületi méreteknél sokkal inkább tájékoztat bennünket az agykoponya
nagyságáról a koponya űrtartalmának meghatározása.
Köbtartalom (capacitas).1 A 28 jászdósai koponya közül a köbtartalmat
csak 21 koponyánál határozhattam meg. Ezek között a legkisebb 1180 cm 3 (egy
nöi típusú koponya), a legnagyobb pedig 1670 cm3 (egy férfitípusú koponya) űrtartalmat
tüntetett fel. A 21 koponya köbtartalmának arithmetikai középértéke = 1456- 67 cms
8 határozottan férfitípusú koponyánál 1570 cm3, 9 női típusú koponyánál pedig
1334*44 cm 3 volt az űrtartalom középértéke. A férfi- és noi koponyák átlagos köb
tartalma között tehát 235 - 56 cm 3 a különbség. Hogy ezen középértékeket kellően érté
kelni tudjuk, felemlítek néhány tájékoztató adatot. A középeurópaiak átlagos koponyaköbtartalmát Weisbach férfiaknál 1521 cm :i -ben, nőknél 1230 cm;J-ben állapította
meg. 2 Huschke, Welcker, Vierordt a nök részére 1300 cm 3 -t, Banka pedig 1361
cm 3 -t vesz fel középértékül. Huschke a férfikoponyák átlagos köbtartalmát i&
magasabbra teszi, t. i. 1550 cm 3 -re. E szerint a jászdósai férfi- és nőt koponyák
űrtartalom tekintetében megütik az átlagos európai mértéket, sőt azt valamivel
felül is múlják. Weisbach3 29 magyar (helyesebben magyarországi) férfi koponyán ál
(21 — 38 évesek) középértékül 1 4 2 T 6 1 cm 3 -t nyert, a mi jóval kisebb ( 1 4 8 3 9
cm3-el) a jászdósai férfikoponyák köbtartalmának arithmetikai középértékénél. Más
helyen Weisbach 1437 cm3-nek említi a magyarok átlagos koponyaűrtartalmát 4
Dr. Török Aurél 3587 magyarországi koponyánál az agyüreg minimumát egy a
váczi temetőből kikerült koponyánál 914 cm 3 -rel, maximumát pedig egy Rákos
palotán kiásott koponyánál 1905 cm 3 -rel találta egyenlőnek, 5 a miből a magyar
országi koponyák mértani középértékéül 1 4 0 9 5 cm 3 -t nyerünk, a mely érték még
a Weisbach-énéA is kisebb.
Vizsgáljuk most azt, hogy a 21 jászdósai koponya hogyan oszlik el a köb
tartalom egyes csoportjai szerint (50 cm 3 -enkint), a mint azt a következő össze
állítás mutatja.
1180—1200 cm3-ig
1201—1250
1251—1300
1301-1350
,
1351—1400
1

= 1 koponya = 4"76%
= 1
= 4-76 „
= 0
= 000 „
= 3
= 14-29 „
= 1
= 4'76 „

j
= 2 koponya = 9-52% = Elattocephalia6
1
,
í

=

4ko

Ponya =

19 05

' % = Ohgocephaha

A köbtartalmát 4 mm átmérőjű üvegsöréttel határoztam meg dr. Török Aurél
szerint, Id. Grundzüge einer systematischen Kraniometrie etc. Stuttgart. 1890. S. 68—80.
!
Georg Buschan: Menschenkunde. Stuttgart. S. 159. 3 Dr. Mihálkovics Géza : A mozgó
szervek anatómiája, Budapest, 1899. 232. old. * Dr. A. Weisbach : Die Schädelform der
Türken. Separat-Abdruck aus den „Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft
in Wien". Nr. 8 und 9. Wien 1873. S. 32. 5 Dobsa László: Az emberi agykoponya
üregnagysága és térbeli három mérete. Craniometriai tanulmány. Budapest, 1903. 10 old.
6
G. Buschan: í. i. h. Stuttgart. S. 160.
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1401—1450 cm3-ig
4 koponya = 19*05%
= 5 koponya= 23*81%=Emmetroceph.
1451—1500 „
1
„
= 4'76 „
1501—1550
4
„
— 19'05 „
1551—1600
3
„
= 14-29 „
10 koponya = 47-62°/0 = Encephalia
1601—1650
2
,
= 9-52 „
1651—1670
1
„
= 4-76 „
1180—1670 cm'-ig = 21 koponya = 100 00% !| = 21 koponya = 100-00%
Az egyes csoportok gyakorisága, mint látjuk igen különböző. A koponya
köbtartalmának 50 cm 3 -enkint való szétosztásánál különösen három csoport gya
korisága szembetűnő, u. m. 1301—1350 cm 3 -ig-= 1 4 - 2 9 % , 1401—1450 cm 3 -ig
= 1 9 - 0 5 % és 1501 — 1600 c m 3 - i g = 3 3 - 3 4 % . A négy főcsoport közül leggya
koribb az Encephalia s attól kezdve fokozatosan csökken az egyes csoportok
gyakorisága egészen az Elattocephalia-ig. Ez azt bizonyítja, hogy a jászdósai
koponyák köbtartalma meglehetős nagy. Ugyanezt mutatja az alábbi görbe is. A
görbe erősebben felemelkedő három hullám hegye az eseteknek három gyakorisági
központ körül való felhalmozódását jelzi, noha a vizsgált koponyák száma miatt
ezt csak nagyon feltételesen állíthatjuk.

1. ábra. A koponya-köbtartalom. gyakorisági görbéje 21 jászdósai koponyánál.
V/rchoic-fé\e1 beosztás szerint a koponyák eloszlása a következő :
1. Igen kicsiny koponyaüreg (Nannocephalia) = . . . —1200 cmMg — 1 kop.
2. Tágas koponyaüreg (Eurycephalia) . . . = 1200—1600
„ • = 17 ,
3. Túlnagy koponyaüreg (Cephalon) . . . = 1600 cm-től fölf. = 3 „
Összesen: . . . — 21 kop.

— 4-76%
= 80-95 „
= 1429 „
= 100 00%

A jászdósai koponyákra tehát a tágas koponyaiiregüség (Eurycephalia) jel
lemző az esetek 81°j{)-jában, melyhez képest úgy az igen kicsiny, mint az igen
nagy köbtartalmú koponyák gyakorisága igen kicsiny.
1
Crania Americana. Berlin, 1892. S. 22. — és M. Hoernes : Natur- und Urgeschichte
des Menschen. Bd. I. Wien und Leipzig. 1909. S. 60.

'
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Nem lesz most érdektelen azt vizsgálnunk, hogy az agykoponya kerületi
méretei minő viszonyban állanak a köbtartalommal. Vájjon a köbtartalom növe
kedésével arányosan növekednek-e a kerületi méretek is ? Ezért az alábbi táblá
zatban összeállítottam az egyes koponyák köbtartalmát növekvő sorrendben, oda
írván mindegyik után a vízszintes, nyíl- és harántkerület nagyságát és e három
kerületi méretből számított arithmetikai középértéket is.
Köbtartalom
cm3

Koponya

Vízszintes
kerület
mm-ben

Nyílirányu Harántkerület A három kerület
kerület
(au-au)
arithm. közép
(na-op.)
mm-ben
értéke mm ben
mm-ben

1180
1235
1320
1330
1355
1400
1420
1430
1440
1480
1510
1520
1545
1555
1560
1580
1605
1615
1670

15
25
2
11, 19
8
13
12
17
16
10
9, 23
14
6
5
3
1
20
7
24

477
500
493
512, 520
510
506
513
516
522
533
522, 537
498
537
542
526
520
527
554
540

346
337
355
363, 373
355
362
356
364
377
364
381, 385
354
370
383
372
373
385
388
398

279
295
300
304, 296
283
290
300
297
300
293
312, 322
313
302
316
306
328
328
315
335

367-33
377-33
382-67
394-67
382-67
386-00
38967
392.33
399 67
396-33
409-83
388-33
403 00
413 66
40133
407 00
413-33
419-00
424-33

E táblázat adatainak figyelmes Összehasonlítása arról győz meg bennünket,
hogy az agykoponya háromféle kerületi mérete csakugyan elég szoros correlatióban áll a köbtartalommal. A köbtartalom növekedésével ugyanis általában a kerü
leti méretek is növekednek és pedig úgy egyenkint, mint még inkább a belőlük szá
mított arithmettkai közép. Ez a correlatió azonban csak általánosságban, az esetek
többségében, de nem minden egyes esetben áll, mert több kivételt észlelünk alólat
a mint azt e táblázat adatai világosan
bizonyítják.
Az agykoponyának a tér három irányában való kiterjedéséről tájékoztatnak
bennünket a hosszúsági, szélességi és magassági méretek.
Az agykoponya legnagyobb hosszúsága. Legnagyobb bosszúság alatt a tarhely
(glabella) és a nyakszirt legkiállóbb pontja (extremum occiput) közt lévő távol
ságot értjük a német vízszintesben mérve = gb — eo. 1
Á legnagyobb hosszúságot 25 jászdósai koponyánál határoztam meg. Ezek
között a legrövidebb 162 mm, a leghosszabb pedig 192 mm volt. Az ingado
zási szélesség tehát 31 egység, a mi az esetek számához képest igen nagy. A 25
koponya legnagyobb hosszúságának arithmetikai középértéke — 180-24 mm.
1

Dr. A. v. Török: Grundzüge einer system. Kraniometrie. Stuttgart. S. 154—155.
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Lenhossék1 8 honfoglaláskori koponyájánál a legnagyobb hosszúság 179—193 mm. közt váltakozik s az arithmetikai közép 182'75 mm-ben állapítható
meg. Ezzel szemben Lenhossék% 12 mai magyarhoni koponyájánál 179'16 mm.
az arithmetikai közép (170—188 mm. ingadozással), Grittner^ pedig 149 mai
magyarországi koponyánál 155 mm-töl 195 mm-ig terjedő ingadozási szélességgel
175 "80 mm arithmetikai középértéket talált. Weisbach szerint 40 magyar koponya
középhosszúsága 176 mm, a mi csaknem teljesen megegyezik Grittner adatával.
(Weisbach: Körpermessungen verschiedener Menschenrassen. Berlin, 1878. S. 228.)
Dr. Török Aurél?- 3500 magyarhoni koponyánál a legnagyobb hosszúság ingado
zási szélességét 152—205 mm közt állapította meg, a miből 178'5 mm, mértani
közép számítható ki. Ezen adatok együttvéve azt bizonyítják, hogy a honfoglaláskori koponyák középértékben hosszabbak, mint a mai magyarországi koponyák s
a jászdósai koponyák a legnagyobb hosszúság tekintetében igen megközelítik Lenhossék honfoglaláskori
koponyáit.
A 25 jászdósai koponya eloszlását a legnagyobb hosszúság egyes méret
értékei szerint a 353-ik lapon levő táblázat a) részében állítottam össze. A craniometriai sor, mint látjuk igen szabálytalan, a minek oka az, hogy az aránylag
kevés számú koponya igen nagy ingadozási szélességen belül oszlik szét. A
craniometriai sor gyakorisági középpontja 183 mm-nél van, a mi a Lenhossék
honfoglaláskori koponyáihoz való közeledést mutatja.
H°gy a jászdósai koponyák legnagyobb hosszúságát kellőképen értékelni
tudjuk, nézzük azt, hogy e méret általában a különböző rasszoknál milyen határ
értékek között változik. Dr. Török Aurél5 5986 és Dobsa László* 6992 kopo
nyánál, melyek között a legkülönbözőbb rasszok képviselve voltak, az ingadozási
szélességét 143—224 mm-ig terjedöleg 82 egységben állapították meg s ezen
belül a következő három csoportot különböztették meg:
a) Rövid koponyák . . . = 143—169 mm = 27 egység
b) Középhosszú koponyák . — 170—196 „ = 27
„
c) Hosszú koponyák . . . == 197—224 „ = 28
Összesen

. . .

