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A Néprajzi Múzeum Értesítője
a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata.
Előfizetési ára egy évre 12 pengő.
A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják.
Mindén érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és
ismertetési példány dr. Domanovszky György mb. igazgató, cí
mére küldendő.
Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi MúzeumA szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot
kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Ismeretlenebb erdélyi m a g y a r hímzéstípusok.
t
Az egyes erdélyi hímzéstípusoka alább tárgyaló fejtegetéseink
megíogalmazását a Néprajzi Múzeum erdélyi hímzésanyagának tüzetes
átnézése előzte meg.1 E dolgozat tehát a Néprajzi Múzeum erdélyi hím
zések tekintetében is páratlanul gazdag gyűjteményében meglévő, s a
néprajzi irodalomban mindeddig nem, vagy csak futólag ismertetett hím
zésfajták leírása, Minthogy jelenleg nem áll módunkban e területek
hímzésanyagára vonatkozó helyszíni tanulmányokat végezni, sem az
erdélyi köz- és magángyűjteményeket ilyen szempontból átnézni, aláb?
biakban csak a Néprajzi Múzeum anyagára támaszkodunk. Ilyen kö
rülmények között természetesen nem volt lehetséges a hímzések terü
leti elterjedésének határait megvonni, sem időbeli rögzítésüket megkí
sérelni. Alábbiakban tehát elsősorban az anyagismertetés célját kíván
juk szolgálni, s itt-ott megkísérelt összehasonlító megjegyzéseink inkább
csak iránymutatók. Szinte felesleges külön megjegyeznünk, hogy meg
állapításainkat abban a tudatban tesszük közzé, hogy ha a rendelke
zésünkre álló anyag aránylagos csekélysége miatt fejtegetéseink helyen
ként hiányosak és talán nem olyan meggyőzőek, mint magunk szeret
nők, mégis a későbbi kutatás számára megállapításaink megjelölik azo
kat a pontokat, ahol a kiegészítés elodázhatatlan feladat.
A tárgyalandó hímzésfélék csoportosítását maga az anyag adta
meg, amennyiben egy-egy szűkebb területről való hímzésféle, csaknem
mindenütt, egy-egy határozott típushoz való tartozást is jelent. Ha mégis
egy-egy zárt területről származó hímzések stílus szempontjából nem
egyeznek, akkor ezt valószínűleg időbeli eltérések okozzák.
Szilágysági

hímzések.

A Szilágyság, vagy ahogy régen nevezték, a Tövishát, Szilágy
megyének azt a részét foglalja magába, amely a Szilágy patak mentén
terül el. Délről határa a Zilahnál elvonuló és a Szilágyságot Erdélytől
elválasztó Meszes, keletről a Szamos, északon a Bükk és a Korondi
erdő. Nyugaton Tasnád táján az Alföld felé pontosan meg nem vonha
tók határai, délnyugaton azonban a Bihar-hegység legészakibb nyúl
ványai különítik el a Nagy-Alföldtől.2 Az így körvonalazott terület népi
ség szempontjából nem egységes, hanem vegyes magyar és román
lakosságú.
Erről az aránylag nagy területről a Néprajzi Múzeum gyűjtemé1
L. ehhez : Haáz Ferenc — Paíotay Gertrud — Szabó T. Attila: A Néprajzi
Múzeum erdélyi vászonhímzés-anyaga. Ért. 1940. 3. sz. 396—417.
2
Erre nézve 1. Petri Mór: Szilágy vármegye monographiéja. Bpest, 1901. I. 86
—92. — Pesty Frigyes Helységnévtára (Kézirat a Magyar Nemzeti Múzeum kézirat
tárában Fol. Hung. 1114. sz. 24:251 a-b.)
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nyében csak nagyon kevés községből vannak hímzésdarabok. E köz
ségek közül legdélebbre Görcsön esik, a többi, északabbra fekvő köz
ségek egy része a Szilágyság központjában a Zilah patak közelében
(Ballá, Lompért, Sarmaság) vagy attól többé-kevésbbé távolabb észak
keletre (Diósad, Sámson, Hadadnádasd, Bogdánd) fekszik. Amint e fel
sorolásból is látható, a Szilágyság nyugati, északnyugati és északkeleti
községei nincsenek képviselve a rendelkezésünkre álló múzeumi anyag
ban. Bár számra nézve az említett közép-szilágysági falukból elég te
kintélyes anyag állott rendelkezésre, mégis két fontos körülmény tisz
tázatlanul maradt. Az egyik e terület néprajzi és itt közelebbről hímzésbeli összefüggése egyrészt az alföldi, másrészt az erdélyi magyarság
hasonló munkáival, másrészt a környező román falvak hímzésanyagá
hoz való viszonyának kérdése. Minthogy lelkiismeretesen e kérdésben
még csak vélekedni sem lehet, magunk a szilágysági hímzések ilyen
összefüggéseiről semmit sem mondhatunk ; e helyett a rendelkezésünkre
álló darabokat vizsgáljuk meg és így igyekszünk ezek alapján jelle
mezni e terület hímzés-anyagát.3
A szilágysági hímzésnek nincsenek olyan határozott bélyegei, ame
lyek első rápillantásra felismerhetővé s minden más vidék hímzéstípu
sától megkülönböztethetővé tennék, mint amilyenek pl. Kalotaszeg

1. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8838. It. sz. — Abb. 1. Polsterstickerei.

2. ábra. Párnahímzés. Görcsön, Szilágy m.
83636. lt. sz. — Abb. 2. Polsterstickerei.

„írásos" munkái. Különálló típussá a szilágysági hímzést inkább a
különféle — alább tárgyalandó — bélyegek összessége teszi, vagyis
az, hogy ezek a jellegek ilyen összeállításban más vidék hímzéseiben
nem fordulnak elő. Mindazonáltal a szilágysági hímzés egész megjele
nésében olyan egységes megformálást mutat, amely egy ott általáno
san begyökerezett ízlésirányra, stílusra enged következtetni. így pl. va
lamennyi szilágysági hímzésre jellemző a hímzett felületnek egyöntetű
betöltése olymódon, hogy a hímzett és hímzetlenül hagyott felületek kö
zött megvan az egyensúly. Ebben válik el a szilágysági hímzés más
3
A szilágysági hímzésekkel röviden már foglalkozott Györffy István is (Magyar
Népművészet, II. Szilágysági hímzések 1. Bpest, 1924.) Kőnyomatban közölt színes raj
zai közül többet magunk fényképben újra bemutatunk, mert a hímzés eredeti jellegét
az ilyen közlés jobban érzékelteti. Györffy nagyobb mértékű XVIII. századi székely
betelepülésről ír. E településnek azonban mindeddig nem sikerült egyetlen okleveles
emlékét sem kimutatni. Lászlónak a népnyelvből idézett bizonyítékai sem meggyőzőek.
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erdélyi hímzések (pl. Kalotaszeg, Torockó, stb.) zsúfoltabb mintáitól,
valamint a Székelység ritkás, laza és levegősebb mintáitól. A minta,

3 . ábra. Párnahímzés. Bogdánd, Szilágy m.
83610. lt. sz. — Abb. 3. Polsterstickerei.

4 ábra. Párnahímzés. Bogdánd, Szilágy m.
83612. lt. sz. — Abb. 4. Polsterstickerei.

illetőleg annak részletei mindig meglehetősen elaprózottak, anélkül azon
ban, hogy a rábaközi (sokszor hasonló mintájú) hímzések módján a
;rajz tiszta és világos körvonalai elvesznének. A szilágysági hímzés
mindég vékony vászonra, vékony fonállal, igen apró öltéssel dolgozott,
^aminek következtében finom, lágyabb hajlatú körvonalakat tudnak ki
hozni.
Szerkezet tekintetében egy széles hímzéscsíknak egy-egy azonos
<líszítmény ismétlődéséből adódó kitöltése mondható általánosnak. A

5. ábra. Párnahimzés. Lompért, Szilágy m.
83790. lt. sz. — Abb. 5. Polsterstickerei.

6. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8832. lt. sz. — Abb. 6. Polsterstickerei.

szilágysági hímzéseknek egy nagy csoportjára jellemző az az elrende
zésmód, amikor a díszítmények egy hosszanti középtengely kétoldalán
tükörszerűen helyezkednek el (5, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,26, 27,
29, 30, 33, 37, 38. á.). De a nem ilyen elrendezésű minták között is
akadunk olyanokra, amelyeknél egy középtengely hangsúlyozására irá
nyuló törekvés nyilvánvaló (9, 15, 32. á.); ebben a helyi stílus jegyé
ben való áthasonítás folyamatának kezdeteit véljük látni. Ez a közép
tengely a fejlődésmerTet további folyamán — úgy látszik — mindjob
ban hangsúlyozódik, vaskosabbá lesz, míg önálló mintás sávvá ala
kul (e folyamat kezdeteit jól látjuk a 16. á.-n) s a díszítmények az
után, mint valami alapból, e csíkból látszanak kinőni. Egyes darabo-
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kon a minta már el is távolodik a középcsíktól s mintegy önállóan le
beg (pl. a 29. és 37, á.-kon); ezt újabb elváltozásnak gondoljuk. Ez
az elrendezés — amely a szilágysági hímzéseknek kétségtelenül egyéni
ízt, sajátosságot kölcsönöz — néha más erdélyi hímzésféléken is elő
fordul, így pl. a szolnok-dobokamegyei Domokos varrottasain, egyes
mezőségi magyar hímzéseken, sőt elvétve a Marosmentén is, — itt
azonban mindenütt más, a szilágysági munkákétól elütő jellegekkel
párosul s inkább csak szórványszerű, nem oly határozottan kimutat
ható, tipikus jelenség, mint a Szilágyságban.
A mértani mintákat, avagy a belőlük alakult s a növényi díszít-

7.ábra. Párnahímzés. Sarmaság, Szilágy m.
83777. lt. sz. — Abb. 7. Polsterstickerei.

8. ábra. Párnahímzés. Sarmaság, Szilágy rru
83772. lt. sz. — Abb. 8. Polsterstickerei.

ményekhez közelítő mustrákat (pl. csillag, rózsa, négyszög, levél, stb.)
rendszerint egy, három vagy öt rendben helyezik el* mint pl. az 1,
2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 28, 34, 35. á.-n látjuk. Gyakran ezek az ele
mek csak egymás mellé helyezettek, anélkül, hogy egymáshoz kap
csolódnának, csak fokozatosan ékelődnek közéjük kisebb, az egymásbafűződés hangsúlyozását szolgáló járulékos díszítmények. A íűzérszerű
összekapcsolódás rendszerint együtt jár a természeteshez közelítő, ke
rekdedebb díszítményekkel.
Fentiekben mindig a hímzés főmintájának, a széles középmintá
nak elrendezésmcdjáról, szerkezetéről szólottunk. Számos szilágysági

9. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m
8835. lt. sz. - Abb. 9. Polsterstickerei,

10. ábra. Párnahímzés. Sarmaság, Szilágy
m. 83781. It. s* — Abb. 10. Polsterstickerei.

párnavég-hímzésen ezt'a széles középmintát kétoldalt végig futó lezáró
sáv és az ezen elhelyezkedő mesterke szegélyezi az országosan el-
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terjedt modorban (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38. á.). A
középmintához viszonyítva, szerkezetileg aszimetrikusan helyezkednek
•el a mesterke díszítményei s tőle mintázatukban is függetlenek maradnak.
Ezeknél sokkal érdekesebb s a Szilágyságra különlegesen jellem
zőnek látszik az az elrendezésmód, amidőn a széles középmintát sem

II. ábra. Párnahímzés. Görcsön, Szilágy m.
83637. lt. sz. — Abb. 11. Polsterstickerei.

12. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8824. lt. sz. — Abb. 12. Polsterstickerei.

miféle szegély nem zárja le, vagyis amidőn csak ez az egyetlen szé
les minta tölti ki a hímzett felületet (7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 38. á.). Ha ezeket a hímzéseket
közelről szemügyre vesszük, azt látjuk, hogy míg egyrészükön valóban
csak egyetlen széles minta uralkodik, másokon csupán a szegély
lezáró sávját hagyták el, — a mesterke azonban változatlanul meg
maradt, így pl. a 7. és 15. á.-n, amelyen a mesterke díszítményeinek
a középmintától való formai függetlensége világosan felismerhető, noha
elhelyezésük már a középmintához igazodik. Ha pedig térbelileg nem
Is válik már el a mesterke e főmintától, egyideig még meglehetősen
szervetlenül áll mellette s a középmintával való egybeolvadás csak
akkor következik be, amikor nemcsak hozzáillesztik, hanem már bele
is szerkesztik az egykori mesterke díszítményéit. A középminta átala
kulásának, illetőleg a mesterke beolvadásának az az első lépése, ami
dőn az elválasztó sáv elhagyása után a mesterke díszítményei rész
arányosán illeszkednek a főmintához, anélkül azonban, hogy annak

13. ábra. Párnahímzés. Ballá, Szilágy m
83626. lt. sz. — Abb. 13. Polsterstickerei

14. ábra. Párnahímzés. Bogdánd, Szilágy
m. 83606. lt. sz. — Abb. 14. Polsterstickerei.

:
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szerves kiegészítői, folytatói lennének. A további alakulás íeltehető me
nete az, amidőn a szegélyminta — íormai önállóságát megtartva, —
szerkezetileg a íőmintának mintegy járulékává alakul, idővel pedig en
nek szélső, befejező díszítményévé válik.
A főmintába valósággal beleolvadt mesterke nyomait világosan,
látjuk a 19, 20, 22, 26. ábra mintáinak szélén, míg evvel szemben pl.
a 8. á. szegélyén az egykori mesterke mintája stílusban hozzásimult
ugyan már a középmintához, de még nem illeszkedett bele, nem ol
vadt vele össze. A mesterke mintáinak a középmintához való stiláris;
hozzáidomulását látjuk egyes esetekben akkor is, amikor a középmin
tát lezáró és elválasztó vonal még nem maradt el, pl. a 6, 10..
s különösen jellemzően a 27, 33 és 34. á.-n.4 Itt is nyilvánvaló a hím
zésnek egyetlen, egységes mintájú csíkba való tömörítésére irányulótörekvés, ugyanaz, amely másutt a mesterke elhagyását, a középmin
tába való olvadását eredményezte, s amelyben a szilágysági hímzési
egy másik, sajátosan jellemző bélyegét ismertük meg.

15. ábra. Párnahímzés. Bogdénd, Szilágy
m. 83611. lt.sz. — Abb. 15. Polster sticker ei.

16. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m8823. lt. sz. — Abb. 16. Polsterstickerei.

Mintázatát illetően a szilágysági hímzések fellehetőén legrégibb
díszítményeket őrző csoportja a mértanias mintáké (1, 2, 3, 4, 6, 7. és.
28. á.).6 A természetszerűekhez való átmenetet sok példányon nyomon
követketjük. A 2 és 4. á. mértanias idomaihoz levelek, virágszerű aprá
díszítmények illeszkednek, míg a 8. á--n már sokkal több az apró, já
rulékos díszítmény, a felületek apróbb részletekre bomolnak, s a mér
tanias mintából már csak a szerkezet marad meg. Fokozottabb mér
tékben áll ez a 11. á. mintázatára. Ebből arra következtethetünk, hogy
a szerkezetnek, a minta vázának hosszabb az élete mint a díszítményeknek. Ez utóbbiaknak lassú felcserélődése, vagy átalakulása sok
szor nyomon követhető. így pl. a 13. á. mintájának lágyabb körvonalú
változata a 14. á. A 34 és 35. á. merev-mértanias elődjét sem nehéz
4
Ez utóbbi hímzés a múzeum leltárában csupán „Erdély" megjelöléssel szere
pel, minthogy azonban múzeum anyagába olyan gyűjteményből került, amelyben ahímzések lelőhelyei pontosan feltüntetve nem voltak, főként pedig, mert minden jelle
ge megegyezik a szilágysági hímzés tipikus bélyegeivel, véleményünk szerint kétségeit
kizáróan e területről való.
5
A 2. á. mintájával azonos a múzeum 127908 lt. sz. darabja, mely csak az.
„Erdély" lelőhely-megjelöléssel van ellátva. Minthogy ez a hímzés is csak felületesen,
leltározott gyűteményből került a múzeumba, bizonyos, hogy ez is a Szilágyságból valóu
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képzeletben rekonstruálnunk, ha a rajzukat lágyító száröltés-körvonala
iktól megfosztjuk őket. Különleges az 5, 9, 10. á. mintája, amelyet ba-

17. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8825. lt. sz. — Abb. 17. Polsterstickerei.

18. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8830. lt. sz. — Abb. 18. Polsterstickerei.

josan sorolhatnánk bármely típusba is. Evvel szemben a 12, 17 és
18. á. olyan mintát mutat, mely több erdélyi hímzéstipussal tart rokon-

19. ábra. Párnahímzés. Diósad, Srilágy m.
8836. lt. sz. — Abb. 19. Polsterstickerei.

20. ábra. Párnahímzés. Sarmaság, Szilágy
m. 83778. lt. sz. — Abb. 20. Polster Stickerei.

ságot, vagy avval azonosnak mondható. A szilágysági hímzést ezen
mustrák kapcsolják az erdélyi hímzésekhez, míg más minták, pl. az
ismétlődő virágbokor díszítménye országszerte elterjedtnek mondható.
Ezeknél a mintáknál a különleges elrendeződés, a szerkezet az, amely
önálló típus rangjára emeli őket, A 15, 16, 19, 20, 21, 22. á. mintáit7
sorolhatjuk e csoportba, mint amelyeknek díszítőelemei másutt is meg
vannak, de tükörképszerű elrendezésük miatt első rápillantásra szilágy
ságiaknak bizonyulnak. Ugy látszik, helyi módosulása változataiknak
kell tartanunk a 23 és 24. á. mintáit, éppen úgy, mint az egészen más
irányú alakulást mutató 25 és 26. á. mintáit.8 A 29 és 30. á. mintái6
7

Utóbbival csaknem azonos a Lompértról való, 83787 lt. sz. hímzés.
A 16. á. mintájához hasonló a Sámsonról, való 83617 lt. sz. hímzés, a 19. é.éval pedig csaknem azonos a Balláról származó 86625 lt. sz.-ú.
8
A 25. á.-n bemutatott, egyazon lepedőről való szegélyhímzések szélesebbikéhez hasonló mintát más szilágysági lepedővégeken is találunk (83644 lt. sz. Görcsön
ből és 83632 lt. sz. Balláról).
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ban 9 pedig már csak alaposabb szemügyrevétel után ismerjük tel a.
virágbokrot. A régi úri hímzésekre visszanyúló íűzéres minták csoport
jába sorolhatjuk a 18, 31, 33 és 36. á. mintáit. Jellemzően szilágysági

21. ábra. Párnahímzés. Görcsön, Szilágy m.
83640. lt. sz. — Abb. 21. Polsterstickerei.

22. ábra. Párnahímzés. Ballá, Szilágy m.
83621. lt. sz. — Abb. 22. Polsterstickerei.

voltuk — különösen az utóbbi háromé — akkor válik nyilvánvalóvá,
ha más vidékek íűzéres mustráival vetjük össze őket. Megtaláljuk
itt a kizárólag erdélyi magyar és szász hímzéseken sokszor szereplő.

23. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8833. lt. sz. — Abb. 23. Polsterstickerei.

24 ábra Párnahímzés. Síirmaság, Szilágy
m. 83780. It.sz. — Abb. 24. Polsterstickerei.

íorgórózsát is (32. á.), de már a szilágysági munkákra jellemző modor
ban elváltoztatva: a középtengelyhez idomítva.10 A 37. á. madaras
mintája még nyilvánvalóan szőttes-emlékeket őriz, s érdekesen illesz
kedik a szilágysági hímzésre jellemző hagyományos szerkezetbe, épp
úgy, mint a 38. á. természetszerűbb madár-ábrázolásai, melyek inkább
városi kézimunkák hatására volnának visszavezethetők.11 A 39. á. egy
abrosz sarkát mutatja. Más erdélyi vidékek abroszaihoz hasonlóan, itt
egyazon díszítmény szórt mintaként való ismétlését látjuk, a szilágysági
9
Ez utóbbival azonos darab a múzeum számozatlan (s így ismeretlen eredetű)
hímzései között is van, s hasonló hozzá a Lompértról való 83791 lt. sz. darab is. Az
utóbb említett munkával pedig a múzeum 127907 lt. sz. (felületesen leltározott gyűjte
ményből való) s nyilván szilágysági eredetű hímzése csaknem azonos.
10
Hasonló ehhez a 83627 lt. sz. Sámsonról származó hímzés.
11
Ugyancsak középtengelyes elrendezésű, madaras mintájú hímzés a 83638
lt.. sz görcsöni párnavég is.
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hímzések íinom, aprólékos, részletekben dús megmintázásában. A szi
lágysági hímzésekre jellemző a negatív hatásra való törekvés, vagyis
az, hogy a hímzetlenül hagyott felület is mintázatot képez. Ezt legin-

25. ábra. Lepedőhímzés. Sarmaság, Szi
lágy m. 83784. lt. sz. — Abb. 25. Leintuchstickerei.

26. ábra. Párnahímzés. Görcsön, Szilágy
m. 83635. lt. sz. — Abb. 26. Polster
stickerei.

kább az 5. á. mintáján látjuk, a minta egyes kisebb részeit illetőleg
azonban a 3, 4, 7, 9, 18, 27, 29, 30, 34, 37 és 38. á. mintáin is. A gör
csöm hímzések két példányán egy másik jellegzetességet figyelhetünk
meg : a hímzett felületek egyes részei mintha rácsozottak lennének (2
és 26. á.); ezt a keresztöltések és a hímzetlenül hagyott felületek bizo
nyos rendszer szerinti váltakozásával érik el.
A szilágysági hímzések mintázatáról elmondottak a párnavégek
hímzésének középmintájára vonatkoznak. Ami a középmintát kétoldalt
lezáró mesterkét illeti, ez — a középmintához viszonyítva — aránylag
keskeny, mint ahogyan azt a székely hímzéseken is látjuk. Díszítmény
tekintetében a mesterke itt is jobbára ismétlődő virágbokor (1, 2, 3,5,

"27. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8843. lt. sz. — Abb. 27. Polstersückerei.

28. ábra. Párnahímzés! Diósad, Szilágy m.
8839. lt. sz. — Abb. 28. Polsterstickerei.

36 és 37. á.), jellemzően szilágysági megmintázása — mint arról fen
nebb már szólottunk, — a középminta stílusához való illeszkedésben
nyilvánul.
Különösen érdekes a mesterkének a középmintához való illesz
kedése tekintetében a 27 és 33. á. Itt a mesterke és a középtengelyen
elhelyezett középminta azonossá vált, miáltal az egész hímzés négy
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egyforma mintacsíkra tagozódik. Az elváltoztatásnak ez a módja is
egyedül a Szilágyságban található.

29. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy m.
8827. lt. sz. — Abb. 29. Polsterstickerei.

30. ábra. Párnahímzés. Ballá, Szilágy m_
83630. It. sz. — Abb. 30. PolsterstickereL

A Néprajzi Múzeum gyűjteményében IévŐ szilágysági hímzett szélű
lepedők mintázat tekintetében nem térnek el lényegesen a párnavégek
mustráitól. Valamennyi szegélycsíkból kinövő növényi díszítmény.

31. ábra. Párnahímzés. Görcsön, Szilágy
m. 83643. lt. sz. — Abb. 31. Polster
stickerei.

32. ábra. Párnahímzés. Diósad, Szilágy
m. 8831. lt. sz. — Abb. 32. Polster
stickerei.

Színezését illetően a szilágysági hímzés nem mutat különlegesebb
nek mondható jellegeket. Mindig egyszínű, túlnyomó többségben piros
pamuttal hímzett. A bemutatott minták közül kék színnel csak az 5,
22. és. 24. á. párnahímzései készültek.
Oltéstechnikáját tekintve, a szilágysági hímzés egységes jellegű
nek mondható, mert valamennyi munka keresztöltéssel, illetve szálán
varrott technikával készült. Egyes, nyilván későbbi példányokon az így
hímzett díszítményeket száröltéssel körülvarrják12 (30, 31, 32, 33, 34,
35, 36. á.) ; ezzel nyilván a körvonalakat akarják lágyabbá, kerekde
debbé tenni. Ezzel az eljárással a rábaközi keresztöltéses hímzések
egyes darabjain is találkozunk, de sokkal ritkábban, mint a Szilágy
ságban. E munkamód jellemzően szilágysági voltát tehát csak akkor
12
Technikai kivitelezését 1.: Ferencz K.—Palotay G.: Hímzőmesterség. Budapest,
1932. — 130. á.
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állapíthatjuk meg, ha a hímzés egyéb jellegei is a szilágysági eredet
mellett bizonyítanak.
A középmintát a mesterkétől elválasztó sáv néha átcsavarássat
dolgozott.
Az elmondottakat összegezve, megállapíthatjuk, hogy
Néprajzi
hosv a NéDraizi

33. ábra. Párnahímzés. Erdély. 127911
lt. sz. — Abb. 33. Polster
stickerei.

34. ábra. Párnahímzés. Bogdánd, Szilágy
m. 83607. lt. sz. - Abb. 34. Polster
stickerei.

35. ábra. Párnahímzés. Ballá, Szilágy m.
83628. lt. sz. - Abb. 35. Polster
stickerei.

36. ábra. Párnahímzés. Sarmaság, Szi
lágy m. 83782. lt. sz. - Abb. 36. Polster
stickerei.

37. ábva Párnahímzés. Bogdánd. Szilégy
m. 83608. lt. sz. — Abb.37. Polsterstickerei.

38. ábra. Párnahímzés. Bogdánd, Szilágy
m. 83609. lt. sz. — Abb. 38. Polsterstickerei.
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Múzeum gyűjteményében lévő hímzésanyag, bár a Szilágyság több falu
jából való, egységes jellegűnek mondható ; a különböző falvakból szár
mazó hímzések között ugyanis nincsen olyan, amely egy-egy vagy több
falura korlátozódnék. A Szilágy
ság hímzései — szerkezeti, min
tabeli és technikai különbözősé
geik ellenére is — önálló típust
alkotnak, mert a jellegek sajátos
keveredését ilymódon csak e te
rületen találjuk. Megállapíthatjuk
azt is, hogy a fennebb jelzett
vonások mindenikével a szilágy
sági hímzés más erdélyi magyar
hímzésfélékhez is kapcsolódik.
A Múzeum 8842 lt. sz. Dió
sadról való párnavége, mely leg
39. ábra. Abrosz részlete. Sarmaság, Szilágy több jellegében megegyezik a
m. 83785. lt. sz. — Abb. 39. Tischtuchecke. Szilágyságban szokásos hímzé
sekkel, azoktól merőben elütő
mintájú. Ez a minta, mely a renaissance-kortól fogva a nyugati hímző
gyakorlatban általános (valószínűleg kultikus vonatkozású) alakos jele
net, ide nyilván német hatás révén került, de felvette a szokásos helyi
bélyegeket.
A szilágysági párnavégeken igen gyakoriak a belehímzett tulajdon
jegyek ; a 17. és 29. á. felső szélén is látunk ilyeneket.
A felhasznált múzeumi a n y a g :
Ballá : 83631, 83629, 83626, 83625, 83632, 83627, 83623, 83624, 83628 lt. sz.
Bogdánd: 83606, 83608, 83609, 83612, 83611, 83615, 83610, 83616, 83614, 83613
lt. sz.
Diósad: 8824—8843 lt. sz.
Görcsön: 83636, 83643, 83635, 83634, 83638, 83637. 83640, 83641, 83644, 83639,
83633 lt. sz.
Hadadnádasd : 77578, 77577 lt. sz.
Lompért: 83786, 83791. 83788, 83789, 83787, 83793, 83790 lt. sz.
Sámson: 83620, 83621, 83617, 83622, 83619, 83618 lt. sz.
Sarmaság: 83785, 83776, 83777, 83781, 83779, 83772,83775, 83780, 83781, 83783,
•83774, 83778, 83784, 83782 lt. sz.
Szilágy m.: 70851, 70854, 60853 lt. sz.
Erdély: 127907, 127911, 127908 lt. sz.

Az északi Mezőség magyar

hímzései.

A Mezőség északi, Szolnok-Doboka megyébe eső része népiség
szempontjából nagyon kevert terület. Éppen ezért érdekes feladat volna,
e magyar, román és szász szineződésű vidék nemzetiségi kölcsönhatá
sait a tárgyi művelődés anyaga tekintetében alaposan megvizsgálni.
Sajnos, a bennünket jelenleg foglalkoztató tárgykörben, a hímzésben
sincs e terület anyaga kellő módon felgyűjtve, s a Néprajzi Múzeum
ban képviselve. E gyűjteményben mindössze négy idetartozó községből
(Feketelak, Pujon, Szépkenyerűszentmárton, Vice) van hímzésünk.14
14
Ugyané négy községből Szabó T. Attila gyűjteményében kb. 40 drb. helyszí
nen gyűjtött hímzés található. Ezeket más alkalommal íogjuk ismertetni, minthogy je
lenleg nem áll módunkban velük foglalkozni, illetőleg őket'az itt közölt hímzésekel öszszevetni.
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Minthogy e hímzések bizonyos egyezéseket mutatnak, nem tartjuk feles
legesnek közlésüket, főként azért, hogy rámutathassunk, mennyire fon
tos néprajzi
feladat volna e terület hímzésanyagának további beható
vizsgálata.15 E terület nemcsak nemzetiségileg kevert, hanem a maga-

40. ábra. Párnahímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96711. it. sz. — Abb. 40.
Polsterstickerei.

41. ábra. Lepedőhímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96717. lt. sz. — Abb. 4t.
Leintuchstickerei.

sabb társadalmi osztályok művelődésének is nagy mértékben ki volt
téve. Erről, a hímzések világát tekintve, a vidék református templomai
nak urasztali teritői szolgáltatnak beszédes bizonyítékot. A további
vizsgálatoknak térben és időben igen nagy összehasonlító anyagra lesz
tehát szüksége.

42. ábra. Párnahímzés. Feketelak, Szol
nok-Doboka m. 83588 lt. sz. — Abb. 42.
Polsterstickerei.

43. ábra. Lepedőhímzés. Feketelak, Szol
nok-Doboka m. 83585. lt. sz. Abb. 43.
Leintuchstickerei.

Az a néhány község, amelyből a Néprajzi Múzeum hímzésanyaga
származik, egymáshoz aránylag közel, 10—20 km-es távolságra fekszik
s bizonyos tekintetben néprajzi egységnek tekinthető ; ezt pl. az is bi
zonyítja, hogy e falvak lakossága egymással házassági kapcsolatokat
tart fenn. A környék egyik piacközpontia Szék, amelynek tipusjellegű
varrotasai csak nemrég váltak ismertté.16 Ez utóbbi község hímzéseivel
1&
Az itt közölt hímzések egy részénél a múzeum leltárában Vice és Szépkenyerűszentmártón együttesen szerepel lelőhelyként. Minthogy nem tudjuk eldönteni,
hogy a két község közül valóban melyikből vannak a hímzések, itt csak az egyiket,
Vicét tüntetjük fel.
10
Undi Mária is foglalkozik a „mezőségi írásos hímzéssel", de e munkája, amennyire a gyakorlati célra átrajzolt mintákból megállapítható, csak a szolnok-dobokamegyei Szék különleges hímzésanyagából merít. (Undi Mária : Mezőségi írásos hím
zés. — Magyar kincsesléda, V. füzet. Budapest, é. n.)
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-az alább ismertetendő darabok némelyike kétségtelen rokonságban van.
A párnacsupokat vagy egyetlen széles mintacsík díszíti (42, 43,
48, 49, 50, 51, 58 és 60. á.), vagy az általánosan elterjedt modorban
«a széles középcsíkot kétoldalt keskeny mesterkével zárják le (40, 44,
46, 52, 53, 56 és 57. á.). A lepedőszéleken csak alsó szegélyükön ta-

-44. ábra. Párnahímzés. Vice, SzolnokDoboka m. 92040 lt. sz. — Abb. 44.
Polsterstickerei.

45. ábra. Párnahímzés. Vice, SzolnokDoboka m. 92042. lt. sz. — Abb. 45.
Polsterstickerei.

láljuk meg ezt a lezáró csíkot (41, 47 és 55 á.). Általában azt látjuk,
hogy a mesterke nélküli hímzések rajza szabadabb, lendületesebb és
nagyvonalúbb, mint azoké, amelyek két mesterke-csík közé szorulnak,

-46. ábra. Párnahímzés. Vice, SzolnokDoboka m. 92039. lt. sz. — Abb. 46.
Polsterstickerei.

47. ábra, Lepedőhímzés. Vice, SzolnokDoboka m. 92048. — Abb. 47.
Leintuchstickerei.

amelyeknek mintázata sűrűbb, díszítményeik egymáshoz szorosabban
kapcsolódók. Minden valószínűség amellett szól, hogy ez a szegély
mintás szerkesztési mód volt itt is a régebbi. Erre mutat a 40. á. erősen
szőttes-emlékeket őrző mintázata is.
Legáltalánosabb az egymás mellé helyezett, ismétlődő virágbokor
díszítménye, amelyet különféle elrendezésben alkalmaznak. A közép
tengelyes elrendezés (41 és 58. á.) a Múzeum hímzései közül mind
össze két darabon szerepel, de az említett magángyűjtemény arról
tanúskodik, hogy ez a szerkesztési mód is e vidék általános hímzésbeli jellemzői közé tartozik. Ugyanez áll arra a hímzéstipusra, amelyen
egyetlen nagy, szélesen elterülő virágbokor tölti ki a hímzett íelületet
'(54. á.) s amely itt szintén csak két példányban szerepel, a helyszínen
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azonban ma is gyakran előforduló, kedvelt minta. Az idézett magán
gyűjteményben nemcsak Vicéből, hanem a kolozsmegyei — ugyan
csak a Mezőséghez tartozó — Keszüből is szerepel több ilyen hímzés ;

ábra. Párnahímzés. Vice, Szolnok
Doboka m. 92046. U. sz. — Abb. 48.
Polsterstickerei

49. ábra. Párnahímzés. Vice. SzolnokDoboka nV 92047. lt. sz. — Abb. 49.
Polsterstickerei.

ez azt mutatja, hogy a Mezőségen általánosan elterjedt szerkesztési
formával van dolgunk. Ezekkel a nagy, szétterülő virágbokrokkal rokon
a 42 és 43. á. mintázata,
amelyen egymásba fűződő, fonódó nagy
virágbokrok ismétlődnek.17 Ezek sokban azokra a többszínű pamuttal

50

ábra. Párnahímzés. Vice, SzolnokDoboka m. 92045. lt. sz. — Abb. 50.
Polsterstickerei.

51. ábra. Párnahímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96712. lt. sz. — Abb. 51.
Polsterstickerei.

hímzett és a természetszerűhez közelálló székely varottasokra emlékez
tetnek, amelyeket Malonyay közöl.18 Ezekkel összehasonlítva, a mező
ségi munkák az elnépiesedés folyamatának több bélyegét mutatják.
Ugyancsak az úrihímzések elnépiesedett változatának — s nemkülön
ben székelyföldi munkákkal rokon típusúaknak — tekinthetjük a 47. á.
mintáját is. A 44, 45, 46. á. mintái régi úrihímzéseink törökös jellegű
csoportjának elnépiesedett változatai.19 Jellemző, hogy már e hímzések
feltehető úri mintaképein is megvan az az elcsökevényesedést jelző
17
Ehhez a mintához nagyon hasonló még két párnahímzés is van ugyancsak
Feketelakról a múzeum gyűjteményében, 83586 és 83587 lt. sz.
18
Malonyay D.: A magyar nép művészete. II. köt. M 87., M 88., M 89. á.
19
L. ehhez: Palotay Gertrud: Oszmán-török elemek a magyar hímzésben. —
Bibliotheca Humanitatis Historica, V. (Nyomtatás alatt.) 177. á. és a vonatkozó szöveget.
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sajátosság, hogy csak a díszítmények körvonalait hímezték ki. Ha e me
zőségi hímzéseket összehasonlítjuk az úri munkákkal, azt látjuk, hogy
ha a népi minták egyszerűsödtek is, lendületes rajzukat a durvább anyag
és íonál ellenére is megtartották. Néha az úri minta finom és aprólékos
rajzát a Mezőségre jellemző vaskosabb részletkiképzéssel teszik folthatá-

52. ábra. Párnahímzés. Vice, Szolnokdobóka m. 96043. lt. sz. — Abb. 52.
Polsterstickerei.

53. ábra. Párnahímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96714. lt. sz. — Abb. 53.
Polsterstickerei.

súvá. Különösen a szárak hangsúlyozódtak erősebben (47. á.) — ellentét
ben pl. a kalotaszegi hímzésekkel, ahol a szárak gyakran egészen elvesz
nek a virág- és levéldísz között. Ebben a törekvésében a mezőségi
hímző néha annyira ment, hogy a szárat zegzugos vonallal vette körül
(43. á.). Ez tulajdonképen nem egyéb, mint a kacsokká satnyult leve
lek továbbképzése.
A fűzéres szerkezet e területen is kedvelt. Megtaláljuk a torockói hímzések annyira általános — s Erdélyben másutt is gyakori —
v nagykígyós"-nak nevezett mintáját Pujonban is, de a mezőségi mun-

54. ábra. Párnahímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96716. It. sz. — Abb. 54.
Polsterstickerei.

55. ábra. Lepedőhímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96718. lt. sz. — Abb. 55.
Leintuchstickerei.

i

kákra jellemző laza és ritka megfogalmazásban, foltszerű kitöltéssel
(55. á.). Helyi típusúnak látszik ezzel szemben az a középindás el
rendezés (48., 49. á.)t amelyiken a szegélyt zegzugos vonallá egysze
rűsödött inda zárja le. A középső indából kinövő virágok, levelek a
mezőségi hímzésekre jellemző elnagyolt rajzot, foltszerű hatást, a szár
nak hangsúlyozását és a kisebb díszítmények elcsökevényesedését
mutatják. Művészi szempotból sokkal figyelemreméltóbbak a kettős,
egymást metsző fűzérű minták (50, 51. á.); ezeknek rajzbeli finom-
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sága, jól kiegyensúlyozott díszítmény-elosztása megkapó. Ezt a mintát
is csak e területről ismerjük. Jellemző, hogy az 50. á. mintáján a ket
tős füzér már szétesni készül, egyes koszorúk válnak szét belőle, s
egyes virágok megnagyobbításával a minta a középtengelyes elrende
zésű mustrákhoz közelít. Ilyen középtengelyes minta szép változatát az
58. á.-n mutatjuk be. Az ezen szereplő virágbokrok két szélső levél
indája mintegy lezáró keretet képez, s alighanem e minta népi tovább
fejlődését látjuk az 56. á.-n, ahol a leveles indák már önálló keretté

56. ábra. Párnahímzés. Vice, Szolnokíj Doboka m. 92037. fi. sz. — Abb. 56.
•". S
Polsterstickerei.

57. ábra. Párnahímzés. Pujon, SzolnokDoboka m. 96710. lt. sz. — Abb. 57.
Polsterstickerei.

váltak. A népi hímzések alakulásmenetének figyelemreméltó példája
ez. Visszatérve a kettős fűzérű mintákra, ezeknek érdekes változatait
látjuk az 52 és 53. á.-n. Utóbbi mustra a széki hímzések között is
szerepel. Előbbin pedig a népi elváltoztatás egy újabb példáját figyel
hetjük meg : a kettős füzér már nem kereszteződik, hanem csak kö
zeledik egymáshoz, egyben a virágok, levelek részletei veszendőbe men
nek s leegyszerűsödve, foltszerűekké válnak. A fűzéres mintának egyik
különleges megfogalmazású példája az 57. á.; ennek minden díszítménye a hosszú gyakorlat során végbement egyszerűsödésről tanus-

58. ábra. Párnahímzés. Vice, SzolnokDoboka m. 92044. lt. sz. — Abb. 58.
Polsterstickerei.

59. ábra. Abrosz. Pujon, Szolnok-Doboka
m. 96719 lt. sz. — Abb. 59.
Tischtuch.

kodik. Ugyanez a folyamat eredményezhette a 60. á. mintáit is,
amelyen az ismétlődő szálhúzásos négyszögek oldalaiból nőnek ki a
fehér vagdalásos technikával készült, stilizált virágok. Ezek itt nemNéprajzi Értesítő
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csak merevekké, hanem egyben szegényesekké is váltak. A meg
lehetősen szervetlenül közibük illesztett két keresztöltéses kis díszítmények a hímzés művészi összhatását nem éppen szerencsésen
törik meg. Evvel szemben mind művészi összhatás, mind rajzbeli
készség tekintetében igen kiváló darab a Múzeum egyetlen e területről
való abrosszá ; ennek sarok- és oldaldíszét az 59. á.-n mutatjuk be.
Különösen a madáralak tagolása vall kiváló mester kezére.20
Színezését tekintve a mezőségi munkák túnyomó része piros pa
muttal hímzett (40—53, 55—58. á.). Az 54 és^az 59. á. hímzése érde
kes módon váltakoztatja a kék és piros szint : a körvonalak kékkel, a
felületek pirossal hímzettek. A színkülönbséget az öltéstechnikával is
hangsúlyozzák : a körvonalakat
száröltéssel, a felületeket pedig íonaöltéssel dolgozták,21 utóbbiakat
néha átvarrt hamis laposöltéssel is.
Az itt bemutatott mezőségi hímzé
sek közül a 40 és 41. á. szálán
varrott és keresztöltéses techniká
val készült; ebbe az előbbin négy
zetöltés is vegyült a rézsútos sorok
kidolgozására. Az 55 és 57. á. —
60. ábra. Párnahímzés. Pujon, Szolnok- egyszínűsége ellenére — ugyan
azokkal az öltésfélékkel készült,
Doboka m. 96713. lt. sz. - Abb. 60.
Polsterstickerei.
mint az 54 és 59. á. Ugyancsak
fonalöltéses felületkitöltésű az 53.
á., de a körvonalak és a többi, vonalból alakított díszítmény láncöltéses. A 42, 52, 56, 58. á. mintái kizárólag láncöltéssel hímzettek.
A Mezőség e területéről való hímzések — a múzeumi és a ma
gángyűjteményekben lévő példányok szerint — nem alkotnak külön
típust. Ehelyütt azért fogtuk össze őket, mert egy egységes és zárt terü
letről valók, s végleges érvényű megállapításokat csak nagyobb anyag
és a helyszínen végzett ujabb kutatás után mondhatnánk. Feltehető
azonban, hogy e hímzések sokféleségének okát az átadó rétegek kü
lönbözőségében kell keresnünk. Valószínű egyes központoknak, mint
amilyen pl. Szék is, a kisugárzó hatása is.
•

A felhasznált múzeumi a n y a g :
Fekelelak: 83585. 83586, 83587, 83588 lt. sz.
Pujon : 96714. 96716, 96717. 96718, 96710, 96715. 96719, 96711,96712, 96713 lt. sz.
Vice és Szépkenyerűszentmárton : 92064, 92043, 92048, 92044, 92042 lt. sz.

Aranyosvidéki

hímzések.

A torockói hímzés egyik jellegzetes fajtája, az u. n. írás után
készült munkák mintázata világosan mutatja a régi úrihímzésekkel
való kapcsolatot. Mindezideig az volt a közfelfogás, hogy a torockóinak nevezett hímzéstípusnak ez a fajtája csak magára Tcrockóra és
Torockószentgyörgyre korlátozódik. A Néprajzi Múzeum gyűjteményé
nek hímzésanyaga azonban azt bizonyítja, hogy ez a hímzésfajta nem
20
31

Technikai kidolgozásának részletes ábráját 1. Hímzőmesterség,
L. u. ott 132. á.

IV". t. 5. á.
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áll elszigetelten a régi Aranyosszék szélén, hanem a múzeumi anyag
tanúsága szerint, az Aranyos völgyében fekvő két magyar község, Vár
falva és Aranyosgyéres hímzésanyagával határozott kapcsolatokat tart
fenn. Minden bizonnyal a többi, mintegy húsz aranyosmenti unitárius
magyar község hímzésanyagára nézve is vonatkoztathatnók e megálla
pítást ; ezekből azonban ilyennemű anyagot sem a Múzeum hímzésgyűjte-

<61. Lepedőhímzés. Variálva, Torda-Aranyos m. 92937 lt. sz. — Abb. 61.
L eintuchstickerei.

62. ábra. Lepedőhímzés. Aranyosgyéres,
Torda-Aranyos m. 92935. It. sz. — Abb 62.
Leintuchstickerei.

menyében, sem más köz-, illetőleg magángyűjteményben nem volt
alkalmunk látni De már e két faluból származó adalék sem csupán
a bennünket közelebbről érdeklődő tárgykör, a hímzés szempontjából
érdekes, hanem különösképpen általános néprajzi vonatkozásaiban. Jól
tudjuk ugyanis, hogy ez a renaissance-típusú hímzésfajta az úrihímzé
sek nyomán szállt alá a nép kezére ; erre az erdélyi unitárius és
református emplomok úrasztali térítői sok értékes példával szolgálnak.

(

63. ábra. Lepedőhímzés. Aranyosgyéres,
Torda-Aranyos m, 92932. It. sz. — Abb. 63.
LeintuchstickereL

64, ábra. Lepedőhímzés. Várfalva. TordaAranyos m. 92939. It. sz. — Abb. 64.
Leintuch Stickerei.

Bizonyítják továbbá azt is, hogy e hímzéseken a renaissancekori min
ták alkalmazását nem lehet a XVII. század második felénél régebbi
időre visszavezetni, de tulajdonképpeni virágzásuknak kora a XVIII.
századra esik. A torocköi hímzés e fajtája tehát semmi esetre sem lehet
a jelzett kornál idősebb. Megállapíthatjuk egyrészt azt, hogy ilyenfajta
hímzések nem tartozhattak a XIII. században betelepült felsőausztriai bá
nyászok'2'" magukkal hozott műveltségjavai közé, másrészt pedig azt,
22
Vö. Jankó János : Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe. Budaipest, 1893. 41. .1.
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hogy Torockó és Torockószentgyörgy néprajzi értelemben nem olyan
önálló sziget, hogy tárgyi műveltségjavai a szomszédos székely terület
lakosaiéhoz ne kapcsolódnának. Hogy ez utóbbi megállapítás milyen
mértékben áll meg, további, más tárgykörben való behatóbb kutatá
soknak kell eldönteniök.
A feltehető úri mintaképhez mind elrendezés, mind megformálás
tekintetében legközelebb áll a 66. á. mintája. A díszítményrészletek
egymásközötti egyensúlya változatlan, s nem alakult még át a szárak
gondos, kerekded rajza sem. A virágok vaskosodása, s különösen a
a középvirág foltszerű elrajzolódása már az elnépiesedés folyamatát
jelzik. Az egyszínűség is e törekvést mutatja, bár a virágok szirmán
helyenként látható sakktáblaszerű felületkitöltés még a felületeknek
változatosabbá, különbözővé tételének emléke. Érdekes, hogy a torockói hímzés, annak ellenére, hogy minden jellemzőjében sokkal távo
labb esik már az úrihímzéstől mint ez a minta, a fűzéres szegélydísz
nek ezt a változatát mindvégig megtartotta. A 65. á. ugyancsak gon
dos rajzot, szép vonalvezetést mutat, a kisebb díszítményrészletek (le-

65. ábra. Lepedőhímzés. Variálva, Torda-Aranyos m. 92938. If. sz. — Abb. 66.
Leintuchstickerei.

66. ábra. Lepedőhímzés. Aranyosgyéres,
Torda-Aranyos m. 92933. Ii. sz. — Abb. 66.
Lei ntuchstickerei.

vélek, stb.) itt azonban már elmaradoznak, vagy csak csökevényekben
vannak meg. A virágok is foltszerűbbek, alig tagoltak s mindjobban
kidomborodik a népi hímzőnek a formákat csak jelezni kívánó törek
vése. A 67. á. mintáján mindez még szembetűnőbb, a minta egyszerű
södése itt nagyvonalúan lendületessé válik. Különös, hogy a formák
nak az úrihímzéstől való jelentékeny eltávolodása ellenére megmaradt
a minta kétszínűsége : a kékkel hímzett szárak, levelek és körvonalak
mellett a virágok felülete fehérrel — többnyire sakktáblaszerűen —
van kitöltve. Még feltűnőbb a virágok magvának tűzött csipkével, te
hát valósággal renaissancekori refíce//a-munkával való kitöltése. Az
aprólékos csipkemunka és az elnagyolt formák különös ellentétet ké
peznek. A 63 és 64. á. mintája már lényegesen távolabb esik az úri
munkáktól.23 A torockói hímzésekkel való rokonságot a szárak vasta
godása, a virágok föltszerűsége mutatja, bár hiányzik még a díszítmények zsúfolása, s a felületnek egyenletes kitöltésre való törekvés. Vé
gül a 61 és 62. á. az úrihímzések alászált mintáinak olyan változatait
23
A 64. á.-hoz mintában és kidolgozásban egyaránt hasonló hímzést a 9293S
lt. sz. aranyosgyéresi lepedőszélen látunk.

Ismeretlenebb

erdélyi

magyar

hímzéstípusok

.21

mutatja, melyek csak az áltanos elnépiesedés bélyegeit viselik magukon,
-s a tipikus torockói munkákkal kevés a kapcsolatuk. A 61. á. erősen elraj
tolt mintájában még leginkább a kerek virágok, s az egyoldali fogazó tt
nagy levelek mutatnak e rokonságra. 62. á. virágai is előfordulnak to
rockói hímzéseken. Ami azonban magát adísztményt illeti, ez a minta
is törökös jellegű úrihímzéseink népi változatának tekintendő.24 Torockói
hímzésekre emlékeztet a pöttyökkel, apró csomókkal való íelületkitöltés
módja is.25
Az aranyosvideki hímzések —• a már említett 67. á. mintájának
kivételével — egyszínűek : a 61, 62, 63, 65. á. mintája piros, a 64 és
66. ábráé kék pamuttal hímzett.
Oltéstechnikájában a laposhím
zés az uralkodó, a 63. á. kizá
rólag ezzel készült. A szárakat
nemcsak ezen, hanem a 61, 66,
67. á. mintáin is úgy hímezték,
ahogyan a torockói munkákon
is szokásos. A nagyobb fejüle
teket a 62 és 66. á. mintáin ha
mis laposöltéssel, s az ezen el
lenkező irányban átfektetett szál
lal varrták, éppen úgy tehát,
mint Torockón.26 A laposöltéses 67. ábra. Lepedőhímzés. Aranyosgyéres,
felületeknek keskenyebb lapos Torda-Aranyos m. 92934. lt. sz. — Abb. 67.
Leintuchstickerei.
öltéssorral való körülvarrását
— a torockóiak módjára —
csak a 66. á.-n látjuk. Evvel szemben a láncöltésnek a szárak és
körvonalak hímzésére alkalmazását a 62, 64, 65. á.-n figyelhetjük
meg. Ez Torockón ismeretlen, de a közeli Székelykocsárd és az északi
Mezőség hímzésein előfordul ; a 65. á. a mezőségi hímzések módjára,
meg éppen egészen Iáncöltéssel készült. A 63. á. laposöltéses mintája
egyébként rendkívül hasonló a 47. á.-n bemutatott vicei hímzéshez,
emez azonban Iáncöltéssel varrott. Végül ugyancsak a mezőségi és
székelykocsárdi hímzésekhez kapcsolja e terület munkáit a 64. á min
tájának az a technikai sajátossága, hogy a nagyobb felületek egy részét,
a virág szirmait, fonottas-öltéssel hímezték és száröltéssel varrták körül.
Az elmondottakat összegezve, úgy látjuk, hogy az aranyosvidéki
hímzés a torockóinak egyrészt kiegészítő változata, mintegy perifériális
megnyilatkozása, másrészről viszont kapcsolatot teremt a torockói hím
zések és más közeli erdélyi magyar terület hímzései között. De az is
kétségtelen, hogy míg az aranyosvidéki hímzésekben inkább az úri
munkák elnépiesedett változatait láthatjuk csak, addig a torockói mun
kák egy tudatos, határozott ízlésirány jegyében típust alakítottak.
A felhasznált múzeumi anyag :
Aranyosgyéres:
92933, 92934, 92936, 92932 lt. sz.
Várfalva : 92937, 92939, 92938 lt. sz.
24
Vö. Palotay Gertrud fennebb idézett nyomtatás alatt lévő tanulmányának 178.
ábrájával.
25
Vö. a fennebb idézett Hímzőmesterség VI. t. 2. á.-ját és a 129. á.-t.
26
L. u. ott 55. 1.
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Székelykocsárdi

hímzések.

A Néprajzi Múzeum Székelykocsárdról származó hímzései'"7 nem
egységes típusúak. Ez nyilván onnan van, hogy sokfelől jövő hatások,,
befolyások érvényesültek, s úgy látszik, nem volt meg az a határozott
irányú alakítókészség, amely átíormoló erejével valamennyit egy neve
zőre hozta volna, mint ahogy az más erdélyi hímzéstípusok (pl. Kalo
taszeg, Torockó, stb.) esetében történt.
Az úrihimzések hatását legszembetűnőbben a 71. á. tükrözi, amely
egyben a környező terület — az elébb tárgyalt Aranyosvidék — mun
káival tart rokonságot. A íinom hajlású szárak még egészen az úri
mintaképre emlékeztetnek, — az elnépiesedés jellegei egyes virágok
vaskossá válásában, a foltszerű hatásra való törekvésben nyilvánulnak
meg. Az aranyosgyéresi hímzésekkel egyezik abban is, hogy lezáró
szegélye nincsen. A 70. á. mintája sem tett még meg hosszú utat a

68. ábra. Párnahímzés. Székelykocsárd,
Torda-Aranyos m. 93641. lt. sz. — Abb. 68.
Polsterstickerei.

69 ábra. Lepedőhíimés. Székelykocsárd,
Torda-Aranyos m. 93646. lt. sz. — Abb. 69.
Leintu chstickerei.

nép kezén. Ami leginkább feltűnik, az a virágbokornak csupán egyik,
oldalából kinövő ág mely bizonyára egy eredetileg; különálló díszítménynek a mellété lévőbe olvadása révén keletkezett. Erre a folyamatra a
népi hímzések köréből számos példát lehetne idézni. Az átalakulás;
első lépcsőfokán ugyanis mindig szervetlenül kapcsolódnak egymáshoz
az eredetileg össze nem tartozó díszítmények. A cserépből kinövő vi
rágbokor barokkos, kagylósán kanyargó szárai már némi vaskosodást
mutatnak. A mintát lezáró szegély ismétlődő virágú mesterkéjében
ugyanazok a díszítmények szerepelnek, mint amelyek magában a min
tában, ágból kinövő virágként is előfordulnak. Evvel a megoldással
igen ritkán találkozunk népi hímzéseinken, mert a mesterke mintája
úgyszólván mindig független a hímzés főmintájától.
Különálló és az előbbiekkel semmi rokonságot nem tartó minta
a 69. á.-é. Sajátossága a hosszában végigvezetett középtengely, mely37
Valamennyi itt közölt székelykocsárdi hímzés származás helyeként a Múzeumi
leltárában Székelykocsárd és Gyéres (Aranyos-) együttesen szerepel. Nem áll módunk
ban megállapítani, hogy melyik hímzés való egyik, s melyik a másik községből, deminthogy legtöbbjük különbözik az aranyosgyéresi hímzésektől, valamennyit Székely
kocsárdról valónak tüntetjük fel. Megbízható és kétséget kizáró megállapításokat etekintetben is csak újabb anyag ismertté válása és helyszíni kutatások, hozhatnak.
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nek két oldalán részarányosán ugyanazok a minták ismétlődnek. A két
szár rézsútosan a tengelybe beleszerkesztett ismétlődő virágbokorból nő
ki; szárakon, apró levelektől körülvéve, ugyanolyan virág ül. Analógiák
hiányában e minta hovatartozásáról, eredetéről nem mondhatunk semmit

70. ábra Lepedőhímzés. Székelykocsárd,
Torda-Aranyos m. 93645. lt. sz. — Abb. 70.
Leintuchstickerei.

71 ábra. Lepedőhímzés. Székelykocsárd,
Torda-Aranyos m. 93643. lt. sz. — Abb. 71.
Leintuchstickerei.

Az általánosan elterjedt fűzéres szerkezetű mintákat két pél
dány képviseli (73. és 74. á.). Utóbbin az egyszerűsödött, vaskossá
lett indából legyezőszerű nagy Virágok nőnek ki. A szegélycsík bel
ső oldalán kehelyvirágok vannak ; ezek az előbbiekhez hasonlóan
tömött foltok, s nyilván térkitöltő célzatúak. Amilyen mértékben meg
nagyobbodtak a virágok, annyira elsatnyultak a levelek : voltaképpen
csak a helyüket jelző kacsok maradtak meg. Néhány apró, a minták
hoz szervesen nem tartozó díszítmény is a íelület egyenletes kitöltését
célozza. A szegélyminta stílusa a középmintáéhoz alkalmazkodik, bár
mások a díszítményei. Némi rokonságban áll evvel a mintával a 73.
á. kettős fűzéres mintája, bár összhatásában jóval levegősebb, világo-

72. ábra. Párnahímzés. Székelykocsárd,
Torda-Aranyos m. 93639. lt. sz. — Abb. 72.
Polsterstickerei.

73. ábra. Párnahímzés. Székelykocsárd,
Torda-Aranyos m. 93642. lt. sz. — Abb. 73.
Polsterstickerei.

sabb. Az egyes díszítmények kiképzésében itt is folthatásra töreked
tek. A 53. á.-rí közölt pujoni hímzéssel való egyezése feltűnő. A mesterke díszítményei itt azonban már értelmetlen figurákká egyszerű
södtek, mintegy csak jelezve az eredeti díszítmények helyét.
Nemcsak az eddig tárgyaltaktól, de egyéb általunk ismert hím
zéstől is elütő szerkezetű és mintájú a 72. á. tipikusnak egyáltalán
nem mondható mustrája. Különlegessége, hogy két egymás fölé helye
zett egymástól függetlennek látszó mintából áll ; a tüzetesebb vizsga-
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latkor azonban kiderül, hogy ez nem egyéb, mint a szokásos virág,
bokor-diszitmény függőleges irányban való széthullásának eredménye,A nagyobbik virág öt részre szakadt azáltal, hogy a tengelyét képező
szárat elhagyták s az így különváló elemekből, részletekből más-más
díszítményt alakítottak. Érdekes az is, hogy a széthullás mértéke nem
mindenütt egyíorma : a két kissebb (többszörös koncetrikus körökben
végződő) virág közül a jobboldalin a szár részei még összefüggenek
egymással, míg a baloldalin a szár már három részre szakadozott. A
jobboldali legszélső virágnak megvan még a szára, a két másik — vele
azonos alakú — virágnál már elmaradt a szár kitöltése, ezáltal a két
szár-körvonal eltávolodik egymástól. A szerkezet szempontjából külö
nös, hogy lezáró szegélycsíkot csak a minta egyik szélén alkalmaz
tak ; ez párnavégek hímzésénél eléggé szoktalan jelenség. De a szégélycsík mintázatát is szokatlan módon a körvonalakkal jelzett levelek
nek egymás mellé helyezésével
alakították. A hímzés minden
tényezője kiforratlan, átmeneti
állapotban lévő hímzésfélére, s
kevés gyakorlattal rendelkező
kivitelezőre vall.
Ennek éppen ellenkezőjét
állíthatjuk a 68. á. mintájáról,
amely egy ugyancsak Székelykocsárdról származó s vele csak
nem azonos, csupán színezésé
ben különböző hímzéssel együtt
a
Néprajzi Múzeum gyűjtemé
74. ábra. Párnahímzés. Székelykocsárd,
28
Teljesen
Torda-Aranyos m. 93640. lt. sz. — Abb. 74. nyében egyedülálló.
Polsterstickerei.
hasonló szerkezetű és technikájú
hímzést láttunk azonban — népi
tulajdonban — a szolnok-dobokamegyi Szépkenyerűszentmártonban. Ez
az egyezés annál feltűnőbb, mert általánosnak nem mondható mintáról
lévén szó, a nagy térbeli távolság semmiképen sem indokolható a hím
zésfajta esetleges vándorútjával. A hímzés mintája egyébként a végsőkig
egyszerűsödött növényi díszítménynek látszik. A hátteret vagdalásos
munkával töltötték ki, olymódon, mint ahogy azt a z országszerte elterjedt
„kakasos" és „kelyhes" mintájú hímzéseken látjuk. Ezeknek mintázatá
val azonban e hímzés semmiféle rokonságot nem tart. A vagdalásos
munkával és a szines pamuttal hímzett felületek között megvan az egyen
súly ; különösen figyelemreméltó a vagdalásos felületek dús tagolása.
Jellemző a minta hosszú gyakorlatra valló, kiforrott megformálása és a
végsőkig egyszerűsödött, csak vonal- és folthatásra elgondolt rajz.
A Székelykocsárdról való hímzések — a múzeumi anyag tanú
sága szerint — igen különböző jellegűek, ami nyilván arra a sokfajta
hatásra vezethető vissza, amely itt érvényesült. Kiforrott, hosszú gyakor
latra valló rajzot egyedül a 68. és 69. á. mintáin látunk.
A felhasznált múzeumi anyag :
Székelykocsárd és Gyéres: 93640, 93643, 93648, 93639. 93644, 93645, 93642,
93646 lt. sz.
28
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hímzései.

A Kisküküllő mentén, Kisküküllő- és Maros-Torda megye hatá
rán egymástól 3—4 km távolságra fekvő három község: Balavásáf,
Egrestő és Kelementelke kilenc vászonhímzéssel van a Néprajzi
Múzeum gyűjteményében képviselve. Minthogy ezeken kívül ezt a hím
zéstípust — ugyancsak Balavásárról — még két példányban ismerjük

75. ábra. Párnahímzés. Balavásár, Kisküküliő m. 106208. It. sz. — Abb. 75.
Polsterstickerei.

76. ábra. Lepedőhímzés. Balavásár, Kisküküllö m. 106377. lt. sz. — Abb. 76.
Leintuchstickerei.

a műkereskedésből, 29 megállapíthatjuk, hogy olyan önálló hímzéstípust
képviselnek, amellyel a néprajzi irodalom mindeddig nem foglalkozott.
E néhány adat természetesen nem elegendő ahhoz, hogy e hímzéstí
pus térbeli elterjedésének határait megvonjuk. Valószínűnek kell tar-

77. ábra. Párnahímzés. Balavásár, Kisküküllő m. 106209. lt. sz. — Abb. 77.
Polstersticke rei.