— 143—224 mm = 82 egység

Ezen beosztás szerint a 25 jászdósai koponya a következőképen oszlik szét:
a) Rövid koponyák
. . . = 143—169 mm = 2 koponya =
8 •00%
b) Középhosszú koponyák . =? 170—196 ,, = 2 3
„
= 92-00 „
c) Hosszú koponyák . . . = 197—224 , = 0
.,
= Q-QO
Összesen . . . = 25 koponya = 100"00%
A jászdósai koponyák tehát, noha a mai magyar koponyáknál
hosszabbak,
az összes rasszokhoz viszonyítva azonban csak középhosszúak, túlnyomó többségük
1
Lenhossék József: Az emberi koponyaisme. Cranioscopia. Budapest, 1875. 138
oldal és A szeged—öthalmi ásatásokról. Budapest, 1882. 40—41 old.
2
Lenhossék József: Az emberi koponyaisme stb. 130—131 old.
3
Grittner Gyula: Craniologiai vizsgálatok magyarországi lakosok koponyáiról.
Budapest, 1885. 37 oldal.
*, r', ü Dr. Aurél v. Török: Neue Untersuchungen über die Dolicliocephalie etc.
Zeitschrift für Morphol., Bei. VI 1. 1905. — Versuch einer systematischen Charakteristik
des Cephalindex. Archiv f. Anthropologie. Neue Folge, Bd. IV. Heft 2—3. Seite 111.,
továbbá Dr. J. Ranke: Der Mensch. III. Aufl. Leipzig und Wien, 1912. IL Bd. S. 184
és Dobsa László : Idézett mű.
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(ft3°/„) középhosszú s egy kis töredékük pedig (8 ü / 0 ) rövid, igazán hosszú koponya
azonban egy sincs közöttük. A calotte-hosszúság-oi az orrgyöki pont (nasion) és
a külső nyakszirtdudor (inion) közt mértem = na — in. 1 23 jászdósai koponyánál
a calotte-hosszúság 154—184 mm határértékek között változott 31 egységnyi
ingadozási szélességgel és 169 08 mm arithmetikai középpel. Gyakorisági sora,
mint a 353-ik lapon lévő táblázat b) része mutatja, hasonló a legnagyobb hosszú
ságéhoz. Az agykoponya kétféle hosszúsága nevezetesen a legnagyobb és calottehosszúsága között arithmetikai középértékben 11-16 mm a különbség, a mi a
nyakszirtpikkely nagyfokú kidomborodásában leli magyarázatát.
Az agykoponya legnagyobb szélességét a falcsonti dudorok (tubera parietalia)
irányában található legnagyobb szélesség helyén mérten = eu — eu.2
A legnagyobb szélesség 26 jászdósai koponyánál 131 mm. minimális és
151 mm maximális határérték között változott 13927
mm arithmetikai közép
értékkel. Az ingadozási szélesség 21 egység, tehát kisebb, mint a hosszúsági
méreteknél volt, a minthogy e méret abszolút nagysága is jóval kisebb amazoké
nál. Lenhossék-'' 10 honfoglaláskori koponyája között a legkeskenyebb 134 mm.
s a legszélesebb 148 mm. széles volt. A 10 koponya legnagyobb szélességének
arithmetikai középértéke 141-7 mm-ben állapítható meg, a mely érték csak
2*5 mm-el nagyobb a jászdósai koponyák arithmetikai középértékénél. Ugyan
csak Lenhossék^ 12 boneztani intézeti koponjájánál már 148-58 mm az arith
metikai közép (135 mm. — 157 mm. határértékekkel.) Gritlnerb pedig 149 mai
magyarországi koponyánál 129 mm-től 160 mm-ig terjedő ingadozási szélességet
nyert 143'46 mm arithmetikai középértékkel. Dr. Török Aurél a craniometria
reformját előkészítő vizsgálatai során 3500 magyarhoni koponyánál az agykoponya
legnagyobb szélességének változati határértékeit 119 mm minimális és 169 mm.
maximális értékben állapította meg," a miből 144 mm mértani közép számítható
ki, a mely érték szintén tetemesen nagyobb úgy a jászdósai koponyák, miit
Lenhossék honfoglaláskori koponyáinak arithmetikai közepénél. Ehhez igen közel
áll Weisbach7 adata, a ki a mai magyar koponyák legnagyobb szélességét közép •
értékben 145 mm -nek említi. Ez adatok szerint tehát a honfoglaláskori kopo
nyák középértékben jóval keskenyebbek a mai magyarság koponyáinál s a jászdósai
koponyák keskenyebbek még Lenhossék honfoglaláskori koponyáinál is.
A 26 jászdósai koponya eloszlását a legnagyobb szélesség egyes méretértékei
szerint a 353-ik lapon lévő táblázat c) része mutatja. E craniometriai sorban az
esetek eloszlásának szabálytalansága mellett több gyakorisági központ felé való
törekvést is észlelhetünk, noha csak igen csekély mértékben.
Dr. Török Aurél* 5986 különböző rasszokhoz (?) tartozó koponyánál a Ieg1

Dr. Aurél v. Török: Grundzüge einer syst. Kraniometrie etc. S. 154—155.
Dr. Aurél v. Török: Grundzüge einer systematischen Kraniometrie etc. Stutrgart, 1890. S. 161. 3 4 Lenhossék József: A szeged—öthalmi ásatásokról stb. Budapest,
1882. 40 old. és Az emberi koponyaisme. Cranioscopia. Bpest 1875. 138; 130—131 old.
5
Grittner Gyula: lel. míí. 6 Dobsa László: Iá. mű. 7 Dr. A. Weisbach: Die Schädel
form der Türken. Separat-Abdruck aus den „Mitteilungen der anthropologischen Gesell
schaft in Wien." Nr. 8 und 9. Wien, 1873. S. 84. 8 Dr. Aurcl v. Tö'rö'k : Versuch einer
systematischen Charakteristik des Cephalindex. Archiv für Anthropologie. Neue Folge
Bd. IV. H. 2—3. Braunschweig, 1906. S. 111. és Dr. I. Ranke: Der Mensch. III. Aufl.
H. Bd. Leipzig und Wien, 1912. S. 184.
2

353

A JÁSZDÓSAI HONFOGLALÁSKORI KOPONYÁKRÓL

nagyobb szélesség minimumát 101 mm-ben s maximumát 173 mm-ben állapította
meg s e 73 egységnyi ingadozási szélességet a következő három csoportba osztotta :
a) Keskeny koponyák .
b) Középszéles koponyák
c) Széles koponyák . .
Összesen . . .

=
=
=
—

101—125 mm = 25 egység
126-149 „ = 24
150—173 „ = 24
101—173 mm = 73 egység

Ez beosztást a jászdósai koponyákra alkalmazván, a
ményt nyerjük:
a) Keskeny koponyák
. . = 101—125 mm = 0 koponya
b) Középszéles koponyák . = 126—149 „ = 25
,
c) Széles koponyák . . .
— 150—173 „ = 1
„
Összesen . . . = 2 6 koponya
A jászdósai

koponyák eloszlása az agykoponya
méreteinek

egyes értékei

következő

ered

=
000° „
--= 9615 .
=
3-85
= 100*00° 0

hosszúsági és szélességi

szerint.

a) Legnagyobb hosszúság
(gb—eo)

b) Calotte hosszúság
(na—in)

c) Legnagyobb szélesség
(eu— eo)

Ing.-széles. = 162—192 mm
= 31 egység

Ing.-széles. = 154—184 mm
= 31 egys.

Ing. széles. = 131—151 mm
= 21 e gy s '
Ssz. mm hopony

Ssz. mm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
a
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163
164
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166
167
168
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170
171
172
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174
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181
182
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koponya
—
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=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
=

1 ' •3

"

fcCaj ró

JB*"4
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0 = 0 00
0 = 0 00 síi
0 = 0 00
1 *
1 = 4-00
0 = o-oo
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0 = o-oo *í *1
0 - o-oo
1 — 4-00 gl i l*
l = 4-00 C»
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1 = 4-00
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«*§
0 =
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A jászdósai koponyák tehát ámbár arithmetikai középértékben keskenyebbek
a mai magyar koponyáknál, valóban mégsem igazi keskeny koponyák.
Túlnyomó
többségük (96'í5 0 / 0 ) köeépszélc?, egy csekély részük (3.85%) széles, valóban
keskeny koponya azonban egy sincs közöttük.
Az agykoponya magassági méretei. Az agykoponya fömóretei között a ma
gasság az, melynek meghatározása a legvitásabb. Legáltalánosabban használatos
az ú. n. Virchow-fele koponyamagasság, mely nem más, mint ama távolság, mely
az öreglik (foramen occipitale magnum) elülső szélének mediális pontja (basion)
és a koponyatetö legmagasabb pontja (vertex) között mérhető a német vízszintes
ben = ba — ve. 1 E méret azonban nem felel meg az agykoponya legnagyobb
magasságának. A legnagyobb magasság, mint dr. Török Aurél kimutatta, ama
távolság, mely az öreglik (foramen occipitale magnum) hátsó szélének mediális
pontja (opisthion) és a koponyatetö legmagasabb pontja (vertex) között foglal
helyet a német vízszintesben mérve = op — ve. a E mellett szokás még mérni az
ú. n. bregmamagasságot az alapi pont (basion) és bregmapont között (== ba — br.) 3
továbbá a fülnyílástól (auriculare) a koponyatető legmagasabb pontjáig (vertex)
terjedő magasságot. E legutóbbi méret különösen azért fontos, mert mérése az
élö embernél is eszközölhető s így a koponyán és az élő emberen végzett méré
sek direkt összehasonlíthatók, a míg az előbbi három magassági méretnél az nem
lehetséges.
Hogy adataim minden irányban összehasonlíthatók legyenek, a jászdósai
koponyáknál az agykoponyának mind a négyféle magasságát megmértem s a nyert
minimális és maximális határértékeket, valamint az arithmetikai közepeket az alábbi
kis táblázatban állítottam össze.
,Minimum
,T .
Arithmetikai
r. .
Maximum
-,
.. .
kozep
1.
2.
3.
4.

Koponya-magasság Dr. Török szerint (op-ve)
Koponya-magasság Virchoiv szerint (ba-ve) .
Bregma-magasság (ba-br)
Fülnyílástól mért magasság (au-ve) . . . .

130
117
121
96

mm 154 mm
„ 145 „
„ 139 „
„ 124 „

14V79 mm
131*95 „
129'31 „
108'81 „

Lenhossék* 7 honfoglaláskori koponyájánál a koponyamagasság 120—129 mm
közt változott 124*1 mm arithmetikai középpel, a mi feltűnően kicsi; azonban 12
boncztani-intézeti koponyánál már 133 - 83 mm arithmetikai középértéket nyert
126—145 mm ingadozási szélességgel. Grittner6 szerint 149 mai magyarországi
koponyánál a magasság 114—145 mm határértékek között ingadozott 130'83 mm
arithmetikai középértékkel. Wcisbach" pedig 135 mm.-nek említi a magyar kopo
nyák átlagos magasságát. Azonban sem Lenhossék, sem Grittner, sem pedig
Weisbach nem irják le pontosan, hogy a magasságot hogyan határozták meg.
Valószínű, hogy a Virchow-ié\e koponyamagasságot mérték. Dr. Török
Aurél7
i a 3 p)r ^ Vt Török: Grundzüge einer systematischen Kraniometrie etc. Stutt
gart, 1890. S. 154—161.
* Lenhossék József: A szeged—öthalmi ásatásokról. Budapest, 1882. 40. old. és
Az emberi koponyaisme. Budapest, 2875. 130—131. és 138. oldal.
5
Grittner Gyula: Id. mü.
6
Dr. A. Weisbach: Die Schädelform der Türken. Separat-Abdruck aus den „Mit
theilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien". Nr. 8 und 9. Wien, 1873. S. 37.
7
Dobsa László: Id. mű.
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3500 magyarországi koponyánál a Virchow-fe\e koponyamagasság legkisebb ér
tékét 108 mm.-nek, legnagyobb értékét pedig 154 mm-nek találta, a miből
mértani középül 131-0 mm-t nyerünk. A különböző szerzők adatai, a mint látjuk,
egymásnak meglehetősen ellentmondók, a minek egyik oka kétségkívül abban
rejlik, hogy e méret csak a legnagyobb körültekintéssel határozható meg pontosan.
A fülnyílástól mért koponyamagasság Lenhossék1 4 honfoglaláskori kopo
nyájánál középértékben 119'63 mm ( 1 1 7 — 1 2 5 5 mm), a mi tetemesen nagyobb
a jászdósai koponyáknál nyert arithmetikai középnél. Grittner2 szerint 149 mai
magyarországi koponyánál 9 6 — 1 2 3 mm. között változott e méret 109*81 mm»
arithmetikai középpel. Az agykoponya többi magassági méreteit sem Lenhoss<kf
sem Grittner nem mérte.
A Virchow-féle koponyamagasság ingadozási szélességét Dr. Török Aurél3,
5986 koponya vizsgálata alapján, melyek között a legkülönbözőbb rasszok kép
viselve voltak, 102 mm minimális határértéktől 157 mm maximális határértékig
terjedöleg 56 egységben állapította meg s ezen ingadozási szélességen belül a
következő három csoportot különböztette meg:
a) Alacsony koponyák . . — 102—120 mm-ig — 19 egység
b) Középmagas koponyák. = 121—138 „
=18
„
c) Magas koponyák . . , = 139—157
„ = 19 „
Összesen