78. ábra Párnahímzés Balavásár, Kisküküllő m. 106383 lt. sz. - Abb. 78.
Polsterstickerei.

tanunk, hogy ez a típus a Küküllő mentén, esetleg a Küküllő és aNyárád közötti területen is megvolt, Sajnos, a Maros és a Küküllő kö
zötti terület néprajzi szempontból csaknem ismeretlen, úgyhogy egyéb
néprajzi egyezések alapján sem vonhatunk le a hímzésekre vonatko2!)

1937-ben a kolozsvári „Pitvar" háziipari kereskedésben volt.
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zólag még kétes értékű következtetéseket sem. A Néprajzi Múzeum
hímzésanyagában, valamint a budapesti Wolfner-gyűjteményben több,
nyilván e típushoz tartozó darabot találtunk, amelyek azonban Erdély
más területéről valónak vannak feltüntetve, de amelyek — véleményünk,
szerint — téves lelőhely-megjelöléssel szerepelnek. E hímzéstípus pon
tos területi hovatartozásának, illetőleg elterjedésének megállapítása csak
helyszíni gyűjtés és kutatás alapján lesz majd lehetséges. Minthogy
megjelenésében határozott és egységes jellegű hímzésekről van szó,,
szerkezeti vagy mintabeli különbözőségük ellenére is első rápillantásra
éppúgy felismerhetők, mint pl. Kalotaszeg Írásos hímzései.
Elrendezésében valamennyi darab az általánosan szokásos hár
mas tagolást mutatja : a széles középmintacsíkot — az erdélyi magyar
hímzések módján — arányosan keskeny és meglehetősen ritkásan el
helyezett virágbokrokból álló mesterke szegélyezi. A balavásári hím
zések mindenikén is megtaláljuk az erdélyi magyar hímzéseknek azt
a jellemzőjét, hogy a hímzés valamennyi eleme, díszítménye egységes
stílusú mind tagoltság, mind technikai kivitel tekintetében. A kö
zépső főminta is, a mesterke is növényi díszítőelemek ismétlődéséből
adódik. Érdekes az az ellentét, amely a díszítményrészletek vaskossága és az egész minta rajzbeli finomsága között megfigyelhető. Míg
egyrészt a virágok és levelek tömött foltszerűségükkel hatnak, addig
e vaskos folthatást ellensúlyozza a minta dús tagoltsága, rajzbeli bo
nyolultsága s egyben könnyedsége is.
Ezek az egységes stiláris jellegek a különféle mintájú és techni
kájú darabokon is kimutathatók: megvannak (az Erdélyben nagyon
kedvelt és általános) 75 és 76. á. mintáin,80 amelyek szőttes-emlékeket
őriznek, ott láthatók a 77. á. mértanias elemeinek virágdíszítményekkel
kevert mintáján, s az ugyancsak jellemzően erdélyi füzéres-makkos

79. ábra. Párnahímzés. — Felenyed, Alsófehér m. (?) 85660. lí. sz. — Abb. 79.
Polsterstickerei.

80. ábra. Párnahímzés. Nyárszó, Kolozs
m. (?) 102171. lt. sz. — Abb. 80.
Polsterstickerei.

mintán (78. á.). A szabad rajzú s öltéstechnika tekintetében az alaptól
független mintákon is a bonyolult, mozgalmas rajz, a tömött folthatás
a szembetűnő (82, 83, 85 és 87. á.). E stiláris bélyegek alakító hatása
akkor válik nyilvánvalóvá, ha egy más hímzésfélékben is előforduló
A 76. á.-val csaknem azonos az Egrestőről való 106382 lt. sz. hímzés.
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mintát vetünk össze balavásári változatával. így pl. azt az Erdélyben
ugyancsak kedvelt íűzéres mintát, amelyet a 87. á.-n látunk, s amely
nek szilágysági változatát a 18. á.-n mutattuk be. A 86. á. mintája, bár

81. ábra. Párnahímzés. Felenyed, AlsóFehér m. (?) 85661. lt. sz. — Abb. 81.
Polsterstickerei«

82. ábra. Párnahímzés. Balavásár, Kisküküllő m. 106207. lt. sz. — Abb. 82.
Polsterstickerei.

az alap szálainak számolásával készült, feltűnően szabad vonalveze
tésű, dúsan tagolt rajzú és a természetszerűbb ábrázoláshoz hajló
mintájú.
Ha ezekkel a mintákkal összevetjük azokat a hímzéseket, amelyek
a Néprajzi Múzeum leltára szerint nem e területről valók (79, 80, 81,
84. á.), a stiláris egyezés, s az azonos típushoz való tartozás kétség
telen. Megtaláljuk egy másik — a íényképen nem érzékeltethető —
sajátosságát is a balavásári hímzéseknek ; azt, hogy a minta mindig
plasztikusan domborodik ki az alapból. De egyeznek a részletek is: a
80 és 81. á. kerek virágainak megformálása ugyanolyan, mint a 82
és 85. á. ilyen alakú virágaié, a 81 és 82. á. felső széle mentén

83 ábra. Párnahímzés. Balavásár, Kisküküllő m. 106210. lt. sz. — Abb. 83.
Polsterstickerei.

84. ábra. Lepedőhímzés. Körösíő. Kolozs
m. (?) 83680 lt. sz. — Abb. 84.
Lei ntuch sticke r ei.

ugyanaz a tömött ívsor vonul végig, s ugyanolyanok egyéb díszitményei
is. A 79 és 85. á. mesterke virágai azonosak, amint letagadhatatlan
a kapcsolat a 83 és 84. á. díszitményei között. A Néprajzi Múzeum
hímzésanyagának az a négy darabja, amely minden jellegével a balavásári típushoz tartozik, de a leltárban más területről valónak van feltüntetve,
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véleményünk szerint téves lelőhely-megjelöléssel szerepel. E vélemé
nyünk alátámasztására s az összehasonlítás megkönnyítésére egymás
mellett közöljük a balavásárkörnyéki és az egyéb területekről való hím
zést. Feltevésünk mellett szól az is, hogy e kétes származású darabok
mindegyike magángyűjtők révén, vagy megbízhatatlan kereskedők útján
került a Néprajzi Múzeum gyűjteményébe.

•S5. ábra. Lepedőhímzés. Kelemen telke,
Kisküküllő m. 106211. lt. sz. — Abb. 85.
Leintuchstickerei.

86. ábra. Lepedőhímzés. Kelementelke,
Kisküküllő m. 106212. lt. sz. — Abb. 86.
Leintuchstickerei.

A balavásári típusú hímzések egységes jellegét, mint mondottuk,
megjelenési formájuk adja. Ezt a kidolgozás módja, mikéntje szabja
meg. A hímzések készítéséhez mindig igen vastag, piros bolti pamutfonalat használtak olymódon,
hogy igen apró öltéseket varrtak
vele szorosan egymás mellé,
ezáltal a zsúfolt hímzés dombo
rúan emelkedett ki az alapból.
Ez a plaszticitás magyar néprajzi
területen — eddigi tudomásunk
szerint — még csak a szolnokdobokamegyei Szék ugyancsak
önnálló típusú, de egyéb jelle
gekben a balavásáritól eltérő
hímzésein figyelhető meg. A ba
lavásári hímzéseknek ez a zsú
folt, s különleges domborműszerűség adja meg a legfontosabb
87. ábra. Párnahímzés. Balavásár, Kis
stílusbeli egységet. Érdekes,
küküllő m. 106411 lt. sz. - Abb 87.
Polsterstickerei.
hogy ez az ízlésbeli meghatározó
\
a különféle technikákkal dol
gozott hímzéseken egyaránt érvényesül: a szálszámolással készült
hímzéseken (86. á.) éppen úgy,31 mint azokon, amelyek szálánvarrott
öltéssel dolgozottak ugyan, de sokszor már nem igazodnak az alap
szálaihoz (75, 76, 77, 78, 87. á.). A láncöltéssel kivarrottakon,32 ugyan31
A 86. á.-hoz mindenben hasonló, s bizonyára e területről való hímzést a Múzeum
-számozatlan s ismeretlen eredetű darabjai között találtunk.
33
A láncöltéssel kivarrt balavásári hímzések munkamódját 1. a fentebb idézett
.Hímzőmesterség 136. á.-ján : itt azonban, minthogy az egész Kükütlő-vidéket a szász
kerületek hímzéseivel tárgyaltuk együtt, helytelenül Szebenből valónak tüntettük fel.
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ezt figyelhetjük meg (79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. á.). A szálánvarrott
(íonottas) öltésnek ilyen, sorokban való, de az alaptól független alkal
mazása is egyik különlegessége a balavásári hímzéseknek. Ez ered
ményezi azt, hogy az így dolgozott, egyébként merev formájú diszitmenyek is bizonyos lágyságot, kerekdedséget kapnak. Ez különösen a
77 és 87. á. mintáin szembeötlő.
A felhasznált múzeumi anyag:
Balavásár: 106377, 106207, 106208, 106209, 106210, 106411 It. sz.
Kelementelke: 106211, 106212 lt. sz.
Egrestő: 106383, 106382 lt, sz.
Nyárszó (?): 102171 lt. sz.
Felenyed (?) : 85660, 85661 lt. sz.
Körösfő (?)i 83680 lt. sz.

Felső-marosmenti

hímzések.

A Maros felső folyása mentén Szászrégentői északra fekvő h á 
rom magyar községnek, Holtmarosnak, Magyarónak és Disznajónak
hímzésányaga a többi erdélyi magyar hímzéstől elütő jellegű.33 E há
rom magyar falu, Maros-Torda megye északi felében, minden oldalról
románságtól és szászságtól körülvéve, csak a Maros völgyén lefelé
érintkezik magyar lakosú községekkel. Ez az elszigeteltség és a közeli
szász falvak hatása meglátszik hímzésein is. Egyetlen erdélyi magyar
néprajzi terület hímzésanyagában sincs — jelenlegi ismereteink szerint —
annyi nemzetiségi, különösen szász hatást, mint e három község var
ró ttassaiban.34

88. ábra Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84308. lh sz. — Abb. 88.
Polsterstickerei.

89. ábra. Lepedőhímzés Holtmaros, Maros-Torda m. 84315. lt. sz. — Abb. 89.
Leintuchstickerei.

Már a szerkezeti elemek tekintetében is megállapítható némi
szász hatás, így pl. abban, hogy a mesterke díszítményei aránytala
nul nagyok a középmintákhoz visszonyítva (88, 89, 94, 98, 100, 101.
á.). Ez magyar vidéken éppoly szokatlan, mint a mesterke miri33
Tudomásunk szerint néhai Szász Mártonná Bene Ilona magyarrégeni reformá
tus lelkészné sokés jellemző felsőmarosmenti hímzést gyűjtött össze, e gyűjteményt
azonban nem állott módunkban megtekinteni.
34
Vö. Ernyei Miklós (Kelemen Lajos): A magyaréi varrottasok mint az erdélyi
kultúrhatások példái. Román és szász elemek a marostordai magyarok varrottasaiban..
-^ Keleti; Újság, XIV. (1931:) évf. 44. sz.
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tának a .középmintától való stiláris különbözősége (102. á.). Az a
gránátalmás-fűzéres mesterke-csík, amelyet a 104, 105, 106. á. szegé
lyén látunk, eddigi ismereteink szerint is, csak szászok varrottasain,
vagy az azok hatását mutató egyes mezőségi hímzéseken szokott elő
fordulni. Szinte szabály a szász hímzéseken az, hogy a középmintát
a mesterkétől elválasztó vonal csíkká szélesül, amelyben a mintázat
negatív módon rajzolódik ki. Kivételenként egyes magyar hímzéseken

i90. ábra. Párnáhímzés. Disznajó, MarosTorda. m. 84334. It. sz. — Abb. 90.
Polsterstickerei.

91. ábra. Párhímzés. Disznajó, MarosTorda m. 84335. lt. sz. - Abb. 91. ,
Polsterstickerei.

pl. a torockói munkákon is találkozunk evvel az eljárással. Ezt látjuk
a íelsőmarosmenti hímzések némelyikén, pl. a 96, 99, 100, 101, 103,
104 és 106. á.-n is. Szokatlan magyar hímzésen az az általános
mesterke is, amelyet a 88, 89 és 102. á.-n látunk.
Ami magának a középső mintának díszitményeit illeti, meglehető
sen nagy változatosságról tanúskodnak. A 90 és 91. á. laza kereszt•öltéses növényi mintája nem mutat különösebben jellemző vonásokat,
s más erdélyi vidékről is származhatnék. Ugyanez áll a 88. á. mintá-

'92. ábra. Párnahímzés. Disznajó, MarosTorda m. 84330. lt. sz. — Abb. 92.
Polster Stickerei.

93. ábra. Párnahímzés. Disznajó, MarosTorda m. 84336. lt. sz. — Abb. 93.
Polsterstickerei.

jára is, amelynek legíeljebb aprólékossága mutat helyi jelleget. A 93
és 96. á. küllős mintájával is találkozunk másutt Erdélyben, az előb
binél idegenszerű a részletek sokfélesége és stílusbeli egyenetlensége.
A 94. á. szőttesszerű mintája a magyar hímzéseken ismeretlen és a
szász munkákon gyakori negatív hatású elgondolásra példa. A 95. á. meg
magyarázhatatlan módon egy, kizárólag a gyímesi csángóknál kedvelt
*
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minta pontos másolata, keresztöltéses technikában. A 89 és 92. á. szőt
tesszerű mintái, amelyeket a székelység is kedvel, itt helyi megfogal
mazásban jelentkeznek : előbbin a két színnek, a pirosnak és a kéknek el-

94. ábra Párnahímzés Holtmaros, Maros-Torda m. 84309. lt. sz. — Abb. 94.
Polsterstickerei

95. ábra. Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84301. lt. sz. — Abb. 95.
Polste Stickerei.

oszlási módja, uttóbin az egyes diszítményrészleteknek vagdalással való
kitöltése jellemző e vidékre. A íűzérminta a legkedveltebbek közé tarto
zik a Felsőmarosmentén. Altalános jellegű példája a 97. á.-n, Erdély-

D6. ábra. Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84302. lt. sz. — Abb. 96.
Polstersticterei.

97. ábra. Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84307. lt. sz. — Abb. 97.
Polsterstickerei.

ben szokásosabb változata a 98. á.-n látható. Ugyancsak erdélyi típusú
a 101. á. Evvel szemben jellegzetesen íelsőmarosmenti megfogalmazás
ban látjuk a fűzérmintát a 99 és még inkább a 100. á.-n. Nemcsak a fi
nom és aprólékos munka, hanem elsősorban a körvonalazás, s ennek
színbeli hangsúlyozása, az utóbbi munkán pedig e kétsz nűség mellett a
vagdalásos felületek alkalmazása adja e jelleget. Ugyanezt mondhat
juk a 102. és 103. á. mintáira is ; ezeknek éppen ez a kölönleges szí
nezés és kidolgozás adja meg, másutt is kedvelt mintázatuk ellenére
is, a félreismerhetetlen helyi bélyeget. A 104 és 105. á. mintázata egé
szen a szász hímzések jegyében fogant.86 Ami ezektől megkülönböz35
Egy a 104. á.-val azonos hímzés Magyaróról is szerepel a múzeum*gyüjte«nényében (136179 lt. sz.).
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98. ábra. Párnahímzés. Disznajó, MarosTorda m. 84333. lt. sz. Abb. 98.
Polste» Stickerei.

99. ábra. Párnalümzés Holímaros, Maros-Torda m. 84306. lt. sz. Abb. 98.
Polstet Stickerei.

A hímzések színezése annyiban illeszkedik a mintához, hogy
az egyszerűbb minták mind egy színnel varrottak, mégpedig piros
pamuttal (88,90,91,93, 95, 96,97.á.) vagy kékkel (94, 98. á.). A bonyo
lultabbak evvel szemben két színűek (99. á.), sőt egy színnel és
vagdalásos felületkitöltéssel (92. á.) vagy két színnel : kékkel és piros
sal, valamint vagdalással hímzettek. Ezt a sokszínűséget, meg a két
féle technikának, a szálánvarrott öltésnek és vagdalásnak, alkalmazá
sát újabb jellegnek gondoljuk ; ez a íelsőmarosmenti hímzésnek első
pillantásra megadja a íelismerhető típus jelleget. A régebbi munkák
(ilyeneknek gondoljuk a 90, 91, 94, 96, 97. á. mintáit) még egyszínűek

í 00. ábra. Lepedőn mzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84316. lt. sz. Abb. 100.
Leinttuchstickerei.

101. ábra. Párnahímzés. Disznajó, Maros-Torda m. 84331. lt. sz. — Abb. 101.
Polster Stickerei.

és kizárólag szálánvarrott öltéssel hímzettek. Az alakulás, illetőleg
megszínesedés valószínű menetére jellemző példa a 98 és 99. á. Előbbin a díszítmények már mind a felsőmarosmenti hímzések módján
körvonalozottak, de a hímzés még egyszínű pamuttal, kékkel dolgo
zott. A hasonló mintájú 99. á. hímzése már két színnel, kékkel és pi-
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rossal készült, mégpedig a körvonal kékkel, a felületek pedig ezen
belül pirossal. E két színt általában mindig olymódon váltakoztatják e
vidék hímzésein, hogy egyikkel a felületeket varrják ki, a másikkal
pedig a körvonalat. A felületek megbontását célozza az az eljárás is,
hogy a nagyobb díszítmények kiszögeléseit (kacsokat, végződéseket,

102. ábra. Párnahímzés. Disznajó, Maros-Torda m. 84332. lt. sz..— Abb. 102.
Polsterstickerei.

103 ábra. Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84304. lt. sz. — Abb. 103.
Polsterstickerei.

stb.) más színnel dolgozzák, mint azt a felületet, amelyből kiindulnak.
Néha a két színt úgy is alkalmazzák, hogy csíkozva varrnak ki vele
egy-egy felületet (pl. a szarvas testét a 105. á.-n.). Gyakori az az el
eijárás is, hogv az egyes díszítményeknek csak a körvonalát hímezik
ki, belsejét pedig üresen hagyják. így pl. a 103. á.-n láthatóval azo
nos minta úgy is előfordul; hogy az itt vagdalásos munkával dolgo
zott részek üresen maradtak; ugyanez áll a 102. á. mintájára is. Való-

104. ábra. Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84303. lt. sz. — Abb. 104.
Polterstickerei.

105. ábra.Párnahímzés. Holtmaros, Maros-Torda m. 84305. lt. sz. — Abb. 105.
Polsterstickerei.

színű tehát, hogy a vagdalással való felületkitöltés is későbbi járulék.
A felsőmarosmenti hímzéseknek ez az átalakulása szintén igazolja a
néprajztudománynak azt a megállapítását, hogy helyi jellegzetességek,
azaz egy-egy szűkebb területre jellemző sajátosságok, elválasztó bé
lyegek mindig csak a fejlődés későbbi fokán alakulnak ki.36
36
Érthetetlennek tartjuk, hogy a múzeumi gyűjteményben van néhány Maros
bogét lelőhellyel leltározott olyan hímzésdarab is, amely közül négy (130594, 130592,
130588 és 136178 It. sz.) a 100. és 103. á.-n bemutatott, jellemzően íelsőmarosmenti

Néprajzi Értesítő

3

34

Palotay—Szabó

Feltehető továbbá, hogy a régebbi típusú minták kevesebb nemzeti
ségi kölcsönhatást mutattak, mint az újabbak ; á hatást magát úgy magya
rázhatnék, hogy e vidék magyar leá
nyai a szászrégeni szász családok
nál szolgáltak, s itten részben kü
lönleges szász, részben pedig ál
talános „úri" mintákkal ismerked
tek meg. Evvel szemben a 88, 90,
91, 92, 93, 97, 98. á. mintái bi
zonyítják e vidék hímzéseinek kap
csolatait más erdélyi magyar terü
letek hímzéseivel. De az idegen
minták is jellemzően magyar meg
fogalmazásban jelentkeznek : a dí106. ábra. Párnahímzés. Disznajó, Maszítmények
egymásközötti stiláris
ros-Torda m. 84339. lt. sz. — Abb. 106.
egyezése, a felületek megbontása,
Polstersticke ei.
különösen pedig az apróbb ölté
sekkel való íinom kidolgozás az, amely a szász hímzésekkel szemben
ezeket könnyedebbé, lazábbá, levegősebbé teszi; ezáltal merevségüket
teljesen elveszítik.37
A (elhasznált múzeumi anyag :
Disznajó ; -84336, 84330, 84332,84335, 84333,84304, 84339, 84337, 84331, 84336 lt. sz.
Holtmaros: 84303, 84308, 84316, 84309, 84334, 84306, 84302,84313,84307,84301,
84305, 84314 lt. sz.
Magyaró: 136179, 136178, 84328 lt. sz.
Marosbogát (?): 130588, 130589,130590, 130591,130592, 130593,130594,130587 lt. sz.

Palotay

Gertrud

Szabó T. Attila.

Einige ungarische Stickereitypen a u s Siebenbürgen.
Auf Grund des Materials des Ethnographischen Museums beschreiben die Ver
fasser verschiedene, in d e r Fachliteratur bisher kaum oder garnicht beachtete Stikkereiarten.
Stickereien aus dem Szilágyság
(Kom. Szilágy, Abb. 1—39.). Diese, a u s einem
geschlossenen ethnischen Gebiet stammenden Arbeiten weisen einheitliche Merkmale
auf. Die Ornamente sind oft spiegelbildartig, an beiden Seiten einer, horizontalen Mittel
a c h s e angebracht. Häufig kommt es auch vor, d a s s die Motive der Randborte allmäh
lich in d a s Muster des breiten Mittelstreifens eingeschmolzen werden. Die Muster be
stehen zumeist a u s wiederholten geometrischen oder Pflanzenmotiven, interessant ist es,
hímzésnek szakasztott m á s a . Ezenfelül a 95. á. mintája is szerepel piros-kék kidolgo
z á s b a n Marosbogátról, továbbá ugyaninnen s z á r m a z ó n a k van feltüntetve a z ugyancsak
felsőmarosmenti jellegű 130587, 130593 és 130598 lt. sz. hímzés is. Marosbogát a felső
marosmentétől mintegy 100 km-re fekszik és semmi közelebbi kapcsolat a két terület kö
zött, tudomásunk szerint, nincs. Bizonyos hímzéstípusnak egy folyó mentén ilyen változat
lan a l a k b a n való vándorláséra mindeddig nem tudunk példát. Ezt a z elutasító vélekedé
sünket egyebekben arra alapítjuk, hogy egyikünknek magángyűjteményében van a Marosmente egyik Marosbogát és a felsőmarosmenti községek közé eső falujából.Marosfelfaluból,
néhány, a leírt hímzéstípustól merőben eltérő darabja. E felfalusi d a r a b o k közül csak
a z o k egyeznek a felsőmarosmentiekkel, amely típusból Marosbogártól nincs példányunk,
é s amelyek Erdélyben változatokban másutt is feltalálhatók. A marosbogáti darabokat
tehát alighanem a kereskedők téves Ielőhelymegjelölése nyomán leltározták.
37
Dolgozatunkat 1940. júliusában és augusztusában fogalmaztuk véglegesen
meg, de vázlatban már ez év májusában és júniusában végzett anyaggyűjtő m u n k a
során elkészült (Vö. Ért. 1940. 33. sz. 396—417).
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d e n Übergang der ersteren in die letzteren zu verfolgen. Die Stickereien sind durch
wegs einfarbig (grössenteils rot, nur selten blau) mit sehr kleinen Kreuz- u. Zopfstichen
gearbeitet, oft auch — in einer hier eigenen Art — mit Stielstich umrandet,
Stickereien aus dem nördlichen Mezőség (Kom. Szolnok-Doboka, Abb. 40—60.).
Diese sind im Typus weniger einheitlich, sowohl w a s die Muster, wie w a s die Anordnung
derselben anbelangt. Wahrscheinlich ist dies auf recht verschiedene kulturelle Einflüsse
zurückzuführen. Interessant ist es, sie mit alten Herrschaftsstickereien zu vergleichen.
Die in denselben nachweisbaren osmanisch-türkischen Einflüsse machen sich a u c h
noch in den Bauernarbeiten geltend. Oft werden nurmehr Umrisslinien gestickt. Die
•Pflanzenornamentik ist alleinherrschend. Ein lokaler Typus scheint die doppelte Blu
m e n r a n k e zu sein.
Stickereien rom Gebiet des Aranyos-Flusses
(Kom. Torda-Aranyos, A b b . 61
—67.). Diese zeigen eine grosse Ähnlichkeit mit den bekannten Stickereien von Torockó,
zugleich aber auch mit den alten Herrschaftsstickereien, welche im XVIII. Jh. in Sie
benbürgen ihre Blütezeit hatten. Demzufolge kann festgestellt werden, d a s s die Torockóer Stickerei nicht — wie bisher angenommen — inselhaft vereinzelt dasteht, son
dern mit den Arbeiten der Nachbargebiete stilistisch zusammenhängt, obwohl diese
keinen so charakteristischen u. stark entwickelten Typus bilden. Die Anlehnung an die
ungarische Herrschaftsstickerei besagt a u c h , d a s s die Stickerei von Torockó nicht zu
jenen Kulturgütern gehörte, welche von den hier im XIII. Jh. angesiedelten, a u s Ober
österreich s t a m m e n d e n Bergwerksleuten a u s der Heimat mitgebracht wurden, sondern
sich erst viel später hier entwickelte.
Stickereien aus Székelykocsárd
(Kom. Torda-Aranyos, Abb. 68—74.). Die Arbei
ten zeigen Anlehnung an die des vorerwähnten Gebietes, wie a u c h an in Siebenbür
gen allgemein beliebte Muster.
Stickereien aus Balavásár
u. Umgebung
(Korn. Kisküküllö. Abb. 75—87.). Ob
wohl die Stickereien der Musterung nach recht verschieden sind, weisen sie doch ge
wisse Merkmale auf, welche auf einen stark entwickelten Lokaltypus weisen. Sie sind
durchwegs mit dicker, roter Wolle u. mit kleinen, dichten Stichen gearbeitet, w o d u r c h
d i e gedrängten Muster sich plastisch vom Grundstoff a b h e b e n .
Stickereien vom oberen Maros-Gebiet
(Korn. Maros-Torda. Abb. 88—106.). Jener
Teil dieser Stickereien, welche einen lokalen Typus aufweisen, sind stark von den
Arbeiten der benachbarten siebenbürgisch-sächsischen Gebiete beeinflusst. Doch sind
a u c h diese Muster, wie die übrigen, in siebenbürgener ungarischen Stickereien allge
meinen, in der hier vorherrschenden Eigenart ausgeführt. Kennzeichnend hiefür ist die
Zweifarbigkeit u. zw. d a s s die rotgestickten Motive blau umrändert werden oder umgeIkehrf, ferner d a s s zur Ausfüllung kleinerer Flächen asserdem noch Fadenauszieharbeit
v e r w e n d e t wird.-
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A székely ház eredete.
I, Bevezetés.
A Székelyek lakóházát már elég sokan ismertették. Sokat foglalkoztak
vele hozzáértők is, laikusok is, a különös alakú és berendezésű háznak az
eredetét azonban mindeddig nem igen kutatták. Amúgy mellékesen már töb
ben kísérleteztek a kérdés megoldásával, de alapos és érdemleges tanulmány
még nem jelent meg erről az érdekesnek látszó kérdésről. Azt lehet tehát
mondani, hogy a székelyház eredetének problémája mindeddig megoldatlan.

I. ábra. Kő- és téglafalú házak elterjedése Erdélyben 1910-ben. — Verbreitung
der Häuser mit Stein- und Backsteinwand in Siebenbürgen, 1910.*
Volt aki egész könyvet írt a székelyek házáról.1 De bár a könyv a
címe szerint a házról szólna, mégis leginkább a kapuval foglalkozik. Amit a
ház eredetéről mond (bár annak idején nagy feltűnést keltett és általános tet
széssel találkozott), ma már teljesen tarthatatlan. Szép, tetszetős, de idejét
múlt fantasztikus, minden alapot nélkülöző elmélet csupán. Több-kevesebb
sikerrel mások is foglalkoztak a székelyek házával. Igen értékes részlettanul
mányok jelentek meg róla, egyik-másik közlő az eredet kérdését is érintette,,
szerintem azonban eredménytelenül. Nem akarom itt minden egyes kutató1

Huszka József, A székely ház, Budapest, 1895.
* A cikkhez mellékelt térképéket szerkesztette és rajzolta szerző, az ábrák is
szerző rajzai.
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n a k az elméletét részletezni s vele vitába szállni. Erre, amennyiben érdemes
vele foglalkozni, lesz alkalmam a továbbiakban, megfelelő helyen, ahol egyik
vagy másik szerző véleményére is ki kell térnem. De nemcsak a hazai ethnographusok foglalkoztak a székelyek házával, h a n e m voltak külföldi, idegen
házkutatók is, akiknek feltűnt ez a sajátságos ház, s akik szintén próbálkoz
nak a ház eredetének kérdésével. Alább csak a legfontosabbakat soroljuk fel.2
Talán valamennyi a székelyház eredetéről való véleménynek az a z
•alapvető hibája volt, hogy egyedül csak a házat tekintették, s nem vették
figyelembe a Székelyföld környékét, a szomszédos területeket s e vidékek

2, ábra. Föld- és vályogfalú házak elterjedése Erdélyben 1910-ben. — Verbreitung
der Häuser mit Wänden aus gestampfter Erde oder aus Lehmziegeln in Sieben
bürgen, 1910.
*
házát is. A Székelyföldet ugyanis nem lehet környezetétől elkülöníteni, ha házá
n a k eredetét kutatjuk. Bármilyen zárt külön egységet képezett a székelység a
múltban politikai és társadalmi téren, földrajzi és gazdasági szempontból nem
az. A Székelyföld szerves része az erdélyi felföldnek s ezzel a nagyobb föld
rajzi egységgel közös földrajzi és természeti közösséget alkot. Régtől fogva
2

Huszitának fenti könyvén kívül még Ethnographia X, 378. — Jankó János,
Az ezredéves kiállítás, 128. — Szinte Gábor, Néprajzi Értesítő, 101—112, IV, 1. — Bátky
Zsigmond. Néprajzi Ért. XXII, 120. — Kós Károly, Emlékkönyv a Székely Nemzeti
Múzeum 50 éves jubileumára, 1929, 647. — Henning, R. Das Deutsche Haus, 87. —
Bunker, R. Das Székler-Haus, Zeitschr. f. Volkskunde, Berlin 1904, 114. — Phleps, H.
Ost- und westgermanische Baukultur, Berlin 1934.
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közlekedési és bizonyos tekintetben művelődési egységet is képezett vele.
Mindezeket tekintetbe véve, nem lehet ennek a tájnak a házát elkülönítve vizs
gálni akkor, amikor az eredetét kutatjuk.
A következőkben megkíséreljük a fentiek figyelembevételével egy olyan
eredet-elmélet felállítását, amely szerintünk jobban megközelíti a valót mint
bármely más eddigi ilynemű kísérlet.

3. ábra. Faházak elterjedése Erdélyben 1910-ben. — Verbreitung der Holzhäuser
in Siebenbürgen, 1910.
//. A házdet'ék.
A Székelyföld háza, kivéve a városi településekét, csaknem mindenütt
kizárólag fából épül. A kő- és tégla-ialu házak "építése itt még az elterjedés
kezdeti fokán van. Erdély területén a kő- és téglaházak építése a városokra és
ezeken kívül leginkább a szászok lakta vidékekre szorítkozik. (Lábra). A Székely
földre nyugat felől kezd beszivárogni ez az újabb építésmód, egyelőre még gyenge
hatással, bár előrelátható, hogy a kő- és téglaházak divata (az erdők ritkulása
és az építőfa drágulása miatt) egyre jobban fog elterjedni a Székelyföldön is.
Az Alföldre oly tipikus vályog- és föídháznak a Székelyföldön nincsennek meg szükséges természeti előfeltételei. Ez a házépítési mód Erdély terü
letének középső részén, a Mezőségben, a Maros középső folyásának fátalan
vidékein van elterjedve. A Székelyföldre csupán ennek legnyugatibb csücs
kére, Marosvásárhely környékére szivárgott be, de ide is valószíműleg csak.
újabb időben. (2. ábra).
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Erdély a faházak tipikus országa. És bár ma már ez az ősi építésmód
itt is tűnőben van, még a legújabb időkben is szinte uralkodó volt az egész
országban, kivéve a kő- és téglaházak meg a vályog- és földházak fent
említett vidékeit. (3. ábra.) A térkép, mely az 1910. népszámlálás alkalmá
val készült statisztika alapján van megszerkesztve, szaggatott képet mutat a
faházak elterjedéséről. De éppen ez a szaggatottság igazolja azt, hogy eze
lőtt Erdély egész területén a faház volt az egyetlen és kizárólagos építésmód.
Talán legjobban a Székelyföldön tartotta meg uralmát a faház, a mi legjob
ban a következő számokból derül ki. E szerint volt 1910 b e n :
Maros-Torda megyében
82,90
Udvarhely megyében. . . . . . . . . . . 86,62
Háromszék megyéken
. 94,09
Csík megyében
96,50
százalék faház (csak lakóház), természetesen csak a falusi házakat számítva.
*
A székely nem építi, h a n e m rakja a házát. 3 jRafeóftíból rakja a f a l a k a t
régebben kerek, lehántott fatörzsekből. Ilyen, az építészetben boronafaZúnak
nevezett építkezésben készül a székelyek lakóháza, csűrje és egyéb mellék
épülete, ilyen módon rakják a ház falait, a ház derekát.
A székely építkezés egyik közös fővonása az, hogy még a legkezdet
legesebb faház is mindig kőalapon épül, sőt még a jelentéktelenebb melléképülete
ket, a legegyszerűbb disznóólat, a disznó-pajtát is nagy terméskövekkel rakják alá.
Ennek az a magyarázata, hogy a székely mindig a legmélyebb völgyben épít
kunyhót, lehetőleg patak mellé s a kőalap ilykép
a talajnedvesség ellen való védekezés miatt épül.
Az építkezés úgy kezdődik, hogy a leendő
ház négy sarka alá megfelelő nagyságú talp
követ raknak le, ezekre kerülnek a feltétlenül
cser- vagy tölgyfából való négyszegletesre fa
ragott talpfák. A talpfákra rakják a lehántolt
kerek és egész fatörzseket, a rakófákat, ame
lyeknek egy magasságban fekvő sora teszen
egy kerülést. A boronafalú faház általában csak
fenyőfából épül, mert csak a fenyőfának hosszú
és egyenes törzsei alkalmasak erre. Vannak
a z o n b a n vidékek, a l a n t a b b fekvő helyek, ahol
fenyőfa hiányában bükkfából és tölgyfából is
építenek boronafalú faházakat. A szerint, hogy
milyen magas lesz a házderék, és hogy milyen
vastagok az egyes rakófák, 8—10—12 d a r a b
boronafa kerül egy-egy falba egymás fölé. A
másfél öl magas fal átlagban 10 d a r a b boronát 4. ábra. boronafalak össze
kíván. Az egyes fatörzseket (rakófát,
boronát, illesztése közönséges gerezd
A = taipkő, B = talpfa,
boronafát) a ház négy sarkán és azokon a ben.
C = boronák, D == vájolatok a
helyeken, ahol a közfalak csatlakoznak a fő boronán. — Einfache Block
falakhoz, gerezdbe rójják. Ez azt jelenti, hogy verbindung. A — Steinunterla
a kerek fatörzseket a kijelölt helyeken teknő ge, B = Grundbalken, C = Bal
sen bemélyített rovással
(mélyítéssel) látják ken, D = Überkämmung mit
einfachenm Ausschlag.
el, hogy az így előkészített fák jól egymásba
feküdve
összekapcsolódjanak.
A felváltva
egymásra és az egymás vájolatába fektetett kerek fatörzsek
ilyenképen
3

Horger Antal szíves értesítése szerint a íinnugor eredetű rak igének eredetileg
csakis épít volt a jelentése, de másodlagosan 'legen, stellen, pono' jelentése is fejlődött.
Mivel pedig az emiatt kétjelentésűvé vált szónak eredeti jelentését a csak egyjelentésű,
tehát félreérthetetlen épít szóval igével is ki lehetett fejezni, ezért ez a jelentése a
köznyelvben (és a nyelvterület legnagyobb részén már a nép nyelvében is) szabályo
san elavult, s így ma már csakis másodlagos 'legen, stellen, pono' jelentésében használjuk.
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minden egyéb összekapcsolás nélkül is elég * szilárd házfalakat alkotnak.
Ezt az ősi összeillesztési szerkezetet a székelyek közönséges
gerezdbe
való rakásnak nevezik. (4. ábra.) Ez természetesen csak akkor elég erős és
összetartó, ha a fatörzsek végei a vájolatokon túl, tehát a gerezden túl még
bizonyos hosszal bírnak. Ha nem így volna, szétesne az egész fal, hacsak
nem szegeinek egymáshoz az egyes törzseket megfelelő nagyságú szegekkel.
Az ilyen szerkezettel épített házakon a házfalak, illetve a fatörzsek végei a
falsíkból kiállanak. Mivel az erdőről hozott fenyőszálak nem egyenlő hoszszúak, az építkezés alkalmával minden törzsnek más a kiugrása, hosszúsága
a gerezden kívül. Ezért utólag, a mikor az egész házderék fel van rakva, le
fűrészelik az egyenlőtlen favégeket, de úgy, hogy még 20—30 cm-nyi meg
maradjon belőlük a falon kívül. (4. ábra.)
Ujabb időben a módosabb gazdák házait négyszegletesre faragott ge
rendákból rakják. Ilyenkor a gerendavégeket az u. n. molnár gerezdbe vagy
farkasfogú gerezdbe rakják. (5. ábra.) Ez az az összeillesztési mód, melyet a
városi ács- és asztalosiparban fecskefarkú fogazásnak is neveznek. De a
négyszegletesre faragott rakófák használata és a molnár — vagy farkasfogú
gerezd alkalmazása se nem ősi se nem népi a Székelyföldön. Ezek nyilván a
városi ácsmesterek (malomépítő ácsok) révén terjedtek el újabb időben a népnél.
A vízszintesen fekvő boronafák a gerezdekben elég szilárdan tartják
össze a falakat, de az ajtóknál éé ablakoknál nem volna semmi összetartásuk
az egymáson fekvő kerek fáknak, ha egyszerűen elfűrészelnék az ajtómellék
vonaléban. Ezért ezeken a helyeken négyszegletesre faragott sasfákat, függőle
gesen álló gerendákat alkalmaznak, az ajtófeleket vagy aj tó-mellékeket. Az ajtó
felek alsó végükön be vannak csapolva a talpfákba, a boronafal felé eső ol
dalukon pedig négyszegletes horonnyal (fánc) vannak ellátva. Ezekbe a hornyolatokba illik bele a makkos vagy peterkélt fának nevezett boronák meg
faragott csapja, a makk, máskép peterke. (6. ábra). A sasfák, illetve ajtómellé
kek felső vége is csapalakúra van faragva, ez beleillik a fölébe kerülő, legtöbbnyire utolsó rend boronaféba vésett megfelelő mélyedésbe. Ujabb há
zakon külön büszöbbfeje (szemöldökfája) van az ajtónak
Az ablakok helyén szintén állítanak két-két rövidebb, ugyancsak hor
nyokkal ellátott ablak-melléket. Gyergyóban ablaktölgy a neve. Horger Antal
mutatta ki, hogy ez nem tölgyfát jelent, hanem a már igen korán szereplő
*arc, pofa' jelentésű tügy {ügy) szavunk, mely ilyen alakban él a Székelyföldön.4
Ezt azonban csak az újabb és nagyobb ablakú házakon készítik, mert régen
az ablak egy vagy legfeljebb két borona vastagságával volt egyenlő magas.
Nem volt akkor szükség külön ablakmellékre, csupán egy-egy szál deszkát
szegeztek az elfűrészelt boronavégekre ablakmelléknek.
A ház dereka általában másfél öl magas (2,85 m), régi házaknál kevesebb,
újabbaknál azonban 3,00-3,50 m. Ez megfelel a földszintes ház falmagasságának,
mivel a székelyház is, mint a magyarság mindenféle háztípusa, csupán földszin
tes. Mégis sokszor lehet látni olyan székelyházakat is, amelyek emeleteseknek lát
szanak. Ilyen házakon az alsó Tesz leginkább termés kőből, ritkábban téglá
ból van falazva. Ezek azonban nem emeletes házak, mint ahogy ezt néme
lyek vélték, hanem olyan földszintes házak, melyek lejtős talajon állanak,
egyik végükkel a föld színén állanak, másik alá azonban a lejtésnek meg
felelően alacsonyabb-magasabb alapfalat, kellett rakni, hogy a ház talpfái
vízszintes vonalba kerüljenek. Ebbe az alsó falazott részbe helyezik el a pincét,
vagy ide teszik a nyári konyhát, vagy agazdasági eszközöknek való kamrát,
esetleg a gabonást. De lakóhelyiséget soha ; ezt a házformát nem lehet eme
letesnek mondani.
A felrakott házfalakat csak bizonyos idő multával, mikorra a boronák
már végleg megülepedtek és nyugalmi helyzetbe kerültek, lehet betapasztani.
A tapasztáshoz való földet vagy sarat (agyagot) a sikárlót. trágyalével, szal4

MNy. XI, 121, Népr. Ért. XLI11, 296.
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mával, polyvávai, törekkel felgyúrják és jól megtapossák, aztán apró cipócsk á k b a n felverik a falra. Előbb a z o n b a n megbolhaszegelik
a falat, mert külön
ben nem fog rajta a tapasztás, esetleg táskás lesz a vakolat és lekuvad ä
falról. Á bolhaszegek (Kalotaszegen pocok) kemény ,fából hasított apró faékek. A boronákba igen sűrűn vágnak kis nyílésokat a balta hegyével, ezekbe
a kis lyukakba verik be a kis faéket. A
megbolhaszegelt falon igen jól tapad a ta
paszolás.
A farkasfog-gerezdre épített, illetve
négyszegletesre faragott gerendákból rakott
házfalakra nem bolhaszegeket vernek, ha
nem vékony léceket szegeinek rá ferde
irányban egymással párhuzamosan.
A jól kiszárított tapaszolást végül szép
tiszta fehér színűre meszelik. Az ilyen me
szelt házakon nehezen lehet felismerni a
belső faszerkezetet, kölönösen akkor, ha
mint újabban szokás, lefűrészelik a kiálló
végeket a gerendákról a gerezdeknél.
A ház (lakószoba) padlása (padlója) régen
mindig döngölt polyvás agyagból készült
s ma is fö/d-nek (házföldje) nevezik Gyergyóban. még akkor is, ha deszkával van
bepadolva. Utóbbi esetben, a Székelyföld 5. ábra. Farkasíogú (fecskefark)
m á s részein pados-háznak, pados
nagy gerezd. — Wolfszahnverzinkung
der Balken.
háznak nevezik a deszkapadlós szobát. A
földből való padlót megkívánta a nyitott
tüzű tüzelőberendezés. Az alacsony patkájú nyitott tűzhely kipattanó zsarát
noka folyton veszélyeztette volna a deszkapadlót. Tehát a régi alakú csempés
vagy cserepes nevű tüzelőberendezéssel
együtt járt a földpadló. Ma már nem igen
építenek ujabb házat deszkapadló nélkül,
még az eresz padlóját is bedeszkázzák,
ha tornác van előtte, pedig az eresz tar
totta meg legtovább a földpadlót.
A ház padlója (mennyezete) geren
dás, vagyis m á s s z ó v a l : a mennyezetet
és a pallás-deszkákat
tartó
fiókgerendák
— és ha van — a mestergerenda
(igen
régi házakon), a lakóhelyiségen belül
szabadon látszanak. Régi házak mester
gerendáira rávésték az építtető nevét és
az építés évszámát s másként is díszesen
megfaragták. Ha a hiu (hí, hij, hiju) na
gyon ránehezedett a gerendázatra, ami
különösen régi házaknál előfordult, akkor
6. ábra. A faház falának részletei. stempelyt, stömpölyt, azaz vendégoszlo
A = talpfa, B = ajtó-mellék, C = pot helyeztek a mestergerenda alá tá
makkos fék, D = makk.— Einzelheiten masztónak.
der Blockwand. A = Grundbalken, B
Ma már kétszárnyú legtöbbnyire hat
= Türpfosten, C = Hölzer mit Zapfen, táblás üvegablak zárja el az ablak nyí
D = Zapfen.
lását. Régebben azonban á sokkal kisebb
és egyszárnyú ablaktáblát, illetve kere
tet a m a r h a b e n d ő vékonyra kapart hártyájával zárták el. Ezt
lantornának
hívták, egy 1588 évi oklevél említi a székelyföldi lantornás-ablakot.b
Az üveg6

OklSz.
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készítés elterjedésével a XVI—XVII. sz-ban divatba jöttek a székelyek között
iá a kis kerek ablak-üvegkarikák. Tányérnak nevezik ma is a ma már négy
szegletes ablaküveget a Székelyföldön. Nyáron faragott pálcákból ablak-rácsozatokat tesznek az ablakokra. Arra szolgálnak hogy a szellőződő házba
a baromfi be ne repülhessen.
1. A székely ház építésanyaga szerint ma abba a nagy és összefüggő
magyarországi területbe tartozik, amelyet a faépítkezés, nevezetesen a borona
falú faház jellemez. Ez a terület kezdődik Trencsén megyénél s végig húzó
dik a Kárpátok mentén egészen Brassó megyéig. De Mármarostól kezdve dél
nyugati irányban is terjed végig egész Erdélyen, le délre Krassó-Szörény me
gyébe. Erdélyben csak a Mezőség és a szászok földjének egy része nem tar
tozik ebbe a zónába. (3. ábra.) A boronafalú faház elterjedési területe foly
tatódik a Kárpátok túlsó oldalán is, Galíciában, Bukovinában, Moldvában és
Oláhországban.
2. A boronafalú építkezés Erdélyben és a Székelyföldön bizonyosan
igen régi keletű. De hogy mikor kezdődött és ki találta fel, vagy kik hozták
oda, azt nem tudjuk.
3. De bármilyen régi is ez az építkezési mód a Székelyföldön, bizonyos
az is, hogy előtte egy másik fajta építkezés volt ott szokásban, még pedig a
vesszőfonásos falú házak építése.
4. A vesszőfonásos házfal építése Európának legrégibb, egészen az ős
korba visszamenő házépítkezése. Ha ez a házépítési technika egyes helyeken
még rna is előfordul, ez nem mindig az elmaradottságnak és a szegénység
nek a jele, hanem legtöbbnyire csak reliktuma az ősi általános építésmódnak.
5. A mai székelyföldi boronafalú faház olyan nyomokat visel magán,
amelyek az egykori vesszőfonásos építkezés emlékeinek tekinthetők. Figyel
men kívül hagyva fal szavunkat, amely ma ugyan általában szilárdan épí
tett házfalak jelölésére szolgál, de amelynek eredetileg vesszőfonásos fal volt
a jelentése, a boronafalú házak egyes részeit jelölő cserény és lésza kifejezés
csak az egykori vesszőfalas építkezés emlékei lehetnek.
6. A boronafalú építkezés a vesszőfonásossal szemben kétségtelenül ha
ladást és technikai fejlődést jelent.
7. Az ácsolatlan kerek fatörzsek alkalmazása nagy ősiségre mutat. A
kerek ácsolatlan boronékat a keleti szláv boronafalú építkezés egész terüle
tén használják.
8. A székelyház boronáinak „közönséges gerezdbe" szedése, technikai
lag elég kezdetleges összeillesztési mód, de ez is nagy ősiségre mutat. Ez az
összeillesztési mód szintén általános a fent említett keleti szláv területen.
9. A közönséges gerezdbe való összeillesztés csak akkor tartós, ha a
boronáknak egy darabja az összerováson túl is megmarad. Ez az ősi szer
kezet (németül Wettköpfe) Európának igen nagy területén van elterjedve, Északeurópában, Keleteurópéban és az Alpesekben egészen Svájcig.
10. A boronafalak bevakolása merőben ellenkezik az építészet alapel
veivel, a faépítkezésben szokatlan és csak néhány ország területére korláto
zódik. A Székelyföldön, Erdélyben és Magyarországon kívül még megtalálható
Ukrajnában, Lengyelországban, Sziléziában és Csehországban. Ez a bevako
lás is bizonyítéka az egykori vesszőfonásos építkezésnek.
11. A Székelyföldön és Erdélyben mindig csak egész és kerek fatörzse
ket alkalmaznák boronafalak felrakására. (A megácsolt négyszegletesre fara
gott boronák alkalmazása újabb divat eredménye). Galíciában és a Kisoroszoknál ellenben fél vagy negyed fatörzseket használnak e célra. Ebben te
hát különbözik a székely építkezés ettől a máskülönben sokban egyező keleti
szláv boronaépítkezéstől.
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alaprajz.
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Az alaprajzi elrendezés és belső beosztás szerint a székely ház ma m á r
igen sokféle. Egész sorozatban állíthatók össze alaprajzi változatai. Ez a sok
féleség azonban visszavezethető egy n é h á n y főbb típusra, amelyek viszont
egymással szorosan összefüggenek és egymásutáni sorrendbe hozhatók. A
fúró-faragó székely ember igen leleményes új dolgok kitalálásában és neki
hasznos és célszerű eszközök előállításában. Nem lehet tehát csodálkozni
azon, hogy a háza beosztásában is sokszor „egyéni" megoldást kísérel meg,,
ami azután szinte a végtelenbe fokozza az alaprajzi változatok számát. Sze
rencsére ez utóbbiak egytől-egyig mind szórványos előfordulások, tehát típúsalakító hatással nem bírnak. Sokakat megtévesztett már a h á z a k n a k ez a
sokfélesége és különleges érdekessége, különösen a nem ethnographusokát.
Ilyen pl. A magyar parasztház c. — sajnos — félbemaradt munka. 6 Leg
újabban pedig H. Ph/eps-nek a könyve. 7 Ezek a szerzők ugyanis nem a z
ethnographus szemével nézték a házakat, h a n e m a különösségeket keresték
és az építészetileg és „népművészeti" szempontból érdekes megoldásokat örö
kítettek meg, illetve tárgyalták vagy használták fel.
A sokféle háztípus között a z o n b a n tüzetesebb vizsgálat után könnyen
ki lehet igazodni és bizonyos rendet teremteni s ezek alapján u. n. alaptípu
sokat megállapítani. A továbbiakban csak az a kérdés, hogy ez alaptípusok
között melyek v a n n a k nagyobb számban elterjedve s mondhatók e miatt álta
lánosoknak s melyek azok, amelyek csak kisebb számban találhatók. Pontos
és számszerű adatokkal erről, sajos, nem szolgálhatunk. Lehetetlen vállalkazás volna ilyenféle m u n k a az előmunkálatok (statisztikai felvételek) teljes hi
á n y a miatt. Sok esztendőre visszamenő tapasztalat alapján és a reávonatkozó
irodalom ismeretével a z o n b a n nagyjából mégis meg tudjuk mondani, hogy
melyik háztípus van leginkább elterjedve, melyik az uralkodó alak s milyen
genetikus kapcsolatban v a n n a k az egyes változatok.
Mindenek előtt megállapítható, hogy a székelyház eresz nevű előcsar
noka (amelynek itt nem ,eszterhéj', hanem ,előcsarnok-féle helyiség* a jelentése),
az az építészeti elem a házon, amely nemcsak sajátos jellegzetességét adja
a háznak, hanem legfőbb típusképző tényezője is. Ezt persze eddig is min
denki észrevette és tudta, aki csak foglalkozott is valaha a székelyházzal. Ez
a különleges eresz volt az alapoka a sok típusváltozat keletkezésének.
A következőkben nem fogjuk valamennyi feltalálható háztípusváltozatot
felsorolni, mert hiszen ez szükségtelen jelen esetünkben, amikor a ház erede
tét kutatjuk. Csak a lényeges és fontos és a fejlődési sorrend összeállításához
szükséges típusokat fogjuk bemutatni. A kevesebb számban előforduló vagy
ritkábban található alaprajzi megoldások, amennyiben nem őriztek meg va
lamely egyébként eltűnt ősiségét, elhanyagolhatók tárgyalásunk további fo
lyamán.
Minden tipikus székelyháznak van tehát eresznek nevezett előcsarnoka.
Ilyen csak egy van minden lakóházon, a lakóhelyiségek (szándékosan kerül
jük a szoba elnevezést) száma a z o n b a n egy vagy kettő. Ennél többb nincsen
soha sem tipikus székelyházon. V a n n a k ugyan boronafalú házak, amelyek
ben három és négy lakóhelyiség is van, de ezeket városi ácsmesterek épí
tették s ezért már kívül esnek a székelyház név alatt ismert típuskörön. Meg
említendő azonban, hogy a lakóhelyiségek szaporításának népi előzményei
igenis feltalálhatók több vidéken, még pedig az ú. n. oldalház nevű kis ka
m a r á b a n . Ezek a z o n b a n r e m hozzátoldott újabb helyiségek, hanem a nagyobbméretűre szabott lakóhelyiségből (a házból) elválasztott külön keskeny fülke
félék, amelyeket néha lakóhelyiségül is használnak. De hogy még nem teljes.
c
7

M. Mérnök és Epítészegylet kiadása, Budapest 1906.
H. Phleps, Ost- und westgermanische Baukultur, Berlin 1934.
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értékű lakóhelyiségek, hanem csak mellékhelyiségek, mutatja az, hogy nem
ajtó, hanem mindig csak ajtótlan szélesebb nyílás köti össze a házzal.