. . . = 102—157 mm-ig = 56 egység

Ha e beosztást a jászdósai koponyákra alkalmazzuk, a
ményt nyerjük:
a) Alacsony koponyák . = 102—120 mm-ig = 2 koponya
h) Középmagas koponyák = 121—138
,,
=17
„
c) Magas koponyák . . = 139—157
„ — 3
„
Összesen . . . = 22 koponya

következő ered
=
909%
= 77*27,
= 13-64 „
= 100'00°/0

E szerint a jászdósai koponyák túlnyomó része középmagas, melyhez képest
az alacsony is magas koponyák gyakorisága igen kicsiny.
A jászdósai koponyák eloszlását a négyféle koponyamagasság egyes értékei
szerint helyszűke miatt nem közlöm, csak megemlítem, hogy a változati sorok
szabálytalansága és az eseteknek igen tág határok között való ingadozása daczára
is több gyakorisági központ feltűnését észleljük, bár csak igen csekély mértékben.
Abból egyúttal, hogy az esetek eloszlása mind a négy craniometriai sornál eltérő,
arra következtethetünk, hogy az agykoponya mind a négyféle magassági méreté
nek értéke, jelentősége is más és más.
Vizsgáljuk ezekután az agykoponya hosszúsági, szélességi és magassági
méreteinek egymáshoz való viszonyát, az ú. n. jelzőket, melyek a legszorosabb
összefüggésben állanak az agykoponya alakjával.
_
, ,
„ , . ., ,
Agykoponya legnagyobb szélessége (eu—eu) x 100
Hosszúság— szélességi jelző = -i ;—
r,v ,
-,—-, ^-r— Í
a
a J
Agykoponya legnagyobb hosszúsága (gb—eo).
1
Lenhossék József: A szeged—öthalmi ásatásokról. Budapest, 1882. 40 old.
2
Grittner Gyula: Craniologiai vizsgálatok magyarországi lakosok koponyáiról.
Budapest, 1885. 37. old.
3
Dr. Aurél v. Török: Versuch einer systematischen Charakteristik des Cephalindex. Archiv für Anthrop. Neue Folge, Bd. IV. H. 2—3. Braunschweig, 1906. S. 111.
és Dr. I. Ranke: Der Mensch. III. Aufl. IL Band. Leipzig und Wien, 1912. S. 184.
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A hosszúság-szélességi jelzőt 25 jászdósai koponyánál határozhattam meg.
Ezek között a legkisebb jelzőérték 71-73 s a legnagyobb 82*10 volt. Az inga
dozási szélesség tehát 11 egység, a mi a vizsgált koponyák csekély számához
viszonyítva sem mondható nagynak. A 25 koponya hosszúság-szélességi jelzőjének
arithmetikai középértéke
77'49.
Nézzük most azt, hogy az említett ingadozási szélességen belül a jelző
egyes értékei hányszor fordulnak elő a 25 koponyánál, a mint azt a következő
összeállítás mutatja. Egyszerűség kedvéért a jelző értékeit egész számokra redu
káltam, pl. 72-5—73-4 = 7 3 ; 7 3 - 5 - 7 4 - 4 = 7 4 stb.
25 jászdósai

koponya

eloszlása a hosszúság • szélességi jelző eqyes értékei

szerint.

Ingád,-széless. = 7 2 - 8 2 = 11 egység
Sorszám Jelző
Koponya
%

Az eddig tárgyalt méretek craniometriai sorával szemben rögtön szemünkbe
tűnik itt a jóval kisebb ingadozási szélesség s főleg az, hogy míg a többi mére
teknél a minimum és maximum közt lévő méretértékeknek nagy része egyetlen
koponya által sem volt képviselve, addig a hosszúság-szélességi jelző változati
soránál a jelző minden egyes értéke előfordul a 25 koponya között. Ennek da
czára azonban e craniometriai sor még sem mondható sem szabályosnak sem
egységesnek. Figyelmes vizsgálattal azt vesszük ugyanis észre, hogy a sornak
nem egy, hanem több gyakorisági központja van, melyek körül az esetek jobban
felhalmozódnak (1. 73, 79, 81 jelző értékeket). Ez arra enged következtetnünk,
hogy a jászdósai koponyák a hosszúság-szélességi jelző tekintetében nem egysé-

2. ábra.
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gesek, hanem több csoportra, típusra oszlanak. Szemmelláthatólag igazolják ezt a
hosszúság-szélességi jelzőnek mellékelt görbéjén (2. ábra) észlelhető erősebb fel
emelkedések (hullámhegyek).
Vizsgáljuk ezek után a 25 jászdósai koponya eloszlását a hosszúság-széles
ségi jelző egyes csoportjai szerint. 1
A hosszúság-szélességi jelző csoportjai és azok határértékei
^
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagyfokú hosszúfejüség (Hyperdolichocephalia)
Hosszúfejüség (Dolichocephalia)
Kisfokú hosszúfejüség (Subdolichocephalia) . .
Középfejüség (Mesocephalia)
Kisfokú rövidfejüség (Subbrachycephalia)
. .
Rövidfejüség (Brachycephalia)
Nagyfokú rövidfejüség (Hyperbrachycephalia) .

=
70'00
—
—
= 70-01-75-00
7 28-00
= 75-01—77'77
4 16-00
= 77-78—80-00
10 40-00
= 80-01—83*33
4 16*00
= 83*34—85-00
—
—
= 85-Q1
—
—
Összesen . . .
25 100-00
A jászdósai koponyák között tehát a középfejüség (mesocephalia) az uralkodó, "
a mely mellett azonban meglehetős nagy gyakoriságot mutat a hosszúfejüség (doli
chocephalia is. Jóval kisebb már a rövidfejüség gyakorisága, mely csak az ú. n.
kisfokú rövidfejüség (subbrachycephalia) csoportja által van képviselve. A 25 koponya
hosszúság-szélességi jelzőjének arithmetikai középértéke a kisfokú hosszúfejüség
(subdolichocephalia) csoportjába esik s bár igen közel van a középfejüség (meso
cephalia) alsó határához, mégis a hosszúfej üségnek (dolichocephalia) aránylag nagy
gyakoriságát mutatja.
Ha a jelzőnek csak három főcsoportját vesszük figyelembe (dolicho-meso- ésbrachycephalia) az eredmény a következő lesz :
1. Hosszúfejüség (Dolichocephalia) =
75*00 = 7 koponya — 28-00%
2. Középfejüség (Mesocephalia i . = 75'01—80-00 = 14
„
= 56-00 „
3. Rövidfejüség (Brachycephalia) . = 80*01
= 4
= 16-QO „
Összesen . . .
25 koponya •= 100-00%
Tehát itt is uralkodik a középfejüség (mesocephalia); a hosszúfejüség (dolicephalia) pedig majdnem kétszer oly gyakori, mint a rövidfejüség (brachycephalia).
Hasonlítsuk most össze a jászdósai koponyák hosszúság-szélességi jelzőjét
más szerzőknek magyar koponyákon végzett vizsgálati eredményével, a mint azt
az alábbi összeállítás az arithmetikai középérték nagysága szerint növekvő sor
rendben mutatja.
Hosszúság-szélességi jelző

A szerző neve és a vizsgált koponyák száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

mm-

maxi- arithm.

mum

mum

közép

Lenhossék:- 8 honfoglaláskori koponyánál
7350 82*10 77*09
Bartucz: 3 25 jászdósai koponyánál
71'73 8210 77'49
Grittner: 149 mai magyarországi koponyánál . . . .
70*00 92'00 8L60
Lenhossék :*
12
boncztani
koponyánál
75*80 87*20 82-90
Weisbach6 : 5 Magyarországi koponyáknál
—
—
8L90
Welcher: Magyarországi
koponyáknál
—
—
79'70
7
Weisbach : 40 magyarországi koponyánál
—
—
82'30
1
I. Deniker: Les races et les peuples de la térre. Paris, 1900. p. 70 és appendice II. p. 667—674, továbbá Dr. M. Hoernes: Natur- und Urgeschichte des Menschen.
Bd. I. Wien und Leipzig, 1909. S. 71. 2 Lenhossék József: Az emberi koponyaisme.
Cranioscopia. Budapest, 1875. 138. oldal és A szeged—öthalmi ásatásokról. Budapest,
1882. 42. oldal. * Grittner Gyula: Craniologiai vizsgálatok magyarországi lakosok kopo
nyáiról. Budapest, 1885. 40 oldal, i Lenhossék: Az emberi koponyaisme stb. 130—131.
oldal. 5 6 Dr. Mihálkovics Géza: A mozgószervek anatómiája. Budapest, 1898. 235. oldal»
7
Dr. A. Weisbach: Die Schädelform der Türken. Separat-Abdruck aus den „Mittheilungen
d. anthrop Gesellschaft in Wien". Nr. 8 und 9. Wien, 1873. S. 35.
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DR. BARTUCZ LAJOS : A JÁSZDÓSAI HONFOGLALÁSKOPI KOPONYÁKRÓL

Elég egy pillantást vetnünk ezen középértékekre s legott szemünkbe ötlik,
hogy Lenkossék honfoglaláskori koponyái és a jászdósai koponyák a hosszúság
szélességi jelző középértéke tekintetében is lényegesen eltérnek a mai magyar,
illetve magyarországi koponyáktól. A míg ugyanis amazoknál az arithmetikai
középérték a kisfokú hosszú fej őség (subdolichocephalia) csoportjába esik, addig
emezeknél csaknem az összes szerzők vizsgálatai szerint a kisfokú rövidfejüség
{subbrachycephalia) csoportjában foglal helyet. A míg tehát a hon foglaláskori ko
ponyák a hosszúfejüség (dolickocepkalia) felé közelednek, addig a mai magyarok
koponyái inkább rövidfejiUk (brachycepJiál-ok). Jellemző az is, hogy a jászdósai
koponyák hosszúság-szélességi jelzőjének arithmetikai középértéke csaknem teljesen
megegyezik Lenhossék honfoglaláskori koponyáinak középértékével, a mi nyilván
valóan a mellett szól, hogy Lenkossék honfoglaláskori koponyái és a jászdósai
koponyák rokon típusúak, illetve sok közöttük az azonos típusú.
Nem lesz itt érdektelen összehasonlítanunk a különböző szerzők adatait a
koponyáknak a jelző egyes csoportjai szerint való eloszlása tekintetében sem.
A szerző neve
és a vizsgált koponyák száma

1. Hosszúfejüség 2. Középfejűség 3. Rövidfejüség
(Dolicho(Mesocephalia) (Brachycephalia)
cephalia)
—75 00
75-01-80-00
80-01Eset |

1.
2.
3.
4.

Lenhossék: 8 honfogl. koponyánál .
Bartucz : 25 jászdósai koponyánál .
Grittner : l 149 mai magyar kop.
Lenhossék: 12 bonczt. int. kop.

3
7
3

%

37-50
28-00
2-01

Eset 1

3
14
29
2

% _

37-50
56-00
19-46
16-61

Eset |

2
4
115
10

"/„

2500
16-00
77-18
83-33

A hosszúság-szélességi jelző három főcsoportja a hosszúfejüség (dolichocephalia), a középfejűség (mesocephalia) és a rövidfejüség (brachycephalia), úgy a
régi (honfoglaláskori), mint a mai magyar koponyák közt képviselve van ugyan,
mégis feltűnő különbséget észlelhetünk a mai és honfoglaláskori koponyák közt a
jelző egyes csoportjainak gyakorisága tekintetében. A míg ugyanis
Lenkossék
honfoglai'áskori koponyái és a jászdósai koponyák közi a középfejűség (meso
cephalia) az uralkodó, mely mellett azonban a hosszúfejüség (dolickocepkalia) is
körülbelül az esetek 1/3-ában képviselve van, a rövidfejüség (brachyctphalia) pe
dig csak az eseteknek 1fb—1/6-ban fordul elő, addig a mai magyar koponyáknál a
rövidfejüség (brachycephalia) a túluralkodó az eseteknek több, mint 3 fjében, a mely
mellett a középfejűség (rnesocepkalia) csak igen kicsiny gyakoriságot mutat, a
hosszúfejüség (dolickocepkalia) pedig felette ritka, mondhatni csak nagyon kivéte
lesen fordul elö. A honfoglalás kora óla tehát hazánkban a hosszúfejű (dolichocephal) és a középfejű (mesocephal) koponyák feltűnően megfogytak, a 'rövidfejű
(brachycephal) és a túlrövidfejű (litiperbrachycepkat) koponyák pedig rendkívül nagy
mértékben elszaporodtak, a mint azt az élőkön végzett vizsgálatok** minden kétséget
kizárólag igazolják.
(Vége köv.)
Dr. Bartucz Lajos.
1