*
Talán legnagyobb s z á m b a n van elterjedve az a háztípus, amelynél egy
középső eresz mellett jobbra-balra egy-egy ház, azaz lakóhelyiség van, az
eresz pedig közfallal két részre van osztva : elől a nyitott eresz van, a fal
mögött pedig egy kisebb kamra. Ezt a házformát, illetve alaprajzot tartották
ezelőtt a legtipikusabbnak s ha a ház udvar felőli hosszoldalán, tehát a nyi
tott ereszes oldal előtt még oszlopos tornác is húzódik végig (7. ábra), eset*
leg még a háznak utca felőli keskenyebb vége előtt is, akkor ez sokak előtt
prototípusa a székelyháznak. Szinte Gábor azt mondja, hogy ennek a háztí
pusnak a példányai ezer számra találhatók a Székelyföldön. 8
Nem csoda, hogy ez a háztípus keltette fel leginkább a kutatók érdek
lődését. Ezt hasonlították össze az ú. n. felnémet házzal 1 ' s ennek az analó
giáit kereste Huszka József a távolkeleten.' 0 O nemcsak a nyitott ereszben,
h a n e m ezenkívül főleg az oszlopos mellvédes hossztornácban vélte feltalálni
a perzsa, indiai és kínai házzal való kapcsolatok és egyezések bizonyítékait.
Egy másik fejlett és csaknem ugyanolyan nagy s z á m a r á n y b a n elterjedt
típus az, amelyben csupán egy ház
(lakóhelyiség) van, de egyébként olyan
mint az előbbi ház, tehát nyitott eresze
van a ház mellett, az eresz mögött
k a m a r a és igen gyakran
hossztornác
egy vagy két oldalán (8. ábra). Ezt a
két házformát lehet a mai székelyház
két főtípusának
mondani.
Ha a z o n b a n a székely ház ere
detét kutatjuk, akkor semmiképen sem
7. ábra. Háromosztatú tornácos újabb lehet ebből a fenti két háztípusból ki
ház. — Dreiteiliges Haus mit Längslaube indulni, illetve nem ezeket a házalako
neueren Ursprungs.
kat kell az analógiák és rokonságok fel
keresésére felhasználni, mert ezek nem
régi alakok, hanem maiak és fejlettek. A háztípusok eredetének vizsgálatához
ugyanis nem szabad a ház mai alakját, tehát bizonyosan legfejlettebb válto
zatát kiindulásnak venni. Mert a b b a n az esetben, ha a megvizsgált házalak
m á s h o n n a n ered, tehát átvétel történt, valamikor régen, akkor az átvétel idő
pontja óta eltelt hosszú idő, esetleg néhány száz esztendő óta olyan nagy
változás történt rajta, hogy semmiképen sem lehet már ráismerni a közeli ro
konságra. A h á z is fejlődik és átalakul az idők folyamán s ezért két vala
mikor szoros rokonságban volt házalak, külön-külön fejlődvén tovább, egy
mástól teljesen elütő jelleget ölthet. Ezért nagyon nehéz vagy egyáltalán le
hetetlen mai házalakok összehasonlításával rokonságot vagy eredetet ki
mutatni.
Azonban mennél messzebb megyünk időben visszafelé, azaz minél ré
gibb eredetű háztípusokat hasonlítunk össze egymássat, annál könnyebb lesz
ez a munkánk. A székelyház eredetének megállapításához tehát legelőször a
ház legrégibb általános alakját kell megállapítani. Ezt a fennmaradt legrégibb
házak alapján, azután, ha vannak, régi leírások, ábrázolások s nem utolsó
sorban a ház részeinek elnevezései, műszavai, tehát nyelvészeti adatok fel8
9
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használásával lehet megkísérelni. Az ilyen módon megállapított legrégibb ház
típus már sokkal a l k a l m a s a b b más, de szintén régi háztípussal való össze
hasonlításra. Csak ez a régi típus származhat m á s h o n n a n , h a valóban m á s 
h o n n a n való a ház és t csak ez a régi háztípus szolgálhat analógiák és rokon
ságok kereséséhez alapul.
A székelyház legrégibb típusát Szinte Gábor állapította meg, ő állította
össze elsőnek a székelyház fejlődéssorozatát. A sor kezdőpontjára tett egy
régi faházat Sepsikőröspatakról, melynek csak egy lakóhelyisége, háza és nyi
tott előcsarnoka, eresze volt 11 (9. ábra). A házacska magas szalmafedésű
kontytető alatt volt s az eresz szervesen bele volt
foglalva a h á z b a egy tető alá ; az előcsarnok itt
tehát nem utólagos és nem ideiglenes toldalék,
hanem eredeti házelem. Az eresz felett a tető két
faoszlopon nyugszik és két oldalról teljesen nyi
tott, a harmadik oldal valami ideiglenes anyaggal
(veszszőfonás vagy deszka) van elzárva.
Ettől az egysejtű ereszes házacskától egé
szen a fejlett két lakóhelyiségű, ereszes, kamarás,
tornácos házalakig (7. ábra) pontos és hiánytalan
CSIK-KARCFALVA
fejlődéssorozatot tudunk összeállítani.
A fejlődés sorén az eleinte három oldalon 8. ábra. Kétosztatű tornácos
újabb ház alaprajza. —
nyitott eresz részben bezárul. Először az egyik ol
Grundriss eines zweiteiligen
dalán (mint a fent említett kőrőspataki házon), neueren Hauses mit Längs
azután két oldalon, a harmadik elülső oldal el
laube.
lenben soha sem kap végleges és teljes elzárást,
legtöbbnyire teljesen nyitott még a fejlettebb for
májú házaknál is, csupán egyes vidékeken (Csíkmenaság, Siklód) szokták az eresz elülső oldalát
is „borítani'', de csak deszkafallal, amely több
nyire cifra fűrészelt kivágásokkal van áttörve. Az
eresz körölzárása a másik két oldalon is eleinte
ideiglenes jellegű : régebben vesszőfonásból ké
szült, újabban deszkából. Később már nem ezek
kel a könnyen romló anyagokkal zárják el az
eresz oldalait, hanem teljesen beleolvasztván azt
a házba, ugyanolyan boronafalakkal veszik kö SEPSI-KORÖSPATAK
rül, mint a ház többi helyiségeit.
9. ábra. Egysejtű nyitott ere
A fejlődés további során két részre osztódik szes régi ház alaprajza. —
az eresz. Az elülső rész megmarad (most már Grundriss eines einräumigen
alten Hauses mit offener
megkisebbedett) eresznek, a mögötte keletkezett
Vorhalle.
kisebb teljesen zárt helyiség a kamara (10. ábra).
Ezzel az alaprajzzal már teljesen kialakult a ti
pikus régi székelyház. Ami ezután következik a háztípus további fejlődése fo
lyamán, mér csak bővítés.
A székelyház bővítése úgy történt, hogy az egyhelyiségű és kamarásereszes alaptípushoz az eresz felőli oldalon hozzátoldottak még egy lakóhelyi
séget, (házat) — de nem kamarát — s az egészet egy tető alá fogták. Hogy
ez a hozzátoldott legújabb sejtje a háznak (amely különben soha sem ideig
lenes vagy gyengébb anyagból készül, hanem mindig koronafalból), valamikor
és eredetileg a ház mellett különálló kamaraMe lett volna, mint a keleti szláv
ház fe/eí-je, arra nincsen adatunk. S ez nem is valószínű, mert ezt az új helyi
séget soha sem nevezik kamarának, hanem mindig úgy nevezik, mint a mú11
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sik lakóhelyiséget, tehát háznak. Csak megkülönböztető jelzővel látják el s
eszerint kicsi-ház, vagy más-ház, belső-liáz,
hátulsó-ház a neve. így fejlődött
-s így lett a székely ház végül háromosztatúvá (11:) ábra) olyanná, mint ami
lyen a majd későbben leírandó ú. n. keleteurópai kamarás-lakóház (Wohnspeicherhaus).
Igen fontos és felvilágosító az, amit Viski Károly mond e házalak udvar
helymegyei példáiról: „A legtöbb háromosztatú ház eredetileg két osztatú volt
s később épült hozzá még egy ház. Nevezetesen azoknál a házaknál van ez
így, amelyeknek a XVIII. s z á z a d b a n vetették meg az alapját." 12 Hozzátehetjük
ehhez azt, hogy ez az igen fontos megállapítás nemcsak udvarhelyszéki há
zakra, hanem saját megfigyeléseim szerint a háromszéki és csíki házakra, de
valószínűleg az egész székely házterületre is vonatkozik.
A későbbi hozzátoldást
bizonyítja még az a tény is, hogy az ilyen há
romosztatú h á z n a k az eresze gyakran nem bir külön padlóval, illetőleg a pad
lója nincsen feltöltve mint a két házbelié, s ezért a m a n n á l lejjebb van, sőt
igen sokszor mennyezetbefedése sincsen.
Az ílymódon kialakult háromosztatú ház tüzelőivel most nem foglalko
zunk. Erről lesz szó bőven a tűzhelyről szóló külön fejezetben. Itt csak annyit
•említünk meg, hogy ebben a h á z b a n is csak a lakóhelyiségekben van tüzelő,
az ereszben nincsen,
egészen úgy. mint a lent
említett keleteurópai ka
m a r á s h á z b a n . Ebben a
tekintetben csak az a
különbség a két párhu
z a m b a állítható háztí
pus között, hogy a há
romosztatú székelyház
nak hozzátoldott máso
UZON
CSIK-GY1MES
dik h á z á b a n is ugyan
10. ábra. Kétosztatú régebbi házak alaprajza.
olyan tüzelő van, mint
Grundrisse zweizeiliger alter Häuser.
a z elsőben, tehát nem
fűtetlen k a m a r a az új
helyiség, mint a kamarás-házban. (Hogy a z eresz mögötti kis k a m a r á b a n ittott sütőkemence van, nem cáfolja meg fenti megállapításunkat a tüzelő nélküli
ereszről, mert ez egy újabb fejleménynek az eredménye).
Alaprajzi elrendezés szerint különbséget kell tenni a mai fejlett alakú
é s a kimutatott legrégibb tipikus székelyház alakja között.
Európa egész területének mindenféle parasztházát, nagyobb összetartozó
típuscsoportokba szokták osztani, leszámítva a nyugati és déli részeket, ame
lyeknek parasztházai legnagyobbrészt elvesztették régi népi jellegüket, mert a
fejlett római városi építőkultúra alapján fejlődtek. Közép-, Észak- és KeletEurópa területén, a mai újabb felosztás szerint két főcsoportot különböztetünk
meg. E szerint van Középeurópában (Iegfőképen Németországban) az ú. n.
istállós-lakóház
(Wohnstallhaus) és Észak- meg Keleteurópában az ú. n. kamarás-lakókáz
(Wohnspeicherhaus). 1 3 Az előbbiben a lakóhelyiségek és az álla
tok istállója közös fedél alatt vannak, szerves összefüggésben, mert egy olyan
egysejtű hajlékból fejlődött osztódás útján, amelyben valamikor ember és állat
-együtt élt. Az utóbbi több önálló házelem összekapcsolásából keletkezett, tehát
összevonás és hozzátoldás
útján és mai alakját az jellemzi, hogy egy tűzhely-
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mentes előcsarnok mellett van egyik oldalán a lakóhelyiség, a másik oldalon
pedig egy raktározásnak szolgáló helyiség (Speicher), vagy fűtésnélküli kamara,
amely részben hálókamrának, részben vendégszobának szolgél.
Az a kérdés t e h á t : beletartozik-e a székelyház e két főcsoport valame
lyikébe ? Az kétségtelen és már egyszerű alaprajzi összehasonlításból is fel
ismerhető, hogy a mai fejlett, háromosztatú székelyház valóban és pontosan
beleillik a keleteurópai kamarás-lakóházak
nagy csoportjába. Kérdéses azon
ban, hogy nem véletlen egyezés-e ez, amely külön-külön úton járó fejlődés
végén találkozott össze, de esetleg nem ered közös gyökérből.
A keleteurópai kamarás-lakóház
(van északeurópai és alpesi is), abból
az egysejtű ősi házból fejlődött, melynek ajtaja előtt fedett előcsarnok volt.
Skandinávia, Keleteurópa a német-szláv érintkezésterülettel együtt és az egész
európai alpesi vidék egységes kultúrkört alkot az előcsarnokos ház tekinteté
ben. 14 Ez a „Giebelvorlaube" nevezetű előcsarnok ma, megőrzött régiségként,
csak a keleti szláv népek h á z á n a k jellemző részlete. Eleinte csak ideiglenes
hozzátoldás volt, lazább szerkezetű és könnyebb építőanyagból, amely csupán
a házbejáratot védte az időjárás ellen. Ezt következtetik a szl. seni nevéből,
amely az ószláv sens-hez (umbra = árnyék) tartozik, s a prífuor-ból, melynek
megfelelői a litván nyelvben tvorá 'deszkakerítés', tvartas 'kerítés'. 15 Ne felejt
sük el, hogy a magyar és székely szén > szín (szék. kocsi-szén és búza-szín,
méh-szín, levél-szín, szín-alja) ugyanilyen félig ideiglenes, könnyű
építésű háztoldalékot jelent.
A szláv egysejtű, előcsarno
kos h á z b a n a lakóhelyiség az isfaba
- ^ izba, az előcsarnok pedig, mint
mondottuk, a séní. Ez utóbbi ab
ban különbözik a lakóhelyiségtől,
hogy még legfejlebb formájában
sincsen sohasem tüzelője. Ebből
GYERGYO -ALFALlt
az ősi házból fejlődött a mai kelet
európai kamarás-lakóház
olyképen, 11. ábra. Háromosztatú régi ház alaprajza.
hogy az egysejtű és előcsarnokos — Grundriss eines alten zweizeiliger alter
Hauses.
házhoz hozzátoldottak a ház elő
csarnokos oldalához egy második
tűzhelynélküli egysejtű házacskát, a klet nevű kamara-félét. A hozzátoldás ele
inte csak ideiglenes volt, később beleolvadt a kiét a h á z b a teljesen, s ezzel
a ház háromosztatú alaprajzúvá lett. Ez a keleteurópai kamarás-lakóházlípus
német befolyás alatt keletkezett és pedig csak a kései középkor folyamán.' 6
Amint a klet beleolvadt a házba, elvesztette régi nevét s helyette a né
met közvetítéssel átvett komora lett az új helyiség neve. 1 ' Ez a név a keleti
szlávság egész területén, nyugati szlávoknál és a szlovéneknél és horvátoknál
van elterjedve, a magyarországi tótoknál is. Köztudomású az, hogy a magyar
parasztháznak második lakóhelyiségét is sok helyen kamara, kamra,
komra
néven ismerik, legtöbbnyire fűtés nélküli hálóhelynek szolgál. A székelyföldön
a z o n b a n nem ismerik és nem alkalmazzák a kamara
elnevezést a második
lakóhelyiségre. K a m r á n a k ott csak az ereszből elválasztott, valóban kamará
nak szolgáló kis helyiséget nevezik. Ebből azt lehet következtetni, hogy a szé
kelyek h á z a nem úgy fejlődött háromosztatú alakúvá, mint akár a keleti szláv
s á g kamarás-lakóháza, akár a magyarországi k a m a r á s háromosztatú ház. Két
ségtelen a két háztípus közötti alaprajzi hasonlóság. Sőt nagyjából a házak
u
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fejlődésmenete is egyezik. Ha azonban tekintetbe vesszük azt, hogy a kelet
európai kamarás-lakóház már a XII—XIII. században alakult ki, de a székely
háznak ilyen irányú átalakulása, illetőleg bővülése, sejtésünk szerint csak a
XV1II:—XIX. században történhetett, nem találunk semmiféle kapcsolatot a két
háztípus kialakulása között. Az alaprajzi hasonlóságot csak a párhuzamos,
de időben eltolódott önálló fejlődés véletlen eredményének tekinthetjük.
*
A mai székelyháznak szinte nélkülözhetetlen tartozéka a szépen faragott
lábas tornác is. Valamikor azt hitték, hogy a hossztornác ugyanolyan ősi rérésze a székelyháznak, mint pl. az eresze, amelyet
tán még az őshazából hoztak magukkal a magya
rok, ill. székelyek. Muszka József nem utolsó sor
ban a hossztornácban kereste és találta meg azt a
kapcsolatot, amely a székelyházat a távoli kelettel,
Perzsiéval. Indiával sőt Kínával kapcsolta össze.10
Ez persze mind merő képzelgés, alap nélküli feltevés
volt, amely azonnal megdőlt, mikor Szinte Gábor ki
mutatta, hogy a tornác a háznak legújabbkori tol
daléka.19 Régi székelyházakon soha sem volt tornác,
csak széles eszterhéj, az eresznek nevezett előcsar
nokon kívül. Nagyon szép példa erre a nagyborosnyói harangozó háza, (12. ábra), amelyen az eszter
héj eléri az 1.60 m szélességet. Ahol tehát régi há
zon mégis találni lábas hossztornácot, ott azt utólag
toldották hozzá, amit legtöbbször az ott alkalmazott
külön vendégfedél is bizonyít. Az újabb házakon
persze szervesen bele van szerkesztve a mellvédes
oszlopos tornác a ház alaprajzába és eszerint készül
a ház teteje is. Ma már nemcsak a jobbmódúak háromosztatú házán van oszlopos tornác, hanem a
szerényebb kétosztatún is, és nemcsak a ház ud.varfelőli hosszú oldalán fut végig, hanem gyakran
még az utca felé eső keskenyebb házoldal elé is ke
rül, sőt van olyan ház is, amelynek a harmadik, az
udvar felé eső hátulsó keskeny oldalán is van tor
nác (13. ábra). A tornác udvar felőli része gyakor
JiAGYBOROSNXO
lati célnak szolgél, védi a ház alapgerendáit a ned
vességtől, és itt szárítják a mosott ruhát esős időben
12. ábra. Régi ház széles
eszterhéjjal. Alaprajz és a hosszában kifeszített gyeplőn. Az utca felé eső
keresztmetszet. — Grund- rész azonban már csak disz s legfeljebb vasárnapi
riss und Querschnitt ei kiülőhely esős időben, a csűrkert felé tekintő har
nes alten Hauses mit madik, hátulsó tornácrész végén pedig, ha ilyen van,
breitem Dachvorsprung. gyakran árnyékszéket lehet találni.
E fejezet elején említettük, hogy az eresz adja meg sajátos jellegét a
székelyháznak, ezenkívül legfőbb tipusképző eleme is. Ezért az alábbiakban
még valamivel részletesebben akarunk a székely ház ereszével is foglalkozni.
Első kérdésünk: miért hívják a háznak ezt az előcsarnokát eresznek,
mikor a magyar nyelv általában mást ért az eresz elnevezésen, t. i. 'das Vor
dach, die Traufe.' Ezt azonban könnyen megmagyarázza e szó története. Bor
ger Antal szíves közlése szerint azzal kezdődik ez a történet, hogy volt nyel18
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vünkben egykor (a -d képzős ered igén kívül) -sz képzős *eresz ige is, mely
ből egyfelől műveltető -t képzővel a ma is is közhasználatú ereszt ige kelet
kezett, másfelől pedig -t (^^ -at, -et) névszóképzővel ereszt (<~^ ereszét) főnév,
melynek egész általánosságban 'valaminek (bárminek) kieresztet, megtoldott,
meghosszabbított része' volt a jelentése. Mai hangalakja úgy keletkezett, hogy
ezt az ereszt (^^ ereszei) alakú főnevet tévesen térgyesetként fogták fél s ezért
elvontak belőle egy új eresz alakú alanyesetet, amely, mivel csak egyjelentésű, tehát félreérthetetlen volt (szemben a kétjelentésű tehát könnyen félre
érthető régibb ereszt alakkal) csakhamar országszerte elterjedt. A házzal kap
csolatban ez a (régi ereszt >) eresz főnév általában a fedélnek a falak elé
kieresztett alsó részét jelentette (vö. pl. eresz alatt fészkel a fecske) s a Szé
kelyföldön persze a ház ajtaja előtt nagyobb távolságra kieresztett s ezért ka
rókkal alátámasztott fedélrészt is ; azt. amely később előcsarnokká fejlődött.
A fedélnek ezt a kisebb vagy nagyobb mértékben kieresztett részét azonban
a Székelyföldön nemcsak {ereszt >) eresz-nek, hanem csepege's-nek is hittak.
Mivel pedig e két szó mindegyikének két jelentése volt, ezért a hangalakok
és a jelentések (mint számtalan más, ehhez hasonló esetben is) szabálszerűen megoszlottak: a csepegés főnév mellett csak a 'Vordach, Traufe' jelentés
maradt meg, az eresz főnév mellett csak az 'előcsarnok, előszobajéle' jelentés.
A legrégibb időben is volt
előcsarnoka, tehát még a székelyek
beköltözése előtt is. Ezt bizonyítják
különben László Ferenc erősdi
(Háromszék m) őskori ásatásai is.20
Akkor persze nem eresznek
sem ereszeinek nem nevezték még
az előcsarnokot, hanem másként.
Bármilyen általánosan, szinte kizá
rólagos ma az eresz elnevezés a
FÉNYED
Székelyföldön, mégis előfordul, hogy
itt-ott vagy az egész ereszt, vagy egy 13. ábra. Háromosztatú újabb faház három
részét más névvel illetik. Azt mondja oldalán hossztornáccal. — Grurídriss eines
Vísfei Károly az udvarhelymegyei neueren Hauses mit Längslaube an drei
Seiten.
siklódi székelyházakról, hogy ha
az a ház hossza irányában fal
lal két részre van oszlva, elrekesztett hátsó részének pitar a neve.21 Mivel ez
tudomásunk szerint másfelé is előfordul, nagyon valószínű, hogy ez a pííar,
pitvar elnevezés valamikor általánosabb volt, amire az is mutat, hogy Erdély
egyéb részein még ma is előfordul. Aranyosszéken az előcsarnok elülső ré
sze a „pitar mellső világossága," a hátulsó része pedig „pitar udvara" (a tulajdonképeni konyha a „pífar kamrája"),22 Kisküküllő megyében a „középső
szoba" a pitvar.23 A brassómegyei csángóknál a folyosó, a tornác pitvara Ka
lotaszegen is a konyha elülső része a pitar világossága.25 Annál inkább lehet
feltételezni, hogy a pitvar elnevezés valamikor egész Erdélyben és a Székely
földön is általánosan el volt terjedve, mert egész Magyarországon, mindenütt
ismeretes a ház előterének, a konyha külső részének, sokszor a konyha belső
részének is pitar. pitvar elnevezése.
A székelyház előcsarnokán szerintem névcsere történt. A teljesen nyi
tott ősi előcsarnokot nézetem szerint eredetileg csak pt'fuarnak nevezték, mikor
-° Dolgozatok-Traveaux, V, 369—370.
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pedig elrekesztették, illetve mikor fallal két részre osztották, akkor a régi pit
var név csak a hátulsó, körülzárt részen maradt meg, az elülső, megkeske
nyedett, de nyitott és a háztető kiugrásával, az ereszeítel egybefolyó részt pe
dig attól fogva ereszeinek, később eresznek nevezték. A hátulsó körülzárt rész
csak Udvarhely megyében és Gyergyóban őrizte meg a régi pitvar nevet, m á s
vidékeken pedig, nyilván újabb időben és bizonyosan városi hatásra kamara
lett a neve, (Ide tartozik még a következő : Kalotaszegen a színt mondják
eresznek és ha a házon a hossztornác a két végén k a m a r a állal megrövidül,
akkor a három oldalról körülzárt középső tornácrész neve eresz.)%
Az eresz eredete, kialakulása és fejlődésmenete röviden elmondható.
Először volt a ház ajtaja előtt egy szélesebb, esetleg két oszloppal alátámasz
tott védő-vendégtető. Az oldalt becsapódó eső és az oldalt befújó szél ellen
úgy védték meg ezt a száraz előteret, hogy a szélirányban fekvő oldalt elre
kesztettek fallal (vesszőfonás, cserény). Később deszkával zárták el, néha két
oldalát is. Ezzel megvolt a három oldalon körülzárt száraz előcsarnok. A fej
lődés további folyamán az ideiglenes vendégtető elmaradt s helyette a ház
tetejét hosszabbították meg az előcsarnok felett s a két sarkát egy-egy oszlop
ra állították. Az előcsarnok ezentúl tehát a házzal együtt közös kontyos fedél
a l á volt fogva. A közös végleges tető alatt kapta meg az előcsarnok azután
a vesszőfonásos ideiglenes falak helyett a végleges és állandó jellegű boronafalakat is. Előcsarnok jellegét a z o n b a n egészen az újabb időkig megtartotta
azáltal, hogy 1. negyedik oldala nem zárult be véglegesen, 2. padlója nem
mindig feküdt egy magasságban a házéval, és 3. sokáig nem volt befedve
mennyezettel.
Ez az állapot helyenként belenyúl a legújabb időkig (V. ö. Vísfet Ká
roly leírását a siklódi székelyházakról). 2 7 A további fejlődés folyamán azután
a legtöbb helyen és a m ó d o s a b b emberek h á z á b a n kialakult az eresz ma,
utolsó alakja : a padló szintje felemelkedett a ház padlójának magasságáig,
ugyanolyan mennyezetet kapott mint a ház, s végül helyenként bezárult a ne
gyedik oldal is. Fontos a z o n b a n az. hogy ez a negyedik oldal nem véglegesi
tehát nem boronafallal, banem mindig ideiglenes jellegű, könnyebb anyagból
való fallal zárul be. Szinte Gábor egy helyen a nyitott eresz és a borított eresz
szerepét így határozza meg : Nyitott eresze a szegény embernek, a napszámos* n a k van, kinek nincsen félteni valója, akinek világos, napos, száraz hely kell
a házi munka, a házi ipar, faragás, fonás, szövés elvégzésére. A gazdag em
ber udvara tele van majorsággal, az eresz gyapjúval, * kenderrel, neki tehát
zárt eresz kell, mely az alkalmatlankodó és minden helyet megjáró tyúkok,
csirkék ellen védelmet nyújtson. 28
A borított eresz elülső fala mindig álló deszkákból készül de ezek a
d e s z k á k vagy a szélükön v a n n a k „kondorgósan" kifűrészelve, vagy szabá
lyos sorban alkalmazott kifűrészelt nyílások teszik szellősé és némileg vilá
gossá az eresz belsejét. Voltak akik az eresznek ilyen a keletre emlékeztető
rácsszerű elzárását török eredetre akarták visszavezetni, mondván, hogy ez a
török háremnek az emléke. Fölösleges bizonyítgatni ennek alaptalanságát, azt
hisszük Szinte Gábor fenti megharározása teljesen megmagyarázza a borított
eresz eredetét is. A borított eresznek gyönyörű példái legsűrűbben a csíkme
gyei Menaségon és két-három szomszédos községben találhatók. 29
*
A székelyház alaprajzi fejlődésére igen meglepő analógiákat találunk
messze a Székelyföldtől, a Skandináv félszigeten, Erre a feltűnő hasonlóságra
m á r negyven évvel ezelőtt mutatott rá Semayer Vilibald. 30 Nekem is feltűnt
26
27
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mikor kezdtem a székelyházzal foglalkozni.31 A Skandináv félszigeten is álta
lános volt valamikor az előcsarnokos egysejtű ház. Ott is bezárult az előcsar
nok {a negyedik oldalon is), s ott is megváltozott ezzel a ház iránya, a „Giebeltürhausból" „Traufentürhaus" lett. De az előcsarnokot ott is kettéosztották
csakúgy mint a székelyeknél. Az elülső rész megmaradt előszobának, a há
tulsó élelmiszer-kamara lelt. Még a ház hosszoldala előtt végigfutó hossztor
nác is megvan ott, persze az éghajlati viszonyoknak megfelelően, teljesen bedeszkázva.32
H.rPhleps már előbb említett könyvében azt állítja ezek után, hogy az
erdélyi Érchegység oláh háza és a székelyek háza, attól az ősi keleti germán
háztól származik, amelynek kései formái ma is meg vannak Skandináviában
s amelyet szerinte Erdélybe a gepidák hoztak. Ezt az állítását legnagyobbrészt
azokra az építészeti részlet-egyezésekre alapítja, amelyeket ugy az erdélyi há
zakon, mint a skandináv házakon feltalálni vélt. Sajnos egész elmélete homok
ra épült. Hogy a székelyek háza gepida eredetű volna azt ma már nem le
itet bebizonyítani, mert ma már sehol a világon nincsen gepida ház, amellyel
a mi házunkat össze lehetne hasonlítani. A legnagyobb hiba azonban ott tör
tént Phleps tanulmányában, hogy ő a mai legfejlettek székelyházat vette ala
pul s ennek sokban városi (német) ácsmesteri hatás alatt keletkezett szerke
zetét (különösen a tetőszerkezetet) hasonlította össze az északi házzal. A ta
lált részlet-egyezések részint általános, egész Európában elterjedt építészeti
„közhelyek," részben olyan szerkezeti elemek, amelyek a székelyházon való
ban német eredetűek, de nem germán, főleg nem keleti s nem gepida erede
tűek. A székelyház mai alakjának kialakulása úgy szólván a szemünk láttá
ra csak a közelmúltban történt, mert fejlődésének minden régibb fokára ta
lálunk még ma is képviselőt, Skandináviában azonban ez már évszázadokkal
ezelőtt ment végbe. Az ősi kiindulás közös lehetett valamikor: mindkét ház
alak az ősi előcsarnokos egysejtű házból fejlődött ki. Ha ezt a már a bronz
korban meglevő hajlékot a germánok találták fel, akkor, megengedem, germán
«redetű. De további fejlődésében semmi rokonság nincsen a két háztípus kö
zött, mert itt is ama nem is olyan ritka párhuzamoknak vagy egyező fejlődé
sek egyikének vagyunk a tanúi, amelyeket az egyező előfeltételek mellett az
egyező éghajlati és talán egyező gazdasági viszonyok idéztek elő. Phleps
munkája sok helyt nem álló feltevésének és „bizonyításainak" megcáfolására
egyébként egy egész könyvre való papirterjedelemre volna szükség.

IV. A tető.
A hazánk területén előforduló háztetők szerkezet szerint nagyjából két
nagy csoportra oszthatók: az egyik az u. n. szelemenes-, a másik a szaru
fás-tetőszerkezet. Lényegbe vágó különbség a kettő között az, hogy az első
függesztett, a második pedig támasztott tetőszerkezet. A szelemenes szerke
zet ugyanis azon alapul, hogy két (esetleg több) magas, felül villásvégű
ágasfa tartja a tető legfelső viszintes gerendáját, a szelement, melyre a hor
gas-fák, ragok, ragfák rá vannak akasztva. A tető egész terhe a szelemen
nevű gerendán nyugszik és a szelement tartó két vagy több ágasfán. Az
egész tető rá van függesztve a szelemenre. Nem a házfalak hordják a tető
súlyát, hanem az ágasfák. Ez a tetőszerkezet nyilvánvalóan akkor keletkezett
még, amikor még nem tudtak nagyterhet viselő házfalakat építeni, vagy olyan
vidékeken, ahol csak gyenge, nagy terhet nem biró házfalakat tudtak emelni,
tehát vesszőfonásos, vagy földfalú házak területén. Ezzel szemben a szarufás
tetőnél nincsen sem ágasfa, sem szelemen, mert itt párossával összekapcsolt
szarufák alsó végükkel a ház szilárd és teherbíró falára, vagy a falak tete31
33
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jén fekvő gerendákon nyugszanak, esetleg a keresztgerendák végeire feltá
maszkodnak. A régi szelemenes tetőnél a héjazatot viselő horgas-fák arány
lag vékonyak és gönbölyűek is lehetnek (alkalmas egyenes faágak): igazi
szarufának ellenben csak egyenes és négyszegletesre faragot vagy fürészelt
gerendák szolgélhatnak. A szarufás tetőszerkezet a tökéletesebb a szilárdabb
és ez minden esetre haladást jelent a népi ősi szelemenes szerkezethez ké
pest. Ez a szerkezetbeli kiválóság megmutatkozik abban is, hogy a szarufás
tetőszerkezet mind jobban terjed. Előrelátható az az idő, amikor a szeleme
nes tetőszerkezetnek hírmondója sem marad a magyar ház egész területén.
Általában meg lehet figyelni, hogy a szarufás tető nyugatról keletfelé halad
elterjedési irányában, illetőleg terjeszkedésében, eredete valóban nyugaton
van, mert a középkorban keletkezett Németország északi részén.
Ezek után azt lehet hinni, hogy Erdélyben és ott is a legkeletebbre fekvő
Székelyföldön alig lehet már szarufás tetőszerkezetet találni s ott bizonyosan
még egyedüluralkodó a régi szelemenes szerkezet, amely valamikor régen egész
Európában általánosan el volt terjedve. Annál nagyobb aztán az ember meg
lepetése ,hogy a Székelyföld lakóházain mindenütt szarufás tető van. Azt mond
ják, hogy a Székely
földön régebben isme
retlen volt a szelemenes
tetőszerkezet, csak ujab
ban kezdik alkalmazni.
Ez az újabb szeleme
nes háztető azonban
egészen más mint a régi
népi szelemenes tető,
mert ez városi ácsmes
teri, széküléses épí
szeti munka.
Ami a székely ház
tetőalakját illeti, a követ
kező ismereteink van
nak róla : Az u. n. nye
14. ábra. Magas tetetű székely ház.
reg-tető, székelyesen bü
Haus mit hohem Schindeldach.
tüs fedél (amennyiben
előfordul székely parasztházon), kétségtelenül újabb eredetű és a városi házak utánzásaként
terjedt el. A bütüs-fedél tehát se nem régi, se nem népi eredetű a Székely
földön. Az u. n. félkontyos tető ma már meglehetősen el van terjedve a Szé
kelyföldön is sokfelé, különösen városok közelében, de ez is újabb divat és
nem régi hagyomány.
Ellenben ősrégi és tipikus s valamikor kizárólagos tetőforma volt a Székely
földön a négysíkú u. n. kontyos-tető. Ez a tetőalak valamikor Középeurópa
egész területén el volt terjedve, mindenféle tetőszerkezetben,^ Az Erdélyben
és a Székelyföldön előforduló régi kontyos fedél abban különbözik más vi
dék hasonló alakú tetőitől, hogy fedélsíkjai igen meredek hajlásúak s emiatt a
tető igen magas. Az egyáltalán nem ritkaság, hogy az alig három méter ma
gas házderékon 6—7 méter magas háztető ül. (14. ábra.) Ezt a nagyon ma
gas és nagyon meredek tetőt azonban csak a tudatlanság nevezheti oláhosnak, ahogy ezt itt-ott olvasni lehet. Ez bizony igen általános forma volt va
lamikor egész Erdélyben már akkor is, amikor a mai erdélyi oláhok ősei
még a Balkán-hegység lejtőin fekete sátrakban laktak. Ma ez a tetőforma
33
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persze már eltűnőben van, különösen a haladottabb életformájú népeknél,
magyaroknál, székelyeknél, szászoknál s leginkább csak az elmaradottabb
oláhoknál látható még nagyobb számban.
A rendkívül meredek tetőhajlás nem nemzeti sajátság, hanem egyedül
csak az éghajlati viszonyokból magyarázható. A magasan fekvő hegyes és
erdős vidékeken ugyanis sokkal nagyobb az évi csapadék mennyiség mint a
mélyen fekvő alföldi részeken, tehát sokkal nagyobb mennyiségű hó neheze
dik a háztetőre, mint máshol. Nem a magas tető kell az embereknek (hiszen
iöbb anyag kell hozzá), nem is divatból csinálják ilyen magasra, hanem

15. ábra. A zsindelytető elterjedése Erdélyben 1910-ben. —
Verbreitung des Schindeldaches in Siebenbürgen, 1910.
«zért kell a meredek tetőhajlás, hogy az esőviz gyorsan lefusson és főleg a sú
lyos hó gyorsan lecsússzék róla.
Fedésanyag szerint a székelyház ma túlnyomó számban zsindely-tetejű.
•(15. ábra). Az 1910, évi statisztika szerint volt a Székelyföldön zsindelytetejű
üakóház:
Udvarhely megyében.
45,5
Maros-Torda megyében
49,9
Háromszék megyében . . . . . . . . . .
73,0
Csík megyében
89,7 százalék.
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Egyes járásokban azonban még ennél is nagyobb százalékarányban volt
zsindelytető, így pl. a háromszékmegyei kezdi járásban 94 és a csíkmegyei
gyergyótölgyesi járásban 98 százalék. A fenti adatokból az tetszik ki, hogy
a nagy hegyek és erdők között fekvő megyék ill. vidékekben jobban, a nyu
gati, fátalanabb vidékeken pedig kevésbbé van elterjedve a zsindelyfedés-

16. ábra. A cserép- (és bádog-) tető elterjedése Erdélyben 1910-ben. —
Verbreitung der Häuser mit Ziegel- und Blechdach in Siebenbürgen, 1910:
Ugyanez, de fordított viszonyban tapasztalható a cseréptető elterjedésénél.
Cseréptetejű lakóház vott»
Csík megyében. . . r . . „ , . . , . . 10,0
Maros-Torda megyében
15,4
Háromszék megyében
. 23,9
Udvarhety megyében. .
47,2% (16. ábra)
A harmadik fedésanyag, a szalma vagy zsupfető és a nádfedés a kő
vetkezőképen oszlik meg a Székelyföld négy megyéjében :
Csík megye
0,04
Háromszék megye.
2,9
Udvarhely megye
8,7
Maros-Torda megye
32!6% (17. ábra)
A háromféle fedésanyag százalékszáma természetesen folyton változik,.
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még pedig első sorban oly irányban, hogy a szalmafedés állandóan fogy és
a cserépfedés folyton és mind jobban terjed. Ezt nemcsak gazdasági okok
idézik elő, hanem legfőképen hatósági intézkedések, amelyek szerint a tűz
veszélyes fedésanyagot ki kell cserélni tűzálóbb anyaggal. Bármilyen nagy
arányban van elterjedve a fazsindely ma, és ha ez a szalmatető rovására
terjeszkedik is, mégis el fog jönni az idő, a mikor a fazsindellyel fedett te
tők száma is egyre fogyni fog, a cserépzsindely rovására.
A fazsindely Erdélyben is bizonyosan nagy múltra tekinthet vissza, vá
rosi házak, templomok, kastélyok befedésére már a középkorban használták

17. ábra. A szalma és nádtető elterjedése Erdélyben 1910-ben. —
Verbreitung des Stroh und Schilfdaches in Siebenbürgen, 1910.
s így elég korán eljuthatott a székelyekhez is. Mégis okunk van feltételezni
azt, hogy valamikor régen csak a nád- és szalmafedés volt általános a Szé
kelyföld legtöbb táján. A szalmafedés éppen olyan általános volt egész Eu
rópában, mint a kontyos fedélalak. A Székelyföldön is kedvelték sok jó tu
lajdonsága miatt. Pusztulása csaknem a szemünk láttára ment végbe. A köz
igazgatási hatóságok a XIX. század vége felé mindenfelé tilalmazták az új
szalmafedéseket, sőt a régi szalmatetők kicserélését is több-kevesebb sikerrel
erőszakolták. Körülbelül 35—36 évvel ezelőtt Csíkmegyének majdnem minden
falujában százával lehetett látni a régi szalmafedéstől megfosztott üres házszarvazatokat, mert a megye alispánja elrendelte, hogy még azon a nyáron
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minden szalmafedelet lakóházon, legalább fazsindellyel kell kicserélni. 34 Ez
magyarázza meg tehát a fenti statisztikában közölt számokat,' Csíkmegye ve
zetőszerepét a fazsindelytetőkben (89.7 0/o) és a szalmatető legkisebb arány
számát (0.04 u/n).
*
A régi boronafalú, szalmafedelű és hossztornácnélküli ereszes székely
h á z teteje (18. ábra) a következőképen épült:
A kész házderék legfelső két hosszú boronáján keresztülfekszenek a
padlásgerendák
vagy keresztgerendák
(B), ezek a bejárati oldalon jóval kijebb

. ábra. Régi székely ház tetőszerkezete. A = koszorúía, B = kereszt v. padlás
gerendák, C = szarufák, D = sarokszarufák, E = kakasülő v. macskára, F = lécek,
G = derék- v. spiromszeg, H = gyakatartó-léc és gyakák. — Dachkonstruktion
eines alten Hauses. A — „Kranzholz", B = Querhölzer, C = Sparren, D = Eck
sparren, E = „Hahnenbalken" oder „Katzenholz", F = Latten, G = Sparrennagel,
H = Latte mit „Spiessen".
állanak, mint az ellenkező, hátulsó oldalon. A csepegés vagy eszterhéj körös
körül egy láb széles (32 cm), elől átlag fél öl (95 cm), d e előfordul ennél
sokkal szélesebb eszterhéj is egyes régi házakon (12. ábra). A padlásgeren
d á k újabban kb. egy méternyi távolságban fekszenek egymástól, d e régebben
mikor még erősebb fákat használtak e célra, ritkábban, azaz nagyobb egy
másközti távolságban feküdtek. A padlásgerendák bütüjére, azaz végére jön
a koszorú-fa, amely még a ház két keskeny oldalán is megvan, tehát valór
b a n koszorúként futja körül az egész házat és a tető alapját képezi (A). Ha
a ház alaprajza a rendesnél szélesebb, vagy igen súlyos a padlásgerendákra
n e h e z e d ő háztető, akkor az utóbbiak alá mestergerendát
húznak, a ház kö31
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zéptengeiyének vonalában. Nem minden házon van mestergerenda, leginkább
c s a k régi házakon találni. A koszorúfa-keretre jön a tető szarvazása.
Szarvazafnak vagy szarvazásnak
nevezik tulajdonképen az egész tetőszerkezet, te
hát a felállított szarufákat és a rászegelt lécezést. A szarufa régi török jöve
v é n y a magyar nyelvben, Munkácsi szerint a csag. soruk (sátorkaró), oszm.
sirik (Stange, Spiess, Tragestange) szavakból ered. 35 Lehet, hogy a nyelvé
szeknek igazuk van ebben, de én mégis sokkal természetesebbnek és egy
s z e r ű b b magyarázatnak tartom azt, hogy a szarufa = szarufa.
A régi szal
mafedésű h á z a k szarufái ugyanis nem a legfelső végükön voltak egymással
összeillesztve, mint mostanában, h a n e m még legalább fél méterrel túl terjedt
a felső részük a tető gerincvonalén. Úgy állottak azok ott sorjában a szarv a z á s b a vett tetőn, mint a régi magyar fehér m a r h a hosszú szarvpárja. Én
azt hiszem ezért nevezte a nép ezekéi a fákat
szarv-fáknak, szaru-fáknak. Sőt nézetem szerint
feltétlenül bizonyítja e magyarázat helyessé
gét az a körülmény, hogy a szarufát másként
ragr-nak (ragfd-nak) is mondják, ez pedig nem
egyéb, mint a szarv jelentésű szláv rogu. (Az
oláh nyelvben is a szarufa neve corn, azaz
,szarv\)
A régi h á z a k szarufája sudár fenyőből
vagy nyírfából készült, de ezek faragatlanok és
gömbölyűek voltak (18. ábra C, D). A szarufákat
még a földön lefektetve illesztették össze felső
végükön s megmerevítésük végett összekötötték
a kettőt az ú. n. kakasü/ővel vagy macskafával (E). Azután ráállították ezt a- bokor szarufát
a házra úgy, hogy alsó részével a koszorúfa
megfelelő helyén vésett fészekbe kerüljön, ahol
a z u t á n egy hosszú faszeggel, (derék-szeg vagy
spirom-szeg)™ (G), a koszorúfához erősítették.
{Szamof/ásnak nevezik a szarufa állának
a
koszorúfába való beeresztését Csík és Három
37
szék megyében.) A ház két bütüjén felállítot
ták a két sarokszaru fa-párt (19. ábra) s azok
csúcsából eresztettek le középen a házbütü
közepére egy-egy egész s esetleg mellette jobbról-bálról még egy-egy fiók szarufái.
A ház
19. ábra. Részletek a tetőszer
hossza szerint 5—6"—7 bokor szarufa került kezetben. — Einzelheiten des
Daches.
megfelelő helyre, egyenlő távolságra egymás
tól. Semmiféle m á s gerendát nem alkalmaztak
ezen a tetőn. A fentieken kívül, semmiféle szerkezet nem tartotta össze a szarvazást, az egész tetőzetet csupán a szarufákra szegeit lécek tartották össze. A szal
mafedés alatt meglehetős sűrűn fekszenek a kétoldalt laposra faragott vékonyabb
fákból készített lécek. Ezek kiálló hosszú faszegekkel v a n n a k a szarufákra erősítve
(20. ábra). A legalsó lécbe arasznyinál hosszabb erős faszegek v a n n a k fúrt
lyukba erősítve. Ezek tartják a szalmakötegek, zsúpok legalsó sorát. (Kalota
szegen ezek a gyakák s a léc a gyakatartóléc,m
Délbiharmegyében a Fekete
Körös völgyében ezeket a hosszú faszegeket nydrsoknak nevezik.) 39 Még meg
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Nyk. XXI, 126, XXV, 274.
MTsz.
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kell jegyezni, hogy a szarvazat felállításához használt irányjelző rudat, amely
nek végére zsinór van kötve s amely arra szolgál, hogy valamennyi szarufa
egy rendben, egyenes vonalban álljon, kelevéznek vagy serfeenynek nevezik. 40
Az eképen elkészült tetőszerkezetre, a kész szarvazásra került rá a tető
héjazata. A szalma kiválóan alkalmas a házfedésre, mert könnyű és igen
nagy a hőszigetelése s ha nem kéményes a ház, hanem szabadon átjárhatja
a füst, a szalmatető igen tartós. Könnyen lehet javítani, ha elromlik s az
a n y a g a földmívelő népnek semmibe sem kerül. Nem csoda tehát, hogy olyan
nagy arányban volt elterjedve egész Európában már ősidők óta. Szinte Gábor
a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben még kétféle szalmafedést ta
lált a Székelyföldön : a sima és zsuppos fedést. A kettő közül a régibb két
ségkívül az, amelyiknél a szalmát nem kötegekben (kévécskékben), h a n e m
lazán rakták fel, kezdődve az alsó „fogazott" léceken (gyakákkal ellátott lé
cek) s apránként jól megtaposva rakták addig, míg a tető gerincét elérték. A
gerincen azután leszúrt karókkal és átalvetett összekötözött páros rudakkal
(kaloda v. kalácsa, perenge v. pe
rentél) erősítették meg a szalmát a
szél ellen. (Kalotaszegen
károgó,
Ung- és Zemplén megyében és
Bodregközben kabóna a neve a
leszorító rudaknak.) Ezt a régifajta
szalmafedést Alsó Fehér megyében
rázott fedélnek nevezik. Egyébként
ismeretes mint ősi házfedésmód
Észak-, Kelet- és Délkelet-Európá
ban. A másik, újabb eredetű szal
mafedés a Székelyföldön a zsuptető. Ez abból áll, hogy a szal
mát apró kis kévékbe (pemete a
Székelyföldön) 41 kötik s ezeket a
legalsó léctől kezdve egymásmellé
és soronként egymás fölé rakják és
'20. ábra. Részlet a régi háztető szerkeze nyír- vagy fűzfavesszőkkel, vagy
téből. A — keresztgerenda, B = koszorúfa, gúzsba csavart szalmakötéllel, eC = szarufa, D = gyakatartó-léc, E = lécek,
F = derék- v. spiromszeg, G = gyakák. — gyenként kötik rá a lécekre. A ge
Einzelheiten eines alten Daches. A = Quer rincvonal biztosításéra itt is alkal
holz, B ~ „Kranzholz", C = Sparren, D = m a z n a k kalodafákat. A háztető csú
Latte mit „Spiessen", E = Latten, F = Spar csán pedig, ott ahol a tetőélek öszrennagel, G ~ „Spiesse".
szefutnak, hegyes rudakat szúrnak
le és erősítenek meg, gyakát vagy
kakót. Gyakát a mai zsindelytetejű h á z a k r a is alkalmaznak, d e kölönösképen
csak a reformátusok lakta vidékeken. Katolikus vidékek székelyházaira gyaka
helyett fából faragott kis kereszteket tűznek a háztető csúcsára. Más helyen
volt alkalmam bővebben foglalkozni e kérdéssel, 42 itt csak azt említem meg,
hogy a gyaka eredelileg ősi magyar fegyver volt (dárda, kopja), s a székely
házra valószínűleg nem dísznek, h a n e m szimbólumnak került. A székely em
ber s z a b a d s á g á n a k és függetlenségének szimbólumaként.

A zsindelytető is bizonyosan igen régi idő óta ismeretes Erdélyben é s
a Székelyföldön, de hogy lakóházon alkalmazták volna a székelyek földjén
már a régmúlt időben is, arra nincsen adatunk, d e ez nem is valószínű. A
40
41
42

MTsz.
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zsendely-tető
általában nem olyan meredek, mint a régi szalmafedés, bár ezek
között is lehet igen magasat találni (14. ábra). Szerintem ez az igen m a g a s
zsindelytető is bizonyítéka annak, hogy a ház eredetileg szalmafedésű volt.
Régi házakon a tetőhajlás zsindelyezés alatt megfelel az egyenlőoldaló három
szög hajlásának (60°), újabb házakon körülbelül 45°-nyi.
A tetőszerkezet a zsindely alatt is a régi, a szalmafedés alatt alkalma
zott szarufás szerkezet. De már az újabb házakon mind jobban terjed a mo
dernebb szarufás tetőszerkezet, az amelynél a gerendák szabályosan négyszegletűre v a n n a k fűrészelve vagy ácsolva s amelyen a szarufék is már nem
kerek fák, h a n e m négyszegletes gerendák. A szarufák itt már nem koszorú
fákhoz v a n n a k szegelve, mint a régi tetőkön, hanem alsó végük csappal v a n
ellátva és ez a csap bele van eresztve a padlásgerendák végébe. Azonkívül
vendégfák v a n n a k alkalmazva minden egyes szarufa alsó végére, egyrészt
hogy a zsindelytetőnek alsó részén valamivel enyhébb legyen a hajlása, m á s 
részt ezekkel szélesíteni lehet a tető eszterhéját, csepegését (21. ábra).
Többféle zsindelyt használnak tetőfedésre Erdélyben és a Székelyföldön
is. Ma már általános a kisebb méretű, hornyolt szélű fenyőfazsindely. Régebban a z o n b a n úgy látszik nagyobb mé
/
retű fenyőfazsindelyt (néha bükk- vagy
cserfa-zsindelyt) használtak, melynek
Szinte Gábor szerint gránic volt a ne
ve. 43 Nevezik ezt még grdmcd-nak és
dránicá-nak is. 44 A nagyobb méretű
zsindelyt még másfelé is ismerik Er
délyben és Bukovinában. Háromszékés Udvarhely megyében a bükkfa-zsin
delyt még íszko/d-nak is nevezik. 45 Más
használt neve m é g : tégla,
fa-tégla,
bükkfa-tégla. Ez majd egy méter hoszszú és kb. 10 cm széles deszkalap,
melynek alsó végét kerekre vagy he
gyesre faragják, felső végébe nagy fa
szeget vernek előre fúrt lyukba s oly
módon akasztják fel a lécekre, mint
a cserepet szokás.
A székelyek a z o n b a n általában
nem kedvelik a zsindelytetőt, sem a 21. ábra. Az újabb tetőszerkezet részlete.
házon, sem a csűrön. Jobb a szalmafe — Einzelheit des n e u e r e n Dachstuhles.
dés — mondják — ez télen melegebb,
nyáron hűvösebb és sokkal tovább tartott a zsindelynél. A lakóházon ugyan
már megszokták, sőt a j o b b m ó d ú a k talán röstelnék m a már a szalmafedelet,
h a meg volna engedve, mert a zsindelyt is konzerválja a füst, ha régi rend
szer szerint kéménytelen a ház. Csakhogy ezzel is baj van, mert a hatóságok
kémények építésére szorítják a népet. A füstnélküli hideg csűrön igen h a m a r
romlik a fazsindely, sokat kell javítani és emiatt sűrűn kell a fedelet újítani.
Ezért és a melegtartás miatt, ha pajfa (istálló) is van a fedél alatt, még ezer»
az épületen tartotta meg magét legtovább a szalmafedés.
A szalmatetőnek soha sem volt, a zsindelyesnek is csak az újabb idő
ben van kéménye. A füst a ház tűzhelyéről külön csövön, a kürtőn jut fel a
hiúba, ahol s z a b a d o n terjeszkedik s ott hagyja el a padlásteret, ahol lehet.
4!
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vagy ahol külön e célra szolgáló nyílásokat készítettek a fedélen. Zsúpfedélen
n e m igen gondoskodtak rendes füstkivezetésről. Rendesen az ereszét alján, a
csepegés alatt hagyott réseken távozott a füst, vagy a tarajvonal két vége alatt
hagyott kis nyílásokon. Zsindelyfedélen újabban már külön füstlyuk van ki
képezve e célra. A legegyszerűbb füstlyuk az, ha itt-ott felemelnek és alá
támasztanak egy-egy rövidebb sort a zsindelyekből. Máshol padlásablakszerűre
képezik ki a füstlyukat, de Háromszékmegye Szentföldjén a tarajvonal köze
pén külön kis építményeket készítenek, amelyek külön kis nyerefedéllel vagy
sátortetővel v a n n a k befedve (22. ábra). 40
Összefoglalva a székelyház tetejéről mondottakat, megállapíthatjuk, hogy
ezt a tetőt a támasztott szerkezet jellemzi, amit általában szarufás
szerkezet
nek nevezünk. Mindamellett v a n n a k olyan nyomok még ma is, melyek arra
mutatnak hogy valamikor régen a Székelyföldön is a függesztett, tehát a sze
lemenes tetőszerkezet volt ismeretes.
Erre nézve nem kell az őskori ásatásokra hivatkozni, pl. arra, hogy a
háromszékmegyei Erősdön olyan vesszőfonásos falu házakat ástak ki, ame
lyeknek a teteje ágasfás-szelemenes volt és való
színűleg szalmával és náddal volt fedve. 47 Maga
a régi tetőszerkezet ad bizonyítékot az egykori
szelemenes szerkezet mellett. A régi szalmafedésű
székelyháznak a „szarufája"
ugyanis sok tekin
tetben különbözik attól a szerkezeti gerendától,
amelyet az építészet szarufa néven ismer. Igazi
szarufa tulajdonképen csak az újabb székelyháza
kon van, azokon, amelyeken nincsen koszorúfa.
Viszont ez az újabb tetőszerkezet nem népi ere
detű, hanem a városi ácsmesterektől ered. A ren
des szarufa tudvalevőleg a középkorban virágko
rát élő écsmesterségnek a találmánya s mint ilyen
a statikai számítások és szabályok alapján szer
kesztett, négyszegletesre faragott gerenda, mely
nek felső összekapcsolása és alsó feltámasztása
rendes ácsmesteri csapolásokkal történik. Ezzel
szemben a régi székelyház ú. n. szarufája nem
négyszegletes gerenda, hanem ágaitól megfosz
22. ábra. Füstlyukak három tott s lehántolt vékony fenyőfa, kerek rúd, mely
széki házak zsindelytetején sem alakjára, sem alkalmazási m ó d b a n nem ha
Rauchlöcher auf Schindel sonlít a rendes szarufára. Felső összekapcsolása
dächern.
nem rálapolással történik vagy csappal, hanem
igen kezdetlegesen úgy, hogy fúrt lyukon keresz
tül vert nagy kiálló faszeg összefogja a két kerek fát, esetleg meg is van kö
tözve nyír- vagy fűzvesszővel. Felső végükön, azaz összekapcsolásukon túl,
még egy-két arasznyira tovább folytatódnak, egészen úgy, mint a szelemenes
tető kampós faágakból készített ragfái. Legfontosabb különbség a z o n b a n a
kétféle szarufa között az, hogy hogyan támaszkodnak alsó végükön. A frank,
a z alsószász és az alemann tetőszerkezetnél a szarufák a pádlásgerendák vé
gébe v a n n a k bekapcsolva, tehát valóban rátámaszkodnak ezekre. Ugyanúgy
támaszkodnak ugyancsak a padlásgerendák végeire az újabb székelyház sza
rufái. Ez a z o n b a n itt a Székelyföldön nem ősi hagyaték a nyugati germánok
részéről, ahogyan ezt Phleps többször idézett könyvében gondolja, hanem ál
talános és ma már egész középeurópában elterjedt ácsmesteri gyakorlat, amely
46
47
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talán a szászok révén, de valószínűbben a városi építkezések ill. ácsmesterek
útján került a Székelyföldre. A svájci és a bajor tetőszerkezetben a mi koszorú
fánknak megfelelő falgerendára témaszkodnak a szarufák alsó végükkel, meg
felelő csapozés segítségével. A régi székelyház ú. n. szarufája ezekkel szem
ben nem a bütűjével támaszkodik fel se a padlásgereudára, se a koszorúfára,
hanem a vége szabadon lóg le a csepegésen s csupán az oldala fekszik a
koszorúfának megfelelő véjolatában, ahol egy nagy faszeg rögzíti hozzá. H a
nem kapcsolná össze a két szarufát felső részükön a kakasülő vagy macskafa,
meg sem állhatna a helyén. (Ez technikai szemmel nézve nagy kezdetleges
ség, de egyszersmind nagy régiségre is vall). Végül maga a koszorúfa a l k a l 
m a z á s a ebben a régi, ú. n. szarufás-szerkezetben is régi emléke az egykori
ragfás-szelemenes tetőszerkezetnek. Megjegyzendő, hogy ez a kezdetleges szaru
fás szerkezet, illetve a szarufáknak ez az alsó támaszkodása nem szorítkozik
kizárólag a Székelyföldre. El van terjedve egész Erdélyben és azon túl Mármarosban és Bukovinában is.
Ezek után nem kétséges az, hogy valamikor Erdélyben a szelemenes
ágasfás tetőszerkezet volt az uralkodó s ez nézetünk szerint nem lehetett e g y é b
a keleti szláv ú. n. szoha-fedélnél. 48
Az ágasfás-szelemenes tetőszerkezet eltűnését és ennek szarufás szerke
zettel való helyettesítését valószínűleg a XII—XIII. s z á z a d b a n Erdélyben l e 
telepített szászok érkezésével lehet kapcsolatba hozni. H a nem is az egész
házépítést, ahogy pl. Kós Károly gondolja 49 d e ezt a tetőszerkezetet a székeyek bizonyosan a szászoktól vették át.
V. A

tüzelőberendezés.

A tüzelőberendezés kétségtelenül egyik legfontosabb részlete a h á z n a k
s mindig a legnagyobb figyelmet érdemli meg mindenféle házkutatásnál, a z o n 
ban típusalakító hatása korántsem olyan kizárólagos, ahogyan azt egyesek
gondolták. Még pedig azért nem, mert talán egyik házrészlet sem változott a
múltban és változik a jelenben is annyira, mint éppen a tüzelő- és fűtőbe
rendezés.
A székelyház tűzhelye alapján az u. n. nyílt tűzhelyes háztípus csoport
j á b a tartozik. Legjellemzőbb sajátsága, s ebben tér el lényegesen a legtöbb
magyar háztípustól, hogy nincsen külön főzőhelyisége, nincsen konyhája.
Azonkívül nincsen külön főtőberendezése, tehát zárt kályhája sem. Mert a
tipikus székely ház tüzelőberendezése egybe foglalja ezt a két rendeltetést:
főző- és fűtőkészülék egyben.
Többféle neve van ma ennek a különleges tüzelőberendezésnek (23. á b 
ra), Talán a legelterjedtebb vagy legismertebb neve a csempés (csempe =
kályhacserép), vagy cserepes, de nevezik csempének, csempeZynek, a régi kez
detlegesebb alakjának ma már ritkábban használt neve pedig gób, góc, (góc
alja, góc-mege, góc-lába), góg (góg-alja, góg-mege) és gógány.
Helye a házban pontosan meg van határozva, eltérések ettől ritkán for
dulnak elő. Mindig a lakóhelyiségnek, a h á z n a k az eresz felé eső fala mel
lett áll, a fal közepe táján, közel az ereszbe nyiló ajtóhoz. Ennek az elhe
lyezkedésnek nyilván az az oka, hogy a tűzhely füstje, amely esetleg szikrát
is vihet magával, mikor a kémény nélküli padlástérbe felér, lehetőleg egyen
lő távol legyen minden fedélsíktól, Kontyos fedélnél tehát lehetőleg az épület
. középpontjában van a legjobb helye (24. ábra).
A csempe's, cserepes teljesen kifejlődött alakja és szerkezete (23. ábra) a
következő : Alsó része, az amelyen a nyitott tűz égni szokott (A) a tűzpad,
csempe-alj, góc-alj, sód alja vagy pest-alja. Ez egészen alacsony négyszegle48
4<J
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tes p a d k a földből, agyagból, sárból tapasztva s szegélye vagy keményfa-kerettel vagy téglasorral van körülvéve. Ujabb h á z a k b a n már m a g a s a b b r a eme
lik ezt a tűzpadkát, s ilyenkor kőből vagy téglából rakják fel, olykor még
fatartó lyukat is készítenek* alsó részén. A tűzpad hossza kb. 1,30— 1,50 m,
szélessége 70—80 cm. A tűzpadot kétfelől (a falmenti hátulsó oldalon és a
hozzácsatlakozó egyik keskeny végén) egy-egy vékonyabb téglafal veszi kö
rül kb. asztalmagasságban. A hátulsó fal, amely a boronafalat a tűztől meg
védi, a tűzfal (C), a másik, rövidebb fal a sod (D). A kettő együtt alkotja a
soc/nak vagy sufnak nevezett sarkot (B). Tűzfal helyett néhol csak egy nagy
lapos követ állítanak, az erősen sározott boronafal elé védelmül, ennek a ne
ve sodkő. Minthogy pedig mindig nagy d a r a b fákat, hasábokat és tuskókat
iüzelnek el a cserepesen, a hosszú fáknak egyik végét fel kell pöckölni, hogy
a lehulló h a m u a lángot meg ne
fojtsa. Erre szolgál a pucok vagy
pucok-kő. Ez rendesen egy megfe
lelő k ő d a r a b vagy egy tégla, de
lehet erre a célra készült külön fal
párkány is. Ennek Gyergyóban és
Maros-Torda megyében ponk a ne
ve. Elvétve kerül még uasmacska
(tűzkutya) e célra.
A tüzpad negyedik szabad
sarkán áll a góc-láb, sód-láb vagy
kemenceláb (F). Ez a sódfallal egyenlő m a g a s faragott vagy eszter
gályozott keményfa
oszlopocska.
A tűzfalon, a sódfalon és a sódídbon
nyugszik egy keményfa keret, amely
kb. ugyanakkora nagyságú és for
májú, mint a tüzpad széle, s amely
S1ARRZPATAK
nek neve kemence-fája,
cserép-fája,
23. ábra. Székely tüzelő (csempés, cserepes). cseré-fája, elő-fa, szád-fa,
kaholy-fa,
A = tüzelőpad B — sod v. sut. C = tűzfal, (kaholy).
vagy kályha-ía (G). (A
D = sódfal, E — szolgafa, F = gócláb, G = fenti csere-fáját természetesen m a
cserépfája, H = csempe, J = fordíttó, K = szintén cserép-fájának tartjuk, d e
szoríttó, L = csipke, M = kürtő. — Feuerstelle des Székler Hauses. A = Feuerplatz, én ezt hiszem, a kettő nem ugyanazt
B = Ofenwinkcf, C = Feuerwand, D = Sei- jelenti. A cseré ugyanis lehet a csetenwand, E = Kesselschwinge, "F •* Ofen- rény ( < régi csere'n) rövidítése is, s
Juss, G = Holzrahmen, H == Kachel, J = akkor ez valamikor úgy hangzott,
Eckkachel, K — Zwischenkachel, L — Ge hogy cserén-fája.)
simskachel, M = Rauchabzugrohr.
Erre a fakeretre (G)van állítva,
vagy felépítve a tűzhely füstfogó ké
szüléke, a h a s á b a l a k ú tulajdonképeni csempés vagy cserepes. Négy oldala és
a teteje zárt, alul nyitott. Az oldalai két vagy három sor csempével vagy
kályhával (H) v a n n a k borítva, a sarkokra pedig derékszögben hajló csempe
lapok kerülnek, ezek a fordíttók Q). Az egyes csempesorok közé, n é h a a leg
alsó sor alá is, a fakeretre, keskeny (8—-10 cm) de a rendes csempelapok
nál hosszabb lapos vagy párkányos cseréplapok kerülnek (K), a szorittók
vagy szoritó-kályhák.
A legfelső sor felett is van ilyen, rendesen párkányos
cserépsor ennek a neve csipke (L).
A csempelapok eleinte mázatlanok voltak veres vagy fekete színűek,
d e már eleitől fogva domború díszítményekkel voltak borítva. Később zöld
vagy kék mázzal vonták be a kályhalapokat. Utóbb már többszínű csem
pékből építették fel a cserepeseket.
A cserepes teteje be van fedve vaspántokra rakott közönséges csere
pekkel, vagy nagy kőlapokkal vagy sárral letapasztott deszkával. A füstelve-
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zető nyílás nem az oldalában van, hanem a tetején, a sóddal szemközt
fekvő végén. Ebből a nyílásból emelkedik ferde irányban a h a s á b a l a k ú füst
vezető cső, a kürtő (M), amely a füstöt a mennyezeten keresztül felvezeti a
hiúba. A cserepes belsejét, az oldalokon és a tetején jól kitapasztják agya
gos sárral. Ahol még megvan, ott ma már csak téli időben használják a
cserepest főzésre is, mert mióta divatba jött a külön nydrí konyha az udva
ron külön kis épületben, azóta nyáron már nem főznek a cserepes alatt.
Régen a z o n b a n nyáron is itt főztek, még pedig üsíben. Erre a célra szolgált
a sódfal melletti külső sarkon felállított üst-kar vagy üst-láb, szolgafa,
szolga
vas, üst-fa, üst-rúd, korlát vagy kollát-fa, a gyímesi csángóknál gúzsba. (E).
Mozgatható karja van, amelyet ki- és be lehet forgatni a rajta lógó üsttel
együtt. A szolgafa (üstkar stb.) régebben általánosan el lehetett terjedve, ma
a z o n b a n egyre ritkábban lehet találni.
A cserepes m ű k ö d é s e igen egyszerű. A tűzpadon s z a b a d o n égő faha
sábok füstje és szikrája a fölötte nyíló füstfogóba kerül, itt a szikra megsem
misül, a füst összesűrűsödik s bizonyos mértékben le is hül, mert melegét
leadja a füstfogó készülék oldalainak és tetejének. A lehűtött és ártalmatlanná
tett füst azután a kürtőn keresztül távozik a hiúba. A főzés által keletkezett
gőz és s z a g a füsttel együtt távozik a házból. H a a cserepesnek „jó h ú z á s a "
van, akkor a legkitűnőbb házszellőztető,
mert a cserepes állandó gyenge léghu
zata a ház levegőjét mindig tisztán tartja.
Az ilyen régifajta székelyházban még tél
időben sincsen az a fojtó nehéz levegő,
mint más parasztházakban.
* Ennek a különleges székely tüzelő
berendezésnek olyan kiváló előnyei vol
tak és vannak, melyek biztosították fenn
m a r a d á s á t a legújabb időkig. Csak a leg
újabb időben kezdi a mindent kiegyen
lítő modern kultúra kiszorítani a székely
házból, helyet csinálván a fűtőkályhának 24. ábra. A tüzelő elhelyezése a ház
középpontjában. — Der Platz der Feu
és a takaTéktűzhelynek.
Téli időben a cserepes a legked erstelle im Mittelpunkt des Hauses.
vesebb hely a házban. A
gócaljaszéken
ülnek a gyerekek vagy a fonogató asszony, a pipázó öreg ember, úri helyen
a z esti családi élet az asztal felé húzódott, itt még a tűz körül van. 50 Szerin
tem ebben a székely nép megőrzött valamit a régmúltból, a pásztornépek ősi
vonzalmát a lángoló nyilt tűzhöz.
A cserepesnek se az alakja, se az anyaga nem volt mindig az, ami ma. A
régi időben pl. a füstfogó felső részt nem csempékből építették, hanem vessző
fonásból készítették és kívül-belül jól megsározták (25. ábra). Úgy tetszik ezt hív
ták valamikor gógánynak. Udvarhely megyében a gógány, gógán mindig h a s á b 
alakú és vesszőből van fonva. 01 S mivel ugyancsak Udvarhely megyében cserény
a neve a „szobai k e m e n c e " belső kő- vagy téglafalának, amelyre a kályhacsere
peket ragasztják, 02 azt kell hinnünk, hogy a székely tüzelőnek a régi s m a már
feledésbe ment egykori neve a cserény volt. (Kalotaszegen is a régi módi pitar
kemencéje a cserény, másként kaskemence). 5 3 Mivel ezenkívül még a vessző
cserepes név is fennmaradt, 01 sőt a vesszőből font és sárral betapasztott ily
nemű egyszerűbb füstfogókat is csempének mondják, bár egy d a r a b csempe
50
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sincsen rajta, egészen jogosan mondhatjuk, hogy régebben csak vesszőfonás
ból készült a tűzhelynek ez a fontos alkatrésze. Csempésnek, cserepesnek
nyilván csak azóta nevezik, amióta csempéket, cserepeket raknak az oldalára,
A cserepessel kapcsolatban meg kell említeni azt a különleges biz'osító
berendezést, amelyet némely helyen a hiúban a füstvezető kürtő szája fölé
alkalmaznak. Megeshetik ugyanis, hogy a cserepes szikráiból a kürtőn ke
resztül a hiúba is juthat, ezért némely helyen (így Maros-Torda és Kis-Küküllő megyében és egyéb erdélyi részeken is), igen célszerű készüléket al
kalmaznak a padláson a szikra ártalmatlanná tételére. A kürtő nyílása fölé
nagy szikrafogót helyeznek el, melynek, kuktor, kuptor vagy cserény a neve.55
Ez tölcséralakú és vesszőből van fonva, kívül-belül sárral megtapasztva.
Maros-Torda megyében egy másik formája is ismeretes. Ott az eresz kamrája
menyezelén, a sütőkemence felett, van egy vesszőből font kupolaféíe, amely
felfogja a felfelé szálló szikrát és a füstöt a kupola oldalába vágott kerek
nyíláson ereszti ki a hiúba.56 Ez a kupolás füstfogó előfordul Erdélynek más
vidékein is. Természetesen ez a vesszőfonásos szikrafogó se nem helyi, se
nem erdélyi találmány. Az ilyen szerkezetet az azonos feltételek mellett a
szükség szüli, ezért fordul az elő,,
hogy két egymással igen távol eső
vidéken vagy országban teljesen
egyező formákat lehet találni. PL
Svájc északkeleti részén, a ház
konyhája felett, vagy az egész me
nyezelén, vagy ennek egy részén
van egy dongaboltozat alakú sár
ral bekent vesszőfonásos kupola
féle, a hurd (Hürde = vesszőfonás),
amelynek feladata szintén : a füs
töt összegyűjtve a szikrákat ártat
lanná tenni.57
A középeurópai népi épít
kezés a tüzelőberendezést illetően
tudvalevőleg két nagy kultúrkörbe
osztható. A nyugati kultúrkörben
ősidők óta a nyitott tűzhelyen
főztek, a keleteurópai országok népei pedig a zárt kemencét alkalmaz
ták, amely kenyérsütésre, főzésre és fűtésre egyaránt szolgélt. A kemencében való
főzésnek törzsvidéke kétségtelenül a keleti szlávok földje. A kis és fehér oroszok
kemencéje sárból készül, deszka- vagy vesszőfonásos vázra csapott agyagból.
A főzőkemencének ez a formája azután elterjedt az egész szláv keleten, Len
gyelországban, Csehországban, Nemetországnak az Elbától keletre fekvő ré
szein és Felsőmagyarországon.
A két nagy főző-kulturkör területe között széles öv terül el, amelyben
keverékformák honosak. Ez a terület Skandinávia keleti részeitől kezdve Finn
országon, Észtországon, Lettországon, Litvánián, Lengyelországon, Németor
szág keleti szélein, Csehországon, Magyarországon és a keleti Alpok szlovén
lakta vidékein átvonul. Mindenféle keveréke található e vidékeken a nyílt
tűzhelynek és a zárt kemencének. Ebbe a zónába esik tehát a magyarországi
füstös házak előfordulása is és ide tartozik a székelyház is. Ezt a típusterü
letet az jellemzi, hogy főzés céljára nyitott tűzhelyet használnak, de szoba25. ábra. Régi vesszőfonásos gógány (Viski
Károly vázlata után). — Alte Feuerstelle mit
Rauchmantel aus Rutengeflecht.
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melegítés és sütés céljára egy a nyilt tűzhellyel kapcsolatos kemencét is
alkalmaznak.
A székelyházról azt mondottuk fentebb, hogy a nyílttűzhely es háztípus
csoportjához tartozik. Ez azonban nem egészen pontos meghatározás, legfel
jebb annyiban helytálló, hogy a házban bent, jelenleg valóban csak nyílt
tűzhely van. Van azonban a székelyeknek ezenkívül zárt tüzelőjük is, a süfőkemence, amely vagy az eresz mögötti kamrában, néha magában az eresz
ben, de ma már leginkább az udvaron, külön kis épületben, a süfó'hdzban
áll. A sütőházban szokott még főzőhely is lenni a kemence szája előtti patkán (újabban persze takaréktűzhely), ez aztán a nyári konyha. E szerint te
hát a székelyház tüzelőberendezése ú. n. vegyes, azaz többtüzű s így való
ban a fentemlített keverékformák zónájába tartozó. Ez azonban csak újabb
idő óta lehetséges, mert ezelőtt minden keverékforma vagy az egyik vagy a