GriMner Gyula (Craniologiai vizsgálatok magyarországi lakosok koponyáiról.
Budapest, 1885. 36. old.) szerint ugyan a jelző csoportjainak gyakorisága a következő :
dolichocephal = 3-8%; mesocephal = 31*8°/0; brachycephal = 47-6% ! hyperbrachycephal = 18"7% ; az egyes koponyáknál közölt jelzöértékekböl azonban a jelző cso
portjainak fent közölt gyakorisága számítható ki.
2
Dr. Bartucz Lajos: Arad megye népének anthropologiai vázlata. Arad megye
monographiája IV. köt. 192—193. old. és A mai magyarság cephalindex-éről. Néprajzi
Értesítő 1912. évf.
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Dr. B a r t u c z L a j o s , K o l l a r o v M. I s t v á n és dr. S o m o g y i G y u l a :
Arad vármegye és Arad sz. kir. város néprajzi leírása. Arad vármegye és Arad
sz. kir. város monographiája III. kötete első felének I. része. Arad, 1912.
Mint az előszó mondja, e néprajzi kötettel a megye és város egy negyedszázadnál
régibb tartozását rótta le. A monográfia első kötete ugyanis 20 év előtt jelent meg.
Ebben a III. kötetben látott most napvi ágot dr. Bartucz Lajos : „Arad megye népének
antbropológiai vázlata" czímü fejezete, melyről már Értesítőnk (1912. 273. 1.) megemlé
kezett. A tulajdonképeni néprajzi fejezetek oroszlánrészét dr. Somogyi Gyula írta meg.
Míg Bartucz" az anthropológiai részt tudományos színvonalon írta meg, Somogyiról
és a néprajzi fejezetek többi szerzőiről sajnos, ezt nem mondhatjuk. Munkájuk nem emel
kedik a közismert monográfiái, néprajzi leírások átlaga fölé. Az öszszegyűjtött anyag
nagyrészében nem egyéb, mint konstatálása Arad megyére vonatkoztatva is oly tények
nek, melyeket más vármegyéről már ad hoc ethnografusok számtalanszor lerítak. Ezen
kívül az egész anyag feldolgozásából hiányzik bizonyos rendszer, a tények kaleidoszkópszerűleg halmozódnak egymásra minden szerves kapcsolat nélkül. E mellett sem
a tudományos várakozást nem elégíti ki, sem mint népszerű olvasmány nem tarthat
joggal nagyobb érdeklődésre számot. Elismerjük a szerző azon védekezését, hogy
„Évekre terjedő, sok nehézséggel járó munka volt ez", de sajnos modern tudomá
nyos szempontok nélkül fáradozott s eredményeit modern tudományos minták figye
lembe nem vételével dolgozta fel, így aztán az eredményben nyilatkozik meg a módszer
hibája.
A mű „Arad megye történeti megalakulása 1895-ig" és „A megye belső élete
1895—1910-ig" czímtí fejezetekkel kezdődik, Somogyi tollából. Többnyire Márki kutatásai
nyomán adja a megye kialakulásának történetét, majd néhány szorosan össze nem függő
tény tárgyalása után Arad megye legújabb közgazdasági fejlődéséről s a közegészség
ügyről „közerkölcsiségről" szóló fejezetek következnek. Ebben a fejezetben azonban a
közerkölcsiségről szó sincs egyebütt, csak a czímben.
A minket tulajdonképen érdeklő rész ezután jön. A IV. fejezet Arad vármegye
népességi viszonyairól szól. Somogyi itt a helyett hogy a Statisztikai Hivatal népszám
lálását használná, teljesen Balogh Pál könyvére támaszkodik. Itt nagyon helyénvaló lett
volna a népesség szaporodását vagy fogyását anyanyelv és vallás szerint a régebbi nép
számlálások eredménye alapján összehasonlítani, valamint a földrajzi viszonyokkal is
egybevetni. A népvallások czímü fejezet — mely különben a könyv sikerült részének
mondható —, e figyelembe nem vett dolgokat zárta volna be méltóképen. Miután Somogyi
tényleg közli itt az előbbi fejezet ozímében bennfoglalt közerkölcsiségről szóló részt,
Bartucz czikke következik, mely szerényen vázlat czímet visel, de valójában alaposabb
munka, mint akármelyik más fejezet.
A VI. fejezet Arad megye magyar népéről szól, mely a térfoglalás, telepedés
kérdésével kezdődik. Szerző adatait főleg „Pesty Frigyes 1857-iki gyűjteményéből" vette.
Az ilyen forrásmegnevezés legalább is szokatlan. Hol jelent meg, vagy hol található az
a bizonyos gyűjtemény ? Tudomásunk szerint Pesty Frigyes kéziratos helynévgyűjteménye
a Nemzeti Múzeum kézirattárában van. Ezt azonban nem használhatta a szerző, mert ez
1864-ből való. Pesty kérdőívekkel gyűjtött adatai is mindenesetre figyelembe veendők,
azonban mivel többnyire vidéki emberek bemondásából származnak, óvatossággal kell
használni, ellenben egy ilyen nagyszabású munkánál semmiesetre sem lett volna szabad
településtörténeti kérdéseknél mellőzni az országos levéltárban levő diealis összeírásokat,
urbáriumokat, és conscriptiókat.
Arad megye népe jóformán földmívelésből él, azonban ezt a fejezetet, melynek
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legnagyobb terjedelműnek kellett volna lenni, hiába keressük a könyvben. Az Ősfoglal
kozások alczím alatt négy oldalon a cseléd, pásztor és halász életéről a legnaivabb semmit
mondó képet kapjuk. Általában az egész népélet czímü fejezet a lehető legzürzavarosabb
valami, melyből hiányzik a gyűjtő és feldolgozó szakértelme. A szerző sohasem azt.
keresi, a mi ősi, régi, a mi tehát néprajzi szempontból fontos volna, ö a szeme előtt meg
jelenő dolgokat egyszerűen leírja, item törődvén avval, hogy újat nem mond. Ezek
a dolgok ugyanis ma már csaknem általán osak az Alföldön s kozmopolitaságukon
kívül azért is kár velük az időt és helyet pazarolni, mert hisz ugyanezeket a többi megyei
monográfiák már számtalanszor leadták. Hiába keressük a könyvben az aradmegyei
magyarság ősi építkezését, néhány sablonos alföldi gazdaházon kívül egyebet nem talá
lunk. Szerző szerint pedig legfontosabb a kerítés, kapu, tető stb. általában a szembe
ötlő külsőség leírása, a jelentősebb dolgokon azonban egy pár szóval átsiklik, míg a
jelentéktelenekkel lapokat tölt meg.
Egyik különösen gyenge fejezet a magyarság régebbi rétegének nyelvéről szóló
rész, az itt felsorolt népnyelvi sajátságok Hajdú megyét épp úgy jellemezhetik, mint
Arad megyét. Kevés újat találunk a népköltés czímű fejezetben is.
A vidéki néprajzi monográfiák tipikus betegsége a lakodalmi rigmusok itt is feltűn
nek a lakodalom sablonos, hosszadalmas leírásával. Valóban itt volna már az ideje, hogy
egyszer beszüntetnék a monográfiaírók a vőfély- és násznagy-rigmusok kiadását, mert
aligha van még a magyar irodalomnak ily sok kiadást ért, de csekély értékű terméke,
mint ezek. Különösen, ha azok az „Alföldi vöfélykönyv" czímű minden országos vásáron
20 fillérért megkapható könyvecskékből valók.
Az Arad megye német népéről írott rész rövid, de terjedelméhez képest sokkal tar
talmasabb, mint a magyarságról írott fejezet, annak általános hibáiban azonban ez is
osztozik.
Az Arad város és Arad megye román népéről írott részt a monográfiában Kollárov
Mózes István dolgozta ki. Szerző messze az oláhok eredetén kezdi tanulmányát, végül
megállapítja, hogy „Az aradi és aradvármegyei román népnek alig van története". Pedig
dehogy nincs ! Arad megye oláhságának településtörténete rendkívül érdekes és tanul
ságos dolog, csakhogy Márkinak Arad megye történetét tárgyaló kitűnő müvén kívül
egyéb forrásokat is kellett volna lapozgatni. Egyébként a fejezet a tartalmasabbak közé
tartozik, a minek az a magyarázata, hogy az oláhságnál néprajzi anyag bőven van s a
gyűjtő felületes szemléletre is ősi dolgokat lát; tekintve ezt s az oláhságnak a várme
gyében való túlnyomó arányát, e fejezetet sokkal nagyobb terjedelemben kellett volna
megírni. A szerb, tót, czigány elemről szóló fejezetek sokkal gyengébbek s a mű általános
hibái e fejezetben is megnyilvánulnak.
Végül „a román elnevezés" czímű fejezethez van egy megjegyzésünk. A könyv
egyik szerzője Bartucz, mindig csak az oláhokról beszél, másik szerző Kollárov, csak
románokat emleget és pedig azért, mert a nép magát románnak nevezi.
A magyar történelem és a múlt század közepe előtti törvények, oklevelek mindig
csak oláhokról szólnak s a román nép megjelölésére ez a mi régi jó magyar szavunk.
Lehet, hogy az oláhság szívesebben hallaná a római eredetet feltüntető román szót, mely
az ő nyelvkincsének egyik tagja. Miránk nézve ez a szó idegen s régi jó magyar sza
vunkat nem küszöbölhetjük ki érte, már csak azért sem, mert az oláh a maga nyelvén
minket „ungur"-nak mond, nem pedig „maghiar"-nak. Ezt figyelembe kellett volna venni
a könyv szerkesztőjének is. A quod alteri aequuni, . . . elve!
Van egy másik szerkesztési hiba is, mely azonban nem egyedül a szerkesztő,
hanem újabban a magyar geológusok, geográfusok közös hibája is. Nevezetesen
magyarul írott s magyar olvasóközönség kezébe szánt könyvekben nemzetiségi helyes
írással közölnek egyes helyneveket. Pl. könyvünkben (357. 1.) Pustula, Potocu, Sátra,
Viznic stb. A magyar olvasóközönségtől nem lehet megkívánni, hogy az ország összes
nemzetiségeinek helyesírását megtanulja olvasni. Magyar könyvben minden magyarországi
helynevet magyar helyesírással kell leírni. Ha nem lehet a mi jeleinkkel hűen vissza
adni, akkor az illető nemzetiség helyesírásával zárjelben a magyar átírás után esetleg oda-
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tehetjük, bár ez nem fontos, mert az olvasóközönség sem tudja magyarabbul kiolvasni,
mint a leíró.
Az azonban Határozottan elítélendő, hogy korcs, se oláh, se magyar helyesírással
írjunk le szavakat, melyet sem mi, sem az illető nemzetiség nem tud kiolvasni s csak az
író tudakoskodasaról, de nem tudásáról tesz tanúbizonyságot. Ilyen helyesírást könyvünkben
is találunk, mint pl. Yimboti, Sälas, Ratu Sargei, Yäp, Nadis, Sälasel, Hälästäu, Rechitas,
Sforasu, Peatra pacuraruluj, Sarto stb. S ha a könyv a nagyközönség érdeklődésére akar
szamot tartani, legalább az oláh és tót szövegben előforduló s a magyartól különböző
írásjelek értékét valahol a jegyzetben közölni kellett volna. Még a szerb czirillbetíís
szöveget is csak itt-ott írták át magyar helyesírásra.
Elismerem, hogy mindez nehéz dolog, de hát egy olyan nagyszabású munkát, mint
Arad vármegye és Arad sz. kir. város monográfiája, szakértelemmel, rendszerrel, körül
tekintéssel kell megírni és szerkeszteni, a hogy az előbbi kötetek készültek.
Dr. Győrffy István.
Vojnich O s z k á r : British India, Burma, a Maláji-félsziget
és Siam.
Úti jegyzetek. Budapest, 1913. 8° 288. o. Számos képpel. (Singer és Wolfner
kiadása.)
Már Vojnich Oszkárnak 1908-ban megjelent; A Cscndes-óczeán szigetvilága czímű
munkája, eleven,- változatos, színes képekben tárja elénk mindazt, a mi ezt a literarygentlemant hosszú útján érdekelte és e szép könyv sorai között kiolvashattuk azt is,
hogy e munkája megírására tisztán az önzetlenség, a tapasztalatainak a nagyközönség
részére könnyed formában való közrebocsátása vezérelte. Nemes czélú tevékenységét
azóta is folytatta. Ugyanis az említett mű megjelenése óta két újabb ilynemű munkája
látott napvilágot és tudtunkkal a Nederlandsch Indii: is kész ma-holnap. Az egyik müve
az angol Vansittart Gurkhas ez. munkája után a Nepálban lakó gurkhák származási
helyét tárgyalja, kapcsolatban a hunokkal, illetve a magyarokkal,1 a másik a most ismer
tetendő mű. Ez a munkája is a nagyközönség számára készült. Nem tudálékos fejtegetés
halmaz, hanem az egyes jelenségeknek, megfigyeléseknek, gazdag ismeretü lelken átszű
rődött képsorozata. A szakember is megtalálja benne az őt érdeklő dolgot és ugyan
ekkor a nagyközönség, sőt a fejlettebb tanuló ifjúság is kedves olvasmányhoz jut, a
melyből a kellemes élvezete közben, szinte észrevétlenül szívja magába a hasznost.
A szerző maga, művének előszavában ezeket mondja : „ . . . kevés ismerősöm tölt el
— miként magam — huzamos időt a kelet egy bizonyos pontján s így, a mit magyar
szemmel láttam és a mit tapasztaltam, nem akarom megtartani magamnak, hanem tárgyi
lagosan és önzetlen lélekkel bocsátom közre, mindenki számára''.
A mű legbecsesebb és legnagyobb része a British Indiát tárgyaló rész. Burma, a
maláji félsziget és Siam leírása már kisebb, de arányosan. Ám lássuk őket sorban, úgy,
a hogy a szerző ezt „napló alakjában" elénk adja.
British India a bennszülött uralkodók (rádzsák, szultánok) területeivel együtt
1,773.168 • angol mtfd területű, 375 milliónyi2 lakosságának nagyobb része a hindu
vallást követi, közel egyharmada mohamedán, a többi a buddhisták, animisták, keresz
tyének, szikh és dzsainok, parszik, izraeliták és más felekezetek közt oszlanak meg.
A hinduk szép szál emberek, kellemes és eléggé szabályos arczczal, fényes fekete bőrrel,
fejük kissé keskeny, azonban lábszáraik aránytalanul vékonyak. Mélyen bennök gyöke
rezik a kaszt-rendszer, a melynek fenntartását szigorú rendszabályok és vallási dogmák
védik. A legnyomorultabb kis kaszt tagja sem válik meg kasztjától és nem lehet őket arról
sem felvilágosítani, hogy ők csak a brahminok osztályérdekeiért szenvednek. És a milyen
félszeg e rendszer, olyan a hindu maga is. Jóllehet, ú. n. nagy hibái nincsenek a hin1