26. ábra. A székely sütőkemence vándorlása a házban. —
Die Wanderungen des Backofens im Hause.
másik főtípushoz tartozott. Az a kérdés most, hogy a székelyház melyikhez
tartozhatott régen ? A házbeli nyilt tűzhely látszólag a nyugati, azaz a közép
európai nyilt tűzhelyes kultúrközhöz, a kemence pedig esetleg a főzőkemence
keleti kultúrkörébe utalja.
A székelyházban ma egy kisebb méretű boglyaalakú vagy kupolás kenyérsütő-kemence található. Ez a sütőkemence azonban az én véleményem
szerint nem ősi tartozéka a székely háznak. Mutatja ezt többek között az is,
hogy nincs és nem volt állandó helye a házban, ide-oda fordították, vándo
roltatták. Először bent állt a házban szoros kapcsolatban a régi tűzhellyel a
gógánnyal. Akkor még a kenyérsütésen kívül esetleg házmelegítésre is szol
gált. Szorosan a sódfal mellett állt, szája a gócaljába nyilt, füstje is a gócba
szállt (26. ábra, 1). Időközben csempés, cserepes lett a gócból, gógányból, a
szobamelegítésre elégnek bizonyult ez is. Viszont nem kívánatos meleg volt
a házban nyáridőben a kenyérsütés alkalmával. Ezért megfordították a beEthnog raphia-Népélet
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rendezést 90 fokkal, a sütőkemence testét kitették a z ereszbe, a szája pedig
a tűzfalon keresztül nyilt b e a gócaljba, a cserepes alá s onnan fűtötték. 58 (26.
ábra, 2). A továbbiak folyamán megszakították a két tűzhelyberendezés kap
csolatát, amennyiben a sütőkemence egy újabb 90 fokos fordulattal önálló
sult. Már nem a házból fűtötték, hanem az ereszből (26. ábra, 3). További
változat: a sütőkemence az eresz mögötti k a m r á b a kerül, amelyet néhol pit
varnak neveznek (26. ábra, 4). Végül, mivel kenyérsütéskor, különösen nyá
ron, kellemetlen meleget okozott a h á z b a n , kitelepítették az udvarba, külön
kis épületbe, a sütőházba (26. ábra, 5).59
Ez a fentebb részletezett kemence úgy méreteinél fogva, mint alakja
szerint nem lehet az ősi keleti szláv főzőkemence utódja, mert ez a székely
kemence mindig csak kenyérsütésre szolgált s alighanem csupán e célnak
köszönhette feltalálását. Ez a z a kenyérsütőkemence, amelyet én a n n a k ide
jén a tűzhelyhez tapadt süíőharangból eredőnek mondtam." 0 Ezt a sütőharang
sütőkemence elméletemet azóta máshol is látom igazolva. 01 A keleti szláv
világ kemencéje, ezzel szemben, több célnak szolgál. Házmelegítés az egyik,
főznek benne fazekakban és télen alusznak a tetején. A székelyek kis mére
tű kemencéje csak kenyérsütésre való, nem főznek benne s a tetején nem
lehet aludni, mert kupolás a formája. Ez a kemence aránylag újabb időben
került a székelyházba, még pedig valószínűleg akkor, amikor a székelyek a
kizárólagos állattenyésztésről áttértek a szemes gabonafélék termelésére is,
illetőleg amikor a kovászos kenyér sütése általános lett közöttük.
Azért a székelyház mégis csak a keleti szláv főzőkemence kultúrköré
be tartozott valamikor. A mostani nyilt tűzhely nem mond ennek ellent, mert
ez az egészen alacsony szintű tűzpad nem a germán are-ból ered (amely
m a g a s a b b sziniű), hanem a székelyek saját tulajdona, amelyet a n n a k idején
magukkal hoztak. Ezenkívül a z o n b a n v a n n a k még nyomok arra, hogy a
székelyek boronafalu h á z á b a n a régi időben mégis csak volt egy másik ke
mence, még pedig a keleti szláv főzőkemencéhez hasonló, amely a z o n b a n
idővel a székelyházból eltűnt. Kitették a házból mint alkatmatlant, változott
éietszokásaiknak már meg nem felelőt.
Arra nézve, hogy a székelyházban valamikor a szláv pec-nek megfele
lő kemence lett volna, igaz nincsen közvetlen és tárgyi bizonyítékunk. De
egy olyan nyelvi bizonyíték maradt fenn, mely ebben a kérdésben igen sú
lyosan esik latba. A sütőkemencét, a k á r bent van a ház valamelyik helyi
ségében, akár kint az udvaron külön sütőházban, mindig csak kemencének
nevezik. Ez szerintem arra mutat, hogy újabb eredetű. Ellenben a házbeli
nyilt tüzhelyes cserepest szokták pesf-nek is nevezni. A Magyar Tájszótár
szerint Csík- és Háromszék megyében, valamint a Nyitra völgyében pesf =
kemence. Pesí-alja a régi Tájszótár szerint — a k e m e n c e alja, Háromszékben
ált. a Székelyföldön. Brassó megyében is a z . 6 2 Pesf-mege — kemence möge
Háromszék, Székelyföld. 83 A pest-alja és pestalja-lik az én 1904 évi saját
gyűjtésemben is előfordul, szintén Háromszék megyéből.
Ezek az adatok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a pesí-en ke
mencét kell érteni és nem nyitott tűzhelyet. Hogyan egyeztethető ez a z o n b a n
azzal, hogy ma már nincsen is kemence ott, ahol a pest, pestalja,
pestaljalik
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é s pestmegye elnevezések élnek, hanem a nyilt tüzű csempés, cserepes nevű
füstfogót nevezik pesfnek.
Az kétségtelen, hogy a mostani nyilt tüzhelyes cserepes nem lehetett a
pest, mert a z zárt kemence volt. S ha most mégis a cserepes alját nevezik
pesf-a/jdnak, noha nincs felette zárt kemence, akkor ezt azzal a feltevéssel
érthetjük meg, hogy valamikor olyan kemencének kellett ott lenni, amelyet
pesfnek neveztek s amelynek a széja előtti helye azonos a mostani cserepes
alsó részével. A kemence már régen eltűnt onnan, de a szája előtti helyen
berendeztek egy s z a b a d tűzhelyet, amely fölé később cserénynek. g d g d n y n a k
vagy cserepesnek nevezett füstfogó készülék jött s ezen a z ujabb eredetű
tűzhelyen megmaradt az egykori pesí emlékül a pestalja elnevezés.
A keleti szláv világ főzőkemencéjének a neve minden szláv nyelvben
pec, pec, egyedül csak a bolgár-szláv nyelvben nevezik pesf-nek. H a te
hát a székelyek pesfnek nevezik m a azt a helyet, ahol tüzelnek, fel kell
tételeznünk, hogy azon a helyen valamikor a mai cserepes helyett egy pest
nevű és bolgár-szláv eredetű kemence állott. Talán nem véletlen az sem,
hogy a régi pest név éppen Háromszék megyében maradt fenn. (Mert az
általános Székelyföld helymeghatározás valószínűleg szintén csak Három
székre vonatkozik).
*
Háromszék megye területén a XI. s z á z a d b a n bolgár-szláv nép lakott
A Barcaság keleti szélétől kezdve s ettől keletre a háromszéki termékeny
síkság területén rendkívül sok szláv földrajzi eredetű név maradi fenn.64 Olyan
nagy számmal v a n n a k ott ezek a bolgár-szláv helynevek, mint sehol másutt
«gesz Erdély területén, Sőt egész Magyarország magyarlakta vidékei között
is kevés olyan akad, amely ebből a szempontból összehasonlítható volna.
Ezek a települések a magyarság (székelység) beköltözése idején vagyis a
XII. század végén, vagy a XIII. század első felében már mindenesetre
megvoltak. 65
Ezeknek a faluknak a szláv lakosai bizonyosan boronafalu h á z a k b a n
laktak, s a pesí nevű kemencéjük sem lehetett más, mint a többi szlávságé
köröskörül. Hogy milyen volt ez a bolgár szláv eredetű pest, azt bizonyosan
nem tudjuk, mert példány nem maradt fenn belőlük a Székelyföldön. Lehet,
hogy olyan volt mint az az ősi kemencetipus, amely a Székelyföld északi
határa mentén, a borgói havasok faluiban és Naszód vidékén még ma is
•megtalálható. De az is meglehet, hogy a harminc évvel ezelőtt Gyímes-Áldomáspatakon, Görbe Péter h á z á b a n talált régi székely-csángó kemencében
megtaláltuk- a régi pesfnek utolsó (bér megváltozott) p é l d á n y á t / 6
A gyimesi csángók egész települési területe valamikor a csíkmegyei
Szépviz községhez tartozott, lakosai pedig ugyancsak csiki székelyek, akik a
medence faluiból, d e leginkább Szépvizről rajzottak ki a Gyimes szoros völ
gyeibe. Feltehető hogy ezek a telepesek magukkal vitték minden egyébbel
együtt a régi kemenceformát is. S mivel tudjuk, hogy ilyen nagyon félreeső
szórványtelepüléseken sokkal tovább m a r a d n a k meg a régi szokások, tárgyak
és eszközök, feltehető az is, hogy ez a régi kemenceforma is megőrzött még
valamit olyan régmúlt időből, ami az innenső részen fekvő haladottabb egyéb
székely részeken mér régen elenyészett.
Ennek a régi gyimesi kemencének a részletes leírása megtalálható idé
zett helyen. 6 7 Itt csak azt említjük meg. hogy nem kupolás hanem h a s á b .alakú s a teteje lapos, tehát alvásra is alkalmas. Szoktak is rajta aludni. De
64
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ha ez már kétségtelenül keleti szláv eredetére mutat r mégsem egészen olyan
ez a kemence, mint amilyen a z eredeti pest volt, h a n e m i n k á b b a z á t m e 
neti állapotot mutatja. Itt ugyanis már a magyar székely eredetű egészen
alacsony s z a b a d tűzhely fekszik a kemence szája előtt. Ezen főztek szolga
fán lógó üstben és nem a kemencében, mint szláv vidékeken szokás. A nyílt
tűzhely felett pedig egy h a t a l m a s h a s á b a l a k u füst- és szikrafogó volt alkal
mazva, amelynek hornya a neve. (27. ábra). Már a kemence 'felfedezésekor
azt ittam, lehet, hogy ez a székely cserepesnek eredeti ősi formája. Most isazt vallom.
Hogyan történt tehát a mai székely tüzelőberendezés
kialakulása és=
fejlődése ?
A székelyek nézetem szerint ott találták a keleteurópai főzőkemencésfüstös boronafalu faházat, r.melyet
ők birtokba vettek, elfoglaltak. H i 
szen mint a megmaradt szláv föld
rajzi helynevek mutatják, beleültek
a háromszéki bolgár-szlávok fal
vaiba. Az egysejtű előcsarnokom
h á z b a n a pest nevű fözőkemence
állott. Mivel a z o n b a n a székelyek
a nomád pásztornépek módján a
földszínen levő nyilt tűz mellett
szolgafén lógó üstben főzték az éte
leket, nem felelt meg az ő követel
ményeiknek a zárt kemencében,
fazekakban való főzés. Valószínű
azonban, hogy nem távolították el
azonnal a kemencét a házból, mert
megismerkedtek téli időben való
CSIK-GYIMEb
jó tulajdonságaival, h a n e m megtol
dották az ő külön tüzelőberendezé
27. ábra. A gyímesi csángó-székelyek régi sükkel, vagyis a kemence szája elé
tüzelője. A = a tűz helye, B = a kemence nagyobb tüzpadot készítettek. Le
teste, C = góc-lába, D = hornya (füst- és het, hogy e célra csak megnagyob
szikrafogó vesszőfonásból), E = gúzsba (szolgafa). — Die alte Feuerstelle der Csángó- bították a régi k e m e n c e p a d k á L
Székler in Gyímes. A = Feuerplatz, B = Most már tehát nem a kemencében,,
Oten, C = Fuss des Rauchmantels, D = hanem a szája előtti széles tüzpaRauchmantel aus Rutengeflecht, genannt Hor don főztek, üstben.
nya, E = Kesselschwinge gen. Gúzsba.
A b b a n a pillanatban, amikor aszékelyek ezt az alacsony nyilt tűz
helyet bevitték a házba, gondoskodni kellett a tűz ártalmatlanná tételéről is.
Mert faházban nyitott tüzet legfeljebb a helyiség közepére lehet elhelyezni,
ahogy a z minden ősi h á z b a n így volt. De mivel ebben a h á z b a n már meg
volt a fal melletti kemence, a nyilt tűzhely az egyik gerendafal mellé került..
Tehát a védekezés gondolata a z o n n a l érvényesült, s ez végül a mai töké
letesnek mondható berendezésre vezetett. Kezdődölt a veszedelem ellen v a l á
védekezés azzal, hogy a gerendafal elé nagy lapos követt állítottak. K é s ő b b
még erősebben besározták ezt a falrészletet, sőt külön kis tűzfalat építettek
oda földből, kövekből.
Ezzel a z o n b a n csak a közvetlen láng veszélye volt megfékezve, de a
felszálló szikra még sok veszélyt rejtett megában. Lehet, sőt valószínű, hogy
már a pesínek is volt olyanféle szikra- és füstfogója, amilyen a többi idetar
tozó ismert kemenceformákon van. A tótok, ruténok szikrafogó és füstvezetőszerkezetei semmi esetre sem helyi vagy egy-egy néptörzshöz kötött találmá-
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nyok, h a n e m ősi s z á r m a z á s ú a k és valamikor a mainál sokkal nagyobb te
rületen voltak ismeretesek.
Amikor tehát a székelyek nyilt tűzhelye a pest szája elé került, csak meg
'kellett nagyobbítani ezt a füst- é s szikrafogó szerkezetet. Az egész tűzpad fölé
«kellett ezt húzni, amely célra a fal melletti kis kőfal is támasztékul szolgált s a
négyszegletes, egészen bizonyosan veszőből font és sárral betapasztott csere'nynek negyedik, s z a b a d o n álló sarka alá lábat kellett állítani. Es ezzel
megvolt a székely cserény, gógány, a mai cserepes elődje, végleges alakja.
A nyilt tűzhely szikrájának ilyenképen való ártalmatlanná tétele, a füst
n e k lehűtése és elvezetése nem ismeretlen másfelé sem. Sőt meglepő hason
lóságot mutanak fel egyes igen távol eső vidékek e tekintetben. így pl. a
finnországi Karjaiában, ahol szintén kemencéhez társult egy egészen alacsony
színtű tűzhely. Eleinte olt is kőlapokkal és „lángdeszkákkal" védekeztek a
«tűz veszélye ellen, 68 később a horni nevű svéd eredetű (horn)m füst- és
-szikrafogó tökéletesítette ezt a tüzelőberendezést. De míg pl. Skandináviában
a kemencéhez társult nyilt tűzhely délről került oda s a régi germán are,
-arin, (latin ara = oltár), szent tűz hetyének az utóda, addig a karjalai fin
nek nyilt tűzhelye a különálló ősi kofából került a ház kemencéjéhez.
Végül szólni kell még az üstben való főzésről és a szolgafa haszná
latáról. Ez tudvelevőleg a füzőkemence nagy területein — így pl. Oroszor
szág belsejében — teljesen ismeretlen. Ahol mégis szórványosan előfordul,
ott ez a finnektől vagy tatároktól való átvétel. A német kutatók azt modják,
íhogy az üstben való főzés germán eredetű szokás s ezt nem utolsó sorban
•a katlan szó germán eredetére alapítják. 70 A katlan nálunk Magyarországon
a tűzhely melletti befalazott üstöt jelenti, olyant, amely nem mindennapi ele
del főzésére, hanem általában valamely különleges célnak szolgál. (Mosás
hoz, lekvár-, szappanfőzéshez, állati eledel főzéséhez stb.) De hogy ez régi
átvétel volna, arra nincs semmi adatunk, véleményem szerint a magyar pa
rasztházba csak a XVIII. sz. folyamán kerülhetett, még pedig városi (német)
polgári lakásokból. 7 1 A székelységnél különben tudtommal szintén csak ujabb
idő óta ismeretes.
Ellenben a szolgafán lógó üst nálunk és a székelységnél nem germán
•eredetű. Lehet, hogy Skandináviában, a balti államokban meg egyebütt való
ban germán eredetű, a karjalai finn, a magyar és a székely üsben való fő
z é s a z o n b a n nem germánoktól ered, ezt mutatja mér a tűzpad szintjének
különbsége is.
Ez a főzési mód a népvándorláskor minden keletről jött népnek álta
lános tűzhelyi berendezése volt, tehát germánoknak, hunoknak, avaroknak s
a középázsiai és keleteurópai nomádpásztornépeknek egyaránt. A magyarok
-és a székelyek csakis ilyen tüzelőberendezést ismerhettek, s ezt ősi hazájuk
ból hozták magukkal.
A székelyek megszokott főzési módjukat a boronafalú faházban is meg
tartották, a pest nevű kemencét tehát sem főzésre, sem sütésre nem használták,
csupán télen fűtésre. Mikor a z o n b a n idővel a szikrafogás és füstelvezetés cél
jából a tűzhely fölé került cserényből
vagy gógánybói csempés és cserepes
lett, kiderült, hogy a házat ezzel is be lehet fűteni. Misem természetesebb
léhát annál, hogy a z i m m á r feleslegessé vált s különben is nagy helyet el
foglaló pesíet kitették a házból, illetőleg teljesen eltávolították. A k e m e n c e
•eltűnt, csupán a neve maradt fenn az átalakult tűzhelyen vagy egyes részein.
C s a k akkor, amikor a székelyek az eddigi kizárólagos állattenyésztésről átítérlek a szemes vetemények termelésére is és megtanulták a kovászos ke68
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70
11

Schier i. m. 221.
U. o. 200.
U. o. 221.
Dolgozatok (Szeged) Vll, 224, Népünk és Nyelvünk V, 65.

70

Cs. Sebestyén

Károly

nyer sütését, vált újra szükség a kemencére s ekkor valószínűleg ők maguk ta
lálták ki azt a kisméretű kupolás kenyérsütőkemencét, amely szerintem a sütő
harangból keletkezett s ezt a régi pesínek a helyére állították a cserepes melléSzerintem ez a történeti fejlődése a székelyház tüzelőberendezésnek.
V/.

Melléképületek.

A székelyház telkén található egyéb építményekkel nem foglalkozha
tunk teljes részletességgel, csak annyit közlünk ebből r amennyi esetleg a z
eredet kérdésének megvilágításéra szükséges. Azonkívül azért is kell ezeket
felsorolni s minden részletüket megnevezni, hogy ezzel a házra vonatkozóműszavak
sorát minél teljesebbé tegyük.
Viski Károly szerint a székelyek nem igen kertelik el a telket, mert a
kerítés nem embernek, h a n e m a jószágnak szól. 72 Ha van is igazság e b b e n
s a székely ebben hasonlít az alföldi magyarhoz, aki tudvalevően nem igen
szereli a kerítést, mégis azt tapasztaljuk a Székelyföldön, hogy ott c s a k n e m
mindig körül van kertelve az élet, élet-szer vagy a bennlevő. (Épség : az öszszes belső telek minden épületeivel.) 73 A székely az én tapasztalatom sze
rint, a legkülönfélébb kerítések készítésének valóságos mestere.
Anyaga szerint pl. megkülönböztetik a következő kerítésféléket: boronakert (fatörzsekből rakott kerítés), bxxrdék (leveles ágakból készült sövénykerí
tés), csapos-kert (vízszintesen fektelett faágakból, fiatal fenyőkből rakott kerftés), csipke-kert (tövis-kerítés), deszka-kert, gámor (ágakból, tövisekből könynyedén összetákolt sövényféle kerítés), gyepű (eleven sövény, tüskéből fonót'
kerítés), jászol-kert
(kétsoros sövénygát, melynek köze kövekkel van meg
töltve), korlát (fakerítés, deszkakerítés, palánk), kőkért (terméskőből rakott ke
rítés), léc-kert, lészás-kert (vesszőből font sövény kerít és), tevegető vagy vetegető (kerítés bejáróul szolgáló szakasza, amely úgy van készítve, hogy könynyű elszedni és megint visszatenni), libitáros (lécből készült mozgatható ke
rítés), rés-kert (vastag gályákból font sövény), sátoroskert (vesszőből font ke
rítés, mely tövissel vagy szalmával van befödve, ennek befedése kert-sátor
vagy kert-fedél), vessző-kert (sövénykerítés), zahara vagy zavora (hosszú fa
hasábokból vagy hasított pallókból rakott kerítés).
Alkalmazás i szerint v a n : compor-kert (a falu végén, az ú. n. tanór-kapxx
mellett kétfelől való kerítés), csűr-kert (a csűrudvart elválasztó vagy körül
kerítő kerítés), köz-kert (közbelső elválasztó kerítés), s bütü-kert (a telek végét
lezáró végső kerítés).
A kaput általában csak úgy különböztetik meg, hogy nagy-kapu
és
kis-kapu, van ezeken kívül még által-kapu
(a szomszédba nyiló közkapu)..
Közismert a székelyek galambbugos nagykapuja. Erről már igen sokat irtak^
sokan magyarázták és méltatlak, legfőképpen mint a népművészet egyik leg
szebb terméke. Voltak, akik a kapu alapján kísérelték meg a székelyház
eredet-kérdésének megoldását. Mivel a z o n b a n a galambbugos n a g y k a p u n a k
semmi része nincsen a székelyház kifejlődésében és a ház eredetének vizs
gálatánál semilyen szerepet nem játszik, mellőzhetjük ez alkalommal részle
tes tárgyalását és méltatását. Lesz alkalmunk ezzel a kérdéssel m á s helyen
külön és részletesen foglalkozni. Most csak néhány m ű s z a v á n a k felsorolásét
adjuk. A kapu három magas cserfaoszlopát feapu-ídfjnak vagy zabénak ne
vezik, egyébként kapu-bálvány a kapu oszlopa s ha az egyéb kisebb kapuk
nak a félfája be van fedve, akkor süveges-kapuláb
a neve. Ha a földbe ásott»
k a p u l á b vagy zabé alsó vége, bunkója idővel elkorhad, akkor megpótolják
a z oszlop alsó végét rák-lábba\.
72
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A körülkertelt életen belül a lakóházon kívül még más kisebb-nagyobb
egyéb építmény található. Ezek : a csűr (gazdasági épület, melybe a kicsépeletlen gabonát és a takarmányt télire raktározzák), a pajta (istálló), újab
ban mindkettő egy épületben is előfordul, akkor csűr-pajta a neve, a gabo
nás vagy hambár, kas, búza-szín (a kicsépelt szemes termények raktára), a
sütő-ház és nyári konyha, az árnyék vagy árnyék-szín,
vagy kocsi-szín (nyi
tott félfedelű kocsibeálló), a hízlaló-ól vagy disznó-akol, disznó-pajta,
a tyúk
pajta, a levél-szin (zöld ágakból összerótt lugasféle), a méh-szin.
Ezeken kí
vül előfordul még néhány toldalék a fenti épületek oldalán. Ilyen pl. az ár
nyék-alja (ugyanaz mint a fenti árnyék, árnyék-szin),
a ketrec vagy kotyec
(polyvatartó kamra vagy baromfiól), a törek-tartó vagy polyva-tartó, a tyúkrekesz, a koléca (a ház oldalához épített nyitott szín), végül a perváta (ár
nyékszék).
Ez a sokféle célnak szolgáló sok építmény természetesen nem mind
fordul elő együtt egy-egy háztelken. Csak egynéhány van meg úgyszólván
minden háznál, a többi a z o n b a n a gazda jómódja vagy szegénysége szerint
váltakozik.
A ház eredetének kérdésevei kapcsolatban a melléképületek vizsgála
tánál csupán az érdekel bennünke 1 , hogy az egyes építmények ősi tartozékai-e
a székelyházak, avagy újabb keletű divatnak vagy szükségletnek köszönik-e
létüket ? Ez azért fontos, mert ebből mindenféle következtetést lehet vonni.
Látjuk ezt igen szemléltetően Phleps székelyház-eredet elméletében. 7 4 Abból
kiindulva, hogy a s k a n d i n á v ház mellett már ősidők óta külön kis épületek
ben v a n n a k elhelyezve : a főző- és sütőtűzhely (eldhus), a kamara (bur) és
a külön lakóhelyiség (skali), s mivel a z erdélyi Érchegység háza mellett s
a székelyház mellett is külön sütőházat, külön csűrt stb. talált, Phleps azt
következteti, hogy itt a két háztípus közt szoros rokonság áll fenn. Ezt pedig úgy
magyarázza, hogy a fenti erdélyi háztípusok is keleti germán
nevezetesen
gepida eredetűek. Ezt a germán hagyatékot szerinte első sorban az Érchegy
ség oláhjai őrizték meg, ők vették ét a gepidáktól. Sőt szerinte a székely
csűr is egy ősi füstös házból fejlődött volna. Ha a z o n b a n Phleps nem indult
volna ki puszta külső látszatból, s nem á mai állapotot vette volna ősi ha
gyománynak, h a n e m ha megvizsgálta volna az érchegységi és a székely ház
nak és melléképületeinek eredetét és keletkezésének körülményeit, nem
állíthatott volna fel ilyen minden alapot nélkülöző fantasztikus eredetelmé
letet.
A székely csűr, mint a neve is mutatja, bizonyára német eredetű, d e
nem keleti germán, a z a z gepida eredetű. Ez csak a középkor vége felé kerül
hetett a székelyekhez az erdélyi szászok közvetítésével, akik viszont nyugati
hazájukból hozták. Ezen az sem változtat, hogy a székelyek csűre (bizonyo
san a szászoké is), eredetileg tiszta boronafalú szerkezetű volt, egészen úgy,
mint a ház és nem gerendavézas, mint amilyenek a németországi és rész
ben a z erdélyi szász és egyéb csűrök. Hiszen a szászok, bár kimondottan
gerendavázas építésű vidékekről érkeztek Erdélybe, itt az első évszázadok
ban boronafalú (tehát ősi erdélyi) h á z a k b a n laktak. Határozott bizonyítékot
szolgéltat erre maga Phleps a közölt 1769. évi adattal, mely szerint Nagysink
iiagyküküllőmegyei község határozatot hozott, hogy ezentúl senki se építsen
régi káros szokások szerint, fából úgy, hogy fatörzsre fatörzset rak, h a n e m
vagy téglával vagy kővel építse a házát, vagy ha arra nem telik, akkor ge
rendakeretbe foglalt vesszőfonásos falakkal, mert az erdők fája nagyon meg
fogyatkozott. 75 Egészen világos, hogy itt a régi káros szokás a boronafalú
építkezés volt s az ajánlott újabb szerkezet a gerendavézas, (és részben patics74
75
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falu), amely Erdély nagyrészén ma is ismeretes (Kalotaszeg, Alsó Fehér me
gye, Mezőség stb.).
így történt ez a székely csűrrel is. Eleinte boronafalakkal építették, a
lakóházak szerkezetének mintájára s csak újabb időben tértek át részben a
gerendavázas szerkezetre. A csűr különben nem helyi találmány és nem szé
kelyföldi fejlődés eredménye. A mai csűr, amely maggában foglalja a szérűt,
tehát a cséplőhelyet és a kicsépeletlen gabonakévék raktárát, ugyanilyen
kifejlett a l a k b a n előfordult Németországban, de el van terjedve a Szudétaországokban, a Kárpátok körül és Lengyelország legnagyobb részén, (Csűr
van még a Székelyföldön kívül Kalotaszegen, Aranyosszéken, Hunyad-, Szeben-, Bihar-megyében, a palócságnál, Somogy-megyében. Első okmányszerű
előfordulása az 1493. évből van,
A csűrre vonatkozó m ű s z a v a k sora a következő : állás (a csűr földje
fölött a két gerendafára készített gabonatartóhely, csűrpad lés), állásfa (fenti
állás gerendái), mások, általfa, csűr agya (a hiúnak az ülőn felüli része), csűr
bütüje (a csűr vége), csűr eleje (a csűrkapu előtti terűlet), csűr földje (a csépiőhely) csűr hátulja (a csűr mögötti terület), csűr hidja (a csűr földje, padló
zata), csűr világa (a csűrfedél udvar felőli ereszete). perje (a sarjútartó csűr
erkély alja v, padozata, ha fiatal bükk-, mogyoró- és gyertyán vesszőből
készült), odor (a csűr oldalrekeszei a középen fekvő cséplőhelytől jobbra
balra, amelyekbe a kicsépeletlen gabonakévékel rakják.)
Nem minden székely g a z d á n a k van külön istállója a ház mellett, d e
ha van, akkor sem hívják istálónak,
legfeljebb csak most újabb időben.
Régebben a z állatok külön épületét a pajta szóval jelölték, ahogy úgylétszik
valamikor egész Erdélyben nevezték. A lóistállót sokhelyen ma is kabolapajtának nevezik. A székelyek mint kiválóan állattenyésztéssel foglalkozó
nép, a régi időben nagy s z á m ú állatjukat (főleg szarvasmarhát) nem a falu
ban, hanem fent a h a v a s o k b a n tartották, Nyáron a havasi legelőkön éltek,
télidőre pedig a z ott épített pajtákban tartották az állatokat, ahová a télire
való szénát is raktározták. 76 A pajta — istálló elnevezés olyan általános és
kizárólagos volt valamikor, hogy mindenféle istállót és ólat pajtának nevez
tek és neveznek még jórészt ma is. (Hizó-pajta, disznó-pajta,
tyúk-pajta).
Ha kicsi és szűk az élet s azon nem fér el a külön pajta épülete, ak
kor a gazda felhasználja a csűr egyik részét istállónak. (A kis belsőség sok
szor együtt jár a kevés szántófölddel és kevés számú álattal). A csűr ilyenkor
félodrú lesz, mert a két odor közül az egyiket elveszik pajtá-nak, azaz istál
lónak. Az ilyen két rendeltetésű épületet nevezik csűr-paj'tának, újabban
csűr-istáí/ónak. Az ilyképpen elveszett félodor pótlására felhasználják a csűr
hiú egy részét. Itt rendeznek be odorféle rekeszeket a kévék eltevésére. Ilyen*
kor a z o n b a n változtatni kell az építményen. Emelni kell és tágítani. A pad
lástér m a g a s s á g á b a n rendesen erkélyszerű kiugrást készítenek, a sarjútartót,
amelyet a kieresztés nevű vendégfedél fed be. Ezeket a bővítéseket és er
kélyszerű kiugrásokat természetesen már nem az ösi^boronafalú szerkezetben
építik, mert erre, nincs tradíciójuk, ellenben a ma divatos új és városi
ácsmesterektől tanult gerendavázas szerkezetben. Phleps ezt az újabb időben
é s belső szükségből keletkezeit csörbővítést s az itt alkalmazott „nyugati
g e r m á n " gerendavázas szerkezetet a középkori várak védő- és vivófolyosóira, erkélyszerű tornácaira vezeti vissza, ami természetesen szintén képte
lenség. 77
A sütöház ma külön kis épület a székely életen, többnyire a telek
elején, szemben a ház ereszes oldalával, Van rá adat, hogy ezt az építményt
.még másképen szén-háznak, szín-háznak is nevezik a Székelyföldön. 78 (Vö.
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szén = tűz, parázstűz, Ormánság, 7 9 Szlavónia, 8 0 szén-hely — tűzhely, Szla
vónia, 81 szenes-ház = konyha, Szerem megye, 8 ' 2 Szlavónia). 83 Idetartozik még
a szén-szító = piszkafa vagy húzóvas, amellyel a tüzet felszítják, Erdővidék,
Háromszék, Marosszék. 84 M ó d o s a b b gazda ma már téglából építi, ezelőtt bo
ronóból is készült, néha sasfák közé rakott falakkal is. Kis zsindeiyfedésű
nyeregtető borítja az elég kis méretű házikót. Néha kihúzzák a tetőt egy-két
méternyire a bejárati oldalon s a két sarka alá lábat állítanak, hogy jobban
védve legyen a b e c s a p ó d ó eső ellen. Ez a nyeregtetős, előtornácos házikó
nagyon hasonlít arra az ősi előcsarnokos házformára, amely a történelemelőtti
időben egész Középeurópában el volt terjedve, s amelyből a görög megaron
is fejlődött. Nyilván ez a külső hasonlatosság vezette félre Ph/epset, aki azt
állítja, hogy az erdélyi Erchegységben az oláhoknál is megtalált e m e kis sü
tőházak tulajdonképen őscellák, s a rajtuk megtalálható oszlopos ereszetek a
germán előcsarnokos h á z maradványai. S mivel nemcsak ebben husonlít a
a székelyház a z Érchegység építkezéséhez, hanem egészen a székelykapuig
sok egyébben is, alkalmazni lehetne Phlepsnek az elméletét a székely sütő
házra is. U ugyanis abból az egyébként helyes meggondolásból indul ki,
hogy a parasztház telkén éppen a melléképü etek szokták legtovább meg
őrizni a z ősi szerkezeteket, tovább, mint a lakóház, mert ez h a m a r a b b van
kitéve újításoknak, modernizálásnak. Ezért gondol ő arra, hogy a csűr és a
sütöház ősibb a lakóháznál s így a l k a l m a s a b b az eredet megállapításához.
A székelyház esetében a z o n b a n ezt az elméletet nem lehet alkalmazni, mi
vel, mint mondottuk, ez a két melléképület nem ősi tartozéka a székely ház
nak, különösen pedig az olyan nagyon fontosnak vélt sütőház egészen új
keletű.
Az udvarbeli sütőházaknak újabb időben való keletkezése, mint a tü
zelőberendezés egyik legújabb fokozata, másutt is kimutatható. Az Elbától
nyugatra eső Németországban már igen régen elhagyta a sütőkemence a há
zat. Ellenben a szlávok között egyedül csak a Niederlausitz szorbjainál tet
ték ki a sütőkemencét, s ott a ház közelében külön sütőházban kapott he
lyet. 85 Zágrábtól délre eső horvát vidéken újabb időben szorult ki a sütő
kemence a házból. Az udvar közepére teszik, oszlopok által hordott tető alá,
amely az időjárás ellen védi. 86
Talán a z is mutatja, hogy nem ősi önálló életű építmény a székelyek
sütőháza, hogy igen gyakran Össze van építve egy vagy m á s udvarbeli mel
léképülettel. Egyszer a kocsiszínnel, másszor a szerszámos kamrával, d e né
ha még valamelyik óllal is egy tető alá kerüi. Van olyan eset is, hogy a sü
tőház a kocsiszínnel és a sertésóllal van egybekötve boronafalú házikóban.
Olyan elrendezésben is feltalálható, hogy a szintén boronafalú épületben ilyen
sorrendben következnek a helyiségek : csirkeól, félszer, sütőház, szerszámos
kamara. 8 7
Sok helyen valamivel nagyobbra építik a sütőházat s ilyenkor a ke
mence melletti helyet nyári konyhának
használják. A kemence szája előtti
padkén, d e leginkább a kemence mellé állított platten, plakten nevű takarék
tűzhelyen végzik el a főzést nyáron, télen a z o n b a n bent főznek a házban, a
cserepes alatt. Igen ritka helyen leginkább félreeső völgyek mélyén még ma
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is ágasfán lógó üstben főznek, sok helyen ellenben ma már a cserepes mellé
is takaréktűzhely van állítva.
A gabonás m ó d o s a b b helyen ma már kőből vagy téglából épül és cse
répzsindellyel van fedve a tűzbiztonság kedvéért. A múltban fizonban ez isboronafalú volt, sőt ha Udvarhelymegyében búza-színnek
nevezik ezt-az épü
letet, úgy ebből arra lehet következtetni, hogy ez ott valamikor csak a m o l y a n
szellős, ideiglenes szín-féle építmény lehetett. Azonkívül a vesszőfonadékból
készült gabonatartó a Székelyföldön is bizonyosan régtől fogva honos. K a s 
nak nevezik Háromszékben és hambárnak
általában a Székelyföldön.
Nem kell külön bizonyítani, hogy ezek a különféle gabonatarló épüle
tek sem ősi tartozékai a székely háznak.
Árnyék, árnyék-alja, árnyék-szín a neve a kocsiszínnek, félszernek, min
denféle limlomnak való nyitott kamarafélének. A szín, szín-alja ismeretes m á s 
felé is, eredete bizonyára összefügg a nyugati szlávok séní-jével, s talán en
nek emléke a székelységnél a szónak a mai szín-nél régibb szén változata.
A levél-szín nem állandó építmény, hanem alkalmi, zöld leveles ágakból öszszerótt kunyhó vagy lugasféle.
A hízlaló-ól vagy hizlaló-pajta,
a disznó-pajta
vagy disznó-akol egy és
ugyanaz, s legtöbbször boronékból rakott szilárd építmény, de lehet vesszőfonásos, kevésbbé időálló, félig ideiglenes tákolmány is. A koléca pedig a h á z
oldalához épített nyitott szín. A tyúk-pajtát és a méh-szini
csak azért említ
jük, mert a pajta és szín elnevezés újabb és m á s alkalmazását mutatják.
*
Sem a csűr, sem a sütőház, de a többi melléképület sem szolgáltat olyan bizonyítékokat vagy akár csak nyomokat is, amelyek a ház származá
sára világot vetnének. Ezek mind többé-kevésbbé újabb tartozékai a székely
háznak s ha nem is tudjuk pontosan megmondani, melyik mikor került a ház
hoz, annyi bizonyos, hogy mikor a székelyek a boronafalú faházat a bolgérszlávoktól átvették, mellelte még sem csűr, sem sütőhéz nem volt. Lehet, hogy
ezek helyett volt a szláv fe/eí-nek megfelelő építmény, de ennek a nyomát
ma már nem lehet kimutatni.
VII. A székelyház

viszonya

a szászok

és oláhok

házához.

A székelyek közvetlen idegen nemzetiségű szomszédai tudvalevőleg
részben az ú. n. erdélyi szászok, d e túlnyomórészt az erdélyi, moldovai ésoláhországi oláhok. Nemcsak valószínű, hanem egészen bizonyos, hogy ezen
é v s z á z a d o s szomszédság folyamén úgy a szászok mint az oláhok háza és a
székelyhez között valamilyen kölcsönhatások érvényesültek. Ezt a kérdést
azért kellett felvetni, mert voltak és v a n n a k olyan vélemények, melyek sze
rint a székelyek háza — egyesek szerint — az oláh háztól származik, mások
szerint pedig a székelyek a szászoktól tanulták meg a házépítést.
Az kétségtelen, hogy a szászok közelsége volt valami befolyással a szé
kely házra. Az erdélyi szászok Európának akkoriban legsűrűbben lakott és
valószínűleg legcivilizáltabb vidékeiről jöttek, s ők bizonyosan magukkal hoz
ták az akkori nyugateurópai épífőmesterség minden technikai vívmányát. Túl
nyomóan földmívelő népük között iparosok is voltak, tehát fel kell tételezni,
hogy házépítő mesteremberek is jöttek velük kellő s z á m b a n .
Ezek a nyugati jövevér yek bizonyosan tökéletesebb házépítőszerkezetet
hoztak, mint amilyent új hazájukban, az erdélyi földön találtak. Nyugateuró
p á b a n akkor mér az ú. n. gerendavázas
házépítés divatozóit s ennek szer
kezeié és technikai tökélye kétségtelenül különb és előbbrevaló az erdélyi
ősi boronafalú építkezésnél. A szószok alapította erdélyi városokban bizo
nyára ez az építkezési mód dívott mindaddig, míg a kőépítkezés a középkor
vége felé ki nem szorította. De hogy faluhelyen is ilyen módon építkeztek
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volna, arra nincsenek bizonyítékok. A Phleps könyvében előhozott a d a t en
nek ellenemond. 8 8
Annyit a z o n b a n el kell ismerni, hogy bizonyos technikai tökéletesítése
ket még a falusi házakon is alkalmazhattak, olyanokat, amelyek addig Er
dély földjén ismeretlenek voltak. Technikai javítások, találmányok, amelyek
a mesterséget előreviszik, a készítést megkönnyítik, h a m a r elterjednek min
denfelé, s ez az elterjedés soha sincsen tekintettel se a politikai határokra,
sem népi, nyelvi vagy nemzetiségi elkülönülésekre. Ezek a szászok által al
kalmazott technikai újítások bizonyosan elterjedtek Erdély m á s vidékein, így
a székelyek földjén is. De hogy mik voltak ezek, ma már nem lehet bizo
nyosan megállapítani. (Éppen így azt sem tudjuk biztosan, hogy mi tulajdo
nítandó az erdélyi magyar nemesi és úri udvarházak hatásának).
Mint m á s helyen említettük, a háztető szarufás szerkezetét valószínűleg
a szászok terjesztették el Erdélyben, ahol addig a szellemes, ragfás tetőszer
kezet dívott. Ők hozhatták ezt a tökéletesebb tetőszerkezetet Nyugateurópából,
s tőlük vették át a szomszédaik : magyarok és székelyek.
Az újabb időben elterjedt csonkakontyos
és a kétsíkú nyeregtető
elter
jedése a z o n b a n már nem vezethető vissza tisztén a szászok hatására, mert
valószínűleg általános városi hatás eredménye és a z újabb kor divata.
Hogy az oromfal egyik fajtáját Háromszéken itt-ott ge'bernek, 89 géber-fal90
nak nevezik ( < ném. Giebel), az már valóban városi szász eredetre mutat.
Alsófehérmegye magyar házán is gébernek nevezik, de nem az oromfalat,
hanem a homlokfal felett kiugró kis tetőrészletet. 91 Ez is szász hatás. A géber
szó különben, mint később látni fogjuk, ugyan ilyen értelemben belejutott a z
oláh nyelvbe, 9 2 de nem közvetlen a szászoktól, hanem magyar közvetítéssel.
Mivel a z o n b a n a géber, ill. a z oromfal a székelyház legújabbkori vívmányai
közé tartozik, nincsen ennek a szász h a t á s n a k semmi jelentősége a székely
h á z eredete szempontjából.
A zsindelyfedést
a székelyek bizonyosan régtől fogva ismerik, minthogy
a magyarság már a középkor folyamán megismerkedett ezzel a kétségtelen
német eredetű tetőfedésmóddal. (Zsindely szavunk, székelyesen zsendely, régi
német jövevény). Ismerte, mert bizonyosan látta a városi házakon, várkasté
lyok és templomok tetején és tornyain s valószínűleg az ő templomain is igen
korán alkalmazta. De & házán és melléképületein nem alkalmazta a székely
nép a zsindelytetőt, csak a legújabb idő óta. Az okokat megmondottuk m á s
helyen.
A házfedéllel függ össze, vagyis a n n a k egy jelentéktelen részlete az,,
amelyet a Magyar Tájszótár közöl Udvarhelymegyéből: spirom-szeg,
olyan
faszeg, amellyel a szarufát a koszorúfához szögezik. Ez a szó kétségtelenül
német eredetű s Erdélyben valószínűleg a szászok nyelvéből került a széke
lyekhez, bár erre nincsen közvetlen adatunk. A spirom-szeg
német megfele
lője Sparren-Nagel.
Gespärre, Gesparr, tájszólásban Gspiere, Gspiernagel. Hor
vátországban az ollólábas szarufás tetőszerkezet neve spire.9B A székelyek
különben derék-szögnek
nevezik.
Van még egy különös német eredetű jövevényszó a székelyek nyelvé
ben. Stempely vagy stömpöly : támasztékül alkalmazott vendégoszlop, pl. mes
tergerenda alá. 9 1 Ezt is Háromszéken jegyezték fel, de előfordul Kalotaszegen,.
Borsod- és Zemplén megyében is. Nem hiszem a z o n b a n , hogy ez a szó a_
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szászok közvetítésével került volna a székelyekhez, mert eltekintve attól, hogy
bajos volna elgondolni Zemplén- és Borsodmegyékig terjedő erdélyi szász
hatást, ez a szó a német nyelvben általános és a Stempel olyan gerendát
vagy fatörzset jelent, amellyel a b á n y á b a n a tárnák szerkezetét szokták meg
támasztani. Bizonyosan a Felvidék német bányászai terjesztették el s talán
a z erdélyi (radnai) bányák révén terjedt el Erdélyben is.
A székely cserepes nevű tüzelő eleinte csak vesszőfonásból készült,
hiszen cserepes csak azóta a neve, amióta cseréplapokkal borítják, vagy újab
b a n ezekből építik. Lehet, hogy a tűzhely füstfogójának ez a cseréplapokkal
való borítása az erdélyi szászok hatása alatt történt. A szászok ú. n. Lulher-kályhája tudvalevőleg szintén nem egyéb egy tökéletesebb és szilárdabban
megépített cserepesnél. Itt bizonyosan fennáll valamilyen kapcsolat.
A székelyhez hossztornáca
sem épülhetett az ősi borona-technikában,
•hanem a nyugatról eredő gerendavázas szerkezet terméke. Mint ilyen
•ez az épületrész egészen idegen a székelyházon, s bizonyos, hogy máshon
n a n került oda. Könnyen arra lehetne gondolni, hogy ez előtt meg volt a
szomszédos szászoknál s o n n a n került a székely népünkhöz. Ezt a z o n b a n
semmivel sem lehet bizonyítani. Az én véleményem szerint az erdélyi, fából
készült, oszlopos, mellvédes tornácok a középkori erődítések védőfolyosói,
illetőleg erkélyei utánzásaként készültek. Először a templomok fatornyaira
kerültek, onnan szálltak le a földszintre, bejáróajtók elé, védőnek, dísznek
s csak nagy sokára kezdték a lakóházak elé is építeni. Ez a folyamat nem
lörténhetett a XVI. századnál h a m a r á b b , a székelyház elé pedig legkorábban
e XVIII. század végén kerülhetett a tornác. Mint látható, ez sem bír jelentő
sséggel a székelyház eredetének kérdésében.
A székely csűr, miként a neve mulatja, valóban az erdélyi szászoktól
ered. Elég korán, talán még a középkor folyamén kerülhetett a székelyek
hez. A csűr nev'e a középfélnémet schiure-bő\ ered, ami szintén'Scheune'-t je
lent. A székelyek a mai csűr előtt is ismeretek valami ilyenféle gazdasági
épületet, a boronafalú pajtát, amely a z o n b a n nem a z „életen", hanem kint
a havasokon vagy hegyi legelőkön állott s az állatok tartására és széna rak
t á r o z á s á r a szolgált. A csűrt úgy látszik akkor vették át a szászoktól, amikor
elhagyták a kizárólagos állattenyésztést és áttértek részben a földmívelésre
is. Ekkor szükség volt a ház melletti csűrre.
A székely ház belseje is mutathat még (a fent említett cserepesen kívül)
szász hatást. A régi tipikus székelyház szobaberendezése ú. n. sarkos rend
szerű. Az asztal és a hozzátartozó padok a szoba s a r k á b a n állanak. Ez a
berendezés tipikus és jellemző a régi székelyházra. De éppen olyan jellemző
Magyarország m á s vidékeinek magyar házára is, Azért még sem lehet mon
d a n i , hogy ez eredeti vagy kizárólagos magyar kitelálás. Máshelyen volt al
kalmán kimutani azt, hogy ez általános európai a középkorból származó divat
volt, amely Európa m á s nyugati népeinél is általános, részben még ma is.^i.
H a tehát ugyanezt a berendezést megtaláljuk az erdélyi szászoknál is, még
nem bizonyos, hogy ezt a székelyek tőlük vették át. Ellenben az egyes bútor
d a r a b o k között bizonyosan van olyan, amelyet a székelyek közvetlenül a
szászoktól kaptak, amelyeket a városi szász asztalosok készítettek. Közismert
tény az, hogy a torockói festett virágdíszes ládát segesvári szász asztalosok
készítik, se és a brassói tulipános ládák valamikor egész Bulgáriában és
-Szerbiában el voltak terjedve, 97 még most is készítenek ilyeneket Oláhor;szag részére.
De mindezen fent felsorolt valódi és valószínű szász átvételek és egye95
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zések, még a b b a n az esetben is, ha valóban mind átvételeknek bizonyul
nának, nem leheltek semmi befolyással a székely ház eredetére. Tehát szósem lehet arról, hogy a székelyek a házépítésig és berendezést az erdélyi
szászoktól tanulták volna, ahogy ezt Kos Károly hirdette."
*
Máskép áll a helyzet az oláh ház vonatkozásai tekintetében. Itt m á r
sokkal több a lehetősége és valószínűsége, a kölcsönös egymásra h a t á s n a k
és esetleges rokonságnak, mint a szászok házánál. Mert itt sokkal nagyobb a r
érintkezési felület. Ha a z o n b a n sorjában számbavesszük a Székelyfölddel
haláros területek oláh háztípusait, már eleve kiderül, hogy ezek között (egy
nek a kivételével) nincsen a székelyházzal rokon háztípus.
A Székelyföldet északról olák és szász, nyugatról magyar, oláh é s .
szász lakosság területe határolja. Északra Beszterce-Naszód vidékén szászok!
ná és részben oláhoknál is két háztípus fordul elő. A kettő tulajdonképen
egy háztípusnak két különböző fejlődési foka. A lakóhelyiségből, pitvarból
és kamrából álló háromoszlatú háznak középen fekvő pitvara mennyezet
nélkül van, a s a r k á b a n van egy asztalmagasságú nyílt tűzhely, melyen lán
con lógó üstben főznek. (Borgó-Prund). A szomszédos lakóhelyiségben van
a hatalmas méretű kemence, szája előtt nyilt tűzhely van s e fölött sártapaszos vesszőfonásos füstfogó és kürtő, amely a pitvar falába vágott nyílásban
végződik. Néha takaréktűzhely is csatlakozik a kemence testéhez. A naszód
vidéki háztípus az előbbinek a modernizálása, amennyiben ennél a kamara*
helyett a pitvar másik oldalán egy másik lakóhelyiség van, amelyben ter
mészetesen az újabb fejlődésnek megfelelően, takaréktűzhely áll. Azonkívül
hozzá van építve a ház végéhez egy menyezetnélküli csűrhelyiség s ezen
túl még egy istálló is. A hozzátoldott részek is a házzal egy fedél alatt van
nak, Vuia R., aki ezt a háztípus könyvében leírja, ugy véli, hogy szabad?
tűzhelyes mennyezetnélküli pitvar rendkívül archaikus é s szerinte természe
tesen román eredetű, a lakóhelyiségekben található kemence a szabad tűz
hellyel ellenben keleti szláv hatás eredménye. A csűr és istálló hozzáfoldását újabb fejlődésnek tartja (a miben kétség nélkül igaza van) és a Beszter
ce-vidéki szászok befolyásának tulajdonítja. 100
Nem akarunk ez alkalommal Vuia ezen és m á s elméleteivel vitába«
bocsátkozni, lalán lesz rá alkalmunk máskor, most csupán azt jegyezzük
meg, hogy e mennyezetnélküli pitvar valóban ősi, d e nem oláh találmány,.
hanem a keleti szláv ház ősi seni-jének kései változata csakúgy, mint a
házbeli kemence és végeredményben az egész ház is szláv eredetű. A ház
hoz toldott csűr és istálló, valamint a pitvarnak asztalmagasságú nyílt tűz
helye is, valóban szász eredetű. Ennek a két háztípusnak csak annyi köze
van a székelyházhoz, hogy az is és ez is, abból az egysejtű, nyitott előcsarnokos ősi szláv házból fejlődött — de külön-külön úton — amelyben Erdély
nek Xí. századi szlávjai laktak.
A Székelyfölddel nyugatra határos Kolozs, Torda-Aranyos, Kis- és Nagyküküllő vármegyék területein előforduló háztípust, amelyet Vuia pitvaros- ke
mencés háznak nevez, jól ismerjük a kalotaszegi magyar füstös ház típusá
ban. Ez a háztípus el van terjedve a fenti megyéken kívül még Szolnok-Do
boka megye és Alsó-Fehér megye magyar népénél és természetesen ma m á r
még nagyobb területen az oláh népnél is. Oláh háztípusnak azonban csak
annyiban mondható, hogy mostan ők is lakják ezt az ősi eredetű, de ma'
már fejlettebb alakot mutató háztípust. H a háromosztatú a ház ami újabban
általános, akkor a közepén fekvő zárt pitvarhelyiség hátulsó részében áll eu
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hatalmas boglyaalakú sütőkemence, egészen alacsony földpadkán melynek
•a szája előtti részén nyilt tűzön szoktak főzni, vagy horogra akasztott üstben,
vagy közvetlen a parázsba állított cserépfazekakban, esetleg vasból való há
rom lábon. (Szerintük az első mód magyar, a második oláh, a harmadik
német-szász eredetű). Régi házakon nincsen mennyezete a pitvarnak, a b l a k a
sincsen s ha szalmafedésű a ház, akkor vesszőfonásos szikrafogó van a ke
mence és a íűzhely felett.
Ezt a háztípust már kevesebb szál fűzi az ősi erdélyi szláv házhoz,
mint a fentebb említett naszódvidéki házat, amennyiben ebből már eltűnt a
h a t a l m a s lakószobabeli szláv főzőkemence (a pest) s helyette, a szerintem
magyar eredetű boglyalakú sütőkemence került a pitvarba. Ahogy nem ki
zárólagos oláh ez a háztípus, épen úgy n e m tipikus oláh, s főleg nem ősi
oláh találmány. De még azt sem lehet m o n d a n i , hogy ezt a háztípust ők köz
vetlenül a szlávoktól vették volna át. A közvetítő itt is a magyarság volt.
Mivel a z oláh t u d o m á n y n a k csaknem minden ága nem mindig a tudo
mányos igazság keresésének, hanem igen sokszor a politikának szolgálatában
-áll, minden áron bizonyítani a k a r v á n a fellengős dákó-római eredetelmélet és
folytonosságot, ezért természetesen a házbuvárok is igyekeznek részüket kivenni
ebből a nemzeti munkából. S mivel az oláh nyelvben a háznak egyik elnevezése
casa, (mert hívják még locainta, odae és chilié néven is), nagyon természetes,
hogy ők ezt a n n a k bizonyítékául veszik, hogy a házuk is római eredetű.
Pedig a hoznak latin neve tudvalevőleg domus, s csak a jelentéktelenebb
házikónak, kunyhónak, kalyibának, kerti lugasnak, deszka bódénak stb.
latin neve a casa. Jellemző példának hozzuk fel erre a talán legnagyobb tu
d o m á n y o s tekintélyének, Jorga egyetemi tanár, történettudós, volt miniszterel
nöknek egyik német és francia nyelven, nyilván propaganda célból megírt
könyvét. 101 Az oláhok latin származását bizonyítandó felhozza többek között a
házat is amely szerinte római eredetű. Felhoz erre 19 a házra vonatkozó
latin eredetű műszót. Tizenkilenc latin eredetű műszó valóban igen nyoma
tékos bizonyíték volna még akkor is, ha nem vesszük is figyelembe a többi
száz vagy kétszáz nem latin eredetű házrészre, bútorra stb. vonatkozó mű
szót. Á m d e kiderült, hogy a 19-ből csupán 4 vonatkozik közvetlenül a házra
'(egy ötödik, s scara nem mindig lépcső, hanem leginkább csak létra). A
fent említett casa-n (kunyhó, bódé) kívül felemlíti a fereastra-i, (ablakot), csak
hogy az a négyszögű házfalnyílás, melyet ma fereastranak neveznek, a régi oláh
házon ismeretlen volt, viszont a ház régi világító nyílását szláv szóval oblocnak nevezték az oláhok is csakúgy, mint a magyarok s nem tudom nem magyar
közvetítéssel került-e hozzájuk ez i s ? Az oláh hreastra eredetileg nem az oláh
parasztház, hanem városi házak, templomok, kastélyok, várak a b l a k á t jelen
tette. Az usa, lehet, hogy n latin osftumbó! ered, mert hiszen a kunyhónak bó
d é n a k is van ajtaja, b á r - e z a latin szó nemcsak bejáratot h a n e m nyílást és
lorkolatot is jelent. Ugyanígy a comperemént
(másként coperis,
invelitoare)
n e m c s a k háztetőt jelent, s ezt talán csak újabb idő óta jelenti, mert általá
n o s értelme a 'befedés, betakarás* akármi mással is. A Jorga közölte 19 mű
szóból tehát mindössze csak négy vonatkozik esetleg talán magára a házra.
T o v á b b i három már nem a házra, h a n e m csak a ház bútorzatára vonatko
zik. De ezekkel is egy kis baj van, mert az ágy a z én tudomásom szerint a
népnél mindig csak pat (szláv), nem strat (lat. stratum), mert ez utóbbi csak
kerti ágyra s a z ecet-ágyra vonatkozik. (Szóval a z a különbség van a keltő
között, mint a német nyelvben a Bett és Beet között). A scaun valóban a la
tin scamnum fia, s ez ez oláh nyelvben padot és széket jelent egyaránt. Azt
persze nem említi a neves tudós, hogy ezenkívül még p a n c a - n a k és leginIkább íom"ta-nak nevezik ezt a bútort az oláh nép körében. Az asztal oláh
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neve mása (laf. mensa), de a régi időkben mindenfelé egészen alacsony, egy
arasznyi magas, kerek asztalokat használtak (ahol egyáltalán használtak), s
ezeknek a neve pl. Krassó-Szörény megyében még ma is soha,102 ami ugyan
nem római, hanem inkább ozmánli-török eredetre mulat. Ezek után a z o n b a n ma
rad még mindig 12 olyan szó, illetve tárgy latin neve, amivel Jorga az oláh ház
eredetét bizonyítani igyekszik. Hogy hosszúra ne nyúljon ezen nem egészen ide
tartozó kitérésünk, csak felsoroljuk ezeket a latin eredetű oláh
házrész-elneve
zéseket : ac (varrótű), degetar (gyűszű), harfece (olló), cu[it (kés), furculi[a (evő
villa), teak'a (téka, tok), vas (hordó), oala (fazék), gédeata (veder), pähar (pohár),
cupa (kupa), és végül ulcior (urna). Egészen világos képünk van tehát eme ró
mai eredetű oláh házról, amelynek részei és tartozékai a varrótű, a gyűszű, az
evővilla és a halotti urna ! Dehát mit csináljon szegény oláh házkutaió, ha nin
csen m á s latin eredetű műszava. Csak nem említi azt a nagyon sok szláv erede
tű és az elég tekintélyes számú magyar eredetű házrész és házszerkezeti mű
szót ? Erről majd később lesz még szó. most a z o n b a n visszatérünk az erdélyi
oláh h á z n a k egy olyan típusához amely különös figyelmet érdemel.
Erdélynek délnyugati sarkában, Hunyad megyében Hátszeg vidékén és
a z Erdőhátságban, valamint ettől északra, a Fehér Körös felső folyása, a Bi
har és részben az Érc-hegységben, a mócok földjén, létezik egy igen réginek
tetsző háztípus, természetesen szintén boronatalú, régi példányain igen m e 
g á s szalmatetővel. Elvétve másfelé is előfordul, távolabbra a fent jelzett vi
dékeken, de mindig csak igen félreeső, nehezebben hozzáférhető helyeken,
szórványosan.
Ez a kisméretű ház csupán egy lakóhelyiségből, és egy ablaktalan, tűz
helynélküli kamarából áll. A két helyiségnek a ház s a r k á b a n képzett kis nyi
tott pitvarból (amelyet R. Vuia ft'rnai-nak nevez) 103 van a bejárata. A lakó
helyiségben van egy tűzhely az ajtó melletti házfal és a hátulsó fal sarká
ban, amely feltűnően hasonlít a székelyek régebbi, primitívebb gógányához.
Egészen alacsony tűzpadja felett van egy négyszegletes fakereten nyugvó,
csonkagúla alakú füst- és szikrafogó, sározott vesszőfonásból. U. n. tűzfala és
sódfala a z o n b a n (még) nincsen, góclába sincs. Mivel a füstfogó az igen ala
csony helyiség mennyezetéig ér, ahhoz van erősítve s az alsó fakeretet egy
szintén a menyezethez erősített, vagy o n n a n lelógó vékonyabb rúd tartja. A
füstfogó felső nyílása felett, amely közvetlenül a padlástérbe nyílik, van egy
felhengeralakú, kosárformájú külön szikrafogó ráborítva, amelynek egyik ol
dalán tódulhat ki a füst a p a d l á s b a . Kéménye persze nincsen. A füstfogó
alatti nyílt tűzhelyen a z o n b a n nem szolgafán lógó üstben, hanem vasból való
háromlábon álló edényekben főznek, a hosszú fahasábok alátámasztására
pedig szintén vasból készített, ú. n. tűzkulyákat alkalmaznak. (Nem s z a b a d
a z o n b a n elfelejteni, hogy a híres hunyadmegyei vasgyárak közelében va
gyunk). Kenyeret (málét) bujdosó alatt sütnek a nyitott tűzhely padkáján.
Vuia említett könyvében ezt a háztípust nem egészen helytállóan „ka
m a r á s - h á z n a k " nevezi, 104 mivel ez az elkülönített (és csupán raktárnak szol
gáló) kamara, szerinte m á s oláh háztípusokon ismeretlen. Helytelen a z a
megállapítása is, hogy ez a kamra osztódás útján keletkezett, vagyis hogy a
lakóhelyiségből választották el. Ez a ház minden részletében hasonlít a ré
gebbi székelyházhoz 1 0 5 s kialakulása is ezzel egyformán történhetett. Az ősi
egysejtű nyílt tornácos ház pitvarát először két oldalt kerítették körül, aztán
megosztották ezt az ereszt. így keletkezett az ablaktalan kamra és a nyitott
saroktornác. Ez a ház előfordul még külön hossztornáccal is, ez a z o n b a n bi
zonyosan újabb fejlemény. Még a ház belső berendezése is tökéletes m á s a
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a székelyháznak. A lakóhelyiségnek sarkos berendezése a két hosszú lócával (laoi[a), a sarokban álló asztallal, a falon függő fopase-val (fogas) raj la
egy sor canceí-ekkel (kancsók), a tornácon néha a gabonatartó hímbar (hambár) sem hiányzik.
Vuia a könyvéhez csatolt térképen egyformán jelzi ennek a háztípus
nak fent körvonalazott vidékeit és a Székelyföld keleti (Csík és Háromszék)
részeit, tehát tisztában van a két ház rokonságával, de a könyve szövegében
ezt egy szóval sem említi. Vagy nem tudta vagy nem merte összehozni a két
távoleső országrész háztípusait.
Itt persze közvetlen átvételről szó sem lehet. Sem a székelyek nem ve
hették át ezt az állítólag ősi oláh házat, sem az oláhok nem hozhatták ezt
ide a Székelyföldről. Kétféleképen lehet magyarázni e két háztípus rokonsá
g á t : 1. Mindkét háztípus az ősi erdélyi nyitott előcsarnokos h á z n a k önálló,
egymással p á r h u z a m o s fejleménye. 2. Valamikor régen ez a háztípus sokkal
nagyobb területen volt elterjedve, olyan nagy és Összefüggő területen, amely
m a g á b a n foglalta a Székelyföldet és Hunyadmegyét is. A közbeeső területe
ken aztán idővel elenyészett ez a háztípus, m á s házformák szorították ki s
csupán e két szélső, félreeső területen maradt meg. Én ezt a második ma
gyarázatot tartom valószínűbbnek.
Nem hallgathatom el a z o n b a n a következő feltevésemet. Ha arra gon
dolunk, hogy Hunyadmegyének Hétszeg vidékét a magyarság már a X. szá
zad végén és a XI. század kezdetén foglalta el, és ez a középkorban is még
tiszta magyar lakosságú föld volt, s csak a szélein volt gyér számú szlávság, 106 s arra, hogy az érchegységi mócokat is mér sokszor mondották eloláhosodott magyaroknak (mert igen sokban elütnek a többi oláhoktól), akkor
nem vethetjük el azt a feltevést sem, hogy ez a háztípus tulajdonképen m a 
gyar volt. A magyarok alakították ilyenné az ősi szláv hajlékot. Sőt ha igaz
és helytálló Asztalos Miklós elmélete a székelyek letelepedéséről, 107 amely
szerint a székelyek a szászok bevándorlása idején a Marostól délre, a Küküllő és az Olt között valamint a két Küküllő között laktak, s a székelyek
nyugati ága, a Szász-Sebes, Szész-Orbó és Szász-Kézd körül lakók, keletre
vándoroltak, mert földjüket át kellett engedni a bevándorló szászoknak, akkor
ez a különös háztípus az ő révükön került keletre, a Sepsi-, Orbai- és Kézdiszékbe s onnan tovább Csíkba.
*
Mindezekből kitetszik, hogy a mai székelyház nem lehet oláh eredetű.
Hol voltak az oláhok még akkor, mikor a székelyek letelepedtek mai hazá
jukban !
Ha a székelyház oláh eredetű volna, akkor mindenekelőtt a ház részei
nek műszavaiban jutna ez kifejezésre. Itt a z o n b a n nem tudunk kimutatni
egyetlenegy átvételt sem. Mert az iszkola (fenyőből vagy bükkfából hasított
nagyméretű zsindely) először nem általános használatú (egyetlen egyszer van
közölve Háromszék m.-ből), d e nem is szerkezetbeli, tehát nem típusalakító
hatású. Sőt valószínűleg nagyon is újkeletű átvétel, mert az ősi székelyház
mindig csak szalmával volt fedve. Még a kuptor, kuttor (füstfogó a tűzhely
felett) fordul elő a székelyházon, de ez is igen szűk területre lokalizálva. Ezt
a tűzhelyi berendezést a z o n b a n sehol sem ismerik a Székelyföldnek nagy és
sokféle lerületén, c s u p á n a Kisküküllő felső folyásának n é h á n y falujában, s
így csak helyi jelentőségű és valószínűleg újabbbori átszivárgás. 108
A székely házzal kapcsolatban tehát nincsen oláh nyelvi átvétel. Annál
több és fontos ilyen magyar műszó van a z o n b a n kapcsolatban a z ú. n. oláh
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házzal. Ügy látszik, a magyar, ill. a székely háznak igen nagy szerepe volt
az oláh ház kialakulásában, mert az oláhok nyelvébe olyan m a g y a r mű
szavak kerültek, amelyek lényegbevágóak, szerkezetbeliek és (ípusalakító
hatásúak. Ennek a magyar nyelvi hatásnak két rétege mutatható ki : 1. ma
gyar m ű s z a v a k átvétele, és 2. fordítások a magyar nyelvből, melyek m á s
nyelvből nem magyarázhatók.
1. A boronafalú faháznak első és legfontosabb gerendája az, amely a
házfal alapjául szolgál, amelyet tehát különös gonddal kell kiválogatni, mert
ez a ház talpa. Ta/p-gerendának nevezi a székely, de Kalotaszegen és Du
nántúlon is ez a neve. Háztalp, ajtófafp, kamara/a/p, tornácía/p és talpas ház.
A boronafalú oláh házon ugyanígy nevezik a legalsó g e r e n d á k a t : talpa a
neve, talpa lunga v. talpa d'ialunga (hosszú talp), talpa d'in curmedis (kö
zéptalp), talpa prispei vagy talpa tírnajului (tornáctalp). 1 " 9 Ezek nem szórvá
nyosan előforduló elnevezések, hanem általánosak, amit az is bizonyít, hogy
a talpa ilyen értelemben kelekerült az oláh köznyelvbe és innen az oláh
szótárakba. A jelentősége pedig az, hogy az oláhok a talpas faház építését
az erdélyi magyaroktól és székelyektől tanulták. Mert az ki van zárva, hogyha
saját házuk lett volna, ennek legfontosabb gerendasorát idegen nyelvnek a
a szavával nevezték volna el, ill. saját oláh nyelvű elnevezését a magyarral
cserélték volna fel.
A régi boronafalú faháznak egy másik nem kevésbbé fontos gerenda
sora az ú. n. koszorúfa. A koszorúfa négy gerendája a házfalak felett levő
legfelső gerendasor, illetve a háztető legalsó, legfontosabb, alapját képező al
katrésze. Koszorú módjára kerüli meg a ház felső részét mind a négy olda
lán, ezen nyugszanak vagy erre támaszkodnak alsó végükkel a négysíkú
kontyfedél szarufái. Csak az ősi háztetőkön van igazi koszorúfa, az újabb
szerkezetű háztetőkön a szarufák már nem koszorúfákra támaszkodnak. Te
hát ősi tartozéka a háznak. De ez a szerkezet és elnevezés nem korlátozó
dik a Székelyföldre, de még Erdélyre sem (Kalotaszeg, Aranyosszék, Hunyadmegye), hanem Magyarország m á s vidékein is ismeretes a régi h é z a g o n .
(Szatmár m., Nagykunság, Békés m., P á p a vidék, Kemenesalja, Balatonmel
lék, Hetes, Göcsej, Ormánság). Ezzel csak azt akartuk kimutatni, hogy a ko
szorúfa, mint az ősi magyar háznak legfontosabb tetőrészlete, nem helyi je
lentőségű a Székelyföldön, hanem általános magyar tulajdon.
Mit szóljunk a z o n b a n hozzá, ha azt látjuk és olvassuk, hogy az oláh
faháznak ugyanezt a gerendasorát, a tetőnek ezt a legfontosabb részletét cosoroabe, 110 cusurauä111 néven ismerik egész Erdélyben, sőt még azon innen is,
a Temes völgyének Lúgos vidéki oláh falvaiban. 112
Ha nem volna más, ez a két a d a t egymagában is eléggé bizonyítaná
az erdélyi és magyarországi oláh faház magyar eredetét.
A pöf/csfallal való építkezés közismert régi magyar építkezési mód fő
leg a kőben és fában szegény Alföldön. A palócföldtől Bereg és Szabolcs
megyéig, a Nagykunságtól Szalonta vidékéig, Szatmár és Szilágy megyében,
Kalotaszegen és Alsófehér megyében ismeretes. Nem lehet csodálkozni tehát,
ha a Szatmár és Szilágy megye területén élő oláhok is ilyen szerkezetű há
zakat építenek és ezeket poh'cí-nak nevezik. 113
A vályogos építkezés olyan közismert az egész magyar Alföldön, hogy
előfordulását igazolni sem kell. Erdélynek az oláhok által megszállt részének
nyugati határsávján, tehát a z Alföld keleti peremén, valai.únt a Bánát TemesTorontáli részén általános ez az építkezés a z ottani oláh lakosságnál is, d e
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újabb időben Erdély középső részén, a fátalan Mezőségen is nagyon elter
jedt. Az oláhok itt uätoayä-nak nevezik. 114
Hogy a vesszőfonásnak milyen nagy jelentősége van a magyar nép éle
tében és kiválólag a népi építkezésben, azt a néprajzzal foglalkozók előtt nem
kell külön hangsúlyozni. Az e körbe tartozó magyar cserény szó nem szláv
jövevény, mint régebben hitték, h a n e m Mészöly Gedeon megállapítása sze
rint ősi magyar szó. U o Ez a z o n b a n nemcsak vesszőfonadékot jelent, h a n e m
sok egyebet is, olyant is, ami ma már m á s anyagból készül, d e valamikor
vesszőfonadékból való volt. Ajtó, szénatartó, kapu, kerítés. Kalotaszegen a
régimódi pitvar kemencéjét hívják csere'nynek, a Székelyföldön a szabadtűz
hely füst- és szikrafogóját, Udvarhely megyében a nyitott tűzhelyet, vagy a
tűzhelynek egy falrészletét. De még Dunántúl is például P á p a vidékén cserény-fonás a vesszőből font és sárral betapasztott házfal, és a Bakonyalján
a banyakemencét nevezik cserénynek. Alsófehér megye magyar házain, va
lamint Kisküküllő megyében a konyha kemencéje feletti boltozat vesszőből
van fonva s ennek a neve cserény. A Székelyföldön általában így nevezik n
pitvarnak vesszőből font padlását.
Ha tehát a bánáti oláh h á z a k b a n a pitvar vesszőfonásos mennyezeté
nek az oláh neve cerime,116 és a hunyadmegyei oláh ház nyílt tűzhelyének
vesszőből font füst- és szikrafogójának a neve serini vagy cerii,ni vagy ceriní,118 ez a n n a k a bizonyítéka, hogy ezekkel is a magyarok révén ismerked
tek meg.
A magyar szoba szót az oláhok kétféle értelemben vették át. Ez a szó
tudvalevőleg a magyar nyelvben eredetileg a fűtőkemence, illetve a kályha
jelölésére szolgált, de ez a z értelme nálunk már feledésbe ment. Eleinte az
olyan lakóhelyiséget nevezték (másoktól való megkülönböztetés céljából) szobaház-nak, melyben szoba, vagyis fűtőkemence volt, mint ahogy az olyan
kemencét, amely kályhákkal (kályhalapokkal) volt kirakva, eleinte
kályhás
kemencének,
kályha-kemencének
hívták. Mindakét esetben, mint annyi m á s b a n ,
idővel elhagyták az összetett szónak utótagját s a tárgy jelölésére csupán az
előtagot használták. Tehát a fűtött helyiséget már nem szoba-háznak, hanem
s z o b á n a k s a kályha-kemencét
kályhának
kezdték nevezni. Az oláhok, mint
sokban elmaradott és kezdetleges életszínvonalon, a forgalomtól félreeső vi
dékeken élő nép, sok művelődéstörténeti és nyelvi régiséget őriztek meg, így
megőrizték ezt a magyarságtól átvett régiséget" is s még ma is sóba néven
nevezik a tökéletesebb fűtőkemencét, 119 azt amit mi már régen kályhának ne
vezünk. Ez sem helyi jelentőségű átvétel, hanem általános s az oláh nyelv
nek, csaknem egész területére kiterjed. Van azután olyan sóba is, amelynek
a z egyik oldalán egy mélyedés van, közlője szerint „un fel de cor/ona§" 130
(valami katlan-féle), mert az oláh nyelvnek cotlon szava katlant, öblöt, odút,
lyukat jelent, a coí/oana pedig szintén katlant és falrést. És hogy a kemen
cénél maradjunk, meg kell említeni itt, hogy a kályha szót is, nem a német
nyelvből vették át közvetlenül, h a n e m a magyar nyelvből került az oláh
nyelvbe, ahol a kályhacserép, kályhalap neve cahale,121 és a cuptor d e cahla
cserépkályhát jelent, Bukovinában is egyszerűen csak cahla a házbeli fűtő
k e m e n c e neve. 122
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A magyar szoba azonban újabb értelme szerint is belekerült az oláh
nyelvbe, a bánáti oláhok a lakóhelyiséget nevezik soba-nak,123 s mint a ma
gyarban van nagy szoba és kis szoba, úgy itt sóba maré és sóba mica a ne
vük.124 Nem tudom ugyan lokalizálni, de mivel oláh közszótárban van, köz
használatúnak kell lenni a szintén magyar nyelvből átvett /ocas, locasuri,
locate, lakás, lak, lakely értelemben.
A mármarosmegyei oláh háznak két oldalán végigfutó faoszlopos hossz
tornácnak oláh neve safra,125 ami kétségtelenül a magyar sátor szó átvétele.
A bánáti oláh házon található ambit1'26 (a bejárat előtti rövidebb tornácféle)
sem lehet egyéb, mint a magyar ambitus átvétele. Legérdekesebb azonban
az, hogy a Prahova hegyvidékének oláh házán a tornácot ceraacu/-nak (nyil
ván a török cserdak, amiből a magyar csárda lett), azonkívül még fodorul,121
tehát folyosónak nevezik. Ugyanezt a fbísoru/-t én is feljegyeztem ezelőtt har
mincnyolc évvel a lugosvidéki oláh házról. Egyébként általánosan elterjedt *
farnál (tárnái)128 elnevezés, s bár jól tudjuk, hogy a magyar tornác is idegen
jövevény (de nem a német Turmhaus-ból, ahogy B. Schier gondolja129), az
előbbiek alapján mégis azt hisszük, hogy ez nem közvetlenül a szlávoktól
került az oláhokhoz, mint inkább magyar közvetítéssel.
A háztetőre vonatkozólag is van magyar nyom az oláh házon. A szaru
fákra szegezett íeceket általánosan /et130, lat, leatisi és a lécezés láiueala132.
Újabb átvétel a magyar nyelvből a csonka-kontyos tető jelentésű cionca és
§u£133 (a sutából), ami azt mutatja, hogy ezt az újabb tetőformát a magyarok
tól tanulták el,
Azt már fentebb is említettem, hogy az erdélyi oláh ház lakóhelyisége
ugyanolyan berendezésű, mint a magyaroké és a székelyeké. Megemlítettem
ott a rbgase-t,n4 amelyen egy sor erdélyi cánceiVih sorakozik. Még az ajtó mel
letti sicrini vagy ladam említendő, bár mindkettő a magyar nyelvben is jöve
vény, de itt olyan régi, hogy feltehető a magyar közvetítés az oláh nyelvbe
amit a többi között ez a kapcsolat szekrény-láda is bizonyít. Említsük még
meg a ház belsejéből, hogy az erdélyi ház ablakán levő párkány-deszka neve
parcam137, a fából készült ajtókílincs cleanta,138 az ajtón van záuorm vagy
rátez,uo sőt újabban már vasból való lácataul is kerül rá, melyet az oláh
iacéfus143 készít. Ilyen cleanta és lácata még a bukovinai oláh házon is talál
ható ! (A magyar kilincs szó ófrancia jövevény a nyelvünkben.)
Az aranyosszéki székelyek jószágnak mondják a háztelket.143 Ne csodál123
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kőzzünk tehát, ha azt olvassuk, hogy az erdélyi oláhok is íosag-nak mondják
a házat és birtokot. 144
A hunyadmegyei oláh „ k a m a r á s h á z " camara-ja 1 4 5 nem valószínű, hogy
akár szláv, akár német közvetlen átvétel volna s a mezőségi oláh ház k a m a 
rája sem. 116 A bánáti oláh ház spaisulH1 (éléskamra) és stalogliH (istálló) nevű
helyiségei bizonyosan újabb keletűek az oláh házon. A geber (nyeregtetős h á z
oromfala) nem közvetlen szász hatás az erdélyi oláh házon, mint Vuia gondolja; 149
ennek ellentmond a szó alakja. Ezt is a székelyektől vették át, ahol a német Giebelből lett a magyar géber. A német eredetű surí-ban 150 megőrizte az oláh nyelv
a szász csűrnek egy régebbi szóalakját. Viszont az oláh sopron, sopronuí és
§ o p r u P l a székelyföldön is ismert sóp, sop, sopa, supa (félszer, szín, fáskamra) 152
átvétele, hacsak nem közvetlenül a szászok nyelvéből került a z oláhokéba.
A cserénynek megfelelő lésza tudvalevőleg szláv jövevény a magyar
nyelvben, d e hogy az oláh leasa}bä (széles sövény) közvetlen szláv átvétel
volna, nem tudom. Lehet, hogy itt is magyar közvetítés áll fenn. Tudjuk, hogy
a bálvány nem eredeti magyar szó, mégis mikor azt olvassuk, hogy a z oláh
faház alá rakott alapköveket bo/ouan-nak 154 nevezik, arra kell gondolnunk, hogy
ez csak a magyar nyelvből való átvétel lehet, mert a keleti szláv nyelvterület
(ahol szintén alkalmaznak ilyen talpköveket), nem ezzel a szóval, hanem
egészen másokkal nevezik ezeket. 155 A rend szó is szláv eredetű a magyar
nyelvben. A székelyházon rend: egy sor boronafa köröskörül a házon. Rendfa, rendit kerülve, közkeletű elnevezések a székely házzal kapcsolatban. H a
tehát azt olvassuk az oláh házról, hogy „facand un ránd de jur imprejurul
casei",' 5 6 akkor a z egészen bizonyos a székely szóhasználat teljes átvétele.
2. A második rétegbe tartoznak az olyan oláh elnevezések, amelyek
magukon hordják a n n a k a jelét, hogy egyszerű fordításai a megfelelő magyar
kifejezéseknek.
A feoszorúfdf, mint fentebb láttuk, az oláh nyelvben is valamikor a m a 
gyar koszorú szóval jelölték, újabb írásokban, ismertetésekben már sehol sem
lehet ezzel a régi magyar eredetű szóval találkozni. Ma az oláh szerzők is
rájöttek ennek a gerendaelnevezésnek magyar eredetére s ezért szándékosan
kerülik : m á s szó h i á n y á b a n egyszerűen lefordítják oláh nyelvre : koszorú =
conuna. Az 1910-ben megjelent Pamfile-íéle könyv 157 még cosoroabe, cosforoabe
néven nevezi a koszorúfát, de az 1937-ben megjelent Vuia-féle kiadvány 1 0 8 már
elhallgatja ezt a szót és helyette a conuna-t alkalmazza. Csupán egy helyen,
a szilágymegyei Paticsfalu ház faszerkezetének rajzán (34. ábra) felejtette rajta
a cusuraua
elnevezést.
Az oláhok a lakóhelyiséget általánosan az odae vagy chí/íe' 59 szóvaf
jelölik, újabb időben a sóba szóval is. Ha mégis azt látjuk, hogy Erdélyben
casa-nak (ház) mondják a lakószobát és különösen (a székelyek szokása s z e 144
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rint) a casa cea micä (kis ház),160 casa cea mare™1 (nagy ház), case de dincolo]ü'2 (túlsó ház) kifejezésekben, akkor lehetetlen nem arra gondolni, hogy
ezek egyszerű fordítások a magyar nyelvből. A székelyek az újonnan fel
rakott boronafalakra bolhaszegeket vernek fel, amelyek tartják a falak sározását. Az oláhok ugyanúgy készítik el a boronafalakat, ők is vernek be ilyen
faszegeket a gerendákba s ezeket purcei-nek103 (bolha) nevezik. Ugyanilyen
fordításnak tetszik az, amikor a tornácoszlopokat (a székelyeknél lábak, Ka
lotaszegen lábfa, a Fehér Nyikó völgyben lábfa-tartó), picioarele prispei-nek1^
azaz tornác-lábaknak nevezik.
A s/eme, slemnea (szelemen), stre^ina (eresz, eszterhaj), stálp (oszlop),
prispa (tornác), chiler (pince), uatra (tűzhely), pod (padlás), barnele (borona),
pop (mestergerendát tartó oszlop), zäbrele (rácsos mellvéd a tornácon), pridvor
(pitvar), ograzile (tornác), pivni\a (pince), podrum (pince), cobältea[a (istálló)
obloane (ablaktábla), s.andrama (szín, pajta), stodola (szénatartó), burduf(böndős ablak), prag (küszöb), elet (kamra), grinda (gerenda), camni{a (tűzhely),
grajd (istálló), lavi\a (lóca), podisor (tálas), pomnol sütőkemence padkája),
horn (füstfogó), blana (ablakkeret), aulia, vore[, ogroda, ocol (udvar), stb., stb.
szavak persze nem magyar eredetűek. Hogy honnan valók, annak kutatása
már nem a mi feladatunk. Az azonban bizonyos, hogy nem dákó-római ha
gyaték.