Ism. lásd a Népr. 'Ért. 1913. 1—2. füzet, 181. old.
A statisztikai adatokat mindenütt közöljük, mert a legutolsó (1911-beli) össze
írások alapján közli azokat szerző.
2
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dunak, de a tisztességről, öntudatosságról, szótartásról vajmi kevés a fogalmuk. Közöm
bös előtte mindaz, a mit a világ körötte müvei, atyja mesterségét folytatja és ettől meg
nem válik. így Bombay ban a külvárosok lakója kiskereskedő. Ha van, ha nincs forga
lom, ő künn ül a bódéja előtt, éjfélutánig is, de a szája alig áll meg. Tereferél, de beszéd
jében sem kedélyesség, sem hangsúly nem található. Fanatikus. A templomainak még az
udvarára sem engedi be az idegent. Bombayban a mohamedán is ilyen. Azonban e
városon kívül már a templomokba is be lehet jutni, de csak a lépten-nyomon kérege
tésre kinyújtott tenyerekbe sűrűn osztogatott borravalók ellenében. És érdekes, hogy a
hindunak bármennyit adjon az ember, sohasem elégszik meg a kapott összeggel. így
jutott a szerző is ahhoz, hogy a Bombay mellett levő Elephanta templomnak a leírását
adhassa, majd meg a Bombaytól ÉK-re 224 ang. mtfdre levő ellorai barlangtemplomok
nak a képeit is. Az ellorai templomokat félkört alkotó meredek domb oldalán faragták

1. á. Ellorai barlangtemplom.
ki, mintegy 2*5 Km hosszú vonalon. 12 buddhista, 15 brahmin és öt dzsain templom
van itt. A brahmin és buddha templomok a VII. és VIII. századból valók. Alapjukat
faragott elefántok és egyéb állatok díszítik. Legszebb e templomok között a Kailasa,
teljesen gránitból faragva.
A templomokról, mint különben is India legcsodásabb építészeti remekeiről, mindig
részletesen emlékezik meg a szerző. És csaknem valamennyit képekben is megkapjuk.
A félsziget legdélibb részén levő Madura- vagy Siva-templomában már szabadon járhat
bárki, csak az elkerített szentélybe tilos a belépés. A déli hindu építkezés legsajátosabbja a kőből faragott és gyakran színezett alakokkal, a földtől a csúcsig, elhalmozott
gopuram. Ebben a Siva istennek szentelt templomban kilencz ilyen gopuram van.
A toronyba felvezető lépcsőház ablakaiból áttekinthető az egész templom terjedelme, a
mi bámulatba ejti az európait. S míg itt két szentnek tartott tehén jár-kel a hívők
között, addig a ranguni nagy pagodában elefánt a szent állat. A rameszwerami és a
Trichinopoly mellett levő Sri Rangam templomok bemutatása után a tandzsoreit látjuk.
Ennek érdekessége az udvart körülzáró fal mellett elhelyezett 216 lingam (istenséget
személyesítő kőoszlop), a melyeket a rádzsák (bennszülött uralkodók) ajándékoztak a
templomnak. Ahmedabad városában csodás az 1848-ban teljesen fehér márványból épült,
53 kupolás dzsain Hatki Singh-templom. Dp ugyanitt találjuk Kelet egyik legszebb moha-
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medán templomát is, a Meszdsid Dsami-t is. A mecset keleti bejáratánál van a finoman
áttört, fehér márványablakos sírja Ahmed Sahnak (XV. század). E várostól északra Mount
Abuban a Dilwara dzsain-templom érdemel figyelmet, mint a melyben Parswanatha istent
55'czellában faragták ki fehér márványból, a czellák oldalain pedig miniatűr kőfara
gással az istenség életéből Örökítettek meg egyes jeleneteket. A templom legrégibb része
a [XI. századból való és a munka nagyságát és becsét csak akkor tudjuk kellőképen
értékelni, ha tudjuk, hogy e munkákért a XII. és XIII. században 18 millió rúpiát fizettek.
Ugyancsak^fehér márványmunka a Tadzs Mahal királysír Agrában is. De nemcsak temp
lomok bemutatásában és leírásában találhatók fel India építészeti remekei, hanem egye
bekben is. így a tárgyilagos és pontos leírásokon kívül, a minden írásnál szebben
beszélő tiszta képekben is bemutatja a szerző a delhii királyi lak egyes részleteit s úgy
ez, valamint az agrai királyi palota, a jaipuri 1718—1738 között épült csillagvizsgáló, a

2. ;'i. Lingam a tandzsori templom udvarán.
Fatehpur Sikri palota és a Delhitől nem messze levő Kutab Minar győzelmi torony, mind
olyan műremek, hogy ezeknek képekben való látása is elég ahhoz, hogy fogalmat alkos
sunk India építészeti művészetének fejlettségéről.
Az egyes városok, helységek és ezek nevezetességeinek leirása közben, a szerző
bőven kitér egyéb megfigyeléseire is. Azonban széles látóköre helyesen választja meg
azokat a módokat, a melyekkel ezeket leírja úgy, hogy az olvasóra sohasem unalmas.
Egyfajta dolgokat nem halmoz egymás mellé. így pl. minden vidék sajátságos viselete,
szokása stb. a maga megfelelő helyén található meg s ezáltal minden helyről egy-egy
kerek képet kapunk. És nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ebben rejlik müvének az a
vonzóereje, a melylyel az olvasóra hat. Mi azonban, ezen ismertetésünk kapcsán innen
és onnan is kivettünk egy-egy szemelvényt, hogy nagyjában mutathassuk be e munkát
s ezeket az alábbiakban adjuk.
A bennszülött uralkodókról megtudjuk, hogy ezek kitűnő típusai az angol neve
lésben részesült indiai főuraknak. Az öltözködés és a sport- (vadász) szenvedély az, a
mit először eltanulnak. De a sportkedvelő rádzsának hamar akadnak nagyúri vendégei
is, a kikkel szemben illő fényűzéssel kell helyüket megállaniok. Természetesen a jöve
delem erre nem elegendő s végül az eladósodott rádzsát gyámság alá helyezi az angol
és így megtörténik, hogy örökös hiányában egy területtel nagyobbodik British India!
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Azonban nemcsak sportszenvedélyükkel tűnnek ki a rádzsák. Legtöbbje a tudománynak
és a művészeteknek is bökezti pártfogója. Így az alvári rádzsa régi palotáját múzeumnak
rendezte be, melyben a könyvtára a legértékesebb. A kéziratos Gulistan-korán egymaga
10.000 fontot ér, minden lapja tele van miniatűr festéssel.
A városi hindu ügyes kézműves. Jaipurban az emaillirozott rézmunkát emelték
nagy tökélyre. Delhiben és Agrában a filigran arany- és ezüstmtívesség az egyik leggazdagabban fizető kereseti ág. De Ahmedabadban már sátorban lakó családokat is
találunk, a kik a kovácsmesterséget űzik, kocsikerekeket pántolnak, lovat vasalnak, még
az ezüstgombos vajda sem hiányzik. A nem városban lakó indiai mesterségét vidéke
válogatja. Tengerparton halász, benn a szárazon kitünö földmivelő. A pálmafák lábánál
bambuszházikóban lakik s kora reggel már az ekeszarvnál található. A magas palmyra
pálma levelei alatt, kerek edényekben gyűjtik a pálmanedvet s ebből készül az édeskés
pálmabor. Hússal ritkábban táplálkoznak s ép ezért az állatokat sem bántják, csak a
saját igásmarhájának töri el a farkát ösztökélés közben.
Városban a halottasház előtt fúvóhangszer és dob zsibong. A házba nem engedik
be az idegent, ez ellenkezik a hindu rítussal, azonban ha pár anát (1 ana = kb. 10 fillér)
adunk a zenészeknek, hátat fordítanak a kapunak és nekünk fújják azt, a mi; az előbb
még a halottnak szólt. A benaresi halottégetésnek külön fejezet van szentelve s innen
megtudjuk azt is, hogy csak a tehetősebbje égeti el hozzátartozója holttestét, míg a
szegényebbje egy nehezebb követ kötve a hullához, úgy dobja ezt a Ganges szent
vizébe. Ugyancsak e fejezetben olvashatunk az „arany-templom" koldusairól és fakirjairól is. Majd Nyugot-Európának a levegőjében mozgó Calcutta leírásával fejeződik be
British India I. része. Burma ismertetése után visszatér ugyan a szerző ide ismét, a II.
rész keretében, a melyben már a vadászéiulényeit írja le. Tigris, párducz, gaur, himalayai fekete medve és más vadak vadászásainak a változatos és minden részében eleven
leírását találhatjuk itt. a melyekre azonban bővebben e helyen nem térhetünk ki. Végül
a mangar néptörzsről értekezik. Tárgyalja a Nepál lakóival foglalkozó munkáknak azt az
érveléseit, hogy a mangar és a magyar egy törzsből eredhet és e kitérés után saját
tapasztalatait, megfigyeléseit adja, nem feledkezve meg az örök álmát ott alvó nagy
hazánkfiáról sem, Körösi Csorna Sándorról.1
Burma. British India provincziája, a Bengali-öböltől K-re, Siamtól ENy-ra. A Shanállamokkal együtt 238,000 D angol mtfd. Tizenkét és félmillió lakosának 88%-a a buddha
vallást követi. Fővárosa Rangoon, a pagodák városa. A régi főváros, Mandalay leírásánál
a holddal szoros összefüggésben álló ünnepséggel ismerkedünk meg, valamint a temetési
czerimoniával. A szerző megérkezése napján egy szent életű pongit — szerzetest —
temettek, kinek testét előzőleg egy évig mézben őrizték. A burmai asszonyok szépsége
megragadhatta a szerző figyelmét is, mert ezekről és a siamiakról szól a legelismeröbben
Tiszták, jó modorúak, ízlésesen öltözködök. A férfinép hosszúkás arczú, tagbaszakadt
erős és mint a polynéziai, tetoválja derékig a czombját. A férfiak is kontyban viselik a
hajukat, de színes selyemkendövei körülkötík. Bhamó vegyes lakosságának (kínai, shan,
kacsian, arakanez, csin, csam, shandei stb.) ismertetése és az ideutazás egyes fázisai
zárják be ezt a részt.
A maláji-félsziget az É-i szélesség 1—7°-jai, a Malacca-szoros és a Kínai-tenger
között terül el. Területe 26 l / 2 ezer D ang. mtfd 1 millió lakossal. Az angol Straits Sett
lement a nyugoti oldal és Singapore. A félsziget többi része a maláji államokra oszlik
fel, de uralkodóik mellé az angolok részben rezidenst, részben advisert (tanácsadót)
neveznek ki. A szerző itt gyorsabban utazott s már nem mélyed el a Sumatra és Jáva
szigetekről Malayára átszármazott hódítóknak és a kinai bevándoroltaknak e félsziget
át- és kialakulására valló hatásaiban. De érdekes pillanatfelvételei között mégis foglal
kozik egygyel bővebben is, a kaucsukfával (Hevea brasiliensisi, a melynek e félsziget a
rohamosan fejlődő gazdagságát köszönheti.
Siam. A. W. Grahamnek tavaly megjelent Siam czímű munkája után ezen állam
1

Ez a rész megjelent az Új Idők 1912 jún. 28-iki számában is.
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közjogi és katonai felosztását adja elsőbben. Ezután, saját jegyzetei nyomán, a fővá
rosról, Bangkokról nyújt részletes leírást. A Menam-folyón a lehorgonyozott lakott hajó házak, a hajókon elhelyezett üzletek és a csónakközlekedés tették meg e várost KeletVelenczéjének. A rossz utak és a közlekedési eszközök hiányos volta teremtették ezt az
amfibikus életet. A környék lakossága is csónakon hozza a piaczra szánt portékáját.
A szárazra épített városrész már fejlettebb, csinos épületek tarkítják, élükön a királyi
lakkal. Ayuthia, a régi főváros már kiheverte a burmaiak 150 esztendővel ezelőtti pusz
títását és új virágzásnak indult. Buddha templomait újból felépítették az egész ország
ban, de valamennyi között a legcsodásabb a Petchaburi mellett levő hatalmas barlang
templom. Egy domb oldalán, természetvájta nagy barlang, különböző nagyságú Buddha
szobrokkal megrakva és a melyet még misztikusabbá tesz a felülről jövő világítás.
Különben a vallás nagy szerepet játszik a sziámi nép életében. A férfi, bizonyos korában,

3. á. Nepál nő.
szerzetessé lesz. Midőn köteles éveit kitöltötte, visszatérhet családjához. A belépés
czerimoniásos. S ha, mint szerzetes, meghal, temetése a legfényesebb ünnepségek közé
tartozik. (Egy üyen temetés leírását a 266. 1. meg is kapjuk.) De mindezek után nem
kell okvetlenül azt következtetnünk, hogy a férfiak szerzeteskedése miatt a család
további életében semmi profánság sincs. A további leírásokból megtudjuk azt is, hogy
pl. a bangkokiaknak nemcsak külön operetté és drámai színházuk van, sőt a „mozi8
sem ismeretlen előttük s a lakodalom sem folyhatott le professzionista táncosnők nélkül.
S ha még azt is megemlítjük, hogy Siamban a kereskedelem egy részét és a rendőr
séget az angol tartja a kezében, a német a vasutat, a dán a haditengerészetet s a többi
érdekelt európai állam szintén valamit, úgy jóformán mindent elmondtunk e fejezet tar
talmáról is.
Éles megfigyelések, helyes megítélések összefüggő sorozata, könnyű, gördülékeny
nyelv: ezeket mondhatjuk e könyvről. Különösen az ifjúsági könyvtárak nem nélkülöz-
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hetik e becses munkát, a melyből, mint egy köteles tantárgy segédkönyvéből hasznos
szemelvényeket szívhatnak magukba néhány órai kellemes és nemes olvasmány után.
Nekünk pedig még csak annyi mondanivalónk van: bár minél több Vojnich
Oszkárunk volna!
Schmidt T.

Szláv lapszemle.
Národopisny Véstnik Ceskoslovansky. Rediguje J. Polivka. Praha 1912,
1913. 1—236, 1—244.
Ezúttal a cseh folyóirat két évfolyamáról számolunk be, a mi annál könnyebb,
mert az egyikben mindössze 9, a másikban 10 önálló czikket találunk, a többi teret iro
dalmi ismertetések és egyesületi ügyek foglalják le. A czikkek sorából levonandó még a
szűkebb cseh érdekű, pl. Horák irodalomtörténeti tanulmánya Erben (1840) népdalgyüjteményének keletkezéséről, vagy Regina Bibová polemikus czikke a Ztschr. für österr. Volksk.
XVI. 160 kritikája ellen, úgy hogy az érdekesebb íróknak több teret szentelhetünk.
Bedfich Moravec a szurokkészítés módját ismerteti. A folyékony szurok (kulimáz-) gyár
tás régen, a fatengelyü kocsik idején, főleg nálunk dívott a Eis-Kárpátokban, hol a kocsikenőcs bár csak harmadfokú, valóságos melléktermék volt, mert mellette terpentin, kolofónium, fehér szurok, fekete szurok keletkezett és csak ezek salakja adta a tulajdonképeni kulimázt, de a négy első terméket házaló kereskedők a helyszínen vásárolták,
ellenben a salakot maga a nép értékesítette, vándorkereskedést folytatván vele. Az
igazán szurkos, messze illatozó szekerek a maguk sajátságos csörgőivel tipikus alakjai
voltak az országutaknak, főleg tavaszkor. A nép sokat keresett vele, mert' a fenyvesek
irtásánál a földben maradt tönköt olcsón, legtöbbször ingyen adta az uraság. A parasz
tok társasággá alakulva kiásták a gyantás töveket gyökerestül és kifőzték szurokká.
Tulajdonképen száraz lepárlást végeztek az erdő lejtős alján rakott csonka kúpalakú
kettős falu téglakemenczékben. Legbelül égett a tűz, a köz fenyő hasábokkal volt meg
rakva, melyek gyantáját a hőség kiolvasztotta. A fenti sorrendben megnevezett termékek
a kemencze külső falán csorogtak ki faedényekbe. A desztilláczió vége felé már az egész
rakomány égett, akkora levegő járását „fojtották", hogy a gyanta fel ne emésztődjék és
az üzem szakadatlan folyt éjjel-nappal. Az új erdőtörvény megölte ezt a primitiv ipart.
Lubor Niederle terjedelmes, bőven illusztrált tanulmányban az Ung.-Hradisch vidékén, fő
leg Veletin faluban talált 2—3 osztatú morva-tót, félnémet (frank) típusú ház szerkezetét,
a telek beosztását stb. ismerteti bőséges nomenklatúra kíséretében. Mutatvány a szerzőnek az
ószlávok élete ez. nagyobb munkájából, melyről legközelebb bővebben írunk. Egészben
hazai vonatkozású Amt. Boháe A magyarországi falvak nyelvi változásai ez. demograf.
statisztikai tanulmánya, melyben Balogh P. A népfajok Magyarországon ez. ismert művét
kritizálja s főleg a 949—950 1. foglalt eredményeinek tételét kíméletlen szavakkal czáfolja,
még pedig a mi javunkra. Kereken tagadja a Balogh kimutatta veszteségeket akár a
német, akár a román elemmel szemben. Hibásnak tartja Russu Sirianu könyvét Romanii
din statul ungar. (1904) és Stodola tót statisztikáját (Slov. Pohlady 1911), a kik B. hangu
latosan elferdített adatait elfogadják, megrója még Scotus Viatort is, a kik ilyen bi
zonyságok alapján csevegni tudnak a magyarok faj gyengeségéről, szaporodási gyenge
arányszámáról, mert ezek a felületes összerótt adatok biztatják a véresszájú politikuso
kat (a cseh Kálal-t érti) arra, hogy az erőszakos magyarosítás psychologiai magyaráza
tát a magyarság kiveszésétŐl való félelmében keressék.
így kapcsolódik a néprajzba a politika, melynek fejtegetéseit itt nem követjük, csak
a szerző végeredményeit regisztráljuk. Összehasonlításai alapján kimutatja, hogy a nem
zetiségek versenyében a magyar elem diadalmasan halad. Nyelvileg megváltozott közsé
gek átlag az ő javukra esnek: 171—57 =114. A tót magyar vidéken nyereségük
59 község, mert 80 tulnyomólag tót hely lett magyarrá, ellenben csak 21 vesztette el
tót jellegét. Nem hisz a horvát-magyar egyensúlynak sem, bár erre vonatkozó számításai
még nem készek, előre látja a horvátok veszteségét. Részletes bizonyításai a stasztikusokat érdekelhetik.
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F. V. Vykoukal és K. Rozum két tanulmányban ismertetik a cseh ünnepi sütemé
nyek alakjait, a Höffler, Schrötter stb. tanulmányaiból eléggé ismert Gebildbrot-ok alapján.
Vlasta Havelková a néprajzi múzeum gyűjteményeiből leírja a birói pálczákat, ferulákat
és görbe botokat (právo, ruka) mint a valóságos bírói hatalom külső jelvényeit, melyeket
a lelépő falusi bíró ünnepélyesen adott az új utódnak. Mint a neve is mutatja, sok eset
ben valóságos kéz, alkar, nyitott tenyérrel, máskor zárt ököllel ábrázolva. Tekintélye
nagy volt a jelentéktelen eszköznek. A korcsmában veszekedő legények megjuhászodtak
láttára, a kupaktanács elhallgatott, ha a bíró felemelte. Helyenkint ezüstveretü csök,
bőrrel bevont kétfonatú vesszőkorbács stb. változatos szerszámok helyettesítették e
hivatalos jelvényt, melynek bűvös erőt is tulajdonítottak.
Boiena Nemcova leírása szerint 1858-ban Balassa-Gyarmaton használtak ilyen
eszközt Kosziba néven birói idézőjelül. A vádlott személyesen hozta vissza. (Sigillum
pristaldi hatása ? Ref.j Zólyom megyében Felsö-Lehotán hasonló, mintegy két lábnyi hosszú
görbe pálczát használtak knahyna néven. A szolga az idézettnek küszöbére tette ezt.
Összefügg a bírói pálcza alkalmazása a morva legénybíróságok ünnepeivel is, mert a
megválasztott legénybírót ezzel avatták hivatalába. Hanyatlása korát mutatja a büntetőeszközül használt ferula (lapoczka) felmerülése, mint Morvaország számos vidékein dívott
s átment a legényb róságok intézményébe is. (L. Néprajzi Értesítő VI. 67. 1.) Analógiája
Bartholomeides Notitia Comitatus Gömör. pünkösdi királyságában és Treichel, Perwolf,
Seligman, Zibrt stb. közleményeiben keresendő.
F. Woümann tartalmas közleménye : A fehér asszony meséje az irodalomban és
a néphagyományban, elemzései alapján oda konkludál, hogy a fehér asszony magyaráza
tául nem állítható a Perchta-inithosz, a mint Vernaleken, Wolff, Hahn stb. tanítják.
Külön választja személyét a Reine pédauque a lúdlábú királyné, Rachel stb. rokoncziklusok alakjától,1 sőt kimutatja, hogy a feudális családok ismert dame blanche-ja, Sybillája
stb. Grillparzer Ahnfraujához hasonló kísértetek eltérnek a népi hagyományok alakjától.
E czélból végigkíséri kialakulását az irodalomban és kommentárjaiban Chanovsky, Balbínus adatain, tehát 1420-tól kezdve teljes repertóriumot ád. A terjedelmes tanulmányt
folytatja az 1913. évfolyam is.
Jos. Salába, ki a fehér asszony kérdésével ugyancsak behatóan foglalkozott (Casopis
Matice Moravské XXIII. 1899. folyamában) kifogásolja F, Woilman eredményeit. A kri
tikusnak korábbi tanulmánya szerint a legrégibb adat, mely a Vitkovicz-család fehér
asszonyát tárgyalja, tradicziónélküli koholmány, jezsuita munka, a szellem ilyen szere
péről a nép "sohasem tudott. A mit később mesélt, azt mind a jezsuiták könyveiből
tanulta, tehát variánsokat alkotott, de maga a mese nem a nép lelkéből fakadt.
Ellenben W. végső következtetéseiben csak többszörös kontaminácziót lát s azt
tartja, hogy a főtípusban történelmi mag jelentkezik. Egységesnek a mese nem mond
ható, mert kétségtelen, német elemekkel bővült, egész redakcziója arra vall, hogy felsőbb
körökből terjedt a nép közé, A punctum saliens tehát az, hogy cseh eredetű-e a monda,
vagy idegen? 8. újból elemzi saját adatait, kiegészíti W. új részleteivel s megállapítja,
hogy a vitkoviczi helyi monda csak 1550 táján keletkezett s azóta állandóan a jezsuitákhoz
fűződött, népiessé egy színjáték tette. A fehér asszony, mint a családban várható halál
hírnöke, csak 1604-ben jelentkezik Pater Pistorius előtt, akkor, mikor az Orsiniak, Hohenzollerek, Habsburgok fehér asszonya már rég szerepel.
Nem meríthettük ki e rövid összefoglalásban a történelmi mondának mesévé való
átalakulását, változatainak érdekes árnyalatait, csak azért regisztráltuk, hogy mesekuta
tóink figyelmét felhívjuk a két tanulmány gazdag anyagára.
A. Bohac: Demográfiai tanulmányok ez. felveti a kérdést, milyen viszonyban van
a halandóság csökkenése a csecsemöszám csökkenéséhez ? Tulajdonképen J. Wolff
breszlaui professzor könyvének: Die Geburtenrückgang die Rationalisierung des Sexual
lebens kritikája ez. Wolff szerint a születések apadása összefügg a vallásos érzület
csökkenésével, a népnek egyre nagyobb távolodásával az egyháztól. Mert a fanatikus
1

V. ö. A Berta monda. Ethnogr. 1908. I., II. füz.
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oroszhitüeknél pro mille 39'7—48'8, katholikas országokban 31'4—28"8, túlnyomólag pro
testáns országokban 25-l — 28'2'Yoo tesz ki a születések arányszáma, addig a hitetlen
franeziáknál csak 20-6°/cm ér el.
Ezekkel szemben B. arra utal, hogy e tekintetben Belgium a maga 24'8%,-vel egy
fokon van a protestáns Szászországgal, söt Írország 23 , 3 0 /(0 arányszámával közeledik a
francziákhoz. Szóval W. elmélete tarthatatlan. Hivatkozik van der Smissen, Scutenan és
Juraschek pontos adataira, hogy a higiénikus viszonyok javulása nyomán jelentkező
halálozási arányszám csökkenése maga után vonja-e a természet autokorrekczióját, a szü
letések apadását ? A szerzők mind tehát Malthus ideáját érik el, ellenben B. kritikája
korántsem következtet Mombert, Brentani, Levasseur eszméjére, nem ebben keresi meg a
jólét, művelődés emelkedését. Szerinte Juraschek fenti tétele bármi tetszetős, magában
tarthatatlan. Kiindulva a cseh statisztikából Bohác a Malthus követőkkel szemben igy
bizonyit:
A)
B)
C)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Évek

A lakosság
középszáma

1861—70
1871—75
1876—80
1881—85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901—1905
1906—10

5,034.617
5,249.685
5,438.828
5,605.905
5,745.695
5,912.934
6,147.480
6,386.346
6,612.764

születés
átlagos

halálozás
száma

192,074
207,094
207,690
213,052
209,925
212,836
216,728
210,021
199,359

147,060
151,564
156,137
163,201
164,154
159,019
151,186
149,248
135,658

A helyett, hogy átszámítaná a születések és halálozások arányszámát a lakosság
szaporodásához, azt keresi, mikép növekedik a 3 A) B) C) számsor 1000-hez viszonyítva
és akkor ezt kapja:
A)
B)
C)