Ha a székelyek az oláhoktól tanulták volna a házépítést, szóval ha ők
az oláhok házát vették volna át, akkor a ház és részeinek műszavai nagyrészt
oláh eredetűek volnának. Ezzel szemben azt látjuk, hogy ilyenek egyáltalán
nincsenek, sőt ellenkezően, az oláh házon csak úgy hemzsegnek a magyar
eredetű elnevezések. De még hatással sem volt az oláhok háza a székely
építkezésre. A székelyek már régóta birtokában voltak annak az ősi boronafalú faháznak, sőt már az eresz továbbfejlődésén s a tüzelőberendezés át
alakulásán is túl voltak, mikor az oláhoknak még nyomuk sem volt Erdély
földjén.
..
VIII. Összefog la lás
Össze akarjuk foglalni most végül mindazt, amit a székely ház
eredetéről és történetéről a házkutatás tudományának mai segítő esz
közeivel meg lehet állapítani. Célszerűség szempontjából előbb a ház
történetét foglaljuk össze.
Az egysejtű, nyitott előcsarnokos ház volt, bizonyosan a háznak
a z az ősalakja, amelyet a székelyek a Székelyföldön való letelepedé
sük idején használatba vettek. Ennek egyik kései példánya volt az a
kis sepsiköröspataki ház, amelyet Szinte Gábor mutatott be és írt le
(9. ábra). A fenyőboronákból összerakott, megközelítőleg négyzetetes
alaprajzú ház bejárata előtt volt egy három oldalról nyitott előcsarnok,
pitvar, amelyet két oszlopon nyugvó tető fedett be. A ház és pitvar
lelett emelkedő tető magas és kontyos volt, náddal vagy szalmával
lti0
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volt fedve. A pitvar idővel egy, később két falat kapott és befoglalták
a házba, úgy hogy a n n a k második, bár egyik oldalon nyitott helységé
vé lett. Azután ketté osztották a pitvart (amelynek ekkor bizonyosan
már eresz volt a neve), s így keletkezett a ház élelmiszer kamrája
(10. ábra). Végül hozátoldottak egy második lakóhelyiséget a ház eresz
felőli oldalán (11. ábra).
A ház ősi tűzhelye a pest nevű fűtő- és főző-kemence volt, amely
nagy méreteivel elfoglalta a ház belsejének nagy részét. Ehhez a ke
mencéhez a székelyek nyilt főző-tüzhelyet csatoltak, amelyen szolga
fán lógó üstben főztek. Később azonban feleslegessé vált a nagy ke
mence mert a nyílt tűzhely fölé füst- és szikrafogót alkalmaztak, amely
egymagában is elegendőnek bizonyult a helyiség befűtésére. Ezért ki
tették a pestet a házból és ezentúl csak a nyílt tűzhely maradt bennt,
felette a vesszőfonásos füst- és szikrafogó gógánnyal ; ezt később cse
réplapokkal borították s e miatt csempésnek, cserepesnek nevezték.
Ha most azt kérdezzük, honnan ered tehát a háznak ez az előbb
bemutatott, szerintünk legrégibb típusa, (9. ábra), a következőkben fog
lalhatjuk össze azt amit erről tudunk.
A ház eredetére három lehető feltevés van :
1. Az első feltevés szerint az őshazából hozták volna magukkal
De ez teljesen elfogadhatatlan, mert a székelyek mint (legvalószínűb
ben törökfajú) nomád állattenyésztő nép, pusztai vándorlásaik sok év
századai folyamán semmiesetre sem lakhattak boronafalú házakban
(ugyan honnan vették volna ezeken a pusztákon a boronafákat ?), ha
nem egészen bizonyosan ugyanolyan hordozható, rácsos szerkezetű ke
rek és kupolás nemeztakarós hajlékban (ház) laktak, mint a többi
ilyen életberendezésű nép. Ugyanez okból ki van zárva az az elmélet
is amely szerint a székelyház rokon a perzsa, indái vagy kínai házzal.
2. A második feltevés szerint ezt a háztípust nem hozták más
honnan, hanem ott a helyszínen, erdélyi szállásaikon találták ki. De
ez sem valószínű, mert a székely mint tipikus síkvidéki népfaj nem
találhatott ki ilyen jellegzetes hegyvidéki
háztípust. De feltéve, hogy
mégis ők találták ki ott a helyszínen, ez csak a b b a n az esetben tör
ténhetett volna, h a a beköltözésük idején a Székelyföld egész területe
puszta és lakatlan lett volna, ahol más emberi hajlék nem létezett.
Már pegig tudjuk, hogy a Székelyföldnek éppen az a része, amelyről
a legrégibb okmányszerű emlék maradt fenn, már a XI. században is
meglehetősen sűrűn lakott volt, tehát ott házak is voltak.
3. Ezért tehát legvalószínűbb az, hogy a székelység egy ott talált
idegen nép házát ismerte meg, ebbe a házba költözött be, ezt foglal
ta el. Eleinte ez az idegen nép épített nekik boronafalú faházakat,
(ugyanolyanokat, mint amilyenek az övéik voltak), később ettől a nép
től ők maguk is eltanulták a házépítést. Hogy ez az idegen sem a be
vándorolt szászok nem lehettek, sem az akkor még ott meg sem je
lent oláhok, azt a ház műszavai bizonyítják legjobban.
A ház eredetének kérdésében a műszavak
tanúsága igen nagy
fontosságú. Nem kell itt külön hivatkozni a külföldi szakirodalomnak
ide vonatkozó megállapításaira és a házkutatás nyelvészeti eredménye
ire, mert hiszen ma már köztudomású, hogy a ház műszavai, a ház.
és a házrészletek, szerkezetek sajátos elnevezései sokszor igen fontos
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Felvilágosítást adhatnak vagy e részletek korára, vagy származására,
sőt magának az egész háznak eredetére is.
A székely házra vonatkozó műszavak nagy része természetesen
magyar nyelvű, de azért v a n n a k köztük elég tekintélyes számban olyan
elnevezések is, amelyek nem tartoznak a magyar nyelv eredeti szó
kincséhez, szóval jövevények. Egy előbbi fejezetben láttuk, hogy me
lyek azok a házra vonatkozó műszavak amelyek a német és az oláh
nyelvből kerültek a székelyek nyelvébe. És láttuk azt is, hogy ezek a
székely ház eredetének kérdése szempontjából egészen jelentéktelenek.
A következőkban a házra vonatkozó többi, részint ősi magyar, ré
szint idegen eredetű műszavakat fogjuk kissé közelebbről megvizsgálniA székelyek, akár ősfoglalók a magyarok bejövetele előtti időből,
akár telepesek a magyar királyok akaratából, mindenesetre olyan régi
idő óta lakják a Székelyföldet, hogy az ember méltán azt várhatja,
hogy a ház körüli elnevezések sokasága lényegesen különbözni fog a
magyarországi egyéb tájak magyar házának elnevezéseitől. S ez így
is van. Mert bár a háznak sok és fontos részlete ugyanazokat az el
nevezéseket viseli, mint a magyarországi többi magyar háztípus, még
is van ezeken kívül még vagy 120—130 olyan a házra vonatkozó ma
gyar műszó, amelyek egyedül csak a Székelyföldön ismeretesek. (Egy
nehány közülök ezenkívül Erdély egyéb részein, főleg Kalotaszegen is).
Először lássuk a közös műszókat. Ezek a következők ; ablak, ajtó,
borona, cserény, derék, eszterhéj, fal, fedél, fűtő, gabonás, ház, héja
zat, hidas, hambár, istálló, jászol, kályha, kamara,
kapu, katlan, ke
mence, kémény,
kert, ketrec, kiülő, kocsiszín,
koszorúfa, kucik, kút,
kürtő, küszöb, láb, léc, levélajtó, mestergerenda,
padlás, padló, pajta,
pemet, pince, pitvar, pucik, retesz, rostély, sarjutartó
saroglya,
sasfa,
sparhet, sut, sütő, szarufa, szérű, szín, szolgafa, tapaszolás,
tégla,
tornác, töltés, tőcik, törektartó, tüzelő, tűzfal, tűzpad, ülőpad,
üstfa,
vályog,
vendégfa,
vendégfedél,
viskó, zsindely, zsúp, és talán meg
néhány.
Ezek bizony a királyhágón innen is, túl is egyformán hangzanak
és ugyanazt jelentik. Mégis úgy tetszik, hogyha ebből a nem túlnagy
névsorból mindazokat kirekesztjük, amelyek nyilvánvalóan újabban,
kerültek a székelyek nyelvébe, mert közkeletű szavai (és ezen felül
újabb szavai) a magyar nyelvnek, akkor csak kevés közös műszó ma
rad meg a jegyzékünkbe, . olyanok amelyek még az ősi közös hajlék
elnevezésére szolgálhattak. Annál nagyobb Jelentősége van tehát an
nak a száznál több külön műszónak, amelyek a magyarországi része
ken (legalább tudtommal) ismeretlenek, Ezek a következők :
árnyék (félszer, szín), árnyék-alja
(háztoldalék az utcai kerítés
felé, szekérszín, csűrfedél kieresztése), árnyék-szín
(félszer, kocsiszín),
avara (kerítésnek bejáróul szolgáló szakasza), bennlevő (falubeli ház
építésre való telek), benvaló (belső telek, belsőség), bolhaszeg (apró
faszegek a boronafalon), burdék (leveles ágakból készített sövénykerítés), bug (galambház), búzaszín (gabonaraktár), bütü (valaminek a vé
ge vagy hegye), bütű-házgerezd,
bütű-kert, gerenda-bütű,
bütüs fedél,
ház bütüje, bütüs fedél, bütüllik, bütüzni = egyengetni,, egyenessé ten
ni, a gerenda végét megróni;, cépus (a tűzhelynek földbe vert falába,
cépus-szeg). colkert (olyan kerítés, amelyben a falu minden lakosa any-
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nyi ölet tartozik felállítani, a mennyit kirónak rá,) compor-kert (faluvé
gi kerítés a vetés-kapu mellett), csapos-kert (vízszintesen, fiatal fenyők
ből rakott kerítés), csempe (kályhacserép, kályhaszem, kemence, kály
ha), csempe-alj, csempe-fűtő, csempéig, csempés,), cserepes (kemence,
kályha, a tűzhely fölé épített füstfogó), csipke (a cserepes felső párká
nya), csipke kert (töviskerítés), dránic, dránica v. gránic (nagyobb faj
ta bükk- vagy cserfa-zsindely), duzma (a kemence háta mögötti hely),
ebház (kutyaól), egyfaros pajta (olyan istálló, amelyben csak egy rend
marha áll), élet (a ház a hozzá tartozó udvarral, minden épületével),
élet-szer (mindenféle gazdasági épülettel és eszközzel felszerelt beltelek),
épség (u. az), eresz (előtér, szélfogó, belépő a házban),
farkasfogugerezd (a boronák egyberovásának egy fajtája), fa-tégla (bükkfazsindely),
fattyú-szarufa
(szarufa alsó toldaléka) fordító (azok a csereplapok memelyek a cserepes sarkain derékszögben áthajlanak), gámor (könynyedén összetákolt sövénykerítés), géber (a ház oromfala), gerezd
(a boronafák egymásra csapolása), gób, góc, gőg (a cserepes felső ré
sze), gúzsba
(szolgaía), gyaka (hegyes farúd a háztetőn, kerítésen)
gyeplő (szárítózsinór a tornácon), haruzsa (piszkaía), horgoló (billenő
fazár az ajtón), hornya (füstfogó a tűzhely felett) iszkola (bükfazsin
dely) jászol-kert (kétsoros sövénykert kőtöltéssel), kabala-pajta (lóistál
ló), kaláka (közös segítőmunka a házépítésnél stb), kaholy (kemence,
kályha, oromzatos párkány a kemencén), kakó (a zsupfedél tetejére
szúrt pózna vagy karó), kelevész
(épületszarvazásnál használt irány
jelző rúd), kócsona (a zár nyelve), koléca (nyitott szín a ház oldalán),
kollát, korlát (üstrúd, üstfa, fakerítés, deszkakerítés, palánk)
köblözet
(a kút párkánya), kuktor, kuotor (füstfogó a tűzhely felett), kuvadni, kuvadozni,
lekuvadni (ha a tapasz a ház oldaláról lehull), küszöb
fej (a kapu szemöldökgerendája), küszöb-táb
(ajtófélfa), lábfa (tornác
oszlop), lábfa-tartó (tornácoszlop), lappancs (felemelhető pinceajtó), leb
(hőpára a kemence körül), lebbegető (kapu), lélekző (a sütőkemence
oldalán levő lyuk) lészás-kert (sövénykerítés), leuegető (kerítésnek be
járóul szolgáló szakasza) levél-szín (lugas zöld ágakból), libitáros moz
gatható léckerítés), macskafa (a szarufákat összekötő gerenda), máglya
(rakásfa), makk (gerenda-csap) makkos-fa (csapos végű gerenda), med
ve-fűtő (négylábú vaskemence), méh-szín (méhes), molnár-geiezd
(bo
ronák egyberovása) odor, udor (a csűr oldalrekesze), padosház (deszkapadlós szoba) pajta (istálló), palaj (a ház fala melletti töltés), patto
gatott fal (sövényfal sasfás kertben), perenge (a zsupfedél gerincén
keresztülvetett lekötő ruclak), perje (a sarjutartó csűrerkély alja), oeterke (gerenda, épületfa végének csapolása peterkélt gerenda,
peterkés,
peterkéz), pózna-kankó
(szalmafedél csúcsán levő pózna), pucok (kuc
kó, zúg, sut, kemence möge), rak (épít), rákláb (a kapuláb alsó meg
fejelt vége), rakó (a csűrpadlás polcai), rakófa (épületfa, boronák),
rendfa (egy-egy sor gerenda a ház körül), rés-kert (vastag gályákból
font sövény), rév (az odor réve), ródalni (fatörzsnek feldarabolása egyenlő
hosszú darabokra), róni (a fákat fejszével ketté vágni), sátoros kert
(tövissel szalmával befedett kerítés), serkény (irányjelző rúd fedél ké
szítésnél), silák (gyenge tűzv^lág a kemencéből), sod (a cserepes egyik
alapfala), spirom szeg (nagy faszeg a háztetőn), süueges
kapuláb
(kapufélía süvegalakú befedéssel), szamotlás
(szarufának becsapolása
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a koszorúfába), szarvazás, szarvazat (a tető szarufaszerkezete), szén
ház (sütőház), szorító (keskeny cseréplapok a cserepesen), szovat, szuvat (vályog, lehulló vakolat) táska, táskáz, táskul (meglazult mész vagy
vakolat a falon), tégla (nagyobb bükkfazsindely), varjugerenda (a tető
szerkezetnek egy gerendája), vesszőcserepes (vesszőfonadékból készült
kemence), vesszőkert (sövénykerítés), vetegető (kerítésnek mozgatható
bejárati része) virnyó (viskó), zabé (kapufélfa), zahara, zavara (hoszszú fahasábokból összerótt kerítés).
Mindebből szerintem az következtethető, hogy a székelyek már
a magyar nyelvet beszélték, mikor mostani hazájukat elfoglalták és az
ott talált igen kezdetleges házat birtokba vették. Ezt bizonyítják elő
ször az ősi magyar elnevezések mint ajtó, cserény, fal, fedél, koszorúfa, küszöb, szarufa, de bizonyítják ezt azok a régi jövevények is ame
lyek közösek mint pl. ablak, borona gerenda, kemence, kut, kürtő,
pitvar, szín, szolgafa, tornác, zsindely, zsúp stb. Hogy azonban a
székelységnek elszakadása a többi magyarságtól igen régi lehet, bizo
nyítja viszont a magyar nyelvű, de magyarországitól teljesen különbö
ző, fent felsorolt házrész-elnevezések serege.
Végére érvén fejtegetéseinknek, egészen röviden összefoglalva
mindazt, amit a székelyház eredetére vonatkozóan előhoztunk, meg
állapítjuk a következőket :
A székelyek az egysejtű, ajtó felett védtetővel ellátott kis boronafalú faházat ott találták mai lakóhelyükön. Átvették az ő előttük ott
lakott szlávoktól, mikor felhagyván az addigi nomád életmóddal, szi
lárdan épített házakba mentek lakni. Ez az átvett primitiv ház szer
kezeti okokból és a műszavak tanúsága szerint is kétségtelenül keleti
szláv háztípus volt, közelebbről talán bolgár-szláv. Amely házrész-el
nevezések eddigi hordozható hajlékukra is vonatkoztak (ajtó, küszöb
fél, fal, fedél, talán koszorufa, és szarufa is) azokat átvitték az új
állandó jellegű faházra is, amire ellenben nem volt szavuk, azt átvet
ték az ott talált idegen nép nyelvéből a házzal együtt. Ezentúl azon
ban ők maguk alakították, fejlesztették, bővítették, javították a házat s
ezzel természetesen teremtettek egész sereg új és magyarországi része
ken ismeretlen műszót.
Nagy tévedés tehát azt hinni, hogy a mai vagy a közel múltból
való, tehát fejlett alakú székely ház valahonnan idegenből való átvé
tel lehet. Ebben mindannyian tévedtek, akik ilyen úton keresték s szé
kely ház eredetét. Amit a székelyek annak idején honfoglalásuk al
kalmával átvettek, az csak egy kis mag volt, csirája a leendő székely
háznak. De a minek a székely ház ma mutatkozik, az tisztára és egye
dül csak a székelyek munkája, teremtő képzeletük kiváló terméke. Az
évszázadok folyamán alaprajzi beosztásában megváltoztatták, fejlesz
tették, kialakították, a három oldalról körülzárt és a ház belsejébe fog
lalt eresszel külön önálló háztípust alakítottak. Szerkezetben is meg
változtatták a házat (makk és peterke sajátos elnevezés önálló kita
lálást sejtet), a tető átalakítása is szerkezetbeli előre haladást jelent.
Végül a tüzelőberendezés át-, ill. újjáalakításával nemcsak lényeges
technikai fejlődést értek el, hanem egyszersmind olyan célszerű és
tökéletes berendezést sikerült feltalálni, amely aztán szinte változatla
nul megmaradt évszázadokon keresztül.
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Mindezek a különleges székely alakítások és újítások együttvéve
teszik ki azt, ami tulajdonképen a székely ház lényege, ami olyanynyira megkülönbözteti ezt a házat minden más háztípustól. Ezzel pedig
a székelyek olyan nagyszerű építészeti-ethnographiai tényt valósítottak
meg, amilyennel egyik más magyar törzs sem dicsekedhet.
Cs. Sebestyén Károly
Die Herkunft d e s S z é k l e r - H a u s e s .
Da Verfasser die Absicht und Gelegenheit hat die vorliegende Abhandlung in
kurzer Zeit und im vollen Umfang a u c h in deutscher Sprache zu veröffentlichen, brin
gen wir im folgenden nur einen ganz kurzen Auszug derselben. Die Székler, ein un
garischer Stamm im Osten Siebenbürgens, bauen ein Holzhaus, d a s sich mit seiner
offenen Vorhalle von den übrigen Häusern Siebenbürgens unterscheidet. Die ältesten
Formen des H a u s e s sind immer im Blockbau a u s runden Stämmen mit Wettkopfbin
dung gebaut und h a b e n ü b e r a u s hohe Dächer, die heute zwar zum grössten Teil mit
Holzschindeln gedeckt sind, früher aber hauptsächlich mit Rohr oder Stroh gedeckt
waren. Die heutige Hausform ist aus einem einzelligen Häuschen in Blockbau, mit
auf zwei Säulen gestütztem Vordach (allseits offener Vorhalle) entstanden. Die Vorhalle
wurde im Laufe der Entwicklung teilweise umschlossen, doch blieb und bleibt die Seite
an der Traufe des Hauses, von wo der Eintritt in d a s H a u s erfolgt, immer offen. Dann
teilte m a n die dreiseitig umschlossene Vorhalle durch eine W a n d , so d a s s sich die
Vorhalle verkleinerte und hinter der Trennungswand eine kleine Vorratkammer ent
stand. Durch Anschluss eines zweiten W o h n r a u m e s an der anderen Seite des Vor
r a u m e s entstand jener dreiteilige Grundriss der für d a s heutige H a u s charakteristisch
ist (Abb. 11). Die an die Längsseite des H a u s e s angeschlossene Längslaube (Abb. 7,
8, 13) ist neueren Ursprunges. Auffallend ist die Ähnlichkeit des Grundrisses mit d e m
osteuropäischen W o h n s p e i c h e r h a u s . Dazu ist aber zu bemerken, d a s s der angeschlos
s e n e zweite Raum nie eine feuerlose Kammer (wie beim Wohnspeicherheus) sondern
stets ein vollwertiger W o h n r a u m mit der gleichen Feuerstelle wie im ersten W o h n 
raum ausgestattet ist. Die Feueranlage des H a u s e s ist noch heute altertümlich, besteht
a u s einem ganz niedrigen offenen Kochplatz über den ein früher a u s Rutengeflecht
(Abb. 2Z), heute a u s glasierten Kacheln (Abb. 23) aufgebauter Rauchmantel und Fun
kenfänger aufgestülpt ist. Der Rauch entweicht durch ein Rohr in den offenen Dachraum
von w o er durch zufällige oder absichtlich geschaffte Rauchlöcher entweicht, (n
früheren Zeiten m u s s es einen dem ostslawischen ähnlichen Kochofen im H a u s e ge
geben h a b e n , den die Szekler aber, als ihrem Gebrauch nicht entsprechend, a u s dem
H a u s entfernten. Nur sprachliche Spuren blieben davon zurück. Das H a u s h a b e n die
Székler keinesfalls von den benachbarten deutschen Siedlern, den sogenannten Sie
benbürger Sachen übernommen, noch viel weniger von den sie heute fast ganz um
ringenden Rumänen, die zur Zeit der H a u s ü b e r n a h m e noch nicht in Siebenbürgen zu
finden waren. Dieses beweist Verfasser im Abschnitt Vll dieser Abhandlung, wo er
d a s H a u s der Székler mit allen anderen Hausformen Siebenbürgens vergleicht. Auf
Grund der verschiedenen Benennungen der Konstruktionen und einzelner Hausteile,
beweist Verf., d a s s nicht die Székler von den Rumänen (wie einzelne bahaupten),
sondern gerade umgekehrt, die Rumänen Siebenbürgens den H a u s b a u zum grossen
Teil von den Ungarn und Székiem erlernten. Auch germanisch-gepidischen Ursprunges
kann d a s H a u s der Székler nicht sein, wie man es neuerdings glaubhaft m a c h e n
möchte. Kein einziges Wort deutet darauf, nicht die kleinste Einzelheit a m Hause hat
eine germanische Benennung. Auch eine Vermittlung der Rumänen zwischen Germa
nen und Székiem ist ausgeschlossen. Die Székler ü b e r n a h m e n den Urkern d e s Hau
ses zur Zeit ihrer Besitzergreifung in Siebenbürgen von den dort ansässig gewesenen
Donau-Bulgaren, dies bezeugt hauptsächlich die Nomenklatur des H a u s e s . Dies w a r
aber nur eine einzellige Hütte in Blockbau mit einem auf zwei Säulen gestützten Vor
dach. A u s diesem Häuschen entwickelten dann die Székler jenen Haustyp, der für
dieses Volk bezeichnend ist und der sich in vielem von allen anderen Haustypen
Siebenbürgens unterscheidet.
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A székely guzsaly«
(A Néprajzi Múzeum erdélyi guzsalygyüjteménye alapján.)

A fonalképzésnek kétségtelenül legegyszerűbb módja, mikor a
nyers fonni való anyagot az ember eszköz nélkül, csak kézzel sodorja
össze a térdén vagy combján, avagy a szájába véve, a szálakat kéz
zel összefonogatja, esetleg a hó
na alól húzogatva, a rostokat
fonállá sodorja. A fonalsodrás
nak ezt a két utóbbi kezdetle
ges módját még palócföldön ma
is láthatjuk. Már feljettebb mód
szer a fonni való anyagnak va
lamilyen szilárd tárgyra való erősítése és perdített eldobása,
miáltal a fonal összesodródása
és nyújtása megtörténik. így ál
lítják elő a fonalat egyes primi
tív népek.
Nem sokkal különbözik et
től az a mód, ahogyan még ma
gyar halászok nálunk is sodor
ták a fonalat. Egy kúpalakú ke
mény fadarabra erősítették a
kenderfonalakat, régebben bizo
nyára magukat a kenderszála
kat is és maguk körül körbe
forgatták az ú. n. visszalő parittyát, miközben az a földet
ütögetve perdült és sodorta a
fonalat.1
A fonó anyagnak felköté
sére való eszközt nélkülözik az
ázsiai nomád népek is. A kir I. ábra. I. A Székely faragott és festett'gu
giz asszonyok a jurtában kife
zsaly. Huszka gyűjteményéből. B. A
guzsaly felsővége. (Ltsz. 29486.) —
szített kötélen átdobják a meg
Abb. 1 I. A. Szekler Spinnrocken. B.
dolgozott kendert vagy csalánt
Oberes Ende vom Spinnrocken.
és így sodorják orsóval a fona II. Egyszerű faragatlan, díszítetlen fenyőfa
lat. Még a XVI. században az
guzsaly Borszékről. (Ltsz. 5076). —
— II. Einfacher Spinnrocken. Borszék,
északi népek sem használtak
Kom. Csík.
erre szerszámot, hanem fejükre III. Nyolcszegletes
rovásfaragású rúdgukötözték a lencsomót s úgy fozsaly Magyarvalkóról. (Ltsz. 10027).
nogattak. Bátky is úgy ír a ma
— Stangen-Spinn rocken. Magyarvalkó. Kom. Kolozs.
gyarokról, hogy „a szösz felkö
tésére való pálcát a guzsalyt,
úgy látszik nem ismerték. De nem is kellett feltétlenül ismerniök, amint
hogy a török fajták általában ma sem ismerik, mert a megfonandó
szöszt az övükbe dugják, fejükre kötik stb." 2
1
Szabó Kálmán ; A Kecskeméti Múzeum halászati gyűjteménye. Népr. Ért. 1937.„
147. old.
2
Népr. Ert. 1937., 157. old.

92

Gönyey

Sándor

Ezért nincs is a guzsalyra ősi magyar szavunk, hanem a szlávból kölcsönöztük azt. Gombocz szerint a szlovén kuzel átvétele. így
érthető az is, hogy a szlavóniai magyarok, minthogy a nagyoroszban
is a guzsaly szöszt jelent, a szöszt hívják guzsalynak, ellenben a guzsalyt rokkaíának nevezik.
Szinte csodálatos, hogy annyi időnek kellett eltelnie, míg rájöttek
arra, hogy a íonni való anya
got ía eszközre kössék. Ma már
a guzsaly annyira jellegzetes
szerszáma a fonásnak, hogy a
székelység a fonókát is erről
nevezi guzsaly ásnak.
A guzsalynak a székely
ség kezein élő legkezdetlege
sebb alakja olyan egyszerű,
hogy a n n a k eredetét nem is kell
keresnünk. Nyilván ott helyben
keletkezhetett ez a szerszám,
minden külső idegen behatástól
mentesen, de ugyanilyen alak
ban használják Erdély más né
pei is anélkül, hogy egymásra
hatottak volna ebben. Az ősi
székely guzsaly egy hosszú 1—
2 méteres bot, illetőleg karó,
ami leginkább ágaitól megfosz
tott fiatal fenyőfából készült. I2. ábra. I. Nyolcszegletes rúdguzsaly Malyen pl. a borszéki guzsaly mú
gyarvalkóról gömbölyű vésővel dí zeumunk gyűjteményében (Ltsz.
szítve. (Ltsz. 10030.) A. A guzsalynak
ledörzsölt részlete. B. A guzsaly ará 5076. 1. ábra II.) Rajta semmi
nyosan kisebbítve. — Stangen-Spinn faragás nincs, 1 m. 25 cm. hoszrocken. Magyarvalkó, Kom. Kolozs. A. szú fiatal fenyőfa törzs. A szé
Verzierung des Spinnrockens. B. kely földön, de csaknem egész
Der Spinnrocken verkleinert.
Erdélyben általánosnak mond
JI. A sóváradi székely guzsaly szárának
részlete ékes faragásokkal díszítve. hatjuk ezeket a rúcfgfuzsa/yokat,
B. Ugyanannak csúcsa. C. Maga a
melyek között a különbség csak
guzsaly. (Ltsz. 51628.) — II. Teileines a rajtuk lévő faragásokban fel
Spinnrockens. Sóvárad, Kom. Marostorda. B. Spitze desselben .Spinnrok- tűnő s csupán az egyéni mű
vészi készség alapján lettek kü
kens. C Der Spinnrocken selbst.
III. A, B, C. Guzsaly, részeinek bemutatá lönbözővé, vidékenként jellem
sával. F. Torja, Háromszék m. (Ltsz. zővé.
80167.) — A, B, C. Spinrocken und
seine Teile F. Torja, Kom. Háromszék.
A legkönnyedebb kecses
formákat a marosszéki és ud
varhelyi székelyek teremtették, rovás faragásokkal dúsan ékesítve karcsú
guzsalyaikat. Ilyen a mi ülkei guzsalyunk (Lt. sz. 95.071.) és a sóváradi
guzsalyaink (Lt. sz. 51.625.—630.: 2. ábra II. A. B. C). A díszítésben
bizonyos fejlődési fokozatot észlelhetünk a székely guzsalyakon is,
a m e n n y i b e n a faragatlan botra karcolt v. vésett díszítmények jóval
kezdetlegesebbek, (1. a sepsibesenyői guzsalyt Lt. sz. 11.112. 3. ábra
II, A., B.) mint a gondosan kifaragott, virág motívumokkal, leginkább
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tulipánnal díszített guzsalyok, amelyeknek olyan a íelépítése, mint egy
művészileg megteremtett karcsú toronynak (2. ábra II. A., B.). Ezekkel
szemben a brassóvidéki és barcasági szászok guzsalyai sokkal vaskosabbak, de ugyancsak gazdagon faragottak és festettek. E mellett
azonban hiányzik belőlük az architektonikus tervszerűség, ami külö
nösen a marosszéki guzsalyokat
jellemzi.
A festett guzsalyok is végükön
díszesen faragottak s a mellett piros,
zöld, sárga csíkokkal színezettek.
Az 1. ábra I. A. és B. Huszká gyűj
téséből származó székely guzsalyt
mutat (Lt. sz. 29.486.). A száron
végigfutó csíkok kigyó-vonalban
kanyarodnak és közben rózsákat
ölelnek körül. A végén levelekből
kinövő kettős tulipán ékeskedik.

3. ábra. I. A, B. Oltszemi guzsaly. Csík m.
(Ltsz. 11098.) — Abb. 3 I. Spinnrökken. Kom. Csík.
II. A, B. Sepsibesenyői guzsaly. Háromszék
m. (Ltsz, 11112.) — II. A. B. Spinn
rocken. Sepsibesenyő, Kom. Három
szék.
III. A, B, C. Guzsaly Karatnavolálról. Há
romszék m. (Ltsz. 80171.) — III. A. B,
C. Spinnrocken. Karatnavolál, Kom.
Háromszék.

A Néprajzi Múzeum erdélyi gúzsa
lyainak elterjedése. — Die Verbrei
tung der Siebenbürger Spinnrocken
des Ethn. Museums.
1. Rozsnyó, 2. Derestye, 3. Keresztény
falva, 4. Feketehalom, 5. Hétfalu, 6.
Brassó, 7. Prázsmor, 8. Szászhermány, 9.
Földvár, 10. Bikfalva, 11. Besenyő, 12.
Oltszem, 13. F. Torja, 14. Karatnaválál,
15. Homoród, 16. Bikafalva, 17. Homoródalmás, 18. Ülke, 19. Gyímesközéplok, 20. Borszék, 21. Sóvárad, 22.
Szászrégen, 23. Marosbogát, 24. Tacs,
25. Somkerék, 26. Szék, 27. Oléhlápos,
28. Domokos, 29. Budfalva, 30. Szer
falva, 31. Farkasrév, 32. Sarmaság, 33.
Diósad, 34. Szászmagyarós, 35. Magyarvalkó, 36. Meregyó, 37. Magyar
remete,'38. Köröstárkány, 39. Tárkányka, 40. Henkeres, 41. Bózes, 42. Cser
bei, 43. Demsus, 44. Farkadin, 45. Pojény, 46. Bukova, 47. Várhely, 48. Klopotiva, 49. Malomviz, 50. Szentpéterfalva, 51. Váralja, 52. Pojána, 53. Ör
ményes, 54. Bozovics, 55. Rahó, 56.
Tiszabogdány, 57.Poklisa.
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Gyűjteményünkben a Székelyföldről mindössze csak 15 helyről
van guzsalyunk, de ezek, mint a lelőhelyeket feltüntető térképről lát
hatjuk, egymástól távol esnek s így képet nyerhetünk a különböző
székely területek guzsaly formáiról. Mint láthatjuk, azok között lényeges
különbség nincs s végeredményben ezek alapján is mondhatjuk, hogy
a tipikus székely guzsaly vésett, faragott vagy festett rúdguzsaly.
Párhuzamba állíthatjuk velük a kalotaszegi guzsalyokat és a kolozs-,

4. ábra. A rűdguzsaly tartásának módja
térdek közé fogva a gyimesi csángók
nál. — Abb. 4. Stangen-Spinnrocken
zwischen den Knien gehalten.

5. ábra. Rűdguzsaly használata menet
közben a gyimesi cságóknál. — Abb! 5.
Stangen-Spinnrocken in den Gürtel
gesteckt.

valamint biharmegyei román guzsalyokat is. A kalotaszegi magyarvalkói
guzsalyaink (1. ábra III. A. és B, és 2. ábra I. A. és B.) 2'20—2*35 méter
hosszú és nyolcszegletesre faragott rudak. Az oldallapok végig rovásfara
gással díszítettek geometrikus elemekkel, melyek mint az 1. ábra B.
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részletén láthatjuk, szabálytalanul és szeszélyesen váltakoznak minden
rendszer nélkül. A 2. ábrán lévő (Lt. sz. 10.030) magyarvalkói guzsaly
ugyancsak nyolcszegletes, de „a csíkok szabályszerű sorokban vannak
kivésve gömbölyű vésővel. Összehasonlítva a székely guzsalyokkal
látjuk, hogy ezek vaskosabbak és nem olyan változatosan faragottak,
mint amazok. A mi román guzsalyaink ezeknél kezdetlegesebbek,
ugyancsak hosszú rudak, de nincsenek szegletesre íaragva, hanem
csak karcolt illetőleg vésett egyszerű motívumokkal díszítettek. Van né
hány, amelyeket bizonyára gyapjú íelerősítésére használnak. Ezek fe
lül lapátszerűleg kiszélesedők s ezáltal lényegesen eltérnek á hengeres
rúdguzsalyoktól. A rúdguzsalyok használata elég kényelmetlen, mert
azokat a térdek között szorosan kell tartani. A 4. ábrán gyimesi csángó
leány így tartja térdei között a guzsalyt, melyről színes fonalból pántli
kát fon, de ugyanígy használják fonásnál is. Ha menetközben fonnak,
a guzsalyt a szoknya illetőleg karinca korcába dugják (5. ábra).
A kényelmesebb fonásra a rudat kis tönkőbe dugták s így kelet
keztek a tönkős vagy kis székes guzsalyok, melyek ma már a rúdguzsalyokkal párhuzamosan mindenütt megtalálhatók. Ezekkel szemben
azonban a talpas guzsalyok csak a szolnokdobokai magyarságnál is
meretesek, itt a domokosiaknak vannak igen gazdagon faragott féltal
pas guzsalyaik, melyeket más alkalommal fogunk bemutatni, hogy ez
által is kitűnjék a székely rúdguzsaly jellegzetessége.
Gönyey Sándor.
Der Szekler Spinnrocken.
Verfasser gibt einen kurzen Überblick über die Entstehung des Szekler Spinn
rockens, — auf Grund der Sammlung des Ethnographischen Museums. Er stellt fest, dass
4er Spinnrocken der Szekler in die anfängliche Gruppe der Spinnrocken gehört; er ist ein
Stangen-Spinnrocken. Diese Stangen-Spinnrocken kommen in Siebenbürgen allgemein
vor, Unterschiede gibt es nur in ihrer Verzierung. Für den Szekler Spinnrocken ist sei
ne schlanke Leichtigkeit bezeichnend. Man könnte ihn in seinem Aufbau architekto
nisch mennen, gegenüber den übrigen siebenbürgischen Spinnrocken, welche alle
dicker sind. Der Szekler Spinnrocken wird beim Gebrauch zwischen den Knien gehal
ten oder in den Gürtel gesteckt. Die Spinnrocken des Alföld haben, gegenüber den
Stangenspinnrocken Sohlen oder Halbsohlen. Solche sind in Siebenbürgen nur bei dem
Ungarrtum von Szolnok Doboka bekannt.