1861—70

1871-75

1876-81

1000
1000
1000

1043
1078
1031

1080
1081
1062

1881-85

1113
1109
1110

1886-90

18.41-95

1896-1900

1141
1093
1116

1174
1108
1081

1221
1123
1028

1901-05

1268
1093
1015

1906-10

1313
1038
922

A születések és halálozások különbsége, másfelől a lakosság szaporodása tehát
így fejezhető ki:
A) születés.
(-35 + 1 —4 —48 - 66 —98 —175 —275.
B) halálozás.
12 - 1 8 —3 —25 —93 —193 —253 —391.
Ezek szerint 1871—75-ben Csehországban aránylag több gyermek született, mint
a hatvanas években és a 70-es évek végén; a 80-as években az arány körülbelül ugyanaz,
mint 61—70-ben A születések száma hanyatlani kezd a 80-as évek második felében és azóta
állandó jelenség, sőt 1890-ben megakad az addigi arány és az újszülöttek száma egyre
fogy, még pedig 1906—10. időközben még erösebben, mint előbb. A 80-as évek végén
a születések száma már 48-czal kisebb a lakosság számának növekedésénél és e differenczia
aggasztóan növekedik 66-ról 275-re. Ezek szerint, ha törvény lenne, hogy a születések
apadását a halálozás csökkenése okozza, miért nem illik ez a cseh viszonyokra? Már
pedig ha a törvény nem általános, akkor az nem törvény!
Hasonlóan elemzi a halálozások statisztikáját, de nincs terünk követni megdöb
bentő tanulságait. Kitűnik ebből, hogyi a szociális viszonyok javulása nem csökkenti, a
gyermekhalandóságot, mert pl. 1895 óta a közjóléti intézkedések daczára az 1—5 éves
gyermekek pusztulása évről évre növekszik, utána következik a javakorbeli, tehát 40 évesek
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halálozási százaléka. Számításai alapján azt hozza ki, hogy átlag hasonló viszonyok ural
kodnak más müveit nemzeteknél is, de önámítás hinni azt, hogy a gyermekszaporulat
csökkenése aequivalenst talál a halálozási arányszám fogyásában. Két különböző tétel
ez; bár rokon, párhuzamosan haladó, de mégsem azonos jelenség, saját feltételei, okai
vannak mindkettőnek, ezek egymást befolyásolni nem tudják.
J. Vesely, a cseh bábszínház buzgó monográfusa a Maizner-család XVIII—XIX.
sz. műsorát és különleges idiotikonját elemzi T. Tykác a trebovi és schirmdorfí fazeka
sok, főleg kályhások múltját fejtegeti. Emlékeik közül bemutat 3 cégtáblát, tarka ón
mázas cserépből (féldomborműben Ádám és Éva) 1 zászlómaradékot hasonló emblémá
val és néhány céhjelvényt a XVIII. sz. végéről.
Specziális mesterségük volt cserép ház-oromdíszek készítése. Bár főiparuk a kályhagyártás volt, csináltak tömegesen pereczes korsót, vázákat, téntatartókat stb. apróságokat is.
Csempéik még a XVffi. sz. végén, a XIX. elejéig középkori modellek után készültek,
vagy talán a régi formákat használták szakadatlanul, ősi technikával annyira híven, hogy
a szakértők XVI. sz. gyártmányoknak tartották az 50-es években működött mesterek
kályüaszemeit is. A czéh 1619-ben alakult, mikor kikérte az 1537-ben szervezett bousovi
czéh artikulusait.
Rokontárgyú Jos. Tvrdy czikke, ki a morvaországi Zdanice község népi majolikáját ismerteti. A termékeny Hana völgye elején levén, e vidék a morva-magyar útvonalba
esett. Az első ismert zdaniczi korsósmesterek valóban mind hazánkból kerültek. Most (Hid)
Pétert a község német papja Brück Péterré írta át (1718), Penkert József (1698) Trencsénből menekült oda, anabaptista hite miatt, Täufer-toufar néven szerepel, fiai itt már régeb
ben működnek. Vallomása szerint ez időben Trencsénben még 147 habán lakott, a kiknek
Ő tartott istentiszteletet, kenyérszegést, de már tót nyelven. Ebből kitűnik, hogy habánjaink
elébb vesztették el nyelvüket, mint hitüket. Penkerték műhelyéből több szép korsó ma
radt fenn, melyek kitűnő mázuk, színeik élénksége és rajzbeli készségük által tűnnek ki.
A Bohác másik terjedelmes demográfiai tanulmánya Francziaország állítólagos
depopulácziójával foglalkozik. Vizsgálatai alapján kimondja, hogy a német statisztikusok
számításai és következtetései tévesek. Nem lehet beszélni alkoholizmus és más bajok
okozta faji elsatnyulásról, mert a gyermekszaporulat aránya a házasságkötések számához
még a tagadhatatlan egykerendszer mellett is nem rosszabb, mint más nemzeteknél, sőt
a francziák előnye a kisebb csecsemőhalandóság, ebben felülmúlják Anglia, Belgium, sőt
Németország arányát is. Ellenben aggasztó a 15—25 és 25—35 életkorba eső halálozá
sok száma. 35 éven túl a halandóság erősen csökken, elannyira, hogy az összes halálo
zások száma egy fokra kerül az irigyelt Angliával, sőt jobb Németországnál is. Itt csak
Űj-Zéland és Ausztrália viszonyai kedvezőbbek. Végső, meglepő következtetése a szer
zőnek a franczia munkásosztály ellen irányul, mert a születési számaránya legkisebb,
halálozása a legnagyobb.
F. Poledne összehasonlító tanulmányát a cseh-lengyel-német gyermekrímekröl, ki
olvasásokról csak a repertórium kedvéért említjük, a különleges cseh érdekű czikkekkel
nem is foglalkozunk.
Ernyey József.
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Jelentés a M. N. Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az 1913. év
második évnegyedében.
I. Gyűjteménytárgy. 1447 drb. Ebből vétel: 1260, ajándék: 96 és áttétel: 91 drb.
A) A vételek részletezése: ruházat, női kézimunka és ékszer: 413, szövés-fonási
szerszám: 12, szőnyeg: 16, bútorzat: 9, használati tárgy: 97, keramikai tárgy: 14,
mezőgazdasági tárgy: 13, vadászati tárgy: 1, kismesterségi tárgy: 2, kultusztárgy: 34.
fegyver: 15, fonogrammhenger, kotta és szöveg: 240, stereo-kép 285, fénykép 109 drb.
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B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése: Bartók Béla Budapest,
1 „caraban" (hangszer). Sikó Molnár Ilona Borgóprund, 15 húsvéti tojás. Fuchs Ármin
Csákfalva, 2 húsvéti tojás. Reichart Margitka Tátraszéplak, 4 húsvéti tojás. Baka Ilona
és Vilma Gelencze, 13 húsvéti tojás. Krémusz Róbert Kisvárda, 1 húsvéti kereplő. Franck
Ágost Bükk, 4 húsvéti tojás. Rákóczi János Felsökabol, 6 húsvéti tojás. Spitzer Mór
Budapest, 1 főkötő, 1 tót imakönyv. Szivák János Budapest, 2 pár bosnyák evőeszköz.
Románné Goldzieher Klára Budapest, 2 szíriai festett díszkendö. Gyárfás Gizella Bereczk,
7 húsvéti tojás. Sternberg Frigyes Budapest, 1 oláh női kosztüm. Gergely István Algyógy,
28 fénykép. Fröhlich Krisztina Budapest, 7 húsvéti tojás. Símaházy László Csopak,
1 képes levelezőlap.
C) Áttétel a Széchenyi Orsz. Könyvtár „Köteles Példányok" osztályából: 911 drb
képes levelezőlap.
E negyedévi szaporulatból 702 hazai tárgygyal szemben 745 külföldről származik
és pedig Ausztriából 8, Galicziából 15, Csehországból 28, Morvaországból 1, Tirolból 1,
Németországból 4, Hollandiából 2, Francziaországból 1, Romániából 3, Bukovinából 1,
Boszniából 9, Albániából 1, Törökországból 3, Oroszországból 6, Arábiából 1, Perzsiából
8, Afganisztánból 1, Jeruzsálemből 1, Tibetből 4, Kelet-Indiából 340, Japánból 49,
Kínából 1, Jávából 14, Egyptomból 101, Szudánból 1, Szíriából 19, Marokkóból 26,
Tuniszból 1, Dél-Amerikából 25, Közép-Amerikából 7, az Ausztráliai-szigetekről 63 drb.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre: Abaújtornára 1,
Alsófehérre 2, Bácsbodrogra 10, Baranyára 2, Barsra 1, Beregre 31, Beszterczenaszódra 16,
Biharra 16, Borsodra 6, Brassóra 1, Csongrádra 6, Esztergomra 1, Gömörre 2, Győrre^,
Hajdúra 3, Háromszékre 20, Hontra 1, Hivnyadra 29, Kolozsra 24, Máramarosra 4, Marostordára 1, Nagyküküllőre 20, Nógrádra 103, Nyitrára 3, Pestre, Pozsonyra 1, Somogyra
1, Sopronra 22, Szebenre 4, Szepesre 5, Temesre 91, Tolnára 6, Torontálra 192, Trencsénre 2, Turóczra 1, Vasra 4, Veszprémre 10, Zalára 8, Zólyomra 3, Szeremre 3. Köze
lebbi meghatározás nélkül Dunántúlra 11, Bánságra 1, Székelyföldre 3, Felvidékre 9,
Magyarországra 9, Horvátországra 6 drb.
II. Könyv. 97 munka. Ebből vétel: 40 új, 28 folyó, ajándék: 7 új, 8 folyó, csere:
14 folyó munka.
a) Ajándékoztak: a Széchenyi Orsz. Könyvtár Budapest, 1 folyó munkát, a Keleti
Keresk. Akadémia Budapest, 5 folyó munkát, a Múzeumok és Könyvtárak Országos
Főfelügyelősége 2 folyó munkát, dr. Sztripszky Hiador Budapest, 2 új munkát, Vojnich
Oszkár Budapest, 1 új munkát, Schmidt Tibolt Budapest, 2 új munkát, dr. Mészáros
Gyula Budapest, 1 új munkát, Róheim Géza Budapest, 1 új munkát.
b) Cserébe küldtek : a Berl. Gesellschaft f. Anthr. Ethnogr. und Urgeschichte,
Berlin, 2 folyó munkát, a Verein für Österreichische Volkskunde, Wien, 1 folyó munkát,
a Nordböhm. Excurs. Klub, Leipa, 2 folyó munkát, az Anthrop. Gesellschaft, Wien, 1
folyó munkát, a Naturforschende Gesellschaft, Basel, 1 folyó munkát, a Národop. Museum
Ceskoslovansky, Praha, 2 folyó munkát, a Musejn. Spol. Olomouc, 2 folyó munkát, a
Xordiska Museet, Stockholm, 1 folyó munkát, a Schweiz. Landesmuseum, Zürich, 1 folyó
munkát, a Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde, Basel, 1 folyó munkát, a Sociétó
d'Anthropologie, Paris, 1 folyó munkát.
III. Felszerelési tárgy. 15 drb vétel.
IV. Végzett munkálatok. A II. évnegyed kezdetén az osztály gyűjteményeinek a
nagyközönség számára való megnyitásához kellő rendezésekkel voltunk elfoglalva s majd
ezután az eddig felgyűlt tárgyak beleltározását és beosztását végezték az osztály tiszt
viselői, a kik közül az évnegyed végén ketten súlyos betegségük miatt, ketten pedig
nyári szabadságuk miatt, távol vannak osztályunktól.
V. Látogató. 13,750 ingyenes és 11 fizető személy. A látogatók ezen összegében
foglaltatnak a következő iskolák növendékei: az erdőtelki elemi fiúiskola 69 növendéke,
a csáktornyai áll. polgári fiú- és leányiskola 63 növendéke, az alsónémedi ref. presbiteri
iskola növendékei, a pozsonyi áll. polgári leányiskola 33 növendéke, az eperjesi polgári
leányiskola 26 növendéke, a szolnoki áll. polgári fiúiskola 80 növendéke, az orosházai
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polgári fiú- és leányiskola 120 növendéke, a csermői állami elemi iskola 24 növendéke,
a Gábor-Internátus növendékei, az izr. kertésztelep növendékei, a VII., Hungária-úti elemi
iskola növendékei, a Verő-féle leányiskola 24 növendéke, a VH., Kazinezy-utczai elemi
iskola 105 növendéke, a VII., Wesselényi-utczai elemi iskola 42 növendéke, a Hungáriakörúti polgári iskola 50 növendéke, a III., bécsi-úti községi polgári leányiskola 110
növendéke, a pesti izr. hitközség fasori fiúárvaházának 35 növendéke, az üllői-úti köz
ségi polgári fiúiskola 203 növendéke, a Peterdi-utezai polgári leányiskola 39 növendéke,
a kapuvári áll. polgári iskola 55 növendéke, a verseezi róm. kath. polgári leányiskola
26 növendéke, a czeglédi áll. főgimnázium 26 növendéke, a nagykőrösi iparos- és keresk.
tanoncziskola 42 növendéke, a hajdúnánási ref. főgimnázium növendékei, a VII., Egressyúti polgári fiúiskola 160 növendéke, a IV., Gróf Károlyi-utczai községi polgári leányiskola
40 növendéke, a VIII., Dugonics-utczai községi elemi fiúiskola 40 növendéke, a VI., felső
erdősori községi polgári leányiskola 66 növendéke, a VII., Kazinezy-utczai szabó-szak
irányú ipariskola növendékei, a VIII., áll. főgimnázium 90 növendéke, az üteg-utezai polg.
leányiskola 58 növendéke, a X., százados-úti polgári fiúiskola 130 növendéke, a VIII.,
ker. áll. főgimnáziumhoz tartozó mester-utczai párhuzamos I,, II/c. oszt. növendékei, a
VII., Wesselényi-utczai községi polgári fiúiskola 120 növendéke, a képzőművészeti fő
iskola növendékei.
Budapest, 1913 július 3.
Dr. Semayer VÜibáld,
a népr. oszt. igazgatója.

Jelentés a ffl. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az
1913. év harmadik évnegyedében.
I. Gyűjtemény tárgy. 457 drb. Ebből vétel: 419, ajándék 38 drb.
A) A vételek részletezése : ruházat, női kézimunka és ékszer: 132, szövés-fonási
szerszám: 2, bútorzat: 8, használati tárgy: 59, gazdasági szerszám: 9, pásztoréleti
*árgy: 18, kismesterségi tárgy : 2, hangszer : 1, keramikai tárgy : 48, kultusztárgy: 22,
fényképlemez és kép: 70, képes levelezőlap : 47 drb, anthropológiai tárgy: 1 koponya.
B) Az ajándékozók neve és az ajándékok részletezése : B. Balogh Benedek Buda
pest, 2 pár kínai facipö, 1 drb tiroli pogácsa és 1 drb szibériai tégla-tea. Balogh József
Szolyva, 1 drb húsvéti tojás. Chovancsák Lola Budapest. 4 drb oroszországi fakanál és
1 drb faedény. Hajnal Ignácz Csacza, 15 drb képes levelezőlap, 1 drb fénykép és 1 drb
fuvarrovás. Domián Béla Zalakaros, 1 drb faragott juhászbot. Grünbaum Gyula Sopronkeresztur, 1 drb szerződés (papíron). Markos Béla Gelencze, 1 drb aratókoszorú. Selényi
Sarolta Vágszered, 1 drb aratókoszorú. Holicska Vilmos Sempte, 2 drb aratókoszorú.
Kalapis Antal Bolgártelep 1 drb aratókoszorú. Dr. Réthy László Budapest, 2 drb. fény
kép. Ernyey József Budapest, 2 drb képes levelezőlap.
E negyedévi szaporulatból 303 hazai tárgygyal szemben 154 külföldről származik
és pedig Morvaországból 43, Boszniából 14, Dalmácziából 1, Albániából 13, Romániából
4, Szerbiából 2, Bulgáriából
Törökországból 1, Svájczból 70, Palesztinából 4 ós DélAmerikából 3 drb.
A hazai gyüjteménytárgyakból esik a következő vármegyékre: Bácsbodrogra 1,
Baranyára 22, Győrre 9, Háromszékre 1, Kolozsra 51, Komáromra 1, Liptóra 3, Nyitrára
29, Pozsonyra 11,' Somogyra 4, Sopronra 12, Szebenre 7, Tolnára 23, Torontálra 1,
Trencsénre 7, Turóczra 1, Vasra 7, Veszprémre 76, ^Zalára 7, Zólyomra 22 és Horvát
országra 8 drb.
II. Könyv. 83 munka. Ebből vétel: 39 új, 11 folyó, ajándék: 4 új, 5 folyó, csere:
2 új, és 22 folyó munka.
a) Ajándékoztak: Dachler Anton Wien, 1 új, az Orsz. Magyar Iparművészeti
Múzeum igazgatósága Budapest, 1 új, Ernyey József Budapest, 2 új és 4 folyó, Herr
mann Antal 1 folyó munkát.
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6) Cserébe küldtek: a Soc. Romana di Anthropologia Róma, 2 áj munkát, a
Gesellschaft für Anthr. Ethnogr. und Urgeschichte, Berlin, 1 folyó munkát, German.
Museum Nürnberg, 1 folyó munkát, Anthropolog. Institut London, 2 folyó munkát, a
finn tud. akadémia Helsinki, 2 folyó munkát, a finn múzeum Helsinki, 2 folyó munkát,
az Akadémia Znanosti i Umjetnosti Zagreb, 2 folyó munkát, a Soc. de Geographie Neuchatel, 1 folyó munkát, a Matice Moravske Brünn, 1 folyó munkát, a Mor. Musejni Spolecnost Brünn, 4 folyó munkát, a Svenska Sellskapet f. Anthr. och Geogr. Stockholm,
1 folyó munkát, a Ferdinandeum Innsbruck 1 folyó munkát és a Nordböhmischen Excursions-Klub Leipa, 2 folyó munkát.
III. Felszerelési tárgy. 21 drb vétel.
IV. Végzett munkálatok. A III. évnegyedet a rendes adminisztratív és leltározási
munkákon kívül a nálunk elhunyt orosz tudományos gyűjtő, Eugen Alexandernak jakut,
orok, gilják és mongol gyűjteményének, mintegy 3000 drb tárgynak, a bemutatására
alkalmas módon való elrendezése foglalta le, a mit sikerült is az évnegyed utolsó nap
jaiban elvégeznünk. Dolgoztunk a Vezető-Katalóguson is, de ennek érdekében, hogy régi
gyűjteményeinket az új felállításokkal összhangba hozhassuk, a tárgyak számát szaporí
tanunk kellett s részben átrendeznünk és úgy ez, mint a tárgyak gondos felszámozási
munkálatai sok időt vesznek igénybe s hogy mindeddig még nem készülhettünk el ezzel,
annak magyarázata abban van, hogy ugyanakkor, a mikor a tisztviselőket a rendes
nyári szabadságidő illette volna meg, az öt közül három tisztviselötársunk, súlyos betegeskedésük miatt, nem vehetett részt munkáinkban. A tisztviselők létszámában is történt
változás, a mennyiben a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatósága Lajtha László oki. zene
tanárt gyakornokként alkalmazta és így ^megvan a lehetősége annak, hogy az osztá
lyunkban oly szép számban lévő népdal- és zene felvételeink szakszerű és tudományos
feldolgozást nyerjenek.
V. Látogató. 22,969 ingyenes és 23 fizető személy. A látogatók ezen összegében
foglaltatnak a következő iskolák növendékei is: a szegedi kir. kath. tanítóképző 25
növendéke, a csalogány-utczai áll. tanítóképző 54 növendéke, a X. ker. százados-utczai
polgári fiúiskola 114 növendéke, az újpesti áll. főgimnázium 95 növendéke, a VH. ker.
Barcsay-utczai áll. főgimnázium 44 növendéke, a váczi-körúti polgári leányiskola 72
növendéke, az országos iparművészeti iskola538 növendéke, a szív-utczai elemi leány»
iskola 150 növendéke, az Izabella-utozai elemi fiúiskola 70 növendéke, a tatai-utczai elemi
fiúiskola 80 növendéke, a felsőerdősori polgári leányiskola 400 növendéke, a Vörösmarty
utczai skót ref. elemi iskola 50 növendéke, a homak-utczai polgári fiúiskola 200 növen
déke, a gyáli-utczai polgári fiúiskola 40 növendéke és az Egressy-utczai polgári fiúiskola
50 növendéke. Ezenkívül meglátogatták osztályunk gyűjteményeit az Iparostanoncz
Otthon Országos Egyesülete, a Szabad Liczeum s Erzsébet népakadémia hallgatói, Marton
Jenő fiúinternátusa, továbbá a július havában Budapesten tartott nemzetközi nőkongresszus alkalmával a suffragistek közül a néprajz iránt érdeklődők, valamint a svájczi
tanítóknak fővarosunkba rándult csoportja.
Budapest, 1913 október 6-án.
Dr. Semager Vilibáld,
a népr. oszt. igazgatója,

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

N É P R A J Z I OSZTÁLYÁNAK

ÉRTESÍTŐJE,
AZ „ETHNOGRAPHIA 14 MELLEKLETE

SZERKESZTI

DE. SEMAYER VILIBÁLI).

XIV. ÉVFOLYAM. 1913.
(ÚJ FOLYAM: IX.)

2 SZÍNES TÁBLÁVAL ÉS 180 SZÖVEGÁBRÁVAL.

BUDAPEST,
A M A G Y A R N E M Z E T I MÚZEUM
1913.

KIADÁSA

TARTALOM.
Lap

Banner János dr.: Békési czigánylakások (2 ábrával)
Bartucz Lajos dr.; A jászdósai honfoglaláskori koponyákról
Bellosics Bálint: Adatok a bácsbodrogmegyei sokáczok tárgyi néprajzához.
(6 ábrával.)
Beluleszko Sándor dr..' Baranyay József dr. : A Csallóközi aranymosás.
(Könyvism.)
Brenndörfer János dr.: Az óbrassói szt.-bertalani egyházközség szász lakos
sága. (11 ábrával.)
,
Ecsedi István dr.: A nomád pásztorenyhelyek a Hortobágy pusztán (36 ábr.)
Ernyey József: A rovásírás hivatalos alkalmazása 1588-ban
— — Szláv lapszemle
Fábián Gyula: A mézeskalács (25 ábrával)
Fábiánné Bicsó Ilona: Kiskunhalasi káposztavágó (1 ábrával)
Fludorovics Zsigmond: A matyókról (22 ábrával)
Gönczi Ferencz: A „pacsa" készítése (21 ábrával)
Gulyás János, ifj.: Sárkányozás Gyulán (12 ábrával)
Gyorffy István dr. : Dr. Bartucz Lajos, Kollarov M. István és dr. Somogyi
Gyula : Arad vármegye és Arad sz. kir. város néprajzi leírása (Könyvism.)
Hillebrandt Jenő dr.: Az aggteleki Baradla barlangból újabban kikerült anthropológiai anyag ismertetése
Kalmár Jenő: Kameruni néger népszokások (12 ábrával)
Magyar Adorján: Dél-dalmácziai konyhák (3 ábrával)
Makoldy Sándor dr.. Az anniviárdok ú. n. svájczi hunnok múltja és jelene
(14 ábrával)
Móra István: „Jeles napok"
Nóvák József Lajos: Adatok Bény község néprajzához (2 táblával és 25 ábr.)
— — Rákospalota néprajzi leírása. Első közlemény. (2 ábrával) . . . .
Prinz Gyula dr.: Második belsó'ázsiai utazásom néprajzi eredményei (Befe
jező közlemény.) 1 táblával és 17 ábrával
Schmidt Tibolt: T. Pamfile :• Industria casnicá la románi. (Könyvism.) . . .
— — Vojnich Oszkár: Britisch India, Burma, a Maláji félsziget és Siam.
Könyvism. (4 ábrával)
Cs. Sebestyén Károly: Felsö-torontálmegyei húsvéti tojások. (1 táblával és 44
ábrával)
Semaycr Vilibáld dr. : Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának
állapotáról az 1912. év negyedik évnegyedében
— — A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapota az 1902-től
1913-ig terjedő években. Jövője. (1 ábrával)
— — Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának állapotáról az
1913. év első évnegyedében
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Seniaycr Vilibáld dr.: Jelentés a M. Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának
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• • •
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Szinte Gábor: A kolozsmegyei fatemplomok (1 táblával és 32 ábrával) . .
Szinte László : Erdélyi fatemplomok és haranglábak (5 ábrával)
Téglás Gábor: Pásztorszokások Csikgyergyó határszéli községeiben . . .
Téglás István: Epítöáidozat Tordán (1 ábrával)
— — Czigánykincsek (8 ábrával)
Vakarcs Kálmán: Dodolajáras a délmagyarországi szerbeknél (3 ábrával) .
Viskl Károly dr.: Szalontai fejfák vésett díszítése (61 ábrával)
-. : Vojnich Oszkár: Ázsia egy vidékéről származtak-e a Nepálban lakó gurkhák (vagyis a magarok, gurungok, khasok, limbuk és sunvarok) a
hununkkal illetve a magyarokkal. (Könyvism.)
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Bellosics Bálint, Baja
Bunker Rajmund, Sopron
Darnay Kálmán, Sümeg
Erdélyi Pál dr., Kolozsvár
Fiók Károly dr., Debreczen
Gálos Rezső dr., Temesvár
Gárdonyi Géza, Eger
10 Gönczi Ferencz, Kaposvár
Istvánffy Gyula, Miskolcz
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tagok:

Kárpáti Kelemen, Székesfehérvár
Lehoczky Tivadar, Munkács
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Schweiger Lázár dr., Eger
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