Haáz Ferenc

S z u s z é k k é s z í t é s a z Udvarhely m e g y e i Varságon é s
Siklódon.
A szuszék készítés egy kihalófélben lévő mesterség, mellyel m a
már csak kevés íaluban találkozunk s a jelek szerint ott sem sokáig.
Szuszékot általában olyan falvakban szoktak készíteni, ahol kö
zelben „öreg bükkfaerdő" is van. Ilyen falvak Udvarhely megyében :
Pálfalva, Oroszhegy, Firtosváralja. Régebben ez a három falu látta el
szuszékkal az egész vidéket. Magam azonban itt már egyetlen mes
tert sem találtam. Ma már csak a távolabbi Siklódon és Varságon él
néhány ember, aki érti a szuszék készítés nehéz mesterségét.
A varsági és a siklódi szu
szék készítés lényegében nem
különbözik egymástól csupán
az alkatrészek elnevezései má
sok a két faluban.
A készítés módja. A bükk
fa törzsének vastagabb részéből
kb. egy méter hosszúságú tön
köt fűrészelnek le harcsafűrészszel a szuszék méreteinek meg
felelően ; ezeket a tönköket ék
és nagyfejsze
segítségével ha
sábokra hasítják fej. Egy jó fa
*jL ábra. Varsági szuszék. — Truhe aus
törzs 28 hasábot, illetőleg decVarság.
kát is kiad. Ezekből a hasábok
ból bárdoló- vagy faragó-fejszével
deckákat faragnak. Siklódon a ha
sábok készítését szddo/dsnak nevezik, a felhasított darabokat, illetőleg
hasábokat cseíerefenek mondják; ezeket gógáha rakva egynéhány na
pig száradni hagyják. A hasábok megfaragásához félnyers állapotban
kezdenek hozzá, mert ha nyersen faragják, akkor könnyen meggörbül,
h a pedig egészen megszárad, annyira megerősödik, hogy nem lehet
faragni. Fontos, hogy a fa ponto
san szál szerint legyen hasítva,
mert csak így nem görbül el.
A hasábokból készülnek az
ú. n. oldal vagy odordeszkák, me
lyekből a szuszék négy oldala épül
fel. Ezeket olyanformán faragják,
hogy keresztmetszetét nézve a z
egyik széle keskenyebb, a másik
pedig szélesebb legyen. A széle
Fáncoló v. hornyoló. — Werk
sebb élit megfáncolják
vagy meg 2. ábra.
zeug, zum Trunhenanfertigen
hornyolják, azaz egy keskeny vá
verwendet.
jatot (fáncot) vágnak az e célra
készült szerszámmal a fáncolóval vagy hornyolóval.
Ezt a szerszámot
a falusi kovács készíti el a mester számára.
Ebbe a fáncba illeszti bele a szuszék készítő a másik deszka kes
kenyebb oldalát olyanformán, mint ahogy a zsindelyt szokták egy
m á s b a illeszteni. Majd négy erősebb, lábnak kiválasztott hasábot há-
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romszög keresztmetszetű alakban íaragnak ki. Ezeknek két-két oldalát
megláncolják s abba erősítik bele az oldaldeszkákat. A lábakat úgy
állítják be, hogy az a része, amely a héjjá, vagy kérge volt, kívül
essék, a bele pedig belül. így a fa ellenálló ereje nagyobb. A legfelső
és legalsó deszkákat egy, vagy két faszeggel ideiglenesen a lábakhoz
erősítik. A faszegek pontosan ugyanabból a fából készülnek, mert ha
nem, elhasítják a deszkát. A szuszék hátsó otdalán lévő legfelső deszka
két nyúlványa képezi a tengelyt,
amelyen az egész fedél forog, il
letőleg nyílik. A fedélszerkezet két
3. ábra. Az oldaldeszkák kereszt
szélső összetartó oldalát Siklódon
metszete. — Querschnitt der Seiten
bretter.
kontyfának, Varságon pedig heve
dernek nevezik. Ebbe fúrnak egy
lyukat a fedéltengely számára. A
fedél teteje lehet teljesen egyenes
vagy domború, aszerint, hogy ho
vá készül a szuszék. Ha pl. a ka
marában áll, ahol a tetejére is tesz
nek holmit, akkor inkább egyenes,
ha pedig kinn kell állnia a torná
con, vagy az eresz alatt, akkor
domború a fedele, hogy a víz le
folyjék róla.
Ha már a szuszoknak min
den része elkészült, következik az 4. ábra. Sarokösszeállítás keresztmet
összerakás. Először a két bütüt szete. — Querschnitt der Eckzusammen
fügung.
vagyis az oldalakat állítják össze ;
a két láb fácolásába pontosan és
feszesen beleütik a rövid ofcfa/cfeckdkat, majd a földre teszik és az
első és hátsó oldalát verik bele az egyik bütübe. Amikor ezzel elké
szültek, a tetejére verik a másik bütüt is. Ha a négy oldal így össze
van állítva, kimérik a fenékdecka hosszúságát. Az ideiglenesen beütött
faszegek kikopogtatása után a fenékdeckákai beleillesztik a legalsó
decka fáncolásába. Ezt nagyon
meg kell szorítani, ezért a két-két
lábra egy-egy istrángot, vagy lán
cot kötnek, melyet egy csaptaió5. ábra. Kotyfa v. heveder. — Detail
aus der Dachkonstruktion der Truhe. décka segítségével szorítanak mind
addig, amíg a kis szegeket ismét
mét vissza lehet helyezni a likakba. A fenékdeckákai ugyanígy rak ák
össze a két kontyfa vagy heveder közé erősítve és a tengelycsapokiba
beleillesztve.
A készen lévő szuszokba beleállanak és úgy próbálják ki erősségét.
Általában kétféle nagyságú szuszékot szoktak ezen a vidéken
készíteni, gyakoribb a nagyobb méretű, mely kb. 25—30 véka űrtar
talmú, a kisebbek pedig 6—7 vékások. A nagyobb méretű szuszékra
középen kívül egy erősítő-kötést tesznek, a kisebbeknél ezt az erősí
tést a belső választófal helyettesíti.
A jól elkészített szuszék szinte légmentesen zár, úgyhogy abba
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egér vagy más kártékony állat nem igen tud bejutni. Ezért tarthatnak
benne kenyeret, lisztet, leginkább azonban kukoricát, búzát vagy más
gabonafélét. Ruhát nem igen szoktak tartani benne, mint pl. az őrsé
giek vagy a palócok.
, Díszítést nem faragnak a szuszékra. Effélét még a legrégibb da
rabokon sem találtam. A csíkiaknál is legfönnebb az egyszerű fenyő
ágas minta faragása ismeretes. Vala
mikor vesszőből fonva is készültek
szuszékok, erre vonatkozólag Három
székből ismerünk példákat.
Az elkészült szuszékokat (négy
öt darabot) szekérre rakva viszik el
adni faluról-falura. A siklódiak a kész
szuszékokat darabokra szedik szét, a
különálló részeket pedig római szám
mal jegyzik meg és az eladási he
lyen állítják össze, vagy megmagya
rázzák a vevőnek az összeállítás
módját. Leginkább Marosvásárhely
6. ábra. Erősítő kötés a nagy szu
széken. — Befestigungsart bei gros és Ludas felé szállítják el a szuszé
sen Truhen.
kokat a siklódiak, míg a varsádiak
a megye déli részét látják el, az utóbbiak azonban vásárokra nem szállítanak.
Udvarhely megye határán túl, különösen Sóváradon és Szovátán
(Marostorda megye) értenek e mesterséghez. A siklódiak Sóváradot ma
is „szuszékdöngető falu"-nak nevezik, mert ott még sokan foglalkoz
nak ezzel a mesterséggel.
A szuszék készítés apáról fiúra száll. Segítségül snéha beáll nem
csak a család, de még a rokonság is. Mint ahogy a legtöbb háziipari
munkát, úgy ezt is, téli időben szokták végezni, amikor nincs más
fontosabb elfoglaltsága a férfinépnek. Csak egész kivételes esetben
készítenek megrendelésre más alkalommal is.
A szuszékot leginkább gabonáért szokták eladni aszerint, hogy
mekkora méretű, átlag kb. 2—4 véka gabona az ára. Pénzért ritkán
adják el. Ilyenkor a kisebbért 150 lejt (5 pengő), a nagyobbért 200—
300 lejt (7—10 P.) kapnak. Ez nem sok ezért a nehéz, és különleges
munkáért, melyet — mintahogy mondják — még az asztalos sem tud
megcsinálni.
A román uralom alatt azonban szinte teljesen megakadályozta a
szuszék készítését a faanyag megszerzésének nehézsége. A faanyag
nagyon megdrágult és fát még a saját erdejükből is csak hosszas
utánjárással tudtak szerezni. A büntetés pedig igen szigorú volt... Ma
leginkább úgy jutnak fához, ha a vihar kidönti s igy árverésen olcsób
ban megvásárolhatják. Különben még a kiadást sem fedezi a kereset.
A bükkfa-anyag hiánya miatt ritkábban fenyőfából is készítenek
szuszékot bükkfalábakkal, ez azonban természetesen nem olyan tartós,
mint a bükkfából készült, amely több nemzedéket is kiszolgál; csak
a szú tudja elpusztítani.
Ha a szuszék készítését megfigyeljük, itt is megállapíthatjuk azt
a néprajzi jelenséget, hogy a régebbi tárgyi és szellemi hagyományok
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bizonyos középpontokból kisugározva, a peremvidékre szorulnak, vagy
egy-egy földrajzilag is elzárt, főleg hegyek közé rejtett faluban marad
nak fenn.
Itten is — amint már említettem, — különösen Pálfalva, Orosz-

7. ábra. Szuszék készítés elterjedése Udvarhely megyében. — Die Verbreitung
der Truhenanfertigung im Kom. Udvarhely.

hegy, Firtosváralja voltak azok a falvak, ahol — mintegy három év
tizeddel ezelőtt — a legtöbb szuszékot készítették. Ma pedig innen tel
jesen kiszorult Udvarhely megye legfélreesőbb falvaiba, a megye szék
helyétől {Székelyudvarhely) távolabb fekvő Siklódra és Varságra.
Haáz Ferenc.
*
Die Anfertigung von Truhen in Varság und Siklód (Kom. Udvarhely).
Einst wurden im Komitat Udvarhely in den Gemeinden Pálfalva, Oroszhegy und
Firtosváralja Truhen verfertigt, heute jedoch versteht man sich nurmehr im entlegene
rem Siklód und Varság darauf. Verfasser beschreibt den Gang der Anfertigung. Die
Seitenbretter und Füsse werden mit einer Axt aus Buchenholz gezimmert und dann
zusammengefügt. Auf den Markt werden die Truhen zumeist nur von den Siklódern
gebracht wo sie gewöhnlich gegen Getreide verkauft werden.

f
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Székelyszáldobosi babonák.
Székelyszáldobos az Udvarhely megyei Erdővidék egyik kicsi fa
luja. Színmagyar lakosságának nagyrésze református, csak mintegy egy
ötöde görögkeleti vallású. A közölt babonákat még ma is nagyjából
egységesen ismeri a falu öregebbje. A görögkeletieknél ezeken kívüli
megvannak a házszenteléssel kapcsolatos egyházi eredetű szokások,.
néha sajátos népi átfogalmazásban. Az alább adott néhány szemel
vény meggyőzheti kutatóinkat, hogy még igen sok tennivaló vár a ma
gyar ethnológiára a Székelyföldön, különösen a most előkészületben
levő babonaszótárral kapcsolatban.
Egy előző alkalommal (Ethn. 1934. 186—187. 1.) közöltem már az
agos gyermek megfőzésének egyik változatát. Most egy teljesebb szo
káson kívül egyszerűbb változatokat is közölhetek. Agos gyermeknek
a csenevész, szőrös gyermeket nevezik. Hitük szerint attól lett ilyen,
hogy anyja mikor még teherben volt, hozzárugott egy disznóhoz, ku
tyához, vagy más szőrös állathoz. Az ilyen gyermeket 6 hónapos kora
előtt meg kell gyógyítani. Az agos gyermek megfőzése. (Elmondta
Györké Lajos 84 éves száldobosi lakos 1934-ben). Az agos gyermek
anyja 9 asszonytól 9 orsót kér a következő módon • Elmegy az első
höz, de sem menet, sem jövet nem szól egy szót sem senkihez, nem
is köszön és köszönést sem fogad. Belép a szobába s azt mondja :
Asszony adj egy orsót- Az orsóadást megtagadni nem szabad, mert az
nagy szerencsétlenséget hozna a házra. Az így kapott orsót, anélkül
hogy megköszönné, vagy elköszönne, szótlanul hazaviszi, az úton le
sütött fejjel megy, sietve. Másnap s még hét napon keresztül megismétli
az orsókérést s így összegyűjti a 9 orsót. Ha ezzel megvan, akkor mind
egyik orsót 9 felé hasítja s így gyújtónak aprítja. Ha ezzel kész, szól
a tudós asszonynak. A tudós asszony meghív 9 Jucit (akár asszony,
akár lány, fontos, hogy Jucinak hívják, mert hitük szerint ez a név
magában olyan erőt ad, hogy az agos gyermek főzésében eredményesen '
vehet részt.) A tudós asszony megmondja ezeknek a Juciknak, hogy
melyik napon lesz a főzés, pontosan 9 órakor. A kitűzött időben meg
jelenik a tudós asszony a gyermek anyjával a kisgyermek szobájában,
a Jucik pedig a szoba előtt a pitvarban, a nyitott ajtó előtt várakoz
nak. Az anya tüzet rak s egy üstben vizet melegít. A 9 orsót a tűz
szélén elégeti. Ha az üstben a víz már jól párolog, az anya a fürösztőteknőbe önti, a tudós asszony pedig a 9 orsó hamujából háromszor
dob a fürösztővízbe. Ekkor kezdődik a főzés. A tudós asszony veszi
a gyermeket és egy Juci a házat megkerülve bemegy a szobába, meg
érinti az anya Vállát és ezt mondja : Asszony, agot főzünk. Azután el
távozik. A tudós asszony veszi a meztelen csecsemőt, a párolgó üst
fölött megforgatja, aztán visszaadja anyjának, aki a gyermeket a tek
nőben jól megfüröszti, ezt háromszor ismétlik. A főzés és a fürösztések
alatt a Jucik — úgy, mint az első Juci tßtte — egyenként megkerülik
a házat, bemennek a szobába ugyancsak egymásután s azt mondják :
Asszony, agot főzünk, s ezután elmennek. Ä harmadik fürösztés után
a tudós asszony és az anya a gyermeket jól megtörlik és felöltöztetik,
a fürdővizet pedig a küszöbön át az udvarra öntik. így a gonosz el
távozik a gyermekből, a szőrök lehullanak, a gyermek étvágya megjön,.
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é s szépen fejlődik, mert többet már „nem fogja a gonpsz." Ennek a
szokásnak egy másik változatát özv. Janó Sándorné 73 éves korában,
1932-ben a következőképen mondotta el : Ha a csecsemő fejletlen és
sírós, annak az az oka, hogy a belseje szőrös. Ezt így gyógyítják : A
gyermek keresztanyja egy fakanalat ad, azt elégetik, szenét és hamuját
a gyermek fürdővizébe teszik, a gyermeket háromszor fürösztik meg a
vízben. Ha ez nem használ, akkor háromszor tejben fürösztik meg a
gyermeket s a fürdőtej felét a kutyának, felét a macskának adják, ha
azok megisszák a tejet, a gyermek jobban lesz.
A gyermekgyógyítás köréből még a következő eljárásokat jegyez
tem fel : A folyós fülű gyermek gyógyítása. Ha a gyermeknek füle
folyni kezd, azért az anyja bűnös, mert terhes állapotában sütőkemencét
tapasztott (sikált) s emiatt gyermekének először szeme, aztán feje, ké
sőbb füle kezd fájni, majd folyni. Az ilyen folyós fülű gyermekkel a
következőképen kell eljárni : Ä gyermek keresztanyja akkora kerek pe
recet süt, hogy a gyermek meztelenül átbújhasson rajta. Kér valakitől
egy aznapi tojást és egy még nem használt fakanalat. A tojás és a
fakanál célját senkinek el nem árulja és míg azokat vissza nem adja,
senkinek sem szól egy szót sem. Otthon — anélkül, hogy valaki látná —
leteszi a tojást és a fakanalat az udvar egyik szegletébe, elébe állítja
a perecet és a levetkőztetett folyósfülű gyermeket átbujtatja a perecén.
A rákövetkező éjjel a pereccel, tojással és fakanállal kimegy a kereszt
úthoz, ott leteszi a perecet, bele a tojást és a fakanalat, közben vigyáz
-arra, hogy senki ne lássa, aztán hazamegy. Aki a kitett perecet stb.
megtalálja, vagy felveszi, „az ő baja", de a gyermek fülfolyása meg
szűnik. A kölcsönkért tojás és fakanál helyett pedig mást ad vissza.
Nem szabad a hasított, vagy hasítatlan ágasfát ágaival szemben
a tűzbe tenni, mert akkor annál a háznál születendő gyermek lábával
•előre fog születni, ami veszedelmes és igen fájdalmas. Különösen a
terhes asszonyok vigyázzanak arra, hogy az ágas fát mindig állása szerint
tegyék a tűzre.
A k . . . a köszvény. Ha a kis gyermeket kiütések lepik el s ezek
viszketnek, meg kell gyógyítani, különben az ilyen gyermekek k . . . ák
(latrok) lesznek. A gyógyítás így történik : Naplemente után, vagy éjjel
el kell lopni egy k . . . . nak (vagy olyan lánynak, akinek törvénytelen
gyermeke van) a kötényét. Ezzel a köténnyel a viszkető testrészeket
meg kell dörzsölni egymásután háromszor. Minden dörzsölés után a
nyitott kályha vagy tüzelő ajtóján keresztül a lángok felé jól ki kell
rázni a kötényt. Ha erre nem múlik el a betegség, akkor nem k . . . a
köszvény, hanem valami más baja van a gyermeknek. A kötényt az
eljárás befejeztével, még azon éjjel vissza kell lopni, mert egyébként
még nagyobb baj keletkezik.
A felnőttek gyógyítási szokásai közül is sikerült egyet-kettőt leje
gyeznem. A skrófulátos beteg gyógyítása. Ha valami fenevad (farkas,
medve, vadmacska, stb.) megmar egy tehenet, vagy más állatot s ennek
a vadmarta állatnak a húsából eszik valaki, az ilyen ember folyásos
testű, „skrófulátos" lesz, ez ellen a betegség ellen nincs gyógyítás.
A vízvetés. Ha valakit. megigéztek, vagy valamitől álmában, vagy
imötten (ébren) megijed s emiatt, vagy azért, mert a gonosz belebujt,
csak sápad, fonnyad, senyved, az ilyennek vizet kell vetni, mert egyéb-
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ként nem gyógyul meg. A vízvetés így történik : Egy edénnyel vizet
merítünk napfelkelte előtt, vagy naplemente után. Ebből egy csészébe,
vagy pohárba kilencszer töltünk, aztán a csészébe eleven szenet do
bunk, egyet, hármat, ötöt, hetet, vagy kilencet, addig míg egy szem
le nem száll a víz fenekére. Minden egyes szén bedobásakor a vízre
keresztet vetnek s ezt mondják : „Atyának, fiúnak, szentléleknek he
vében. Amen. Ki lesz . . ta nyalja le tenyeriből, orrcimpájéból, mindén
ízeporából, s ki a Jordán vizében meg nem keresztelkedett, szeme
rajta ne kapjon, sem eszében, sem szemvilágában, sem semmiben ne
árthasson neki. Az Ur Jézus ne bocsássa elébe a gonosztevőket". Eb
ből a szenes vízből háromszor kell inni s testét megmosogatni, a töb
bit az ajtó előtt az esztehéjra fel kell önteni, mert a gonoszok leginkább
ott tartózkodnak. Aztán a szenet a pohárból ki kell venni foghagymával,
sóval, kenyérrel és seprűágacskával kis rongyba kötve, a beteg feje
alá kell tenni, s állandóan a párna alatt hagyni. Ha a vízvetéskór
három szén szállott le a vízben, úgy fehérnép, ha négy vagy több, ú g y
férfi volt a megrontó.
A következő szokások valószínű magyarázatát adják annak, hogy
miért kellett a vizet olyankor meríteni, amikor a nap nincsen az égen ;
• A nap is megigézheti az embert délelőtt 8 / 4 9 és 11 óra között,
h a szemben ülnek a nappal. Ilyenkor a következő eljárással kell a b e 
teget gyógyítani : Egy pohárba egymásután kilencszer vizet kell önteni,
s ezt jókor ki kell tenni a napra, hogy a felkelő nap első sugarai rá
essenek. Ott kell hagyni délig, aztán inni kell a vízből s fejet mosni
vele. H a erre nem múlik el a betegség, akkor másnap reggel napfel
jötte előtt egy poharat, vagy csuprot vesz magához a beteg, kimegy a
folyóvízhez s a n n a k folyásával szembe beléáll. A poharat a vízfolyás
irányában, tehát lefele meg kell meríteni, abból inni és megmosakodni.
H a ez sem segít, akkor a harmadik napon ismét napfeljötte előtt újból
be kell állani a folyóvízbe, a n n a k folyásának irányában, a víz széléről
egy kavicsot kell a bögrébe tenni s így a vízzel szemben megmeríteni
a bögrét. Azután anélkül, hogy hátranézne a beteg, fején keresztül át
kell magán loccsantania a vizet s közben ezt kell mondania ; „Akkor
fájjon a fejem, mikor ezt a vizet meglátom".
A szerelmi varázslat köréből csupán egy szokást sikerült felje
gyeznem. A legény nyoma. H a a leányos háznál valamelyik legényt
meg akarják fogni, akkor megkeresik annak lábnyomát a kapun belül
valahol. Földestől felveszik a nyomot egy lapáttal és beteszik a lány
ágya alá. Három napig ott tartják s így a legény nem mehet máshoz
s el kell vegye a lányt feleségül. Erre az adatra az 1880-es évekből
van nyom.
A halottakkal kapcsolatos hitről a következőket közölhetem : H a
a halott sírját valamelyik hozzátartozójának régi sírhelyébe ássák —
ami a Szenelyfoldon igen gyakori eset —-'' a z á s á s megkezdésének pil
lanatában a ravatalon fekvő halott arca megváltozik (megsötétül). Ha
a temetőben egy sírdomb besüpped, ez annak a jele, hogy a sírból a
halott éjjelenként hazajár hozzátartozóihoz s azokat gyötri, kínózza,
reájuk ül és hajukat húzza stb. Ez ellen csak úgy lehet védekezni, il
letőleg a hazajáró hallottat kiengesztelni, hogy friss cipót dagasztanak,
mikor ez megkelt, mielőtt kemencébe vetnék, balkezük hüvelyk, mutató-
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és gyűrűsujjával három lyukat nyomnak a tészta tetejébe s azokba sót
és egy kevés vizet tesznek és úgy sütik meg. A megsült cipót a ház
hoz legelébb belépő szegénynek ajándékozzák. Ha a halott ezután is
hazajárna, akkor nincsen még kiengesztelve és újból cipót kell sütni a
fent leírt módon, mégpedig kettőt. Három cipó a legmakacsabb halott
nyugalmát is visszaadja.
• Az állattartás köréből csupán egy adatom van egyelőre. Borjúellés
után a tehén tőgyének minden ágából 3-3-szor íejnek egy férficsizmába.
Ezt a csizmát a férfi — rendesen a gazda — felhúzza a lábára és
bennejár mindaddig, míg a belefejt tej fel nem szívódik a lábába, a
kapcába és a csizmába. Ez alatt az idő alatt nem szabad kimennie a
kapun, mert akkor elapad a tehén teje. Ha ellenben jól elvégezte a
dolgot, akkor bőven fog tejelni a tehén és borja is egészséges lesz.
Végül néhány apró feljegyzés : A tavaszi első dörgéskor hányat
kell feküdni s akkor abban az évben nem fog fájni az illető háta. —
Ha valaki tyúktetűvel megtelt, naplemente után egymásután háromszor
nézzen be a kútba s a tetvek elhagyják. — Ha az őrültségében el
futott ember átmegy a folyóvizén, soha többet nem gyógyítható meg.
Ha ilyen embert keresnek a hozzátartozók, úgy partmentén menjenek,
hogy megakadályozzák azt, hogy az őrült beleléphessen, vagy átme
hessen a patakon. — Az említett vízkeresztnapi házszenteléshez fűződő
szokás : A leány leveszi gyöngyét a nyakából s a szoba küszöbe mel
lett a szőnyeg alá dugja, úgy, hogy a házszentelő pap a házbamene
telkor átlépje. A szentelés után a gyöngyöt kiveszi s a párnája alá
teszi, a következő éjjelen megálmodja a jövendőbelijét.
Remetekertváros.
idősb László Gyula.
t
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A régi észt méhészet.
I. Az erdei méhészet.
A tárgyalandó mű egy nagy, három
kötetesre tervezett munkának első. megje
lent kötete, mely az erdei méhészetről szól.
Az első kötet folytatásaként majd megje
lenő második és harmadik kötet a házi
méhtenyésztési és a méhtenyésztés körül
kialakult szokásanyagot, hiedelmeket és
szokásjogot fogja tárgyalni.
A megjelent kötet három fejezetre osz
lik : az elsőben a szerző Észtország erdei
méhészetére vonatkozó, részben gyűjtött,
részben pedig az irodalomból és levéltá
rakból felkutatott anyagét adja ; a máso
dik fejezetben a balti államok, a germán
ság, szlávság, finnugor és török-tatár né
pek erdei méhészetét taglalja részletekbe
menő alapossággal; a harmadik fejezetben
összefoglal és végső következtetésre jut.
A bevezetésben az erdei méhészet fo
galmát határozza meg : legprimitívebb méhtartás. A fák odvában talált rajtól egészen.
vagy részben elszedik a mézet. Az utóbbi
esetben a család életbentarfására gondol
nak, tehát már állattartásról kell beszél
nünk, míg az előbbiben a családot a méz
elvétele után pusztulni hagyják, vagy ki
fejezetten megölik : rablógazdálkodás.
A következőkben a szerző megismer
tet az erdei méhészet területén végzett
gyűjtésének eredményével. 1927-től kezd
ve végigkutatta Észtországot, Lettországot,
áttanulmányozta Európa méztermelő álla
mainak a méhészetre vonatkozó irodal
mát, az idevonatkozó oklevélanyagot és a
megfelelő nyelvészeti munkákat. Gyüjtőútján Észtországban már csak 11 drb. élő
fába vájt üreget, „mézfát" falált, de a nép
hagyomány még 18 drb., már kiveszett,
példányról adott hírt. Ujabban, másodla
gosan, jobbára csak rajfogó a szerepük.
A mézfáknak mintegy ötven különféle tájszólású elnevezését gyűjtötte egybe. E cél
ra leginkább lucfenyőt, ritkábban erdei fe
nyőt, tölgyet, hársot, nyárfát, egész ritkán
pedig éger-, fűz- és nyírfát vésnek ki. Jú
lius végén, vagy augusztus elején {Jákob
napján, zabaratáskor) szedik el a mé
zet. Egy mézfa évi hozama 4—6 kg. Lét
rát, kötelet használnak a féramászáshoz,
meg kivágott fiatal fatörzset, melyről úgy
nyesik le az ágakat, hogy a visszamaradó
20—25 cm-es csonkok természetes lép
csőfokokat alkossanak. — Ennek a fatörzs*
létrának a mása megvan nálunk Göcsejben.
Egy pusztamogyoródi adatközlőm szerint
a madarászok és méhészek használták ;

„huszárfa" a neve. — Ha nem vitték ma
gukkal rögtön a megtalált rajt, a fa de*
rekéra alkalmazott tulajdonjeggyel (bele
rótt kereszt, rákötött gyapjúfonál, vagy fakéregdarab) biztosították. A méhtolvajlást
nagyon súlyosan (legtöbbször halállal is)
büntették.
A munka második részében a Kelet
baltikumnak, a finnugoroknak, a germá
noknak, szlávoknak és török-tatár népek
nek erdei méhészetével ismertet meg kút
fők alapján. A középkori okmányok latin
és német arbor melligera és honnikbom
kifejezése arra vall, hogy már akkor élt
az erdei méhészet. A népesség szaporo
dásával mind több méhlegelőt törtek föl
művelésre, az erdőket is irtották : az erdei
méhészet hanyatlásnak indult. A finnugor
népek a finnországi finnek és az északi
zűrjének kivételével (e vidék hideg éghaj
lata lehetetlenné tette a méhészkedést) ki
váló méhészek voltak a középkorban, sőt
ma is azok. Egész Németországban fejlett
volt a méhészet, viszont Hollandiában, Dá
niában és Svédországban egyáltalán nem
ismerték. A töröktatár népek is kiváló mé
hészek. Említésre méltó mennyiségben Kéletoroszországban, a Volga és az Ural kö
zött maradt meg máig is az erdei méhé
szet, továbbá Középeurópában, Litvániá
ban, Lengyelországban, a fehéroroszoknál
és Ukrajnában, azonban mindenütt erősen
puszfulóban van. Csak ott él a mai napig
is, ahol még nagyobb összefüggő erdősé
gek maradtak fenn.
Az adatokat összegezve a szerző
is csatlakozik az előző kutatók vélemé
nyéhez, hogy a méhészettel való foglalko
zás állandó letelepedettséget feltételez. Az
őstörténet tanulsága szerint az oroszországi
erdős vidéken a mezőgazdálkodás, tehát
az ember állandó letelepedése, a késői neolithikumban következett be ; ezt a korsza
kot az ősrégészek a finnugor népek finn
permi szakaszának nevezik. Abból a tény
ből, hogy a finnugorság őshazája egybe
esik azzal a területtel, hol az európai mé
hészetmegindulhatott, továbbá,hogy a finn
ugorok ottlákásának és a méhtenyésztés
valószínű megindulásának ideje egybeesik,
nemkülönben hogy a finnugor méhészeti
tárgyi anyag a baltitól eltérő tipológiai egy
séget alkot, a szerző arra a megállapításra
jut, hogy az európai erdei méhészet első
művelői a finnugorok voltak.
Szomorú hazai vonatkozása e szép,
komoly munkának, hogy az európai mé
hészeti szakirodalom felsorolásában, mi
magyarok nem szerepelünk, mert ezen
ősi kultúrjavainknak a módszeres feldől-
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gozésáf, vagy legalább a fellelhető a n y a g
összehordását, mindezideig senki sem vál
lalta, pedig a Magyarság Néprajzának ta
lán éppen a méhészetre vonatkozó feje
zete a legsoványabb.
Némethy
Endre.
M a g y a r I p a r m ű v é s z e t 1940. 8. é s 12. s z á 
mok ismertetése.
A Magyar Iparművészet régebbi és
újabb s z á m a i b a n is több olyan közlemény,
szép fénykép, jó rajz jelent meg, mely ér
demessé és szükségessé tette, hogy a la
pot néprajzi, kiváltkép textiliákkal foglal
kozó körök állandóan figyelemmel kisér
jék. Ezt szolgálja az Értesítő számos ismer
tetése is, valamint a l á b b következő, bár a
szokottnál eltérő terjedelmű közleményünk
is. Mondanivalónkat két dolgozat váltotta
ki. Az egyiket a Magyar Iparművészettel
egy borítékban megjelenő Muskátli 1940.
8. s z á m á b a n közölték. Molnárné Csizy Jo
lán irta „Martos" címen. A másik a Ma
gyar Iparművészet 1940. 12. s z á m é b a n je
lent meg dr. Mátéka Béla tollából: In
dia színpompája n é h á n y órányira Buda
pesttől — Váraljai lakodalom — címen.
H a z á n k b a n a néprajznak a múltban
is, ma is, igen kevés tudományosan kép
zett m u n k á s a akadt. A szakemberek rész
ben ezért is szívesen karolták föl a jóin
dulatú érdeklődőket, ellátván őket a jótanácson és könyveken kívül sokszor még va
lamennyi technikai felszereléssel is. Az
érdeklődő nagyközönségnek a néprajzi
gyűjtőmunkába való bevonását célozza a
Néprajzi Múzeum gyűjtőhálózatának több
mint egy év óta folyamatban levő meg
szervezése is. A népi műveltségkincsek
gyűjtésének tudományt és nemzeti érdeke
ket szolgáló munkájából tehát a néprajzi
körök nem z á r n a k ki senkit, sőt m a g u k
hívnak, kérnek ehhez segítőtársakat. Ez
a tény a z o n b a n nem ad felhatalmazást a
laikusnak arra, hogy néprajzi kérdése
ket iskolázottság és hozzáértés nélkül
akarjon megoldani ; nem azt célozza, hogy
hétvégi műkedvelő „néprajzosok" fejlőd
jenek, akik pillanatnyi benyomásaikat, fe
lületesen gyűjtött adataikat felelősség nél
kül, mint valami tudományos eredményt
közölhessék a nagyközönséggel,
mely
maga nem tudván azokat elbírálni, könynyen igazságnak veszi őket — már csak
a nyomtatott betű elhitető hatalmánál fog
v a is. A néprajz is, mint minden m á s tu
d o m á n y lelkiismeretességet, illő alázatot
é s mindenekfelett mesterségbeli tudást kí
ván meg mindenkitől, aki csak hozzá kö
zeledik. Nagy világlétottság, a világ egyéb
dolgaiban való járatosság hozzásegíthet
ahhoz, hogy könnyebben tájékozódjunk
benne, de nem jelenti szükségképpen azt,
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hogy mi a n n a k jelenségeit tudományosan
értékelni és osztályozni is tudjuk. A tá
jékozatlan és kezdő gyűjtő elégedjék meg
a látott jelenségek pontos megfigyelésével
és hűséges leírásával, mert ezzel és csakis
ezzel tesz szolgálatot akár a tudomány
nak, akár a nemzetnek és hagyja a z
összehasonlítás fölötte felelősségteljes és
körülményes munkáját azokra, akik erre
hívatottak.
Mátéka Béla dr. idézett, valamivel
több, mint négy hasábnyi terjedelmű kis
közleményében egy váraljai kirándulásról
számol be, melynek kapcsán fölelevene
dett előtte ifjú korában, angol tengeri ha
jókon, a nyugatindiai szigeteken tett uta
zása. Az ott látott hindu népünnepség és
a Magyarország Tolna vármegyéjének Vár
alja nevű községében végigszemlélt lako
dalom képe arra a megállapításra és köz
lésre készteti, hogy a . . „váraljai viselet
mentes minden balkáni vagy svábos ha
tástól s mint valóságos különálló népszi
get, a szivárvány színű Indiát képviseli" . .
(130. lap). Az idegen „hatásokat" ezenkí
vül még két helyen megemlíti, mégpedig
ilyenképpen : . . . „más ez a nép, m á s ez
a viselet, mint a kétségkívül észak felől
szlovákos behatása palóc népnél látható"...
(130. lap első hasáb) . . . és (130. lap má
sodik hasáb) . ." tény, hogy a váraljai vi
selet a z országnak nemcsak egyik legszí
nesebb, h a n e m minden északi vagy dél
szláv zavaró behatástól mentes viselete" . .
Ez az a két nérrajzi érdekű megállapítás,
melyre mi röviden reflektálni kívánunk.
Hovatovább ötven esztendeje, hogy
Huszka József megkezdte a „magyar or
namentikára" vonatkozó nézeteit írásban
és szóban közkeletűvé tenni. Ezen néze
teinek lényege a b b a n állt, hogy a magyar
díszítő elemeket közvetlenül a honfoglalók
ásatag fémemlékeivel kapcsolta össze. \
köréje csoportosuló művészek, rajztanárok,
iparművészek beledobták a közvélemény
be az „ázsiai", a „keleti", a „keleti szín
p o m p a " , a „keleti képzelet" s m á s ha
sonló kifejezéseket. „Akkoriban a z o n b a n
a honfoglalás ezeréves fordulójának ün
nepi hangulatában éltünk" . . mint Viski
Károly írja (Magy. Népr. II. 275). Huszka
és mozgalma nézeteire az illetékes körök
nem mulasztották el megadni az azokat
megillető választ s mi méltán hittük, hogy
tárgyi ismereteink gyarapodtával a roman
tikus, térgyiasségot nélkülöző szemléletek
és szemlélők kora lejárt. Mi több, azóta
megjelent négy h a t a l m a s kötetben a ma
gyar néprajz kézikönyve is, mely az ér
deklődőknek feleletet, a kutatóknak pedig
a követendő irányt adja meg. Ezek után
méltán csodálkozunk azon, hogy komoly
igényű folyóirat hasábjain 1940-ben olyan,
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minden tárgyi alapot nélkülöző, fantaszti
kus megállapítások tétetnek közzé, me
lyeknek téves voltát már évtizedekkel ez
előtt bebizonyították.
Hogy színes viseleteink ma élő íormái
— a k á r a váraljai, a k á r a mezőkövesdi
vagy valamelyik palóc — 100 évnél na
gyobb múltra alig-alig tekintenek vissza
régen tudják, illetőleg tudhatnák az érdek
lődők. Azt is tudják ma már az érdeklő
dők — hiszen h á n y dolgozatban, előadás
ban hangoztatjuk, — hogy élő, akár tarka,
akár színtelen viseleteink számos darabja
újabb keletű polgári elemekből alakult.
Alakította pedig őket egyes-egyedül a ma
gyar nép etnikai csoportonként, íalunként,
ki-ki a sajátját, a maga földrajzi, történel
mi, gazdaságtérsadalmi s egyéb körülmé
nyei eredményeképp, — de soha sehol
egyikük sem látott hindu viseletet. Mert
a z a tény, hogy Indiában kék-zöld és pi
ros színeket h a s z n á l n a k és ugyané színek
ismeretesek Véralján is, legfeljebb csak
azt jelenti, hogy bizonyos gyári festékanya
gok messze földön ismeretesek, mert hi
szen növényi festékanyagról a mai váral
jai viseletben nem lehet szó. Ilyen ala
pon még igen számos exotikus néppel
lehetne rokonságot megállapítani. Hogy
már most egyik-másik viseletünkön más,
idegen népi hatás előfordulhat, mi nem
vitatjuk. Tagadjuk azonban, még pedig a
leghatározottabban, hogy a palócoknál
„kétségkívül szlovákos b e h a t á s " észlelhető
volna. Mindaddig, amíg a tudomány meg
nem állapította, hogy mik azok a bélye
gek, a m i k a palócra jellemzők és a z ő
sajátjai s mindaddig, amíg ugyanez a tó
tokra vonatkozóan is meg nem történik, a
legélesebben emeljük fel szavunkat a z ilyen
mind tudományos, mind tudománypolitikai
szempontból káros kijelentések ellen. Ugyanezt mondhatjuk a „balkáni" és „svábos" behatásokról tett megállapításokra is.
M. Csizy Jolán idézett dolgozata 4
rövidke hasábon a martosi férfi-női vise
letet, a rátétes kézimunkát, lakodalmi szo
kásokat, lakásberendezést, egyke-kérdést,
Feszty-körképet, stb. mind-mind érinti. Az
alapos adatközlést már ez az igen szűkre
szabott terjedelem és gazdag tartalom is
kizárja. De nem szólnánk mi egy szót sem,
— hiszen nem néprajzi folyóiratról van szó
— h a a közölt rövidke adatok tárgyias hű
sége nem lenne kétségbe vonható. Sajnos
a z o n b a n a dolgozat s z á m o s megállapítása
korrekcióra szorul, mit mi röviden a kö
vetkezőkben fejtünk ki.
„A férfiak már Martoson is polgári
öltönyt viselnek" . . . kezdi a viseletre vo
natkozó megállapításait a cikkíró. Valójá
ban a z o n b a n — bár m á r több polgárias
vonás keveredik a martosi férfiviseletbe,

az teljes mértékben fedi a népviselet kri
tériumait. Nem tűnt le az ing-gatya viselet
sem, h a a fiatalok már nem hordják is,
mint ezt a cikkíró állítja. A női viseletről
írt a p r ó b b tévedéseket figyelmen kívül
hagyva csak a jelentősebbeket emeljük.
ki
a pruszlik kevésbé díszes" . . . írja
M. Csízy Jolán. Éppen Martoson a prusz
lik a z egyik legdíszesebb r u h a d a r a b ,
mert úgy tartják, hogy a férfit a k a l a p
és ing. a z asszonyt pedig a pruszlik vi
szi fel. A hétköznapi pruszlikok is tele
v a n n a k szalaggal, arany- ezüst csipkével.
Jellemző, hogy az új divatú, úgynevezett
nyakas, kendő nélkül viselt kevésbbé dí
szes pruszlikban nem mennek ki a maguk
falujából. A cikkíró szerint a nők nyakán
„5—6 sor szoros pénzkaláris van" . . . A
martosi nők nyakán nincsen sem pénz,
sem kaláris. Viselnek a komáromi Király
ezüstműves műhelyében készült valóban
5—6 soros ezüstléncot, amit ők maguk is
ezüsf/dnenak neveznek, és hétköznap vagy,
aki szegény, a z ünnepen is pár sor gyön
gyöt (Martoson is g y ö n g y n e k mondják).
A jegykendő osztogatás szokásóról sin
csen jól tájékozódva a cikkíró. Szerinte a
menyasszony minden leendő férfirokonnak
varr egyet. A martosi menyasszony a vi
rágkötés napján két jegykendőt ad : a
vőlegénynek, egyet-egyet pedig a vőfélyek
nek ; a többi kendőt, mit férje v a l a m e n n y i
testvérének (tehát fivéreknek és nővérek
nek) valamint a férj szüleinek ajándékoz
úgy veszi boltban régi idők óta. Áttérve a
rátétes kézimunkára az idézett dolgozat
ban a 48. lapon ezt olvashatjuk : „aki a
Néprajzi Múzeum Komárom megyei pa
tyolatkendőiét látta, kezdetleges kivitelű
rátétes díszítményével . . . " Nem tudjuk,
hogy a cikkíró a Múzeum melyik kendő
jére céloz ? A Néprajzi Múzeumnak ugyan
is s z á m o s Komárom megyei kendője é s
egyébb textiliája van rátétes díszítéssel, és
ezeknek kivitele a legkülönbözőbb. Kez
detleges kivitelezésű kendője azonban a
Múzeumnak — sajnálatosan nincsen. Mind
a kiállított, mind pedig a raktári a n y a g ,
mely Komárom megyéből került be és rá
tétes díszű. mind m a g a s a b b gyakorlatról
tesz tanúságot. Van ugyan a M ú z e u m n a k
kezdetleges kivitelezésű rátétes munkája,
egy néhány ingfiók és ez éppen Martosról,
nem hisszük a z o n b a n , hogy erről lenne
szó, mert ezek új gyűjtés lévén, külső em
berek előtt teljesen ismeretlenek. A továb
biakban ezt olvassuk a rátétes munkáról :
„ . . . ez a munka talán most indult fejlő
désének csúcspontjára. E fejlődésben két
ségkívül nagy érdeme van a község taní
tónőjenek, Vetseyné, T a k á c s Olgának" . . .
Itt álljunk meg újra. Megállapítható a z ,
hogy Martoson mintegy 80 éve ismerik és.
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gyakorolják a rátétes kézimunkát. Az is
megállapítható — a föllelhető példányok
alapján, hogy a m u n k a ez idő alatt a
kezdetleges kivitelezéstől számos skálán
át igen magas fejlettségre jutott el, mint
azt a Néprajzi Múzeumnak 136239 sz. a.
belelfározott egy darabja is mutatja. Más
részt le kell szögeznünk a cikkíróval egyet
értésben, hogy Vetseyné, T a k á c s Olga igaz
gatótanítónő, aki 1906-ban került Martosra,
a háború után kezdett el a rátétes mun
kával „intenzivebben foglalkozni." Azt is
leszögezzük, további egyetértésben a cikk
íróval, hogy T a k á c s Olga összegyűjtötte
azokat az asszonyokat, akik előrajzolás
nélkül, fejből tudtak vágni, metélni
—
akiket különben sohasem hívtak nyírőasszonyoknak, mert nyírő nek a birkét-nyíró asszonyokat nevezik, h a n e m hívták és
hívják őket napjainkban is uarró-nak, ha
sonlóképpen munkájuk sem „nyírás", ha
nem metélés, vagy martosiasan metillés,
amint a fogazés sem „farkasfog" Marto
son, h a n e m tökmag
illetve
tökmagozás
— s megtanulva mintáikat átrajzolta azo
kat a maga iparművészi
ízlése szerint.
Ezeket a z előrajzolt munkákat kezdetben
csupán árusításra készítették a z asszonyok,
idővel a z o n b a n , csakúgy napjainkban is,
részben saját ruhájuk díszítésére is ezt
fordították. Nem értünk azonban egyet
cikkírónak azzal a megállapításával, mint
ha a martosi rátétes munka „talán most
indult volna fejlődésének csúcspontjára".
Ma már tudniillik nem beszélhetünk a
martosi rátétesről. Nem pedig azért, mert
ilyen kettő van. Az egyik a néptől eredő,
a másik az iparművésztől befolyásolt A
népi martosi rátétes megszűnt a z n a p élő
gyakorlat lenni, amely nap az asszonyok
a maguk ruháját többé nem avval díszí
tették. Mivel népi művelődéskincs csakis
alulról, belülről a közösségből
fakadó né
pi erők hatására változhat, alakulhat, eset
leg fejlődhet s mivel V. Takács Olga
munkája fölülről, kívülről, egy a falukö
zösséghez nem tartozó egyéntől eredő erő
szakos változtatás, azok a darabok, me
lyek az ő rajzai után készülnek, többé
nem a martosi népi kézimunkák. Hogy
ez az új tervezés annyira közeláll a
régihez, hogy a nép — bár csak hét
köznapi vagy félünneplős alkalomra —
mégis magén viseli, sokat enyhít a dol
gon, de lényegében azon mit sem változ
tat. 1 Mellékesen jegyezzük meg, hogy a
1
Mindaz, amit itt mondunk, Vetseyné
T a k á c s Olga igen tiszteletreméltó szemé
lyét és a falura gazdasági és erkölcsi szem
pontból igen jelentős és áldásos munkás
ságát, természetesen távolról sem kívánja
érinteni.
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halotti lepedőket nem díszítik Martoson,
mint azt a cikkben látjuk. Díszítik és dí
szítették a múltban is a szemfedelet, ami
lényegesen különbözik a lepedőtől már
csak a b b a n is, hogy azt a halottal min
dig eltemetik. A szoba berendezésével
kapcsolatban csak annyit jegyzünk meg,
hogy az ágy függönye nem széthúzható,
— ezt a mennyezetre szokás szögezni —
ágyazáskor a z egyik sarkát fölhajtják é s
a menyezet fölött levő párna alá tűrik.
Oóba vezetéknevű család nem lakik Mar
toson, úgy hisszük itt szedéshibéról van
szó s a metélések
Jóba nevű asszonytól
erednek.

Fél Edit
B a l a s s a I v á n : A debreceni cívis föld
m ű v e l é s é n e k munkamenete é s m ű s z ó kincse. Dolgozatok a debreceni Tisza Ist
ván Tudományegyetem Magyar Népnyelv
kutató Intézetéből. Szerkeszti: Osűry Bá
lint. 7. s z á m . 108.1., 54 kép. Debrecen, 1940.
A néprajz művelői tudományszakukat
bővítő okulással és elismeréssel veszik
kezükbe azokat a dolgozatokat, amelyek
néhány esztendő óta a debreceni Tisza
István Tudományegyetem Magyar Nép
nyelvkutató Intézetéből kikerülnek. Amióta
e század elején Mehringer leírta és a fin
nek vele egyidejűleg, de tőle függetlenül
példákkal igazolták, hogy nyelvtudomány
nélkül nincs tárgytudomány és viszont,
mindkét tudományt eredményesen termé
kenyítették meg az idevonatkozó törekvé
sek. Különösen bölcs okulást nyert ebből
a magyar néprajz, amellyel kapcsolatban
elég lesz, ha Meszöíynek és Bdifeynak lo
vas vitájára hivatkozunk, mely tanulsággal
igazolta azt, hogy a tárgyi és nyelvi meg
gondolások milyen nagy mértékben vihetik
előre a magyar ethnógraphusok munkáját
is. A gyűjtőmunka területén a tárgy és szó
elvének megvalósítását most folyamatosan
és tudatosan végzik Csűry professzor ta
nítványai. Legújabb munkájukban Balassa
Iván a debreceni cívis földművelésének,
munkamenetét és műszókincsét mutatja
be. A munka csak kis töredéke a debre
ceni cívisnyelv készülő szótárának. A szer
ző először a gazdálkodásra vonatkozó né
hány általános fogalmat világít meg, majd
a debreceni földközösség történetét ismer
teti. Munkájának harmadik fejezetében a z
eddig meglehetésen elhanyagolt népi mér
tékegységekhez közöl értékes adatokat. Le
írja a szekeret, szánkót, talyigét, mint a
mezőgazdálkodásnál használt szállítóesz
közöket. A föld alkalmassá tétele és meg
művelése c. fejezetben az irtás és megkö
tés, a trágyázás, az ugar és parlag kérdé
sét tárgyalja. Különösen nagy haszonnal
könyvelhetjük el a mezőgazdasági eszkö-
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z ö k (eke, borona, henger), a vetés, aratás,
h o r d á s , cséplés, stb. leírását, noha szíve
sen vettük volna, ha a szerző egyes tár
gyakról (pl. a lóval vontatott szemhúzó
deszkáról) részletesebb bemutatást közöl.
Külön fejezetben tárgyalja a kölest és a
szálas takarmányokat. A munka végén a
földművelés műszótárát közli
Balassa.
Reméljük, hogy a z értékes sorozatból
minél előbb újabb köteteket forgathatunk
s további elismeréssel iktathatjuk be eze
ket is a magyar néprajz forrásmunkái közé.
Gunda

Béla.

E r d e i F e r e n c : M a g y a r falu. Budapest.
-é. n. (1940) Athenaeum kiadása. 236 o.
Erdei Ferenc könyve a magyar faluku
t a t á s összefoglalásának minősíthető Az ed
digi falukutató irodalomban ugyanis, (tisz
telet a kivételnek) számos olyan munkát
találunk, amely minden szakismeret nélkül
íródott, szerzőjük felületes képzettségű s a
társadalomtudományhoz vajmi kevés fo
g a l m a van. Erdei Ferenc nem tartozik
e z e k közé. Különösen ha eddigi írásait
vettük zsinórmértékül. Ezúttal is sokkal
a l a p o s a b b és mélyrehatóbb feladatot vál
lalt magára, mint bármely eddigi faluku
tató írótársa. Könyvét a megszokott kímé
letlen igazságkeresés jellemzi. Végső ered
ményeit is inkább saját tapasztalataiból,
-saját gyűjtéséből merítve adja közre, mint
a z eddigi falukutató írások adataiból. Nem
hagyja figyelmen kívül ezeket sem, külö
nösen a z értékesebbjét nem. Hasznos for
rásul szolgálnak s z á m á r a a rokontudomá
nyok adatközlései, többek közt a néprajz
t u d o m á n y é is. Különben a magyar nép
rajztudomány eddigi térsadalom-vizsgálata n y a g a mélységét tekintve elég sok kíván
nivalót hagy még maga után. Erdei új
nyomokon jár és a sok kezdeti nehézség
gel megküzdve munkájában a magyar falu
legsajátosabb vonásait vázolja fel előttünk.
A magyar falvak számtalan variációját
egységbe foglalni nem könnyű feladat. Ha
a könyvben némi hiányosságot is tapasz
talunk, az csak egyedül erre vezethető
vissza. A magyar falu életét, népét csak
nagy színfoltokban lehet szemléltetni. Előbb
e z e k n e k a színfoltoknak a legalaposabb
ismeretére van szükség, mert a magyar
falu egyetemes problémáit csak akkor lét
hatjuk a legtisztábban. Erdei Ferenc köny
ve elindította ezt a gondolatot s írásában
már az új falupolitika útjait is érintgeti.
Ennélfogva a könyvét nyereségnek és
h a s z n o s útmutatónak tekinthetjük a jöven
d ő számára.
Márkás

M.

Bulla B é l a ; A z Alföld. (Kincsestár 11.6.
sz.) Budapest. 1940. Magyar Szemle Tár
saság kiadása. 80 o.
Az Alföld Magyarország tájai közül a
legnagyobb és legmagyarabb. Bulla Béla
szavait idézve, az Alföld a Magyar me
dence szive. 100.000 km a terjedelmű sík
sága primus inter pares a magyar tájak
között. A szerzőnek sikerült a sokrétű tar
ka elemekből összetevődő pasztellképet
színeire bontani. Rövid kis összefoglalá
s á b a n előbb a természetes tájat ismerteti,
majd munkájának második részében az
ember által átalakított gazdasági tájról ad
világos, összefoglaló képet. A végső ered
mény : a Magyar medencét vaskövetkezetességű földrajzi törvényszerűség tartja
össze a szomszédos peremterületekkel.
Márkus M.
Mendöl T i b o r : A Felvidék. (Kincsestár
118. sz.) Budapest. 1940. Magyar Szemle
Társaság-kiadása. 80 old.
A Magyar medencerendszer egyik leg
jellegzetesebb táját Felvidéknek nevezi a
köztudat. E tájhoz a magyarság sorsa és
történelme ezer és ezer szállal fűződik hoz
zá. Honfoglaláskor gyepüelve volt, később
várakkal vértezett hatéröv, majd a magyar
államiság és jogfolytonosság 'utolsó vég
vára a törökkel szemben, stb. A múlt em
lékei a tájban lépten-nyomon felismerhe
tők. A Felvidék gazdasági kapcsolatai év
s z á z a d o k óta az Alföld felé irányulnak. A
szerző mindezeket a geográfus szemével
nézi és a földrajztudomány szemüvegén
át mutatja ki. A Felvidék domborzatilag,
éghajlat, folyók vízjárása és a természetes
növényi takaró szempontjából az Alföldre
van utalva, mert csak így képez ésszerű
gazdasági egységet. A szerző tömör és ér
tékes összefoglalása méltán sorakozik az
eddigi Kincsestár-kötetek mellé.
Márkus M.
Bonkálő S á n d o r : A rutének. Budapest.
é. n. (1940) Franklin Társulat kiadása. 184.
old. 8°.
A magyarságismerethez hozzátartozik
az is. hogy jól ismerjük a magyarsággal
együttélő nemzetiségek életét is, mert csak
így tudjuk felmérni a magunk és körülöt
tünk élő népek kölcsönös egymásrahatását
és viszonyát. E szükségszerűség indíthatta
a kiadóvállalatot arra, hogy Bonkáló Sán
dorral megírassa, a magyarsággal szorosanegybeforrt, ruténekről szóló könyvét. A
szerző az eddigi kutatások eredményét fog
lalja össze inkább ismeretterjesztő, mint
tudományos munkájában. A ruténekről a
múlt század elejétől kezdve igen sok ta
nulmány és könyv jelent meg. Főleg az
oroszok írtak sokat. A XIX. század első
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felében Bronevszkij, Glinka, Keppen, Lituchin, Nadezsdin, Orlay, Szoczenyevszkij
slb. tájékoztatták az orosz nagyközönséget
a kárpátaljai ruténekről. A magyar közön
ség Détsy és Mészáros könyvéből, a Tu
d o m á n y o s Gyűjteményben és m á s lapok
ban megjelent cikkekből értesült róluk. A
XIX. század első felében megjelent mun
k á k n a k nincs történeti értékük. Az első
tudományos munkát a ruténekről Bidermann írta. Csak a z ő könyve után kezdő
dött a komoly történeti kutatás, amelyben
magyar és orosz tudósok vettek részt.
T u d o m á n y o s irodalmunk azonban nem ren
delkezett eddig rendszeres áttekintésű mun
kával. A Szabó Oreszt elsietett é s össze
kapott írása semmiképen sem nevezhető
tudományosnak.
Bonkáló kis kézikönyvéi kilenc feje
zetre osztja. Átfogó képet ad a rutén nép
településtörténetéről, megjelöli a ruténlakta
területek határait, ismerteti az árpádkori
gyepürendszert, az észrevétlen beszivárgást
az Erdőskérpátokon át egész a XVIII. szá
zadig. Idézi és megcáfolja a Korjatovics
Tódor köré szőtt hamis legendát, amit leg
világosabban a z orosz Petrov és Cholodnjak
moszkvai egyetemi tanár bizonyítottak be.
Röviden szól a rutének eredetéről és ne
véről. Itt a szerző szerint leghelyesebb, h a
a ruszin-nak megfelelő rufén-néven nevez
zük őket. A rutének egymástól eléggé el
térő es könnyen elválasztható népcsopor
tokra oszlanak : huculokra, bojkókra és
lemkókra. Földrajzi tekintetben két főcso
portjuk van, dolisnyánok, (síklakók) és
verchovincik (hegylakók). A nagyobbik ré
szük síklakó, mivel ez a magyarsághoz
simult, néprajzi tekintetben nem annyira
érdekes, mint a hegylakó. Bonkáló könyve
komoly értéke és nyeresége irodalmunknak,
minden s z a k e m b e r haszonnal forgathatja.
Márkus
Mihály.
Günther, H a n s F. K.: Formen und Ur
g e s c h i c h t e der Ehe. Die Formen der Ehe,
Familie und Verwandtschaft und die
F r a g e n einer Urgeschichte der Ehe. 1940
Lehmanns Verlag, München-Berlin. 267 lap
8°. Ára fűzve RM 3.30, kötve RM 4 0 5 .
A dolgozat olyan tárgyú egyetemi elő
a d á s o k összefoglalásából és kibővítéséből
keletkezett, melyek a címben megadott tár
gyat a z eugenika szempontjaiból magya
rázták. Szándéka tárgykörét a nép- és tár
sadalomtudományi szakkörökön kívülesőkkel megismertetni. A munkát tudós ember
írta, nem annyira a nagyközönségnek, mint
i n k á b b a határterületeken mozgó tudósok
és kezdő kutatók s z á m á r a . A kéziköny
veknek nem pusztán megállapításait veszi
át, h a n e m megemlíti s z á m o s helyen az
a z o k b a n felvetett problémákat is. — Anya
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gát tizenhárom világos fejezetre tagolja s
ezekben fejtegeti a h á z a s s á g és a c s a l á d
a szakember által jól ismert kérdéseit. F e j e 
zeteihez jó, bár nem teljes irodalmi átte
kintést is ad. Hiányoljuk benne, t ö b b e k
között Vierkandt m u n k á i n a k m é l t a t á s á t
(Vierkandtot csupán jegyzetbeli u t a l á s á b a n
említi meg). Az irodalommal szemben
gyakran kritikai álláspontot foglal el, így
kiváltképp, mikor Wesfermarck munkássá
gát a z őt gáncsoló szakemberek s z a v a i v a t
mutatja be, — mégis az egész dolgozat a
Westermarck idézetek nélkül alig volna
valami. Meglepő az is, hogy hangsúlyo
zottan a „Bachoven-Morgan"-féle evolúcióselmélet ellen foglal állást, az evolúciós;
szemlélet alól azonban maga legkevésbbésem tud szabadulni. — Mindez a p r ó b b
fogyatékosságok ellenére a világosan megírt
és beosztott könyvet haszonnal forgathatják
s z a k a m b e r e k és laikusok egyaréfit. Elősegít
ebben a könyv jól kezelhető formája é s azr
irodalmi áttekintések ügyes elhelyezése is.
F. E .
E p e r j e s s y Kálmán : A m a g y a r falu tele
püléstörténete. Kincsestér 7. sz. Budapest
1940. Kiadja a Magyar Szemle T á r s a s é g 79 lap 6°.
Áz öt fejezetre tagolt könyvecske I . A .
falu településtörténetének kutatása, 2. A
falu az ország településtörténetében, 3. Hely
nevek, 4. Falukép, 5. Falvaink társadalmi*
és nemzetiségei típusai címen tárgyalja
anyagét. A címek alatt rejtőző tartalom
a z o n b a n sokkal többet mond el azoknál.
Felöleli szinte az egész falukutatás minderr;
problémáját s így n e m c s a k a település
történészek, h a n e m a néprajzés társadalom
tudománnyal foglalkozók is nagy haszonnaf
forgathatják, — kezdők é s s z a k e m b e r e k
egyaránt. Kiemeljük szerzőnek a főképp
kezdő kutatók s z á m á r a igen fontos meg
állapításét, mely szerint „ . . . nincsen kéf
egyforma falu, mindegyiknek sajátos egyéni
arca van . . . ez a sajátos egyéni v o n á s
külön eljárást ír elő minden falu település
történetének megvizsgálására. Minthogy
nincs átlagfalu, nem lehet a falukutatás
módszerét sem bizonyos kérdés és felelet
rendszer kereteibe szorítani . . . " (5 lap)
T o v á b b á : „. . . a helytörténetnek, tehát a
falu történetének m á s korszakbeosztása és
korhatároló mozzanatai vannak, mint a
nemzeti (országos) történetnek . . . " (13 lap),
de idézhetnénk nyugodtan a dolgozat min
den fejezetéből. — Különösen h a s z n o s ,
érdekes é s új a z ötödik fejezet s z á m o s
megállapítása, mely a nemzetségi széllés,
a gyepüfalu, a várközség, az egyházashely,
az irtványfalu, a székelyfalu formáját, szer
vezetét, továbbá az oláhság, a rutének, a
tótok, a szászok, a szerbek, a kunok, at
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palócok településeit, végül a bányafalut,
a nemesi falut, a jobbágyfalut tárgyalja
s z á m o s példa bemutatása alapján. — A
könyvet jó irodalmi összefoglalás egé
szíti ki.
F. E.
Smithsonian Institution. Bureau of Ame
rican Ethnology. Bulletin 101. W a r Ce
remony and P e a c e C e r e m o n y of the
O s a g e Indians by F r a n c i s La F i e s c h e .
Washington. 1939.
Az Osage indiánok háború és béke
szertartásait írja le a könyv. Ezek a szer
tartások természetesen tánc, ének és zene
nélkül el sem képzelhetők, úgy hogy a
kiadvány értékét népzenei szempontból is
nagyra kellene becsülnünk. Sajnos, ezek
a z egészen primitív lejegyzésű dallamok
inkább szánalomra méltók, már a kiadó
intézmény^ neve miatt is. Szinte nevetsé
gessé válik a dolog a kitűnő pentaton
dallamok láttán : ezeket nyilván a zongora
fekete billentyűin akarták megrögzíteni va
lahogyan (— egyszerű pentaton dallamok
5 kereszt vagy 5 bé előjegyzésben disz és
e s z mollban !! —) nem beszélve a z egész
kezdetleges ritmikai megragadásról és rög
zítésről. Ügy vélem : a középeurópai zene
folklórnak nincs oka szégyenkezésre a
sokféle lejegyzési móddal, a problémák
annyiféle megoldásával stb. Az amerikai
tudósok pedig aligha tudnának kezdeni
valamit a magyar és román paraszti elő
adókkal, bár ezek mégcsak nem is exotikumok. — Pedig e kiadvány nem egyedül
álló s egész sorozat foglalkozik a z indián
népzenével. (Bulletin 45., 53., 61.. 75., 90.,
93., 102.. 110., etc.) Sajnos, nem sok jót
mondhatni a Bull. 124. Nootka and Quileute Music by Frances Densmore.
Wa
shington. 1939. kötetéről sem. Bér sokféle
táblázaton kérészül jutunk csak előre, ezek
inkább csak tudományos színezet céljából
készültek s alig m o n d a n a k lényegeset. A
dallamok lejegyése azután már valamivel
p o n t o s a b b n a k látszik ugyan, mégis sok

dolgot kétkedéssel kell fogadnunk. Bizo
nyos helytelen tonális beleérzés nyilván
sokhelyütt zavart keltett, különben nem
lennének egyszerű dallamok szabálytalan
tonalitásúak. (Irregular in tonality ?) Azt
azután már úgysem kívánhatjuk, hogy va
lamiféle rendszer könnyítene a z anyag át
tekinthetőségén, a k á r c s a k közös záróhang
vagy m á s elrendezés segítségével. Néhány
néprajzi vonatkozású fejezet a ruházat,
táplálkozás, szokás stb. köréből egészíti ki
a számot.
\
Dincsér
Oszkár.
Jobst Albrecht: Evangelische Kirche
und Volkstum. Stuttgart. 1938. Verlag Al
fred Kröner. 248. o. 8°.
Jobst könyve a német vallási néprajz
egyik legérdekesebb terméke. A tanulmány
középpontjában Luther áll. Az ő felfogá
sát tekinti kiindulópontnak. Eredményei
nem vonatkoznak az Össznémetségre, ha
nem mint a könyv címe is mondja, csak
egy részére. Ugy véli, hogy a Luther által
képviselt álláspont tökéletesen azonos a
reformációkorabeli németség szellemiségé
vel. A reformációkorabeli egyház tehát kö^
zelebb áll a német nép lelkiségéhez. A
mai egyház sok tekintetben eltávolodott
ettől az elvtől. Főleg az egyházi mozgal
mak távolították el, mint pl. a z orthodoxia,
a pietizmus és a felvilágosodás mindent
átható szelleme. A német népi hagyomá
nyok azonban még elevenen őrzik ezt a
régi, de mégis nemzeti szellemet. Jobst
könyve bármennyire alapos és részletek
bemenő, mégis csak mint részletmunka
jöhet számításba A németség vallási nép
rajzának össz-színeit nem foghatja egybe,
d e különben ez a szerzőnek nem is célja.
Történeti szemléletével csak gazdagította
a német kultúrtörténet amúgyis terjedel
mes anyagát. Magyar szempontból nem
annyira a z eredményei, mint inkább a
módszerei tanulságosak és ezekkel hasz
nos megismerkedni.
Márkus M.
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MAGYAR SZEMLE. 1940. XXXVIII. k. 6. sz. Papp László:
Népi jogélet, népi
jogismeret. XXXIX. k. 2. sz. Szabó Á.: Attila és hunjai. Mátrai L.: Fedics Mihály tanú
sága. 3. sz. Szekfü Gy.: Még egyszer középkori kisebbségeinkről. Malán M.: Magyar
vér—oláh vér. Bierbauer V.: A magyar h á z tornáca. Kqsáry D.: Az oláh bevándorlás.
5. sz. Elekes L.: A székelyek útja. Kászonyi
F.: Oláh-magyarok. Csabai L: A magyar
kert. 6. sz. Moraucsik Gy.: A hun kérdés mai állása. Sinkovics L: Magyar íalu. magyar
parasztság.
Márkus
M.
BÚVÁR. 1940. 9. sz. Gi'onovszky
Iván:
Az óra történeté. 10. sz.
Vönöczky
Schenk J.: A turulmadár. 11. sz Aldobolyi
Nagy' M.: Paprikaország. 12. sz. Schweitzer
J.: A karácsonyfa. Gáspár Gy.: Székely borvizek. Petró S.: Népszokások a keresztyén
ség fényében.
Márkus M.
MAGYAR STATISZTIKAI SZEMLE. 1940. 5. sz. Kovács A.-. Komárom város
népességének fejlődése és összetétele. Thirring G.: Komárom város és vármegye né
pessége II. József korában. 7. sz. Thirring G.: A visszacsatolt erdélyi és keletmagyar
országi terület. 8—9. sz. Thirring L.: Terület és népesség.
Márkus M.
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. 1940. 8. sz. Kolosváry G : Állatszelídítés,
idomítás, háziasítás. 9. sz. Kleiner E.: H a z á n k fácénállománya. 10. sz. Gaál I.: A haza
tért erdélyi föld. Bábonyi E.: Az emberevő fák meséje.
Márkus M.
MAGYAR IPARMŰVÉSZET. 1940. 8. sz. A csatolt Muskátliban Molnárné,
Csizy
Jolán:
Martos címen írt tanulmányt, mit külön ismertetünk. 10 sz. Benedek
Rózsi:
A d a t o k a magyar kézimunka múltjából címen rövid összefoglalóját adja a címben meg
adott tartalomnak. 11. sz. Jámborné,
Zsámár
Margit rajzokkal illusztrálva egyetlen
motívumnak, a rózsának formaváltozait mutatja be a „népművészetben". 12. szám.
Dr. Mátéka Béla : India színpompája néhány órányira Budapesttől című tanulmányát
külön ismertetjük. A csatolt Muskátliban Jámborné
folytatja a rózsáról megkezdett
közleményét. Ferencz Kornélia szépen illusztrált cikke magyar úrihimzéseken előforduló
laposöltésfajták címen értekezik. Valamennyi számot szép illusztrációk egészítik ki.
F. E.

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE.
UNGARISCHE JAHRBÜCHER. XX, 1940. 1—2. sz. Reichenkron.
Günter : A ro
m á n nyelvatlasz jelentősége a magyar és török nyelvészet szempontjából. A szerző
fejtegetéseit a román nyelvatlasz 1938-ban megjelent első kötetének anyagához fűzi.
Foglalkozik a román nyelv magyar jövevényszavainak rétegeződéseivel s megkülön
böztet Erdélyben északmagyar, délmagyar hatásterületeket, majd pedig külön tárgyal
ja az olyan jövevényszavakat, melyek a régi osztrák-magyar határ vonaláig követhe
tők, illetőleg kelet felé átlépték ezt a hatért. A továbbiakban a török hatás rétegeit
eszi szóvá. Az összefoglaló fejezetben aztán a nyelvatlasz nyújtotta tények biztos ta
laját már elhagyva kifejti az erdélyi helyzet megítélésében némely tekintetben a magyarság
pártállásának kedvező s helyes meglátásokban gazdag, de végeredményben mégis
c s a k politikai ízű felfogását a románság és a körülötte lakó népek egymásrahatásáról.
— Bouda, Kari: A jukagir nyelv finnugor-szamojéd rétege. A tanulmánynak már a
címe meglepetést keltő, tartalma meg egyenesen forradalminak nevezhető minden szűk
szavúsága ellenére is a fennougrisztikában. Vagy száz közszóról bizonyítja, hogy közös
a z uráli (finnugor-szamojéd) és a jukagir nyelvekben. Ezek között van egy sereg ma
gyar is, mint p u n 'r<-> fon, mán *^-> men-ni, mon "*> > mon-d, xäi rS-' kő, lul '-—' léle-k stb.
A legtöbb egyeztetés a szamojéd és az obi-ugor nyelvekből való, de a finn alakok is
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többnyire közelebb állnak a jukagirhoz. A m a g v a s dolgozatból már néhány hangtani
megfigyelésre is telik. Az újonnan megállapított rokonság természetesen állásfoglalásra
kényszeríti az őstörténetet is. Bouda a keletszibériai jukagirok elszakadását nyugatszi
béria rokonaiktól a következőkép magyarázza : Mielőtt a jakutok és tunguzok benyo
multak Szibériába, uráli törzsek hatoltak keletre és a csukcsokat és rokonaikat észak
keletre szorították. Az altáji jakutok északra vándorlásával közöttük megszakadt a
kapcsolat. Nyugaton a Jeniszej lett az uráli népek határa és nyugaton a jukagirok be
ékelődtek a tunguz lamutok és a csukcs népek közé.
Krompecher
Bertalan.
ARCHIV FÜR RELIGIONSWISSENSCHAFT. XXVI. k. 1. fűz. Berlin, 1939.
H a u e r , W . J.: Az indogermánkérdés jelenlegi állásához. Wüst, W.: Az indogermán
vallásosságról. Huth, 0.: Tűzkultusz a germánoknál. Szabó A;. Lustrum és cirkusz.
Kazarow,
G.:\Egy új thrák-mithra relief. Wüst. E.: Lélekvándorlás Egyiptomban é s
Görögországban. Ohlmarks, A.: Arktikus s á m á n i z m u s és az óészaki seitr.
Thurnwald,
R.: K. Th, Preuss. Engels, W . : Egy új Kálvin könyvhöz.
G. B .
WIENER ZEITSCHRIFT FÜR VOLKSKUNDE. XLV. Jahrg. 1940. Heft 3 - 4 .
Haiding, Karl: Der Stand der Kinderspielforschung in Wien und Niederdonau címen
kritikai ismertetését adja a tárgyra vonatkozó közzétett és kéziratos i r o d a l o m n a k ; Haberlandt, A.: Zu >den Erhebungen über Volkstraehten im e h e m a l s Niederösterreichi
schen Gaugebiet c. a. közli a kerületeket és helységeket, amelyeken belül viselet felvé
telek történnek. Schipflinger,
Anton: Zeug und Gewand des Bergbauern im Brixental
címen főképp a kender- és lenfeldolgozásét írja le. Heft. 5—6. A számot Michael Haberlandt emlékének szentelték : a z ő irodalmi m u n k á s s á g á n a k ismertetése és méltatá
sa olvasható benne. Mindkét számot a szokásos gazdag ismertetések sora zárja le.
F. E.
SIEBENBÜRGISCHE VIERTELJAHRSCHRIFT. 63. Jahrg. 1940. Heft 3 - 4 .
Stammeskunde der Sachsen von Hermannstadt c. a. Scheiner, Andreas
adja kritikai
ismertetését a vonatkozó régibb és újabb irodalomnak. Keintzel-Schön,
Fritz:
Das
Z u s a m m e n l e b e n von Deutschen, Rumänen und Ungarn stb. c. közleményében 3 kü
lönböző népiségű falu határvillongásait ismerteti. A szászságra vonatkozó könyvek b ő
ismertetése fejezi be a számot.
F E.
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ FINNÓ-OUGRIENNE. LXXXIII. Helsinki, 1940.
Castrén, M. A.—Lehtisalo,
T.: Szamojéd népköltészet. Teljesebb és modern tudományos
igényeknek megfelelő kiadása Castrén 1842—49 között gyűjtött szamojéd szövegeinek
a helsinki egyetemnek (melynek tanára volt) 300-éves évfordulójára. A kötet n a g y o b b
része jurákszamojéd hősénekek, az Urál két oldaláról, változataikkal együtt, német
fordítással. Kisebb része osztják-szamojéd népdalok. Némely ének az 1000 verssort is
' meghaladja terjedelmével. A gondos bevezetés nyelvi és tárgyi felvilágosítással szolgál.
A feljegyzés helyére nézve Lehtisalo inkább csak következtetésekre van utalva. A kö
tétnek folytatása is lesz : Castrén szamojéd szótári anyaga és nyelvtani feljegyzései s
végül m á s nyelvű gyűjtése.
Kronvpecher
Bertalan.
KOTISEUTU, Helsinki, 1940. 1—3. füzet. Tarkiainen,
V.: Sálminen Väinö 60
éves. Paulaharju,
Jenny : Leánycselédek régen Kurikkában. Vuorela, Toivo : Vontató
csónakok a Lapua és Ilmajoki folyókon. Vesikansa,
Jouko : Hämei naptár. Érdekes
feldolgozása a h ä m e i bajtársak 1936—37. évi szólásgyüjtési versenyén egybehordott
sok ezerre menő szólésanyagból a z időjárásra és a mezei munkára utaló naptéri vonatko
zásoknak. Ojajárvi, Aulis: A Nurmo-i népi öntőipar. Haavio, Martti: A varázsversék
akolbeli férge. Vilkuna,
Kustaa:
Hogyan merik a szemlinget a Törni-folyóból.
Laiho, Lauri: A természefölötti lények rejteknevei és titkos nyelve a népi elbeszélé
sekben. — 4. füzet. Aaltonen,
Esko : Vezérség a népi életben. Kalliola, Reino : A szü
lőföld-mozgalom és a természetvédelem. Curman, Sigurd:
A svéd műemlékek védel
me. Mikkola, Maila : A háziasszony feladatai a régi úri h á z b a n . Vilkuna,
Kustaa :
"Csónak-utazás a pusztai folyókon. Hautala,
Jouko:
Kiegészítő adalékok a z ökoráldozáshoz.
Krompecher
Bertalan,
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VIRITTÄJÄ. 1940. 1-2. füzet. Harva, Uno: A íérfiak és asszonyok tartózkodási
helye a l a k á s b a n . Annak a reformáció óta fennmaradt szokásnak, hogy a férfiak és
a z asszonyok külön számukra fenntartott helyen ülnek le a templomban, mély gyöke
rei v a n a k a finn népi életben. A szobában a k e m e n c e felőli sarok az asszonyok,
vele szemben a szoba hátsó része a férfiak tartózkodási helye. Az asszonyok helyét
mindig a kemence határozza meg. A szoba mélyén, a férfi részen állnak a házi szen
tek már a kereszténységet megelőző pogány korban, mint azt a szerző cseremisz, zűr
jén, votják példákkal igazolja. Az ajtó eredetileg déli irányban fekszik szerte Euréziában s ebből következőleg a „kelet" fogalmát kifező szónak számos keleti nyelvben
'bal', a „nyugat"-nak 'jobb' jelentése is van. Tallqvist mutatott rá arra, kogy a finn
etelä 'dél' a magyar e/ó'-nek megfelelő esi, ele- származéka, az 'északot' jelentő pohjola alapszava pedig a 'hátsó r é s z t ' i s jelentő pohja szóval azonos. T e h á t a finn ember
szemléletében előrefelé van dél és hátrafelé észak. A h á z lakóinak nemek szerinti el
különülése a szobában, továbbá bizonyos finnugor népeknél a lakás ajtajának déli
fekvése a lakásműveltségnek olyan elemei, melyek Közép- és Észak-Ázsia sátorkultú
rájára jellemzők. — Harva, Uno : Gyep a fejen esküvésnél. Régi határperekben, Finn
országban, orosz s lett földön szokás volt tanúvallomás alkalmával egy d a r a b gyepet,
vagy göröngyöt tenni a megesketett személy fejére. Ez a szokás kapcsolatos azzal a
d á n és skandináv hiedelemmel, hogy aki János-napkor földet tesz a fejére, halott ro
konaival beszélhet a túlvilágról. — Mansikka,
J. V.: Salminen Väinö 60 éves. Mél
tatása a helsinki egyetem folklore-professzora m u n k á s s á g á n a k , különös tekintettel a
régi finn énekek egybegyűjtésével, k i a d á s á v a l kapcsolatos érdemeire. A finn népkölté
szet „életének" ő ma a legjobb ismerője. — Hämäläinen,
Albert
ismerteti Rank G.
1939-ben megjelent tanulmányát a Saaremaa-i észt házépítkezésről. (Saaremaa taluehitised, 1,1 — Hakulinen,
Lauri: Lakó György, Magyar olvasókönyv (Unkarin lukemisto).
— 3. füzet. Kettunen, Lauri: A karjalai néptörzs és „nyelv" kora és eredete. A tudo
mányos közvélemény gyakran esik a b b a a hibába, hogy a karjalaiak nyelvjárását kü
lön rokonnyelvnek tartja. Kettunen minden oldalról vizsgálgatva a kérdést arra a z eredr
menyre jut, hogy Karjala viszonylag későn települt be s a karjalaiak nyelve nem te
kinthető egységesen elkülönülő nyelvnek, h a n e m csupán a szavóihoz közelálló nyelv
j á r á s n a k , mely a nyugatfinn nyelvjárások és a vépsze keveredéséből keletkezett. —
Mctnsikka, V. J. : A kokko nevű tűzrakásról. A János-napi tűzgyújtás európai háttere.
Anyagközlés és kapcsolatok. — Laiho, Lauri:
Eszt-Inkeri földje népköltészeti szem
pontból. Az e területen végzett gyűjtések és eredményeinek ismertetése Europaeustól a
a cikk írójáig. — 4. füzet. Toivonen, Y. H.: Néhány megjegyzés szavak és tárgyak
magyarázatához. Aura mies 'eke' ember. Valamikor nyilván földműveléshez értő em
ber dicséretéül használták ezt az elhomályosult jelzőt. Az észt adra-mees
analógiája
alapján Toivonen felteszi, hogy a szántó-vető mesterség, a földművelés, már legalább
is az alapfinn korszak végén (a finnek és észtek szétválása előtt) nagy becsben álló
foglalkozás volt. A skandinávok földesküje. Kiegészítés Harva fentemlítet tanulmányá
hoz. A s k a n d i n á v s a g á k b a n fennmaradt a testvéri szövetségkötésnek az a szokása,
hogy a z egymással szövetségre lépő barátok felvágják a gyepnek egy sávját, feltá
masztják kopjával, alája mennek, felvérzik magukat, a vért a földdel Összekeverik $
úgy mondják el a szövetségi esküt. — Nirui, R. E. : Köndös. A szerző szerint ez a z
Agricola XVI. századi versezetében szereplő „isten"-név bizonyára a vetésnek volt a z
istene. — Harva,
Uno: A rothadás h a v a : mätäkuu.
Ez a h ó n a p n é v is Agricolánél
fordul elő. Előképe a svéd rötmanad.
Tulajdonképen félreértésen alepul az elnevezés.
Az alnémet rcderdage
'kutyák napjai' megjelölést, mely a latin dies caniculares
fo
galomra megy vissza, Dániában roden 'rothadás' kifejezéssel tévesztették és cserélték
össze. Végső tartalma ennek a nyári meleg időszakra vonatkozó névnek a z Orion csil
lagzat „kutyájához" fűződik, melynek feltűnésétől fogva némely finnugor népnél (pl.
cseremiszek) óvatossági eljárásokra volt szükség. — Ismertetések. Hakulinen,
Lauri:
Balassa József, A m a g y a r n y e l v szótára. Penttilä, Aarni:
Lotz János, Das ungarische
Sprachsystem.
Krompecher
Bertalan.

ETNOLOG. Knjiga XIII. Ljubljana. 1940. Zupanic N.; A nagyszentmiklósi arany
kincs etnikai hovatartozásának problémájához. Micun M. Pavicevic : A montenegrói folk
lórról. Mrkun A n i o n : Lenvászonkészítés Dobrépolje völgyében. Mrkun A.: Paraszt
g a z d á l k o d á s módjai Dobrépoljeban és környékén. Kostiái J.: Szlovén és szerb-horvát
népi terminológia a tejgazdálkodásra vonatkozólag. Saselj J. F.: Allatok a szlovén
k ö z m o n d á s o k b a n . Sic A.: Néprajzi apróságok. Orel B.: Két népi ünnepély (Gyöngyös
bokréta).
Márkus M.
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GLASNIK MUZEJSKEGA DRUSTVA ZA SLOVÉNIJO. XXI. 1-4. Ljubljana.
1940. Mal Jos:
nóniában.

Mitológiai régiségek a szlovén népnél. Grivec Fr. : Szláv liturgia Pan
Márkus

M.

CASOPIS MUZEÁLNEJ SLOVENSKEJ SPOLOCNOSTI. XXXI. 2 - 3 . T ú r ó o
szentmárton. J. G.: Múzeumba tartoznak-e a mai népviseletek? Polonec A . : Kala
posmesterség Túrócmegyében. Jelentés a Szlovák Nemzeti Múzeumról, stb.
Márkus M.
NÁRODOPISNY SBORNIK. Svázok I. 1939. Matica Slovenskó kiadása.
A túrócszentmártoni Szlovák Matica Dr. Ján Mjartan ismert szlovák etnográfus
szerkesztésében új néprajzi folyóiratot indított. Az első számot már 1937-ben össze
állították, a z o n b a n technikai akadályok miatt csak 1939-ben jelenhetett meg.
Az 1. kötet munkatársai között a legkiválóbb nevekkei találkozunk, mindazok
kal, akik a mai fiatal szlovák etnográfusok sorában számítanak valamit. A kiadott füzet
publikált cikkeiben pedig nagyszerű összehasonlító anyagot talál úgy a folklórral, mint
a tárgyi néprajzzal foglalkozó szakember, A füzet értékét növeli még az is, hogy a széle
s e b b perspektívájú tanulmányokat idegennyelvű, főleg német, olasz, francia, orosz ki
vonatok kísérik, az illusztrációs a n y a g is minden dicséretet megérdemel.
A tudományban m á r régóta hiányolt és hézagpótló m u n k á r a vállalkozott a Szlo
v á k Matica, amikor a Národopisny
Sbornikot,
mint kizárólag néprajzi folyóiratot útjára
bocsátotta. Megjelenésének magyar részről csak a legjobban örülhettünk és reméljük,
hogy a z első számot h a m a r o s a n követi a többi szám is. — Az első s z á m b a n a kö
vetkező tanulmányokat találjuk: Prazák V.: Olasz ornamentika és a cinquecento tech
nikája a szlovák népi hímzésben. (Bő olasz kivo«attal.) Socháh P.: A női övekről.
Lansfeld H.: Fazekas mesterség Szlovenszkón. Melichercik A.: Néhány adat az alsó
árvamegyei népi építkezéshez. Mjartan f.i „Pálenia d e d a " (== a z öreg égetése) Valaská-Belá (privigyei járás) környékén. Bednárik R.: Adatok a szlovák nép temetkezési
szokásaihoz. (Összehasonlításra a l k a l m a s dolgozat.) Bogatyrev
P.: A román sirató
énekek kérdéséhez. (Összehasonlító tanulmány.) Skutü J.: Jegyzetek a cseh szlovák
úgynevezett prehisztorikus folklórhoz.
Márkus
Mihály.
GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA. 1940. Sarajevo. God. II. Sv. I - 1 I . Mazalic
D.: Szarajevó környéki régiségek. Karanovic M.: Kalauz a szarajevói' népraj i mú
zeum gyűjteményeiben. Popovic J.: Nyári pásztortelepülések a Hrbljina és Krug-hegységben (Nyugatbosznia).
Márkus M.
GLASNIK SKOPSKOG NAUCNOG DRUSTVA. 1940. Skoplje. Tome. XXI.
Derocco A.: Ablakzsaluk típusai. Tanovic S.: Tűzhelyek, tűzhelyszerszámok és
kémények. Djevdjelija környékéről. Purkouic M.: Adatok a szerb népi történelemhez.
Márku-i

M.

SZOVJETSZKAJA ETNOGRAFIJA. Szbornik sztatej III. Izdateljsztvo Akademii
Nauk Sz. Sz. Sz. R.- Moszkva-Leningrád, 1940.
Zelenin D. K.: Az orosz és ukrán kultúra történelmi közösségéről.
Halásziján
A. G.: „Szaszun Dávid" örmény eposz. Prokofjev G. N.: Az Ob-Jeniszej
m e d e n c e népeinek néprajza. Abramson
Sz. M.: A kirgiz nép alkotó képessége. Szmirnov V. J.: Az orosz hímes szőttes (a kosztromai övek). Gironkoua N, P.: A házi ipar,
mely a baskír szovjetköztársasági udmurtok ruhakészítésével kapcsolatos.
Vaszüjev
B. A.: A régi vadászati módok a tenger melléki orocsonoknál. Sziiharev 0. A.: La
kodalmi szokások S z a m a i k a n d b a n és Középázsia egyes vidékein élő tadsikoknál.
Tagán
Galimdsán.
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MÚZEUMI HÍREK.
J e l e n t é s
a Néprajzi Múzeum (Országos Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tára)
1940. évi állapotáról és működéséről.
I. Személyi ügyek. Az 1940. év folyamán a tisztviselők létszámában a
következő változás állott b e : Dr. Bartucz Lajosi, oszt. múzeumi őr, c. igazgató
őrt a szegedi Horthy Miklós tudományegyetem anthropologiai tanszékére nyil
vános rendes tanárrá, Dr. Kovács László múzeumi gyakornokot pedig a ko
lozsvári Erdélyi Tudományos Intézethez intézeti tanárrá nevezték ki. Dr. Domanovszky György múzeumi segédőr a Történeti Tárból a Néprajzi Tárba helyez
tetett ál, megbízatott a Tár vezetésével és I. oszt. múzeumi segédőrré lépett
elő. Dr. Gönyey Sándor I. oszt. múzeumőr igazgatóőri címet kapott. Dr. Tagán
Galimdsán múzeumi segédőr I. oszt. múzeumi segédőrré, Dr. Fél Edit és Dr.
Némethy Endre ÁDOB-os gyakornokok főiskolai képesítésű gyakornokokká
léptek elő;
II. Általános események. Az 1939. évben megszervezett Ethnologiai Adattár
gyűjtőhálózata említésre méltóan fejlődött. Ez évben 122 gyűjtő csatlakozott a
gyűjtőhálózatunkhoz és ezzel 195-re emelkedett a számuk. Két új kérdőívet,
a 8. és 9. számút bocsájtottuk ki. Kérdőívünkre ez évben 80 felelet érkezett be.
Elvi jelentőségű újítás az Ethnologiai Adattáron belül létesített központi
katalógus. Ebben a vidéki múzeumok leltári céduláinak egy-egy másolata
nyer elhelyezést, múzeumok szerint külön felállításban. Eddig a Veszprém
vármegyei Múzeum leltári cédulái készültek el.
Eredményes tárgyalások folytak több néprajzzal foglalkozó tudományos
intézettel a közös néprajzi gyűjtőmunka megszervezése érdekében.
III. Időszaki kiállításon nem véltünk részt.
IV. A gyüjteményanyag
állagában nagyobb változás az ezévi gyüjtőutakon készült fényképfelvételek nagy száma következtében állott be. Elv
ugyanis, hogy a gyüjtőutakon mindazon tárgyakról, melyeket nem szereznek
meg a gyűjtemény számára, fényképfelvételt készítenek. Ilymódon ez évben
2482 felvétel készült.
V. Muzeális munka. A múzeum belső munkája ez évben is főleg raktár
rendezésből és az anyag revideálásából állott. Mind a rendezés, mind a revi•deálás kiterjedt az összes gyüjleményágakra, tehát nemcsak a magyar, hanem
az idegen anyagra is és oly mértékben haladt előre, hogy remélhetőleg az
1941. év végére befejezést is nyer. A múlt évi jelentésben jelzett új leltározási
renddel kapcsolatosan ez év decemberében megindult a régi leltári cédulák
nak új leltári cédulákra való átmásolása. Egy hónap alatt hozzávetőleg 10.000
cédula készült el. E munkát a textil anyaggal kezdtük el és előreláthatólag
az 1941. év első negyedében az úi cédulák már a kutatók rendelkezésére
fognak állni. Ezen kívül elkészült a gyerekjátékok teljes cédulaanyaga is.
A tisztviselők a helyszíni gyűjtéseket ez évben is folytatták, de szükséges
anyagi fedezet hiányában nem olyan mértékben, mint az kívánatos lett volna.
Elsősorban a Magyar Néprajzi Társaság megbízásából a Szernye-mocsár kör
nyéki falvakban véizett két gyüjtőulat és a Rádió RK anyagi támogatásával
végzett népzenei gyüjtőutakat kell kiemelnünk. Az előbbin a NéDrajzi Tár
tisztviselői közül Gönyey Sándor, Tagán Galimdsán és Kovács László két ízb^n,
Szendrey Ákos, Domanovszky György és Gunda Béla egy ízben vettek részt,
A Rádió Rt. támogatásiból Lajlha László Szolnok-Doboka-megyében (Szék,
Szépkenyerűszentmárton), Dincsér Oszkár Ung-, Hont-, Nógrád- és Mármarosmegyében, Vargyas Lajos Abaujtorna-megyében (Áj) végzeit népzenei gyűjtést,
•a hanglemez felvételek előkészítése céljából.
Gyűjtést végeztek ezen kívül, jobbára a Néprajzi Tár megbízáséból Gönyey
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Sándor Szadán (Pest-m.), Erdélyben (Csík-, Udvarhely-, Szolnok-Doboka- ésKolozs-megyében), Szendrey Ákos Szatmár megyében (Nagybánya, Szinyérváralja, Lacfalu, Bajfalu és Koltó), Domanovszky György Zala-megyében (Ti
hany, Aszófő és Balatonfüred), Csákvárott (Fehér-megye), Gunda Béla a máramarosi huculak között Rahó környékén, Kovács László a Taktaközben, (Csobaj, Báj és Tiszatordos), Fél Edit Martoson (Komárom-megye) és örhalmon
(Nógrád-megye), Némethy Endre Zala-megyében (Pusztamogyoród és Muraszemenye), Borzsák Endre Hajdu-megyében (Debrecen, Hajdúnánás és Hajdú
böszörmény), Kiskunhalason és Gombán (Pest-m.), Márkus Mihály az Orsz.
Táj- és Népkutató megbízásából a Csermosnya-völgyében (Gömör-m.).
VI. Látogatók, vendégtudósok. Gyűjteményünknek ebben az esztendőben
12.081 látogatója volt. Külföldi szakember látogatónk nem volt.
VII. Múzeumi kiadványok. Ez évben a Néprajzi Tár kiadásában a Nép
rajzi Múzeum Értesítője 440 lapnyi terjedelemben jelent meg. Ilyen terjedelem
ben való megjelenése főleg a külföldi folyóirat-csere szempontjából fontos.
Ennek figyelembevételével a fontosabb tanulmányokhoz minél bővebb idegen
nyelvű, főleg német kivonatokat adtunk.
Sajnos, a múlt esztendőben jelzett és tervbevett Néprajzi Múzeum Gyűj
teményei és Magyar Népművészet című sorozatok folytatására anyagi fedezetek
hiányában nem kerülhetett sor.
VIII. Szakkönyvtárunk helyzete ez évben sem javult. Vétel alig történt
és a gyarapodás főleg csere útján állott elő. Még a legszükségesebb kézi
könyveket sem tudtuk beszerezni. A gyarapodás 336 db., amiből vétel 8 db.,
ajándék 117 db. és csere 211 db.
IX. Tisztviselők muzeális munkája. Dr. Bartucz Lajos I. oszt. múzeumőr,
c. igazgatóőr, megbízott igazgató, egyetemi ny. r. tanárrá való kinevezéséig
ellátta a Tár igazgatásának munkáját, vezette az embertani gyűjtemény tudo
mányos rendezését, leltározását és konzerválását, szerkesztette a Néprajzi Mú
zeum Értesítőjét. — Dr. Gönyey Sándor I. oszt. múzeumőr, c. igazgatóőr, ke
zelte a halászati, kismesterségi és szövés-fonás gyűjteményeket. Revideálta és
rendezte a szőlészeti és méhészeti gyűjteményeket. Gyűjtést végzett Szadán,
Csík-, Udvarhely-, Szolnok-Doboka- és Kolozs-megyében, a Szernye-mocsár
környékén kétízben. — Dr. Szendrey Ákos múzeumőr kezelte és revideálta a
folklore tárgyi gyűjteményét, a kliséraktárt, elkészítette a klisék leltári könyvét
és leltári céduláit, vezette az Ethnologiai Adattárat és ellátta ennek levelezézét.
Gyüjtőúton volt a Szernye-mocsár környéki falvakban és Szatmár-megyében.
— Dr. Tagán Galimdsén I. oszt. múzeumi segédőr rendezte és revideálta az
ázsiai gyűjteményt. Gyűjtő úton volt a Szernye-mocsár környékén kétízben..
— Dr. Domanovszky György I. oszt. múzeumi segédőr november hónaptól
kezdve ellátta a Tár igazgatásának munkáját, szerkesztette a Néprajzi Múzeum
Értesítőjét, rendezte és revideálta a kerámiai gyűjteményt. Gyüjtőúton volt'
Zala-megyében, Csákvárott és a Szernye-mocsár környékén. — Dr. Kovács
László múzeumi gyakornok ellátta az Ethnologiai Adattárral kapcsolatos teen
dőket, rendezte és revideálta a földművelési és finnugor gyűjteményt. Gyüjtő
úton volt a Szernye-mocsár vidékén kétízben és a Taktaközben. — Dr. Gunda.
Béla múzeumi gyakornok az év első negyedében az Ethnologiai Adattár gyűjtő
hálózatának szervezését és a beérkezett kéziratok leltározását végezte, rendezte
a tengerentúli gyűjteményből az afrikai anyagot. Gyüjtőúton volt Rahó kör
nyékén és a Szernye-mocsár környékén. — Dr. Krompecher Bertalan főiskolai
képesítésű gyakornok ellátta a könyvtárosi teendőket, kezelte a finnugor
gyűjteményt és a kiadványraktárt. — Dr. Fél Edit főiskolai képesítésű gyakornok
folytatta a textilgyüjtemény revideálását és rendezését, az új leltári cédulák
másolását, résztvett az Értesítő szerkesztési munkáibari. Gyüjtőúton volt Mar
toson és Örhalmon. ;— Dr. "Némethy Endre főiskolai képesítésű gyakornok
résztvett az ázsiai gyűjtemény és a gazdasági szerszámok rendezésében, a
textil anyag leltári céduláinak másolásában, segédkezett az Ethnologiai Adattár
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adminisztratív munkájában. Gyüjtőúton volt Zala-megyében. — Dr. Lajtha
László ny. igazgatóőr vezette a népzenei gyűjteményt és irányította a Rádió
és a Néprajzi Tár közös népzenei felvételeit. Gyüjtőúton volt Szolnok-Dobokamegyében. — Borzsák Endre próbaszolgálatos gyakornok a konyha és táplál
kozás eszközeinek raktári rendezését végezte, résztvett a textil leltári céduláinak
másolásában, Gyüjtőúton volt Hajdú- és Pest-megyében. — Márkus Mihály
önkéntes gyakornok rendezte és revideálta a világítás és a pásztoréleti anyagot
segédkezett a fényképlaboratórium és az Ethnologiai Adattár munkájában,
résztvett a textil leltári céduláinak másolásában. Gyüjtőúton volt Ung-, Bereg-,
Nógrád-, Hont- és Pest-megyében.
X. A gyűjtemény gyarapodása: 3195 db., ebből vétel 255 db., ajándék
305 db., egyéb forrásból 2.635 db.
Vételek részletezése: Textil 10 db., zeneszerszám 1 db., gazdasági esz
köz 16 db., háztartási eszköz 1 db., állattartási eszköz 2 db., ruházati darab
6 d b , házberendezési tárgy 2 db., rajz 52 db., táplálkozás és konyhaeszközei
60 db., kismesteiségi eszköz 7 db., kézimunkához való papírminta 6 db., himzésminta rajz 11 db., szabásminta 8 db., halászati eszköz 17 db., vadászati
eszköz 9 db., gyermekjáték 47 db.
Ajándékok és ajándékozók: Tóth Róza, Makkosjánosi 1 db. kismester
ségi eszköz; Régészeti Tár 31 db. nyeregkészítő szerszám; Dr. Kovács László
6 db. gazdasági szerszám ; Hídvégi Béláné Budapest, 1 db. kismesterségi szer
szám ; Dr. Gönyey Sándor 3 db. gazdasági szerszám : Szilágyi Pál e. hallgató
Budapest 6 db. fénykép ; gróf Zichy István 1 db. kalotaszegi férfiing; Jóba
Ferencné, Martos 1 db. lakodalmi kalács ; Fuszek Rudolf 2 db. libériai szo
bor ; Kiss Pál, Pusztafalu 6 db. faragásminta; Dr. Bandát Horst 135 db. újguineai háztartási tárgy, harci felszerelés, ruhadísz; Szilágyi Béla 1 db. tü
körszeg ; néhai Dr. Györffy István 11 db. gazdasági eszköz, 7 db. háztartási
eszköz, 15 db. kismesterségi szerszám ; Borzsák Endre 2 db. háztartási esz
köz, 1 db. ruházati tárgy; Féja Tiborné 74 db. fényképfilm.
Egyéb forrásból: 2.635 db. Ebből gyűjtés 2.565 db., raktárrendezésnél
beleltározva 23 db., örökletét 25 db., múzeumban készült felvétel 22 db.
Gyűjtés: 2.482 db. fényképlemez, film és fénykép, 2 db. folklore tárgy,
5 db. zeneszerszám, 4 db. textil, 17 db. gazdasági szerszám, 12 db. háztar
tási eszköz, 1 db. gyerekjáték, 1 db. vadászati szerszám, 41 db. fonográf hen
ger felvétel.
Öröklétét: Fábián Zoltánné 25 db. rajz.
Múzeumban készült 22 db. anthropologiai felvétel.
Felszerelés: 121 db. Ebből 1 db. Weitwinkel compourzárral sárga szű
rővel, hozzávaló betéttel, 100 db. kartontasak a népzenei gyűjtemény részére,
a Mezőgazdasági Múzeum ajándéka 18 db. üveghengerben emberi hajminta,
állvánnyal együtt, 2 mm. acéltipusú számsor, 3 mm. acéltipusú betűsor.
Látogatók száma: 12.081, ebből fizető felnőtt 634. fizető tanuló 5.477,
ingyenes felnőt, 1.887, ingyenes tanuló 4.083.
Nyitási napok száma 339.
Budapest, 1940. december 31.
Dr. Domanovszky György
mb. igazgató.
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Kendermunka é s szerszámai a Taktaközben.
Taktaköznek mondjuk azt a meglehetősen elzárt s a legnagyobb
mértékben a Bodrogközre hasonlító tájat, amelynek a következőkben
vonhatjuk meg a határát: Keleten, Délkeleten és Délen a Tisza vo
nala a tokaji hegytől Tiszadobig, innét Ény. felé Tiszalúcig, ezen túl
a Miskolc—Szerencs—Mezőzombor és a tarcali vasútvonal alkotja
nagyjából a Taktaköz határát.
A táj arculatára legjellemzőbb a rengeteg elhagyott, hajdani Ti
szameder, az ú. n. Takták. A talaj mindenütt nagyobbrészt szivacsos
agyag talaj ; itt-ott kevés homok. A Takták a víz szabályozása előtt —
30—40 évvel ezelőtt — tele voltak vízzel, náddal, sással és gyékény
nyel. A kisebb lapályok pedig rétségek voltak. Hal és csík megszám
lálhatatlan mennyiségben volt. Úgyszintén a sokféle vízimadár.
A falvak a Takták közötti hátasabb helyre húzódtak s minthogy
ilyen hátas helyen folyt a földmívelés is régen, érthető, hogy a falvak
kicsinyek. Ezer-ezerkétszáz lakosúak. Település formáikon kívül az
életüket is a vízi világ szabta meg. A kis jobbágyfalvak pl. Csobaj,
Báj, Prűgy, Taktaszada stb. azonban mégis elsősorban földmívelő fal
vak voltak. A víz csak kiegészítette gazdasági életüket, főleg hallal,
tetőfedő náddal és nagymértékben a mocsári erdők fáival. Az építke
zés alapanyaga, az árvizekre való tekintettel, fa volt. Róllásos és pacsitos házak voltak.
A vizek eltűnésével az élet is megváltozott. A kiszárított terüle
tek nem a falvak, hanem az uradalmak tulajdonai voltak. így a fal
vak terjeszkedésére semmi mód sincs, sőt Összeszorultak a Takták és
rétek kiszárítása után, mert ezelőtt jószágaik a réteket járták, kaszáló
is volt, a mocsári erdők pedig fával látták el őket. Ma a nép az ura
dalmakba jár napszámra.
Az életforma átalakulása nagy mértékben érinti a kenderterme
lést s így a fonás-szövést is. Az alábbiakban arról számolok be, hogy
mit találtam még az elmúlt télen — a Taktaköz két legjellegzetesebb
falvában : Csobajon és Bájon — a régi kenderfeldolgozó népi kultú
rából.
A kenderföld. Közvetlenül a falu alatt van egy kis terület, ahol
minden telek után osztottak a tagosításkor (1863-ban) kenderföldet is
(Csobaj). Bájnak is van kenderföldje. A kenderföldek nagysága erede
tileg egy vékás volt. Egy vékás föld egyenlő egy negyed magyar hold
dal (300 négyszögöl). Idők folyamán azonban az örökösödés következ
tében ezek a földek nagyon elaprózódtak. Némelyiket azóta hosszá
ban öt felé is hasították.
A kenderföldet lehetőleg mindig úgy jelölték ki, hogy közel le
gyen a faluhoz, hogy így kívül essék a határra érvényes vetésforgón ;
amellett azonban jó föld is legyen. A kender ugyanis a jó vályogNéprajzi Értesiiő
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talajt szereti. Abban terem a legszebb szálú és legfinomabb rostú kender.
A kenderföldeket minden évben jól meg kell trágyázni, lehető
leg érett trágyával. Művelni pedig úgy kell, — „mint a kiskertet". Le
hetőleg háromszor kell megszántani: először ősszel, másodszor kora
tavasszal és harmadszor vetés előtt. Trágyázni a második szántás
után kell.
Ma már nemcsak a kenderföldbe vetnek kendert, hanem a ka
pások között ki-ki hagy magának egy kis darabot a föld javából és
oda veti.
A kender elvetése. Úgy tartják Bájon is, Csobajon is, hogy a ken
dert József naptól kezdve májusig lehet vetni. Legjobb, ha korábban,
lehetőleg József napkor már elvethető. A késői vetés nem sokat ér,
mert „mégígeti a forró nap".
A felszántott talajt vetés előtt jól elboronálják. Ha röges a föld,
akkor előbb kapa- vagy fejszefokkal a rögét apróra összetörik. A ken
dermagot, még azok is, akiknek vetőgépjük van, kézzel vetik : sza
kajtókosárból vagy a zsák
ból, amiben kihozták a magot.
Úgy tartják . . . „a kendért olyan
sűrűn kell vetni, hogy az ökör
fél tuggya nyalni". Ez egyúttal
azt is jelenti, hogy a földnek
igen jól megmunkáltnak kell
lenni. A simaság azért is fon
tos, mert így a mag egyenle*1. ábra A kenderkévék az áztatóban. tes mélységre kerül; egyidőben
A = felülnézet; B = oldalnézet. 1 = nyom kel a kender s a korábban ki
tató föld, sár, 2 = szalma réteg, 3 = 8 víz
kelt nem nyomja el a kicsit. A
felszíne. — Hanfgarben in der Röste,
A = Obenansicht; B — Seitenansicht. 1 — röges, hantos, hepe-hupás föld
Leimschicht, 2 — Strohschicht, 3 = Wasser be vetett mag egy része oly
oberfläche.
mélyre kerülne, hogy egyálta
lán ki sem kelne, más részét
pedig a borona előtt csúszó rögök összehúznák egycsomóba. Ilyenfor
mán a vetés egyenetlen lenne.
Az elvetett magot két sorral beboronálják. És hogy a veréb ki
ne egye — tekintve, hogy a falu közel van — vázat csinálnak. A váz
nem egyéb, mint egy földbe szúrt karó, amire felül keresztbe egy kb.
70—80 cm hosszú galyat kötnek ; felöltöztetik elnyűtt rossz ruhákkal,
fejébe tollas rossz kalapot tesznek.
Némelyek úgy védekeznek, hogy két-három araszos karókat szur
kálnak a kender vetés szélébe, úgy 7—8 méterre egymástól és ezekre
mint a telefondrót, csepűfonalat feszítenek ki; egy-két ilyen vezetékkel
a vetést is átszelik. A veréb hurkot sejtve, nem mer a vetésre szállani.
Mások viszont varjúbőrt tűznek a vetés közepébe egy hosszú
póznára. Szoktak egyenként lúd vagy tyúk, esetleg varjú szárnytollakat is földbe szurkálni.
Az elvetés után kevés gond van a kenderrel. Tizenkét hétre a vetés
után annyira megérik a kender, hogy lehet nyűni. Az érésnek az a jele,
hogy megsárgul, a virágosnak hullani kezd a levele. Ha pedig meg
érintik, „sárga füstöt vet a virága", t. i. a virágpor, mint a füst, úgy
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száll belőle. A csobajiak úgy is mondják, hogy „füstöl" az érett ken
der.; Az érést úgy is meg lehet tudni, hogy kitépnek pár szálat, eltö
rik és megnézik, szakad-é még a haja (rostja), ha nem, akkor már le
het nyűni.
Homokos helyen hamarabb megérik a kender, úgyszintén kert
ben is, mint a íekete földön és kint a határban. A kerti kender sok
szor öbölyírt (hőgutát kapott, hőguta ért). Ez olyankor sújtja a kendert,
ha eső esik és utána hirtelen kisüt a nap. A szél pedig nem éri se
honnan a kendert.
A nyövés. Taktaközben
egyszerre nyövik a virágos és
magvas,, kendert. Magnak csak
azt hagyják meg, ami a vetés
szélén nőtt. Az rendszerint vas
tagabb szálú és magasabb is
az átlagnál. Ezt majd csak ak
kor nyövik ki, ha megérett a
magja. Eláztatásra nem hasz
nálják.
Nyűni kimegy az egész csa
lád, tehát a férfiak is, hogy
minél hamarabb meglegyen. Ä
nyövés úgy megy, hogy a szé 2. ábra. Egy darab fából készült törő tiló.
lén sorba neki állnak és jobb A—B a törőbordák és a tilónyelv kereszt
kézzel tépik ki tövestől a ken metszete. — Hanfbreche aus einem Stück
Holz. A—B Querschnitt.
dert. A kiszakított kendertövet
a földhöz ütik, hogy a föld le
hulljon róla. Ha agyagosabb a
föld, akkor a lábujjakon vagy a
lábbeli orrán verik le, úgy, hogy
rendszerint a bal lábat egy ki
csit előre teszik, hogy a sarok
a földet érje, a lábfejet pedig
felemelik és úgy ütögetik hozzá
a kendert. A kitépett kendert a
jobb kézből a balba veszik át s
ha a balmarok megtelt, leteszik
a földre. Ez egy marik kender.
Erősebb férfiak, különösen ho
mokon, vagy lazább, nem ra 3. ábra. Egyszerű törő tiló. A—B a törő
gadós talajon kétkézre fogva bordák és a nyelv keresztmetszete. —
Einfache Hanfbreche. A—B Querschnitt.
nyövik a kendert.
Egy kévébe rendes körül
mények között 2—3 markot tesznek és bekötik. Kötélnek az egészen
apró szárú kendert használják, amely nem ér fel a kender derekáig,
ahol nyövéskor fogják s így a földben marad. Ebből a vékony és ap
rószárú kenderből tépnek egy jó fél marokkal, kötelet csavarnak belőle
és bekötik vele a kévéket.
A kötelet úgy csavarják, hogy a kötélnek valót két részre oszt
ják, hegyével egymásra fektetik a két részt és megsodorják. Sodrás
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közben a kötélnek felváltva hol az egyik, hol a másik végét fogják a
bal hónalj alá. A kész kötélbe beleteszik a kévét, a kötélszárakat jól
meghúzzák, összecsavarják és az összecsavart részt meghajtva a kö
tél alá dugják. A bekötött kévét tövével a földhöz ütik, „hogy olyan
légyén a töve, mintha egyenlőre nyírták va"na." A földhöz ütött kévét
állva hagyják.
Amikor az egész ki van nyűve, szekérre rakják és elviszik áz
tatni. Avval tartják: „méntűi frissebb nyövísű, annál szebben ázik
(Báj). Ma a Taktaközben az áztatás okozza a legnagyobb gondot. Nincs
víz. A tagosításkor a csobajiaknak adtak kenderáztatót, de ma abba
sincs víz. Ma ott áztatják, ahol a falu közelében találnak egy kis vi
zet. „Szik pocsolyákban, vályogvető gödrökben hun áztathattyuk —
mondták, hozzátéve, hogy az ilyen pocsolyákban nem ázik jól meg
„kegyetlen büdös, szálkás; az embernek fonáskor léészi a nyelvirűl a
bűrt."
A Tiszában nem áztatják, oda csak mosni viszik a pocsolyában,
áztatott kendert, mert a hatóság
nem engedi meg, hogy a falu
körzetén 200 m-ren kívül vigyék
áztatni a kendert. A Tiszában
és más halászó vizekben azért
nem szabad áztatni, mert a ha
lak elpusztulnak az olyan víz
ben, amelyikben kendert áz
tattak.
A taktaköziek egybehang
zóan azt vallják, hogy az áztatási nehézségek miatt hagynak
fel a kender termelésével.
Az áztatás. Áztatáskor a
vízbe bevernek két karót és
azok mellett kezdve hegyükkel
összefordítva, egymás mellé rak 4. ábra. Kétnyelvű simító tiló. A—ß
nak 10—12 kéve kendert, akkor törőbordák és a nyelv keresztmetszete. —a
leütik a másik két karót (1. áb Doppelbreche zum Glätten. A—B Quer
schnitt.
ra). A kenderkévék még a víz
felszínén úsznak. Most egy má
sik sort raknak az első sorra, de úgy, hogy az előbbiekre keresztbe
feküdjenek (1. ábra B.); erre a sorra ismét másik sor kéve kerül, de
keresztbe fektetve. A kévék egymás súlya alatt fokozatosan lesüllyed
nek a négy karó között. Természetesen mindig annyi sor kévét rak
nak, ahány sort a víz ellep. A legfelső sorra szalmát tesznek és arra
sárt hánynak, hogy a kévék belenyomódjanak a vízbe.
A különböző földben termett kender, különböző hosszú idő alatt
ázik. „Ha kint a határban, fekete fődön termett a kender, akkor ázik
két hétig is. A kerti kender mégázik öt nap alatt is." A homokon ter
mett kender is hamarabb ázik. A meleg vízben is hamarabb ázik a
kender, mint a hideg vízben. Általában az erősebb rostú kender to
vább ázik és vászonnak is jobb, erősebb.
Hogy megázott-e már a kender, azt úgy tudják meg, hogy az áz-
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tatás után 6—8 napra kimennek és húznak az egyik kévéből pár szá
lat, lemossák róla a levél részeket és próbálják eltörni, „ha eltörik
benne könnyen a pozdörnya, de a haja mégmarad és jól leválik" —
akkor mégázott és ménnek kendert hánni.
A kender hányás úgy megy, hogy a sarat és szalmát lekaparják
a kévékről. A kévéket, ha olyan a víz, hogy alkalmas a mosásra is,
egyenkint szedik el a helyükről, előbb a hegyüket mossák meg, az
után a kötelet felhúzzák a kévék hegye íelé és megmossák a kéve
tusáját is. A mosás abban áll,
hogy az elnyálkásodott levele
ket, maggubókat és epidermiszt
lehúzogatják a szálakról. A ki
mosott kévéket kiállítják a part
ra, a kötelet a hegyükön hagy
va kisátorítják, hogy a víz hadd
csurogjon belőlük.
Ha a víz alkalmatlan mo
5. ábra. Az eltört markok babává csa
varása, illetve kitóvá kötése. — Die Ver sásra, akkor a kévéket felrak
bindung der gebrochenen Garben zu ják a szekérderékba, előre-hátra
sog. Puppen bzw. Bündel.
tövükkel és elviszik oda, ahol
mosásra alkalmas víz van.
A kender eláztatását, kihányását és mosását mindig és ma is ki
zárólag az asszonyok végzik.
A kimosott kendert szekérderékban hazaviszik és otthon vagy
kisátorítva leállítgat
ják, vagy kiódozva
kerítés mellé, kazlak,
ház-, istálló fala mellé
állongatják vékonyan,
hogy minél hamarabb
száradjon.
A törés vagy tilólás. Amikor a ken
der megszáradta na
pon, hozzálátnak a
töréshez. Erre a célra
szolgál a törőtiló, aminek a tőkéjét na
gyobbrészt egy darab 6. ábra. Kallantyú. 1 — bálvány, 2 = felsőfa, 3 = karó,
4 = összetartó szeg. — Reiber.
fából készítették ré
gen, sőt még ma is
sokan így készítik (1. 2. ábra). A törő tilót mindig maguk készítették. Le
vágtak egy 1 m hosszú, 8x12 cm méretű tölgyfa gerendát. Ez lett a törő
tőkéje, ezt kivésték vésővel, a két felső élét kétnyelű késsel megfarag
ták ; ugyancsak tölgyfából nyelvet faragtak bele, majd a tőke két vé
gébe két-két lyukat fúrtak a négy láb számára. Ezzel készen is volt
a törő.
A 3. ábrán bemutatott törő tilót mester ember készítette.
A száraz kendert ezzel a kétféle törő tilóval törték el. Mindig a
napról törtek, ami annyit jelent, hogy a kendernek a napsütés által
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kell teljesen megszáradnia. Rendszerint délután törnek (vagy tilólnakr
mind a két kifejezés járja). Szoktak este is tillani, de akkor dunna alóL
A megszáradt kendert u. i. még az estharmat szállta előtt összesze
dik, csomóba rakják és betakarják dunnával, ahogy mondják : „hogy
jó meleg légyén"; valójában pedig, hogy semmi nedvességet se szív
hasson magába.
Kemencéből csak ritkán törnek, akkor is csak rosszul ázott ken
dert. A rosszul ázott kender nehezen törik és a haja (rostja) szaka
dozik, nehezen válik le a pozdornyáról. Olyan esetben is kemencéből
törnek, ha nagyon esős az idő és a napon nem lehet a kendert meg
szárítani. Ilyenkor befűtik forróra a kemencét, majd a tüzet mind ki
húzzák belőle, vizes némettel
jól kiseprik és amikor már nem
éget, berakják a kendert., Az
előtét felteszik a kemence szá
jára és hagyják száradni, ami
kor megszáradt, nem szedik ki
mind, hanem csak annyit vesz
nek ki, amennyit egyszer eltör
nek.
A törés úgy megy, hogy
balkézbe fognak annyi kendert,
amennyit a hegyénél kényelme
sen marokra tudnak fogni. A
marokra fogott kendert a jobb
kézzel két egyenlő részre oszt
ják és az egyik részt a tiló há
tán átfektetve kézzel nagyjából
megtördelik. Ezután ezt a részt
a törő nyelvével alaposan meg
törik. Majd a másik részt törik
meg a tiló hátán s az előbbi
hez hasonlóan a törő nyelvével
is alaposan megtörik. Ekkor et
két megtört részt együvé ereszt
ve ismét törik a törő nyelvével.
Ennek a fokozatos, két részre
választott törés nek az a magya
7. ábra. Kallantyú, Csobaj. — Reiber.
rázata, hogy így könnyebb meg
törni egy félmarok kendert. Meg
tört állapotban azonban nem szorul eléggé a félmarok fele a törőben
s ezért törik a két részt együtt. Amíg a szálak zúzatlanok, addig a
törő nyelvével ütni kell a kendert, amikor azonban már összezúzód
tak, csak beleszorítják a szöszt a törőbe, a nyelvvel rágató mozgást
végeznek és a szöszt húzzák kifelé a törőből. Ezt a műveletet mind
addig ismétlik, amíg a pozdornya teljesen össze nem tört. A szöszt
azután le-fel történő mozgással a törőhöz verik, hogy a pozdornya ki
hulljon belőle.
Ezután a szöszt fogják kézbe, egyszer rá is csavarják a kézfejre
és következik a félmarok hegyének az eltörése. Ez hasonló módon
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megy végbe, mint ahogy a félmarok tövét eltörték, azzal a különbség
gel, hogy a félmarok hegyét nem osztják két részre, hanem egyszerre
törik el.
Az így eltört félmarkot egy rúdra vagy kötélre teszik, amíg eltö
rik hozzá a másik félmarkot. A két félmarkot aztán összeteszik és eb
ből lesz egy marik kender.
A markokat azután simító
tilón mégegyszer eltörik. A si
mító tilót mesterember készíti
és készítette a múltban is. Ab
ban különbözött a törőtől min
dig, hogy kettős nyelve van (1.
4. ábra). A nyelv azonban min
dig egy darab fából készül; az
8. ábra. Gereben (A) és motolla (B).
Hechel (A) und Haspel (B).
a fontos a simító tilónál, hogy
a nyelve jó szorosan feküdjön
a tilóbordák között. A simító tilóval u. i. már nem ütik a kendert,
hanem csak beszorítják a bordák közé és húzzák kifelé: simítják,
hogy a tilószakadék s a még benne maradt pozdornya kihulljon be
lőle. Ez utóbbi célból
rázzák, zilálják a ken
dert és a tilóhoz is
csapkodják.
A megsimított mar
kokat azután babák
ká csavarják (1. 5. áb
ra A) és tizenkét ba
bát egymásra rakva
a
tizenharmadikkal
bekötik. A köteg ne
ve kita (5. ábra B).
Egy kitában ezek sze
rint tizenhárom marik
kender van.
A dörzsölés. A
Taktaközben
régen
ábra. A szálfejeket babákká (A) tekerik é s a ba
egyáltalán nem dör 9.
bákat koszorúvá fonják. B—C — a fonás menete ;' D =
zsöltek lábbal. Ma is
a kész koszoró ; E — czépű göngyöle. —
igen kevesen dörzsöl Die Garbenenden werden zu sog. Puppen zusammen
tetnek még ilyen mó gedreht und die Puppen in Kränze geflochten. B—C
don. Régen is és ma is = Das Flechten ; D — Der fertige Kranz ; E = Wergrolle.
az ú. n. kallantyúban
kallantyulták (kallantyúzíák) a kendert.
A kallantyú nem egyéb, mint egy leásott oszlop, amiben egy
hosszúkás véset van. Ez az oszlop a bálvány, erre illesztik az alsó
és felső hajtófát, a hajtófákba van állítva hét darab karó. A hajtófákat ma vas-, régen somfa-pálcák tartották össze, hogy hajtás közben
a felső hajtófa le ne ugorjon (6. ábra). Van olyan kallantyú is (Csobajon), amelyiknek a bálványa forog (7. ábra). Ennél a karó-foglalő fákat
négy oszlop erősíti a földhöz. A bálvány forgatása a bálvány fején át
dugott kb. 4 m-es rúddal történik.
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A kallantyúkat igen erősen le kell rögzíteni, mert a forgatás nagy
erőt fejt ki. Ennélfogva kallantyúkat nem lehet egyik portáról a má
sikra vinni.
A kallantyú rendszerint a ház előtt van leállítva, úgy, hogy a
szekér be tudjon tőle járni az udvarba. A kallantyúnak teteje is volt
régen : négy oszlop leállítva, azokon körül koszorúgerendák, ezeken
állottak a szarufák (négyszögletes, hosszúkás gúla alakú teteje volt) és
be volt fedve náddal. (Ma csak
berakják valamivel, hogy ne áz
zék.) Régen esős időben is le
hetett kallantyúzni, jóllehet a
kender hamar megnyirkosodott
és nem dörzsölődött meg olyan
jól, mint szárazon.
Ötven évvel ezelőtt még
három kallantyú volt Csobajon,
Bájon és Prügyön pedig egy. A
prügyi még ma is meg van és
épen olyan, mint a csobaji. Prü
gyön kalló a neve.
A kaliantyúzas régen úgy
volt, hogy hat lány állott össze
kallantyúlni. Minden este má
siknak kallantyúltak. Amíg ezeké
meg nem volt, másoknak várni
kellett. „Pedig 6—7 asszony is
hoszta ponyusban (batyuzó ab
rosz) a kitákat". Amilyen sor
rendben érkeztek, úgy került rá
juk a sor.
A törés (Bájon így is mond
ják) vagy kallantyúzás úgy fo
lyik le, hogy a markok hegyét
belerakják a bálvány hasadé
kába (6. ábra A) egyik oldalról
10. ábra. 1 = csődörguzsaly, 2 = csörgősorsó, 3 — az orsókarika keresztmetszete, is vagy 25—30-ét a másik ol
4 =• kétfalpas guzsaly, amelynek a felső dalon is. Azután felteszik a fel
részét, tetejét, az alsórész, ajja, csapjára
lehet állítani. — 1 = Einsohliger Spinn ső hajtófát, helyre rakják a ka
rocken, 2 -= Schellenspindel, 3 = Quer rókat és elkezdik hajtani. Ad
schnitt des Spindelknopíes, 4 — Doppel- dig hajtják egy irányba, amíg
sohliger Spinnrocken.
a kender a bálványra fel nem
simul, akkor visszafelé hajtják
ugyancsak addig, amíg a kender a bálványra fel nem simul. így hajt
ják váltogatva 2—3 óráig is. „Annál gyorsabban törik, minél többször
hajtják visszafelé". A kender visszaforduláskor a karók között meg
gyűrődik,, minden egyes alkalommal s csak azután simul a bál
ványra. Éppen ezért a kallantyú hajtása nehéz feladat. Az a hat lány,
aki összeállott kallantyúzni, nem is birta volna hajtani, ha nem sereg
lett volna a kallantyú köré a falu fiatalsága.
Kallantyúlni rendszerint este 8—9 óra tájban kezdtek. Egy este
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csak egy csapatot, vagyis 50—60 marik kendert törtek meg. Ami egy
szer belement a kallantyúba, annak csapat volt a neve. Egy csapat
után egy marik volt a vám.
Régen a kallantyúba gyűlt fiatalságot nem kínálták meg semmi
vel. A setétben nem is igen látták, hogy ki van ott, mert a mécses
csak akkor égett, ha megálltak
a markokat megforgatni, hogy a
berakott végük is megtörjön,
vagy ha már kiszedték a kendert.
Ma már megkínálják
a
jelenvalókat cukorral, kaláccsal.
Régen nagy játékkal ment a
kallantyúzás, azzal szórakozott
a fiatalság, „ott találkozott a
szerelmes a szerélmessivel".
Hogy mikor volt a kender
megtörve, azt úgy állapították
meg, hogy kihúztak egy csipet 11 ábra. A kimosott fonál kicsapása
két jaromszeggel (B) és a felvetett fo
nyit (10—15 szálnyi szöszt), két nál
láncba szedése a vetőkaróról (A).
ujj közé fogták, megfogták a má — Der heruntergenommene Faden wird
in Ketten geflochten.
sik kezük két ujjával is, úgy,
hogy a két kéz 2—3 ujjnyira
legyen egymástól, akkor a ke
zeket összefelé tolták lassan.
Ha meg volt már törve a ken
der, akkor minden egyes szál
külön vált a másiktól ; megle
hetett számolni.
A megtört kendert nem rak
ják kitákba, hanem csak csomók
ba, kinyújtva, és nem babákká
csavarva ; egy marikkal bekötik,
zajdruhába (batyuzó ruha, Csobaj) teszik és viszik haza.
Amikor hazaviszik a megkallantyúzott kendert, markonkint a falhoz verik, hogy az öszszetört pozdornya kihulljon be
lőle. Más tárgyhoz sohasem
szokták verni, csak a falhoz.
Gerebenezés. A megtört és
iáihoz vert kendert azután mar- 12. ábra. Levelítő. 1 = bunkó, 2 = levelítők, 3 = láb. — Garnwinde.
konkint meggerebenezik. A ge
reben egyszerű vasszegekből
összeállított szerszám (8. ábra A). Ügy dolgoznak vele, hogy leülnek egy
székre, a gerebent a térdükre támasztják, az alsó nyílásába beledug
ják a lábfejet, hogy azáltal megrögzítsék, felül pedig a balkézzel tart
ják. A markot a jobb kézbe fogják és a gerebenbe csapkodják és ki
húzogatják, miközben a gereben a markot kifésüli. Ezt a műveletet
addig folytatják, amig a gereben valamit még kifésül a marokból. Ek-
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kor megfordítják a markot, hogy a másik végét is meggerebenezzék.
A teljesen kigerebenezett marok a szálfej, az pedig, ami a gereben Jo
gában maradt, a makóca.
A makócát is meggerebenezik, épp úgy, mint a markot. Amikor
a makócát kigerebenezik s ami ekkor a kézben marad, az az első ma
kóca. Hasonló módon kapják a második makócát, sőt, ha hosszú a
szál, még a harmadik makócát is. A makócákat mindig hozzá teszik a
szálfejhez és így kapják a fejet.
A fejeket aztán babákká tekerik, de csak az egyik végüket (9.
ábra A), a másik végükkel tizenkettőből koszorút fonnak (9. ábra D).
A koszorúfonás úgy megy, hogy a balkézben két babát egymáson ke
resztbe fektetnek (9. ábra B. I. II.) és a kettesnek a farkát a két fej
között hátulról előre veszik és hozzáfogják az egyes farkához (9. ábra
C), most a kettes mellé teszik a harmadik babát s ennek a farkát a
II. és III. feje között vesszük előre és hozzáfogják az előbbi kettő far
kához. A műveletet így folytatjuk a XII. babáig, akkor a koszorú far
kát is fejjé csavarják.
A koszorút aztán rúdra teszik, onnét fonják le.
A csepűt göngyölébe öszszegöngyölik (9. ábra E), zsákba
rakják és onnét fonják meg.
A fonás. A fonáshoz le
vesznek a koszorúról egy ba
bát (a koszorú farkat azután
fejjé csavarják megint): azt meg
ágyazzák, úgy, hogy a kibon
tott babát a balj hónalj alá fog
ják, tartják a balkézzel is elől
és a jobb kézzel tépegetnek be
lőle. A kitépegetett szöszt egy
másra rakják elterítve és ezt
13. ábra. Csüllő. I = íefok (íejfok). 2 =
csüüő káva, 3 = szíj. — Spulenlade. 1 = csavarják azután rá a guzsaly
Spulrad, 2 = Bogen, 3 = Riemen.
tetejire és csiga vonalban mad
zaggal lekötik.
Fonó régen se volt és ma sincs olyan, hogy egy házat kiüríte
nének és ott csak fonnának ; úgy volt s úgy van ma is, hogy hár
man-négyen összejöttek lányok valamelyik cimborájuknál és fontak 10
—12 óráig. Néhány legény is belátogatott; beszélgettek, meséltek, tré
fáltak, olykor az orsót is ellesték, amit a lányok csókkal váltottak ki.
A régi öregek emlékeznek, hogy az ő gyermekkorukban se vót fonór
hanem csak a kandi (kandalló) világa mellett fonogattak.
Régen csak féltalpú guzsaly volt, amelyiknek egy darabból volt
a szára (kb. 150 cm. magas volt), ezt nevezték csődörguzsalynak (10.
ábra 1). A mostani guzsalyok már két talpúak és a száruk is két da
rabból van (10. ábra 4). 60 évvel ezelőtt még igen kevés kéttalpú gu
zsaly volt.
Az orsó olyan volt, mint a mostaniak. Volt csörgős orsó is, ma
is van (10. ábra 2, 3). A viszállóorsónak nehéz karikája volt, azzal
nem lehetett fonni, csak két szál fonalat sodortak vele össze, úgy,
hogy a szálakat átvetették a mestergerendán, az orsó majd a földet
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érte. Két ember dolgozott vele, az egyik, aki az orsót
megsénderítette
és a meguiszált íonalat előbb a z ujjaira szedte, onnét pedig az orsóra
tekerte és hogy le ne essen, hurkot vetett az orsószár végére. A má
sik a gombolyagból eresztette a íonalat. Cérnának vagy hálónak valót
szoktak viszálni. A viszált íonalat a viszálló orsóról mindjárt gombo
lyagba tekerték.
A íonó orsóról azonban motóllára motóllálták (8. ábra B). A régi
motóllák mind 5 araszosak voltak, a maiak 2*5 araszosak (ritkán 3
araszosak). A 2'5 araszos motóllán egy száll 2 m. hosszú. Azért hasz
nálják a rövid motóllákat, mert
gyorsabb velük a motóllálás.
A rövid motóllán 50 szál
egy pászma;
15 pászmát motóllálnak íel egyszerre a motóllára,
d e minden pászmát elkötnek,
hogy egyrészt meg tudják szám
lálni, hány pászma van már
íent, másrészt, hogy a íonal öszsze ne gabalyodjék.
15 pászma
egy féldarab. Azért vetnek a
motóllára csak egy féldarabot,
mert a mosáskor könnyebb vele
bánni, könnyebb kicsapni. Kü
lönben íelvetnének egy darabot.
30 pászma egy darab. Egy da
rab íonál hossza tehát, az 50
cm-es motóllára v e t v e ; 3000 m.
A zsáknakvalóból 5 pász
ma egy félsing, 10 pászma egy
sing.
Más íonal mértéket nem
tudtam kinyomozni. Nem sike
rült hitelt érdemlő módon azt
sem megállapítani, vájjon hasz
nálták-e, vagy használják-e még
egyesek a z ige elnevezést.
A fonal kimosása.
A vá
szonnak való íonalat ki kell 14. ábra. Vetőkaró. 1 = oldala, 2 = ka
mosni. Először is hamu lúgot ró, 3 = mestergerenda, 4 = tőcik, 5 = ve
készítenek ; íahamura vizet ön tőszegek, 6 — végzőíák v. csinyja, 7 = kaloda. — Schermühle.
tenek és így kapják a lúgot.
Ebben először kigyúrják a ío
nalat, vigyázva arra, hogy a íonal össze ne kuszálodjék. Másik lébőí
íelhamuzzák a íonalat, jó lágy hamupéppel, hogy jó lúgos legyen. Az
után zsákba rakják a íonalat, a zsákot betapasztják hamusárral
(sűrű
hamupéppel), ráteszik egy deszkára és kenyérsütéskor kenyér után be
tolják deszkástól a kemencébe. Másnapig bent marad, akkor kiveszik
és vízben kimossák, de csak óvatosan gyúrva, sujkolni nem szabad,
addig mossák, míg csak tiszta víz nem jön belőle. Télen gyalog
szánra
tették a íonalat zsákostul és levitték a Takta jegére és ott mosták, ha
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pedig nem volt már jég, akkor mosó széket vittek, beleálltak a vízbe
és úgy gyúrták, vagy nagyon óvatosan sujkolták.
Mosás után ki kellett csapni a fonalat, mert mosás közben öszszemacskásodott. A kicsapást rendszerint két erős férfi végzi, úgy, hogy
a fonalba két járomszeget dugnak és erősen maguk felé rángatják
egyszerre a kezükben lévő járomszeget, mitől a fonal kinyúlik (11,
ábra). Ezután kiteringetik száradni a fonalat. Száradás után mindegyik
íéldarabot derékon megcsavarják, mint a markot kitába tevés előtt,
egymásra rakják, összekötik és felakasztják. Onnét csévélik aztán fel.
Felcsévélés. A féldarabokat levelítőre teszik (12. ábra) és onnét
<csűllőuel fejfokra (fefok) csűllik. A csűllőt nyirettyűvel (ezt a nevet nem
ismerik, ők csak hajtójának hívják) forgatják. Maguk felé mindig ener
gikusan rántják végig a nyirettyűt és akkor szép lassan visszatolják s
ismét maguk felé rántják. A csűllő korongja teszi lehetővé az egy irá
nyú forgást. A nyirettyű húrja lapos szíj (13. ábra).
A fejfokot vastag bocfából (bodzafa) faragják. Legkevesebb 12
<larab kell belőlük, mert 12 szálával vetnek.
A fonalvetés. A szövéshez a fonalat ma vetőkarón vetik fel. A
vető karót a házban állítják fel
(14. ábra). A vitorlákat derék
szögbe állítják egymással és fe
szesen ráékelik a karóra. Aka
ró felső végét a mestergeren
dára szerelt faköpűbe, kalobáda
dugják, az alsó végét pedig egy
lyukas tőcre állítják.
Tizenkét szálával vetnek,
ebből a célból 12 fejfokot, tele
csévélve fonállal, ráhúznak az
ú. n. halál pálcáira (15. ábra).
A tizenkét szálat egyenként át
húzzák a kissajok egy-egy lyu
15. ábra. Halál a tizenkét fejfokkal.
1 = kis-sulyok. — Spulenstock.
kán (15. ábra 1.), azután öszszekötik a tizenkét szálat és
megkezdik a vetést. A vetést fent kezdik az ú. n. végzőfán (14. ábra
5). A vető asszony (mert nem tud mindenki vetni) tartja a kezében a
kissujkot, egy másik pedig forgatja a vetőkarót.
Ha egyszer körülfordul a vetőkaró, az egy rend. Ahány rendet
akarnak felvetni, annyiszor mennek körül a vetőkarón (pl. 7—8-szor),
míg leérnek a vetőkaró csinyjáig (14. ábra 6). Itt a vetőasszony pá
rosával felszedi a három kis szegre a fonalat, úgy, hogy azok keresz
tezzék egymást, mert ezekbe a keresztezésekbe kerülnek majd a cétkák
a szátván (18. ábra 13). A fonalak a harmadik kis karón visszafordul
nak (1. 14. ábrán a 6-os részletrajzot, bent a vetőkaró vitorlái között).
A tizenkét szál, amit egyszerre felvetnek egy tétel, amikor tehát
egy tétel leér a csínyig és visszafordul, akkor ott mindig elkötik (ke
resztül kötik egy cérnával) a tizenkét szálat, fent a végző fánál ugyan
ezt teszik. Ennek az a célja, hogy így tudják ellenőrizni, hogy hány
tétel van már fent a vetőkarón, mert pl. egy 14-es bordába (van 6, 7,
8, 12, 13, 14 stb.) 350 tétel kell.
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Számlálják azt is, hogy hány rend van íent a vetőkarón ; minden
rendet korommal jegyeznek meg a vetőía ódaián. A fonalat kormoz
zák be és szövéskor látják, hogy hány rend ment már le és mennyi
lett egy rendből. Egy rend fonál hossza 4 m, ma ugyanis a vetőkaró
oldalai 1 m-re vannak egymástól.
Amikor a kívánt mennyiségű fonalat felvetik és a tételeket is
elkötözik, akkor leszedik a vetőkaróról, láncba (11. ábra A), csomóba
rakják, beteszik zajdruhába és hazaviszik a vetőasszonytól.
A 81 éves id. Bán Ferenc magyarázta el, hogy az ő gyerekko
rában még a ház falán vetettek. A ház utca felőli végébe bevertek
három faszeget — az volt a csíny — a ház másik végébe pedig két fa
szeget, az volt a végzőfa (16. ábra).
Egy gyereknek a kezébe adtak egy vesszőt, arra ráhúztak két
fejfokot és a gyerek szaladt vele
a ház egyik végétől a másikkoz. A vetőasszony meg ment
utána és a csinyra felrakta a fo
nalat és a végző fán is vissza
fordította. A vetőasszony me
netközben az ujján futtatta a
fonalat, így igazította a helyére
(a ház első falában is volt két 16. ábra. Fonálvetés a ház falán. A =
hosszú szeg, azok tartották a végzőszegek v. czinyja, B = végzőfa. A
első falába van verve két szeg, a
fonalat, hogy ne lógjon le a föld ház
fonaltartó szegek. — Kettenaufschlagen
re) s hogy a fonál ki ne kezd an der Hauswand. A = Kreuznägel, B =
je a vető ujját, egy bőrdarabot Fussnägel, Vorne zwei Nägel um den.
Faden zu halten.
húzott rá.
A vetést az utca felől kezd
ték. A fonalat nem tételekben,
hanem pászmákban számlálták.
A cétkákat azonnal a leszedés
kor belehúzták a fonalba. El
lenben a szátvára való felcsa
varáskor nem használtak ú. n.
rétkát (17. ábra).
17. ábra. Rétka. — Rietkamm.
A falon való fonalvetést
mindig tavasszal végezték, ami
kor már mezítláb lehetett járni. Ki-ki a saját háza falán vetett; akkor
még többen tudtak vetni.
A fonal felcsavarása a szátvára. A zajdruhában a szátva fará
hoz letett fonalat a vető asszony a szátva alatt behúzza, átveti a tmcsen (18. ábra 9) és visszahúzza a hátulsó zubolyhoz. Itt a fonalat té
telenként beleszedi a rétka (17. ábra) fogai közé, felteszi a rétka te
tejét és jó erősen leköti madzaggal. A rétka 80 cm hosszú fa, sűrűn
fogazva. A teteje vályu-alakúan kivésett fa, hogy a fogak végei a vá
jatba bele férjenek. Ennek az a szerepe a fonal felcsavarásakor, hogy
egyenletesen teríti el a fonalat a zubolyon.
A fonalat a zubolyra úgy kezdik felcsavarni, hogy a rétka után
a fonalba belehúznak egy kis pálcát (a fonalat u. i. a vetőkaróról le
véve sem a csinynál, sem a végzőfánál nem vágták ki, most a pál-
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cát a végzőía helyére dugják) és a pálcát belefektetik a íonalzuboly
hosszanti hasadékába s hogy onnét ki ne ugorjon, jó erősen lekötik
több helyen madzaggal. Csak ezután kezdik el a csavarást.
A felcsavaráshoz három ember kell: egy erős férfi, aki a szátva
faránál feszesen tartja és ereszti a fonalat, egy, aki csavarja a zubolyt
egy hajtó fával és a vető asszony, aki a rétkát tartja és a szálakat
igazgatja.
Amikor a fonal feltekerődött a zubolyra, akkor a vetőkaró csinyján
párjával felszedett, egymást keresztező fonalak közé behúzzák a cétkákat (18. ábra 13). Ezek választják el a szálakat egymástól, u. i. minden
második szál alája vagy föléje kerül a zuboly, felőli cétka pálcának.
Azok a szálak, amelyek a zuboly felőli cétka fölött vannak, mind az

18. ábra. Esztváta. 1 = bordahaj, 2 = bordahajtartó, 3 = bordapáca, 4 = borda, 5 =
nyüstök, 6 — nyüsttartóía, 7 = félkötőmadzag, 8 = sígattyúkarika. 9 = tincs (amin átfor
dul a vászon), 10 = lébitók, 11 — vászontartó zuboly, 12 = vászonhúzó kerék, 13 =
•cétkák, 14 — karía, 15 = óydalía, 16 = eresztő, 17 = eresztő fogaskerék, 18 — hátulsó
zuboly, 19 = összekötő fa, 20 = szeg, 21 = láb, A = vetülő. — Webstuhl.

első nyüstbe kerülnek, azok viszont, amelyek alatta vannak, mind a
hátulsó nyüstbe szedődnek be.
A vetőasszony a cétkák alapján szedi a nyüstökbe a szálakat, így
kapják meg azután a lábitók segítségével a szövő nyílást, amelyen a
vetillőt átdobják a beleverő fonallal. (Azt a fonalat, amit a zubolyra
csavartak, feljáró fonalnak hívják.)
A nyüstbe szedett szálakat azután párosával a borda-közbe sze
dik, úgy, hogy két közvetlen egymás mellett levő fonal kerüljön egy
bordaközbe (tehát egy első és egy hátulsó nyüsti fonal).
A bordaközön áthúzott fonalakat azután kis csomókban egy kis
pálcára, az ú. n. kompostorra kötözik. A kompostort három madzaggal
(kettővel a két végén, eggyel a közepén) a vászonzuboly
hosszanti
vésetébe jó erősen bekötött pálcához kötik.

Kendermunka
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A kompostornak az a célja, hogy általa megkíméljenek kb. 80 cm.
hosszú íonalat, mert a szövést közvetlen a kompostor mellett el lehet
kezdeni s a kompostor segítségével a vásznat felcsavarhatják a vászonzuboly ra.
A belevero-fonalat nád vagy bocfa (bodzafa) csűre csüllötték fel.
A felcsüllésre ugyanazt a csüllőt használták, mint amivel a féjfokokra
csüllötték fel a fonalat, csak a vetülő csűket a csüllő hegyire húzták
rá, nem úgy, mint a fejfokokat.
A beleverő fonalat ritkán gombolyítják fel, hanem csak feltesznek
egy féldarabot a levetítőre és onnét csüllik a vetülő csűkre. A csűt a
vetillőbe (18. ábra A) kis rugalmas gallyal teszik be.
A szátva régen egyszerű volt, ma már csak a nagy kerekes szátvákat használják (18. ábra). A régi szátvákon a vászon zuboly ott állott,
ahol a mostanin a fines van (18. ábra 9). 10—14 rőf vásznat lehetett
csak rászűni, mert a bordától nem fért több. A fonal eresztés egy
hosszú pálcával, a vászon felcsavarás pedig lyukasfával történt.
A szátva működését nem kell leírnom, az azonos az ország bár
mely vidékén használt szövőszékek működésével. Csupán annyit jegy
zek meg, hogy a fonalat a felkötő pálca es három madzag segítségé
vel leeresztik egészen a nyüstig ; mindössze 60—70 cm. marad szö
vetlen, amit varró, foltozó cérnának használnak el.
A fonalkenőcs. Ha tiszta vásznat szőnek, vagyis ha nemcsak a
beleverője, hanem a feljárója is kender fonal, akkor kenni kell a fel
járóját, hogy ne szöszösödjék.
A kenőcs a következő módon készül: kukoricát darálnak lisztté,
azt jól megfőzik nem egészen kásává, hanem híg péppé. Hűlni hagy
ják és ezzel kész is van.
A fonalra-kenéshez kis kemény cirokseprőt készítenek, akkorát,
mint a kiterjesztett négy ujj. A kenés úgy történik, hogy a seprűt bele
mártják a kenőcsbe és a nyüsttől a fonal zuboly felé történő mozdu
latokkal bekenik a fonalat. Hogy a kenőcs hamarabb megszáradjon,
egy lapos vastepsibe pártüzet (parazsat) tesznek, a fonal alá tartják,
elég közel, de ügyelve, hogy a fonal meg ne gyulladjon. A parázstól
a fonal hamar megszárad és olyan lesz mint a drót, nem koszlik,
szöszölődik.
Dr. Kovács László.
*
Die Hanfarbe^ und ihre Werkzeuge in Taktaköz, Kom. Szabolcs.
Die Bebauung des Hanfackers. Welcher Acker ist nach dem Volksglauben für
•den Hanf geeignet ? Wie oft muss der Acker gepflügt werden ? Die Art und Zeit der
Aussaat. Die Art und Zeit des Raufens. Röstung des Hanfes. Das Brechen und die
Zubereitung der Faser. Das Spinnen, die Werkzeuge des Spinnens und die Längenmaasstabe des Fadens. Das Waschen und Bleichen des Fadens. Die Vorbereitung des
Fadens zum Weben und der Webstuhl.
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Adatok a krassovánok néprajzához.
Krassó-Szörény megye középső részén, a Karas folyó felső fo
lyása mentén, egy nagyobb és hat kisebb faluból álló ethnográphiai
sziget terül el, amelyben az ú. n. krassovánok laknak. Sajátos és a
megye többi területétől némileg elütő képe van ennek a krassovánok
lakta vidéknek. A legnagyobb község Krassova amelytől ez a kis nép
csoport a nevét kapta. Az egész vidék, de különösen a törzsközség,.
Krassova, meglehetős elhagyatott, nehezen megközelíthető, mert min
den főközlekedési vonaltól távol esik. A múltban ez az elzártság még
sokkal nagyobbfokú volt, mert a mai meglehetős rossz állapotban levő
két út, amely a vidéket átszeli, még csak egy-két emberöltővel ezelőtt
épült. El lehet képzelni olyan időt, amikor a krassovánok szinte meg
közelíthetetlen refugiumban éltek ott a telepeiken.
De hát kik ezek a krassovánok ? Erre nem könnyű megfelelni
Ma ez a kis népcsoport, mind a hét faiujában együttvéve nem szám
lál többet hét-nyolc ezer leieknél. Nem sokkal több lehetett ezelőtt
sem. Újabban, főleg elvándorlás következtében számuk állandóan fogy.
A megye csaknem egész területét elfoglaló görögkeleti vallású oláhság
közepén fekvő e kis sziget népe római katolikus vallású és valamely
szláv nyelvet beszél. Hogy fennmaradhattak mai napig s hogy még:
nem olvadtak be az oláhságba, ezt valószínűleg egyedül csak katoli
kus hitüknek köszönhetik.
Ez a nyelvi, vallási és ethnográphiai enkláve mindenképen meg
érdemli a figyelmünket, mert sok mindenben eltér (még pedig előnyö
sen) a szomszédaitól. Sok olyan különösséget és jellegzetességet őriz
tek meg ezen a félreeső helyen, amely feljegyzésre érdemes. A kis.
népcsoport természetesen már régebben is felkeltette az érdeklődést.
Többen loglalkoztak vele, ismertették, írtak róla, de néprajzi vizsgá
lat alá még nem vették. E sorok írója ismeri ezt a népet már régtőí
fogva, egy emberöltővel ezelőtt volt is köztük gyüjtőúton, abból az.
időből származik két közreadott közleménye a krassovánokról.1 A múlt
év nyarán újra volt alkalmam meglátogatni őket. Régi jegyzeteim fel
használásával és újabb tájékozódásom alapján készült az alább kö
vetkező rövid áttekintő ismertetés.
Czirbusz Géza A Délmagyarországi bolgárok háza és viselete
cím alatt írt néhány sort a krassovánokról is.2 De amit ő róluk ír, az.
(egészen el is tekintve attól, hogy szinte ellenszenves beállításban mu
tatja be ezt a rokonszenves népet), semmiképen sem fedi a valóságot.
Ezért is szükséges megírni azt, amit az elfogulatlan kutató szemével
a krassovánok földjén láttunk.
*
A történettudósok azt tartják, hogy a krassovánok, akik nevüket
a területükön keresztül folyó Karas folyótól, illetve a folyó felső folyása
mellett volt Krassófő várától és a kozzá közel fekvő Krassó mezővá
rostól kapták, voltaképen a XIV. században bevándorolt bolgárok. Az
első bolgár néphullám az 1365. évben jött Délmagyarországra, mikor
1
A krassovánok kanalas malma, Népr. Ért. IX, 1908, 50—59. — Krassova. —
vidéki színes szövőminták, Dolgozatok, XI, 1935. 204—219.
2
Népr. Ért. IV, 1903, 201-208.
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Stratimir bolgár cár a Vidin körüli s a franciskánusok által katolikus
hitre térített bolgárokat kegyetlenül üldözte. Ekkor többek között a mai
Krassova is kapott bolgár telepeseket. Egy második bolgár bevándorló
csapat 1393-ban érkezett hazánkba, amikor Bulgária fővárosa, Tirnovo
a törökök kezére jutott Akkor a menekült katolikus bolgárok a krassovai vidéken foglaltak szállást.3
A mai krassovánok azonban nem bolgár eredetűek, ezt a nyelv
tudomány döntötte el, mert Mileiic Ly. kétségtelenül kimutatta, hogy a
krassovánok nyelve a szerb nyelv resavai nyelvjárás-csoportjába tar
tozik.4 Anélkül, hogy ehhez a nyelvtudományi kérdéshez hozzászólnék,
közlöm alább azt a néhány elnevezést (műszót), amely esetleg szintén
némi világosságot deríthet a hovatartozás kérdésére. Azt hiszem azon
ban, hogy ez a néhány összehasonlítás világosan mutatja azt, hogy a
krassovánok nem lehetnek ugyanabból a népből valók, amelyből a
többi délmagyarországi telepes bolgár származik.
magyar :

bolgár :

ház
konyha
szoba
kamra
asztal
ing
fejkendő
félszoknya
sapka

kuca v. kasta
prús
gulema, sobica
tjiler
trapéza
riza
piscira
valenitj
kalpag

krassován
iza
iza
sóba
spaiz,
kama ra
sofra
kosulja
krpa
keca
klebec

Megjegyezni kívánom azonban, hogy a krassovánok az iskoláik
ban, más tankönyv hiányában, horvát nyelvű tankönyveket használnak.
Ez is bizonyosan erősen befolyásolja a nyelvüket.
A következőkben pedig adok egy kis krassován szószedetet, amit
jegyzeteimben találtam: bere = téli nadrág, bik — bika, bljudo = agyag
tál, brdila —» borda a szövőszéken, bukar = meritőkanál, cagre — vas
háromláb, cast = sütőharang, cepci = szövőszékrészlet, cernjak = fali
fülke, corba = leves, covanj = fatál, curotine = á-jour hímzés, darab
= darab, feljegus = keverőfa, gatje — gatya, grbava = görbe, greda
= gerenda, grnac = fazék, grudes — báránybőrmellény, guska = liba,
lúd, gjergjan = gyöngyfüzér, hikh = hagyma, iza — ház, konyha,
jagnje = bárány, kamara = kamra, kanice — szövés, szövésminták,
kapa = báránybőr-főkötő, karika = kerék, katrunca = színes fejkendő,
keca = félszoknya, kika = haj, klebec = süveg, klupa = pad, kocija
=-.kocsi, konj = ló, kos = kemény, kosulja = ing, kotal — bogrács,
katlan, kozu = ködmön, krpa = fejkendő, kuca =f kutya, kuhinja =
konyha, ladica = szuszék, lajber •=• mellény, lanac = lánc, lámpa =
lámpa, leleka = bölcső, leznica = kanál, lopata = lapát, modular =
gyöngyzsinór, mandra = málé, kukoricakenyér, marama — fejkendő,
melj = bőrzsák, niti = szövőszékrészek, obljaljo = Iábtekerő, oblok
3
4

Pesty Frigyes, Krassó vármegye története, 1884, II, k. I. r. 258.
Miletic Ly. Über die Sprache und die Herkunft der sog. Krassovaner in Süd
ungarn, Arch. í. slav. Phil. 161 —181. — Melich János, A honi. Magyarorsz. 170.
Néprajzi Értesiiő
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= ablak, óbor = udvar, ognistje = tűzhely, oponci = bocskor, os =
tengely, ovca === juh, ozeg = tűzpiszkáló, pantliku •= pántlika, párta
= párta, petjka = kályha, pile = csirke, pobijac = kerékemelő, podnice = mennyezet, pod = padlás, pokrivac = háztető, polica = tálas,
poprug = haskötőszalag, postelja = ágy, prag = küszöb, szemöldökfa,
prampuri == burgonya, pratjka = bőrtüsző, rabos = rovás, rajna =• lábos,
razboj = szövőszék, ruda = rúd, sät = óra, sigorno = biztos, sirenje
= túró, slauenje = háziszent ünnepe, sofra — asztal, sóba = szoba,
solnica = sótartó, spata = szövőszékrészlet, spaitura — vakolás, svila

1. ábra. A hét krassován falu térképvázlata. —
Lageplan der sieben Krassovaner Dörfer.

= selyem, suinja = disznó, stlba *= létra, stlpac = oszlop, stol = pad,
szék, sud = hordó, sárga ~ sárga, sefe/j == dézsa, spájz = kamra,
tanjir = tányér, talpica = szövőszékrész, teremtete = teremtette (károm
kodás), tiganja = bögre, ürstoci = ajtófél, tjosak = sarok, ffeafí = szőni,
ífeano = szövött, trepke — lépcső, trnac = tornác, vatralj ^ tűzpisz
káló lapátka, vodenica = vízimalom, vol = ökör, vrata = ajtó, vrtilo
= szövőszékrész, zatka = szövőszékrész, zemlji u sobi = szobapad
ló, zid = fal.
A krassovánok vidéke ma hét községből áll: a központot ké-
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pező és legnagyobb Krassouá-n kívül idetartozik még Jabalcsa, K/okotics, Lupák, Nermet, Rafnik és Vodnik (1. ábra).
A felsorolt hat község mai népe kétségtelenül az egy Krossovaból rajzott ki és települt, még pedig valószínűleg a XVII. sz. végén
vagy a XVIII. sz. elején.
Krassoua neve 1333-ban fordul elő először Krassow
alakban.
1358-ban két község létezett ezen a n é v e n : Nog Carasou és Kyskarassou. Kétszáz év múlva tűnik fel megint a név
Karassoucz
in districtu de crasso, mint prédium, 1536-ban totalium predorium Karassocz és predia Crassowcz, 1550-ben pedig Krasso már oppidium,
tehát város. (Egy 1550. évben kelt oklevélben Worgics Benedek ju
dex de oppido Krasso és Dimitrovics, Oblics, Miklosevics, Mik, Paulovics, Drágul és Oláh „deleeta et segregate persone" nevei fordulnak
elő mint Krasso polgárai. Világos, hogy szláv lakossága volt akkor is

2. ábra. Utcarészlet Nermeten. — Stras 3. ábra. Utcarészlet kúttal; — Strasse
se in Nermet.
mit Radbrunnen

a városnak). 5 1598-ban Krassowecz a neve a városnak, a z 1690 — 170)
évi Marsigli-féle összeírásban Karasevo, 1717-ben Karasova
s ekkor,
ez igen nevezetes tény, 400 házzal említik. Ugyanis akkor a török hó
doltság után az egész Maros, Tisza és Duna közén, Temesváron kí
vül még csak négy öt községben volt száznál több ház, (Karánsebes
422, Lúgos 218, Orsova 170), a többiben mind száznál kevesebb.
*
Egy kis statisztika a krassovánokról : A hét krassován falu terü
lete együttvéve kitesz 51.631 kataszteri holdat. Ebből az oroszlánrész,
éppen a fele Krassovára jut. Vodnik bir legkevesebb földdel, 1304 k.
holddal, Lupák a legtöbbel, 4055 k. holddal, a többinek a területe a
kettő közé esik. Ebből a földből legkevesebb jut egy-egy lélekre Vodnikon, ahol az csak 2.72 k. hold, Rafnikon 2.84, Klokoticson 3.14, Jabalcsán 3.68, Lupákon 4.75, Nermeten 4.81. Csak Krassován jut egy5

Pesty F. i. m. II, 1. 257.
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egy lélekre 8.00 k. hold. Ami már most az egyes nemzetiségek elosz
tását illeti, az 1910. évi népszámlálás alkalmával a következő volt a
helyzet: a hét községben volt összesen 7541 lakos. Ebből volt 74
magyar, 182 német, 13 tót, 70 oláh, 4 horvát, 3 szerb és 7195 krassován. Mivel azonban az idegen nemzetiségűek zöme a legnagyobb
községben, Krassován tartózkodott s az egyes íalukban 1 —11 közötti
számban voltak csak, azt lehet mondani, hogy a krassován községek
megtartották tiszta nemzeti jellegüket. (Kivétel csak a Resicára vezető
út mentén fekvő Lupák, ahol 8.6 °/0. az idegenek száma). Ebből az is
kitetszik, hogy nem áll meg Czirbusznak
az az állítása, hogy a krassovánok eloláhosodnak ; a 70 oláh hét faluban (0.9 %) éppen nem
ezt bizonyítja. Meg kell itt emlékeznünk még egy másik a krassovánokról szóló statisztikáról. Balogh Pál A népfajok Magyarországon c.
könyve az 1910 évi országos népszámlálás statisztikája alapján készült
s a n n a k idején nagy tekintélynek örvendett. 6 Amit ez a könyv KrassóSzörény megyéről közöl, sók részében^'kifogásolható, amit pedig a krassovánokról felhoz, az egyenesen
valótlan. Azt mondja pl. a könyv
811. lapján : „A bércek kincsei
nek híre más népeket is von
zott : előbb horvátok, azután
csehek jöttek. Amazokat m a
már a román elem szorongatja:
telepeiken, telepeik egy részé
ből a csehek szorították ki. A
Karas-völgy négy horvát telepé
ből csak egy maradt meg : Rafnik, — a többi hármat a cse
hek foglalták el, u. m. Klokoticsot, Lupákot és Vodnikot; az.
utóbbi ma már tiszta cseh telep".
4. ábra. Ökörpatkoló állvány a kovács
tiszta horvát falu
műhely előtt. — Dorfschmiede mit Ge T o v á b b á :
stell zum Beschlagen der Ochsen.
csak egy van az Erchegységben :
Nermet. Krassován, mely szin
tén horvát telep,román kisebbség (van), Jabalcsán (is)". Ez mind tévedés és
valótlanság. Hogy a Karas völgyében horvátok élnének, a z megbocsát
ható tévedés lehet, ha krassován helyett horvátot mond. De hogy ott cse
hek is volnának, sőt hogy a csehek elfoglalták volna a krassovánok három
faluját, ez merő képzelet, képtelen kitalálás. Dehogy foglalták el, egy fia
cseh sincsen ezekben a falukban, ezek ma is tiszta krassován telepek.
Sötétebb lapja a statisztikának az, amely a nép szaporodását és
fogyását mutatja. Mig 1869-ben 8282 volt a hét falu népessége, a z
1880 ban 7864-re fogyott ( - 4 1 8 ) , 1890-ben 7 7 3 7 - r e ( - 1 2 7 ) s csak 1900ban szaporodott meg újra (102 fővel) 7839-re, hogy aztán a következő
évtizedben megint 7534-re sülyedjen (—305). Úgy hogy végeredmény
ben negyven év alatt 748 fővel, vagyis 9.0 százalékkal apadt meg a
lakosság száma, egy egész falunak a n é p é v e l ! Ezek bizony szomorú
kilátások a jövőre nézve, pláne ha tekintetbe vesszük azt, hogy az.
e

Balogh Pál, A népfajok Magyarországon, 1902, 811.
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utolsó magyar népszámlálás óta eltelt időben hatékonyabb eloláhosításnak vannak kitéve. A fogyás nagy részét azonban nem a termé
szetes szaporodás megakadásában kell látnunk, hanem legfőképpen
az elvándorlásban. Az a kevés termőföld, amely a krassovánoknak
jutott, nem birt több embert táplálni. Nem szabad ugyanis elfelejteni,
hogy a fent kimutatott községterületeknek csak elenyésző kis hányada
leszi ki a megművelhető földet. A terület legnagyobb része erdő (amely
nem a krassovánoké) és legelő, de igen sok a kopár, sziklás és víz
mosásos terméketlen föld is. Az elvándorlás kétirányú. A valamivel
jobb sorsra jutottak, akik egy kis pénzre tesznek szert, elvándorolnak
nyugatra, termékenyebb vidékek községeibe. így például a bogsáni
járásban fekvő egyébként német telepes Királykegye községnek már
elég tekintélyes számú krassován lakossága van (1900-ban 348, 1910ben 366), azonkívül az ugyanabban a járásban fekvő oláh (és német)

5. ábra. Régi faházak Krassován. — Alte Holzhäuser in Krassova.

Nagyszurdukban is. De van még számos község a megye területén
és a szomszéd Temes megyében (Homokszil, Izbiste stb.), ahol krassovánok megtelepedtek. A kivándorlás másik ága a szegénységé, a
nincsteleneké, akiket bizonyosan a közeli bányavidék és a vasművek
(Resicabánya, Kuptore-Székul, Domán), vonzzák. Ez utóbbiak keletre
fekszenek a krassovánoktól s közvetlen határos szomszédaik.
Végül még egy kis statisztika a vallási viszonyokról : A hét kras
sován faluban összesen 7321 rom. katolikus volt, tehát az összlakos
ságnak 97.08 százaléka, görög keleti pedig 182, azaz 2.4 százalék.
Mi sem mutatja azonban jobban a krassovánok fölényét a kör
nyék népe felett, mint az írni-olvasni tudók statisztikája. Amig ugyanis
a szomszédos resicai és oravicai járások oláh lakosságánál az irniolvasni tudók százalékszáma csak 27.2—46.8, addig ez a krassovánoknál 72.9 százalék, a hat éven felüli lakosságot számítva.
Még csak azt említjük fel itt a teljesség kedvéért, hogy 3983 férfi
mellett 3860 a nők száma, hogy 3181 a nőtlen és hajadon, 3873 a
házas és 787 az özvegyek száma. Az is különösen érdekes, hogy a
krassovánok között nincsen törvényesen elvált.
*
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FQIU, település. A hét krassován falu külső íorma, település, ut
cáinak vezetése, háztelkeinek sorakozása, házainak elhelyezése tekin
tetében semmiben sem különbözik a szomszédos vidék oláh falvaiétól.
A hat kisebb íalunál ez nem is meglepő, mert tudjuk, hogy ezek mai
alakjukban nem ősi települések, hanem csak a XVIII. század folya
mán keletkeztek. Ha volt is egyik-másik íalu már a középkorban la
kott, ezeknek még a nyoma is eltűnt az évszázadok folyamán. Mind
a hat falu ú. n. uícds falu, a z a z egy út vagy utca két oldalán álló két
sor házból áll. Nermet pl. egyetlen utca a patak két partján, Rainik is
egy patak elágazásán
fekszik, egy utca a pa
tak két pariján. Vodnik V-alakban fekszik
két patak összefolyá
sánál, két ágban, a
patak két partján egyegy utcával. Klokotics
szintén egy patak két
partján húzódik két
sor házzal, de van a.
falu elején két-három
másik utca kezdete
is. Jabalcsa 200 mé
terrel fekszik maga
sabban Krassovánál,
a karsztos fensíknak
egy
mélyedésében.
Egy hosszú utca az.
egész falu, az elején
s a közepe táján egyegy rövid keresztut
cával. A község egész
határával szigetként
fekszik Krassova ha
tárában, amely min
den oldalról körülfog
ja. Lupák valamennyi
község között a z egyedüli, amely köz
forgalmú út mellett
Alte Holz6. ábra. Régi faház Nermeten.
fekszik, a megyei út
haus in Nermet.
két oldalán sorakoz
nak a házai. Krassova egy mély völgykatlanban fekszik, köröskörül
be van zárva meredek oldalú hegyekkel. A Karas folyó folyik keresz
tül a kb. fél kilométer széles és kb. két kilométer hosszú katlanon,
felső végén egy zegzugos szurdukon jön be, lent pedig egy szintén
elég szűk, kanyargós völgyön keresztül hagyja el a völgykatlant. A
falu úgyszólván rejtett helyen fekszik, annyira el van zárva a külvi
lágtól. Mai települése egyetlen hosszú főutcát mutat, több jelentéktelen
mellékutcával, melyek alkalmazkodnak a terephez. Az utcák s z a b á -
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lyos vonala és a derékszögű utcakeresztezések elárulják az újabb
telepítés korát. Csak a templom körüli íalurész látszik réginek, mert
ott a z utcák ívalakban hajlanak, a telkek alakja és elrendezése is el
tér a többi szabályos és újabbkoritól.
Megemlítendők még mint a falu külső képéhez tartozókat, a vi
déknek jellegzetes apró malmöi.
Ezekből az ú. n.
kanalas-malmok
ból a többi hat falu mellett alig egy-kettőt lehet látni, ellenben Kras
sován, a Karas folyó partján és a folyóból kivezetett malomárkokon
10—12 is van. Ezeket különben más helyen részletesen leírtam 7
A krassován községek földje azelőtt a kir. kincstár birtokában
volt (Krassófő vára királyi vár volt) s csak a múlt század közepe tá
ján, 1855-ben került eladás folytán az akkor alakult Szab. Osztr. Ál
lamvasút Társaság tulajdonába, amely ma „Resica" néven birja a z
egész vidéket. Mind a hét falu határa a Társaság tulajdona, amelyből
csak elenyésző kis rész maradt
meg a községek és magánosok
tulajdonában. így pl. Krassova
óriási (25.647 kat. hold) terüle
téből csupán egyötöd a községé,
négyötöd belőle a Társaságé. A
Társaság a tulajdonát képező
földeket, kaszálókat bérbe adja
7. ábra Ablakvasak régi faházakon
a lakosoknak.
Krassován. — Gitterstangen an Fenstern
Mind a hét falunak a ha
alter Holzhäuser in Krassova.
tára hegyes, de erdő csak Kras
sova határában van, az is meszsze a községtől és a Társaság
tulajdonában. Szántóföldjük csak
a laposabb dombtetőkön és egyes szélesebb patakvölgyekben
van. A hegyoldalakon, ahol erre
alkalmas a talaj és a falu kö
zelében gyümölcskertek vannak, 8. ábra. Krassován bölcső. — Kinder
korb (Wiege) der Krassovaner.
a többi rész pedig legfőképen
legelő. Csak a magasabban fek
vő krassovai és jabalcsi határrészeken vannak szénatermő kaszálók.
Talán ez utóbbival függ össze az, hogy e hét községhatár külső ré
szein vannak szétszórt fekvésű szállások, állattartó istállók és széna
csűrök, 500—600 m. tengerszín feletti magasságban.
Már a falun kívüli részeken lehet látni mindenfajta kerítésfélét,
amivel a kevés szántóföldeket és gyümölcsösöket elkertelik. Legked
veltebbek a patakból szedett kövekből rakott falak, csak helyenként
száraz tüskézettel vannak tetézve, nehéz kövekkel lenyomtatva. Fel
jebb való vidéken olyan kerítést lehet látni, amilyen a Kárpátokban
divatos, amelynek a Székelyföldön zavara a neve. Ez fiatal fatörzsek
ből és hasított pallókból van összerakva. De előfordul természetesen
itt is a megyében általánosan elterjedt vesszőfonásos kerítés is. Egyik
kerítés váltakozik a másikkal, szükség és a hozzávaló anyag közelsége
szerint.
7

Népr. Ért. IX, 1908, 50-59.
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A háztelkek a többnyire szűk hely miatt általában kicsinyek és
keskenyek s ez teszi érthetővé a melléképületek gyakori hiányát is.
A házak rendesen olyan sűrűn állanak az utca sorában, hogy csak
egy-egy keskeny udvartér (óbor) van kettő-kettő között. Az udvar az
utca felé legtöbbnyire magas kőfallal van elzárva, néha azonban még
ennek a kőkerítésnek sem jut hely, mert a széles és magas kapu el
foglalja csaknem az egész helyet. A kapuk általában fából épülnek s
ama fedeles kapuk sorozatába tartoznak, amelynek legfejlettebb és
legdíszesebb típusa a székelyek galambbugos nagy kapuja. A három
kapulábat fent vízszintes gerenda köti össze s ezt egy keskeny nyereg
tetővel védik meg az eső ellen. Zsindellyel vagy cseréppel van fedve
(5. ábra). A két kapuszárny álló helyzetű deszkaszálakból van készít
ve. A többnyire magas alapfalon álló ház, magasan fekvő apró abla
kokkal, a magas kerítésfal és a magas, teljesen zárt kapu, valami ide
gen és zárkózott jelleget ad az ilyen falunak (2 ábra). A kutak, ahol
nincsen külön forrás a ház közelében, nem az udvarokon, hanem kint
az utcán, a házak előtt vannak
ásva s köztulajdonban vannak.
Rendesen kerekesek s faállvá
nyuk sátortetővel van fedve (3
ábra).
A faluvégi kovács (legin
kább cigány), nemcsak a sze
kerek vasrészeinek készítésével
foglalkozik, hanem ő végzi el
természetesen a lovak és ökrök
patkolását is. A jellegzetes ökörpatkoló állványt (4. ábra) ép
pen úgy ott lehet látni a krassován faluk végén a kovács^
műhely előtt, mint a megye oláh
9. ábra. Nyári ebéd az udvaron, Kras- községeiben is.
sova. — Sommerliches Essen im Hof.
A krassovánok túlnyomó részben faházakban laknak. Bár az
utóbbi időben már mindjobban terjed a terméskőből és a téglából épí
tett házak divata, 1910-ben még mindig 78.3 százaléknál több volt a
tiszta faház.
A kőkázat a határban fejtett, hasított de meg nem faragott ter
méskőből, vagy a patak medréből szedett kövekből építik, a kezdet
leges falazásnak megfelelő elég vastag falakkal. Ez a kőépítkezés min
denesetre olcsóbb a téglánál, sőt a fánál is, mert csak a helyreszállí
tás költségébe kerül De kövekből rakják még a faházak alapját is
mindenkor, mert csak ez védi meg a házat a gyakori víz ellen, de
azért is alkalmazzák, mert a házak többnyire lejtős helyen állanak s
ezt a talajszintbeli különbséget ilyen kőalapfallal lehet legjobban ki
egyenlíteni. A hét krassován faluban volt az 1910 évi statisztika szerint
78.3 7 0 faház, 14.3 % kőház és 7.4 °/0 vályogból épített ház.
A krassovánok faháza u. n. boronafalu ház. De ezek a faházak
nem fenyőszálakból készülnek mint az igazi boronafalu (pl. erdélyi)
faházak, hanem lombos fák törzseiből. S mivel ezekből nem lehet elég
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hosszú és egyenes iákat találni, kénytelenek rövidebb boronákat alkal
mazni, amelyeket megíelelő helyeken felállított u. n. sasfák vájolatába
eresztenek be csapos végükkel. Csupán a ház négy sarkán vannak a
boronák keresztbe róva, úgy hogy a fák végei a fal síkjából kiállanak.
Ez a fajta boronaépítkezés az egész megyében divatos, ahol még fa
házat építenek, véleményem szerint azonban aránylag újabb eredetű
technika a mi vidékünkön. Az egymásra rakott kerek fatörzsek közeit
mohával s hasonló anyagokkal kitömik, s aztán kívül és belül jól be
sározzák, bevakolják s végül fehér színűre meszelik. Az ilyen házakon
csak a sarkokon kiálló gerezdek mutatják, hogy fából épültek (5 ábra).
A keskenyebb végével az utca sorában álló régi faház mindig
csak két helyiségből áll : egy lakóhelyiségből és a konyhából. Sem
kamrát, sem előcsarnokot vagy folyosót, nem lehet ezeken találni csak
kivételes esetben, de akkor is ez későbbi hozzátoldás (6. ábra)., Ez

10. ábra. Esztergályozott alacsony
asztalka. — Niederes rundes Tischlein.

11. ábra. Tányéralakú esztergályozott
alacsony asztalka. — Schüsselförmiger niederer runder Tisch.

a háztípus valószínűleg egy olyan ősi hajlékból alakult ki, amelynek
csupán csak egy helyisége volt, amely főző- és lakóhelyiség volt egy
ben, tehát u. n. egysejtű ház volt. Ezt abból lehet következtetni, hogy
a mai kétsejtű háznak azt a helyiségét amelybe a bejárati ajtó nyílik,
s amely ma kizárólag konyhának szolgál, a nyilván újabb eredetű
kuhinja elnevezés mellett még iza névvel is jelölik. Mert iza a krassovánoknál nemcsak konyhát', hanem házat' is jelent. Ez a mai
konyha volt az ősi egysejtű háznak az egyetlen helyisége, s ez nagy
jában ma is ugyanolyan ősi állapotban van mint amilyen a régmúlt
ban lehetett, csak a tűzhely füstjének elvezetésére kellett a kéményt
alkalmazni, amikor a helyiséget fent bepallástolják. Ez pedig alighanem
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akkor történt, mikor a második helyiséget, a mai lakószobát toldották
hozzá a konyhához. Ámbár a z sincs kizárva, hogy nem hozzátoldás,
hanem úgy keletkezett, hogy a nagyobb méretű konyhát osztották ket
tőbe. Ez a fejlődés azonban mindenesetre újabb eredetű s azt hisszük
nem lehet régibb a XVIII. sz. végénél, vagy a XIX sz. elejénél é s
bizonyosan a szomszédos bányavárosok német lakosságának hatása
alatt történt. Ezt mutatja egyrészt a szobának u. n. párhuzamos be
rendezése 8 (és az u. n. sarkos elrendezés teljes hiánya), másrészt a
zárttüzű kályha alkalmazása.
A ház bejárata (vrota) az udvar felé tekintő hosszoldal vége felé
van s régi házakon a szokottnál szélesebb nyílással bír. Az ilyen szé
les ajtónyílásnak az egyik fele két-három szál hasított deszkával vagy
pallóval .van elzárva, de ugy, hogy azokat szükség esetén onnan könynyen el lehet távolítani. Ezért megfelelő egyszerű szerkezettel vannak
a küszöbhöz és szemöidökgerendához
(prag) rögzítve. De az
ajtónyílás másik fele
is vízszintes irányban
két részre osztott ajtó
szárnyakkal zárul, d e
csak éjjelre, mert nap
pal legalább a felső
fele mindig nyitva áll.
A konyha
ugyanis
csak az ajtón át kap
világosságot,
mivel
ablaka nincsen. Ez a
rendesnél szélesebb
ajtó nem helyi talál
mány, vagyis nem kor
12. ábra. Régi faház hátulsó oldala z.sindelykémény- látozódik csupán a
nyel. — Rückseite eines alten Holzhauses mit krassovánok földjére,
Schornstein aus Holz und Schindeln.
ugyanilyen ajtókat ta
láltam az oravica-vidéki oláh falukban is. Az ajtószárny vízszintes kettéosztása nyilván
német eredetű, mert a szomszédos bogsáni és oravicai németek régi
házain ugyancsak megvolt, talán még ma is megvan.
A konyhának belső, hátulsó sarkában van a tűzhely (ognistje). Ez
mindössze egy egészen alacsony, alig arasznyi magas (újabban térd
magas) másfél méter hosszú és kb. 80 cm széles tűzpad. A közvetlen
tűzveszély miatt a tűzhely mögötti boronafal elé egy féltégla vastag
ságú téglafal van építve, néha azonban csak agyagból készítve, azon
kívül ugyan ez okból a szoba felé eső közfal is kőből vagy téglából
épül. A konyha mennyezete be van deszkázva, csak két helyen hagy
nak rajta nyílást, egy kisebbet elől az ajtó közelében, ezen járnak fel
létrán (stlba) a padlásra (pod), s egy nagyobb négyszögű nyílást a tűz
hely feletti sarokban. A nyílás felett áll a fából szerkesztett kémény
b

Népünk és Nyelvünk. II. 1930, 177—179.
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(kos), a nyíláson keresztül fekszik egy vagy két karvastagságú kerek,
rúd, a bogrács lánctartója és füstölnivaló rúdja. Vaslánc (lanac) lóg
le az egyik rúdról a tűzhely fölé. A lánc alsó végén horog van, erre
akasztják a kotal nevű bográcsot, vagy szükség szerint a kenyérsütő
sütőharangot a cas/-ot. Ez régebben cserépből való volt, ma rnár ki
zárólag öntöttvasból készül a szomszédos vasművekben. Vasból való
háromlábon (cagre) is szoktak íőzni agyagfazékban (grnac). A tüzet
oiefif-gel piszkálják és egy vatralj nevű kis falapát is erre a célra
szolgál.
A tűzhely fölé emelkedő kémény (kos) piramisalakú, négy rúdból
van megszerkesztve, amelyek a
padlásgerendán állanak alsó vé
gükkel, fent pedig, már a zsin
delytetőn kívül, kis zsindelyfe
déllel van beborítva. A kémény
fala vagy deszkából vagy veszszőfonásból készül, vastag sározással. Ez a kéményfajta a me
gye egész déli részén az oláh
falukban is általánosan el van
terjedve. Ez is újabb vívmány
ezeken a házakon és utánzatai
a városi, kőből és téglából épített
kéményeknek.
A tűzhelyen kívül még a
következők találhatók a konyhá
ban : A fal mellett, közel az aj
tóhoz áll egy hosszú négylábú
lóca (stol vagy klupa), és egy
szuszékféle gabonatartó láda (7adica), a sarokban a káposztás
hordó (sud), mellette egy kes
keny magas, kezdetleges szer
kezetű polcos szekrényféle (polica), az ellenkező sarokban egy
vizesdézsa (sefelj). Egy-két agyagtál (bljudo), néhány cserép
tányér (tajir) és egy kisebb lá
13. ábra. Régi lakatlan faház Nermeten. —
Altes unbewohntes Holzhaus in Nermet.
bas (rajna), a fából készült só
tartó (solnica), néhány kisebb
bögre (Ugarija) és az öntött vasból való sütőharang (cast), egy p u liszkakeverőfa (feljegus)
és egy merítőkanál (bukarj egészíti ki a
konyha felszerelését. A falakba körül nagy faszegek vannak erősítve,
ezekre akasztják a ruhákat és a melj nevű gabona- és liszttartó bőr
zsákokat. A mosóteknő az egyik sarokban, rendesen egy darab fából
van igen kezdetlegesen kifaragva.
A konyhából nyíló lakóhelyiség, a sóba, rendesen valamivel tá
gasabb, de ez nem parádénak szolgál, hanem ebben laknak. Két ab
laka (oblok) van, egyik a főfal közepén az utcára tekint, a másik az
udvar felé eső falban a szövőszék megvilágítására szolgál. Az ablakok
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kicsinyek, kívül rendesen sarkokon íorduló fatáblával zárhatók el, de
sokszor lehet találni érdekes, régies alakra formált elzáró vasakat
rajta. (7. ábra).
Szigorúan párhuzamos a bútorok elhelyezése a szobában. Az aj
tóval szemben, a főfal két sarkában egy-egy rendes formájú, asztalos
gyártotta ágy (postelje), az ágyak előtt egy-egy lóca (stol, klupn), a két
pad között, az ablak alatt áll a négyszegletes magas asztal, mellette
még két egyes szék, városi asztalosmunkában. Az egyik ágy végében,
a z udvari ablak alatt áll a z elmaradhatatlan szövőszék (razboj), ame
lyen az asszonyok még most is (1907) csaknem minden ruházati szük
ségletüket előállítják.
Csak két bútordarab érdemel külön figyelmet, a bölcső — ha van
a háznál — és egy igen régi asztalféle. A bölcső (leleka) talán nem is
bútor a szó általános értelme szerint. (8. ábra). Ezt ugyanis nem asz
talosmester készíti, mint a többi bútort, hanem egyes faragó paraszt
emberek készítik nagy ügyességgel, némely darab valóságos remek
műve a népművészetnek. Ez tulajdonképen csak egy nagyobb fadoboz,
amelybe éppen hogy belefér a bepólyált csecsemő. A kb. 90 cm. hoszszú, 25 cm széles és 17 cm magas, a két végén kerekre formált doboz
vékonyra hasított hárs- vagy nyárfalemezből van igen ügyesen össze
hajlítva és összefűzve, ősi technikával, szögek nélkül, szíjacskákkal és
zsinórokkal. Keskeny szíjacskákból készül a díszítése is az oldalak
körülfutó pántjain. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez a bölcsőforma
nemcsak a krassovánoknál ismeretes, ismerik és használják ezt a me
gyebeli oláhok is. Ez bizonyosan igen régi időből származó tárgy. Kü
lön ki kell emelni azt, hogy az asszonyok, akik egyébként is minden
féle terhet a fejükön hordanak, pl. a vizes dézsát a kútról, gabonás
zsákot a malomba, kosarat a piacra, a gyermekkel megtömött bölcsőt
is a fejükön viszik, ha egyik házból a másikba, vagy egyik faluból a
másikba mennek, sőt még a napi járóföldre fekvő Csiklovára is, ahová
minden év július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján, a „krassován bú
csúra" mennek. Ezen egész napi úton is a fejükön hordják a csecse
mőt. Még pedig úgy, hogy meg sem fogják a bölcső szélét, szabadon
egyensúlyozván a terhet a fejükön. Bevallom, mindig némi aggodalom
mal néztem ezt a nekik oly természetes és magától értetődő, mert rég
től fogva megszokott egyensúlyozási műveletet. A csecsemő különben
mindenféle ruhába csavarva, a szó igaz értelmében bele van préselve
a testéhez méretezett fadobozba, vastag takarókkal beborítva (még nyá
ron is), hogy még a feje sem látszik ki belőle s végül széles szőttes
szalagokkal és hevederekkel át meg át van kötözve. Ha talán le is
esne az anyja fejéről, akkor sem eshetne nagyobb baja.
A szobában álló négyszegletes magas asztal nemcsak újabb ere
detű szerzemény, hanem nem is használják kösönségesen étkezésre,
étkezni ugyanis kivétel nélkül a konyhában szoktak, még pedig ren
d e s e n olyan félmagas asztalkán, amilyent magyar vidékeken is ismer
nek „asztalszék" népen. Egy helyen 50x80 cm volt a lapja és 40 cm.
magas lábakon állt. Helye a konyhában volt a hordó tetején, felfelé
fordított lábakkal. Alacsony kisszékeken ülik körül étkezésnél, nyáron
még az udvarra is kiállítják étkezéshez. (9. ábra).
Azonban ez az asztalszékszerű asztalka is újabb eredetű s csak
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pótlása egy másiknak, még ennél is alacsonyabbnak, amely már csak
itt-ott található, de amely értesülésem szerint régebben általános hasz
nálatú volt (10. ábra). Krassován Gyurasza Mária házában találtam az
egyiket, az ajtó mögött a falhoz volt állítva. Egy darab íából esztergá
lyozott lapos és sima korong ez, amelynek alsó oldalán egy szintén
esztergályozott és 35 cm. átmérőjű lábrész volt, amely mindössze 20
cm magas volt. A kerek asztallap átmérője 85 cm. Ehhez hasonló ke
rek asztalkát találtam még Babies Jakab házában. Ez is esztergályo
zott volt, egy darab íából, pedig a körlap átmérője jóval nagyobb volt
az előbbinél. Ez azonban nem volt sima, egyenes korong, hanem egy
15—16 cm. széles felfelé hajló pereme olyanná tette, mint valami óriási
lapos tányért (11. ábra). Ennek is volt egy darabból esztergályozott láb
része, eredetileg csak 12 cm magas. Mivel azonban a lábrésznek egy
darabja időközben letörött, esetleg túlságosan alacsonynak találták, le
faragták ezt a régi lábrészt két oldalon, arra a helyre két fahevedert
erősítettek s ezeken
keresztül fúrt meg
felelő lyukakba
négy darab 30 cm
magas lábat erősí
tettek. Ezt az asz
talkát Babies a déd
apjától örökölte, ál
lítólag 103 évnél ré
gibb volt. Sofra a
neve s e szerint bi
zonyosan török eredetű. Ilyen asz
talt említ R. Meringer is a boszniai
házban. 9
A szoba be
14. ábra. Kőház alaprajza, Krassova —
Grundriss eines Steinhauses in Krassova.
rendezéséhez tar
tozik még a két ru
hatartó rúd (ruda) a falon egy-két szentkép, és az óra (sat), valamint
az asztal felett lógó kis petróleumlámpa (lámpa). Az asztal alatt áll a
vizes kancsó.
A konyhabeli tűzhely patkája felett egy négyszegletes nagyobb
lyuk nyílik a szoba falában, ez a kályha tüzelőnyílása, e fölött pedig
egy második, kisebb nyílás van, ezen jön ki a kályha füstje. A szobá
ban pedig e két nyilashoz odatapadva áll a négyszegletes kályha (petjka).
Ezt néha téglából építik, de újabban cseréplapokból állítják össze.
Mint mondottuk, a szoba egész berendezése, minden bútordarabja
újabb eredetű és mindig asztalosmester munkája, Csak az egyszerű
lócákat, a négyszegletes asztalszékfélét és a négylábú kisszékeket ké
szíti esetleg a paraszt, ha nem veszi meg a barkácsoló szomszédjától
vagy a cigánytól. Ez is mutatja, hogy a krassován háznak ez a heyisége nem az ősi ház sejtje, hanem újabb eredetű toldalék az ősii
konyha mellett.
9
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A ház fedele (pokrivac) rendes hajlású, nem magas és nem me
redek, kontyos tető és zsindellyel van borítva. A szalma és nádfedés
a krassovánoknál úgyszólván ismeretlen. A házak 56.2 százaléka zsin
dellyel és 43.0 százaléka cseréppel van fedve. Meg lehet figyelni itt is,
hogy a cseréptető arányszáma évtizedről-évtizedre emelkedik s a zsin
delytető ugyan ilyen arányban fogy. A régi faházak mind zsindellyel
v a n n a k fedve, az újabb kőházak ellenben csak cseréptetővel készül
nek (12. ábra).
Előcsarnoknak, folyosónak alig találni nyomát, csak újabb háza
kon van. Nermeten találtam egy régi lakatlan faházat, azon volt (egyetlen
megfigyelt eset), a konyha bejárata előtt a ház felehosszának megfelelő
tornác (trnac) (13. ábra). Néhány kőlépcsőfok vezetett fel hozzá a kapu
felé eső végéről, mert a ház padlója kb. egy méterrel magasabb volt
a z udvar szintjénél. Négy faoszlop (stlpac) tartotta a leeresztett vendégfedélt a tornác felett. Kerítése, mellvédje, korlátja nem volt. Alatta volt
a csirkeól elhelyezve.
A kőház mint mondottuk, újabb divat a krassovánok faluiban, de
maholnap ez lesz a z általános háztípus itt. Különösen Krassován,
Nermeten és Klokoticson terjed a kőház. Ezeknél már megváltozik az
alaprajzi beosztás és a tetőforma is. A ház bővül egy harmadik helyi
séggel, a konyha másik oldalára is kerül egy második szoba. A Krassováról közölt példánkon (14. ábra) az utcai szoba és a konyha terüle
téből egy keskenyebb rész el van választva fallal s az így képződött
két kis helyiség egyikéből kamra {kamara) lett, a konyha előttiből pe
dig előtér (trnac). A konyha tere két részre van osztva a közepén emel
kedő boltívvel, az elülső rész mennyezete le van padlásolva, a hátulsó
egész fele azonban a nyilt hideg kémény aljaként nyitva, boltozatlan
maradt. Tűzhely a régi ognistje, a falakon két helyen van egy-egy la
pos falifülke
(cerenjak).
A szobák berendezése ugyanaz, mint a bemutatott nermeti faház
példájában. A kőházak általában magas alapfalakra épülnek (sok ház
alá újabban pince is kerül) s ezért mindig néhány lépcsőfok (trepke)
vezet fel a bejárati ajtóhoz. Az újabb házak tetőalakja csonka-kontyos
vagy nyeregtetős.
*
Testalkat. Czirbus Géza említett cikkében vegyülék-népnek nevezi
a krassovánokat, akik szerinte oláhokkal és szerbekkel elegyedtek.
„Vajion anthropologiai jellegük megtartotta-e a rumén, bolgár s az állí
tólagos dalmata-horvát betelepülés typusait, azt majd a módszeresen
végrehajtott anthropologiai mérések fogják megmutatni" mondja idézett
soraiban. 1 0 En a n n a k idején, mikor végig jártam a krassovánok földjét,
nem végeztem ugyan embertani méréseket, mert ahhoz sem nem ér
tettem, sem eszközeim nem voltak hozzá, de mint vizsgálódó szemű
ethnopgraphusnak mégis sikerült egyet mást megfigyelni és feljegyezni.
Az első ami szembe tűnt az a nagy és nyilvánvaló különbség volt,
amely a krassovánok és az oláhok között fennáll. Ezek olyan különb
ségek, amelyek megállapításához még mérések sem szükségesek.
Hogy a krassószörény-megyei oláhság anthropologiai keveréknép,
10
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azt mindenki láthatja felületes szemléletre is. A krassovánok ellenben
szembetűnően más fajtabélieknek tetszenek, akik nemcsak nyelvben és
vallásban, hanem termetben és más testi jellegben különböznek az
őket környező oláhságtól. Az is bizonyos, hogy a krassovánok külső
habitusra nem hasonlítanak a bolgárokhoz sem. Nem tudom honnan
származik Czirbusznak fent említett dalmata-horvát elmélete, de aki
látta a krassovánokat, lehetetlen, hogy eszébe ne jussanak a bácskai
bunyevácok és a magas termetű dalmaták.
A krassován férfi termete nyúlánk (nem éppen szikár, de soha
sem kövér), jóval magasabb a megyebeli átlagnál, úgynevezett szálas
alakok. Ez áll különösen a krassovai és klokoticsi férfiakra. Arcuk ará
nyos, szabályos, a szemszín általában sötét, de előfordul sok szürke,
sőt kék színű szem is. Orruk egyenes és hosszúkás, arcszínük sötét,
napbarnított. Hajuk barna, de előfordul világosabb színű haj is elég
gyakran. Régebben vállig érő hosszú hajat viseltek, most rövidre nyír
ják. Szakállt általarí
ban nem viselnek, bo
rotválkoznak,
csak
két községben van et
től eltérő divat. Vodnikon és Kokoticson
az idősebb emberek
ú. n. császárszakállt
viseltek (1907), ez ta
lán emlék a Bach-kor
szakból, vagy a kato
naságból. Világosabb
színű (olyan magyar
színű) bajuszukat nem
nyírják, hanem hoszszúra növesztik, de
pedrő-kenőcsöt nem
15. ábra. Krassován férfi. — Ein Mann
használnak
hozzá
aus Krassova.
(15. ábraj.
A nők természetesen itt is alacsonyabbak a férfiaknál, mégis fel
tűnő a gyakori magas termet a nőknél is, azonkívül szembetűnő szép
egyenes testtartásuk. Ezt talán a n n a k lehet tulajdonítani, hogy a kras
sován nők, mint már említettük, minden terhet a fejükön hordanak s
ezáltal hozzászoknak az egyenes testtartáshoz. A nők arca arányos,
kellemes formájú, bőrük fehér színű s e mellett nem használnak fehé
rítőszert. Orruk egyenes, szabályos, hajuk fekete vagy barna és igen
dús, meglehetős egyenes szálú. Meg kell említeni azt, hogy mindkét
nemnél feltűnő és gyakori az erős és szegletes pofacsont. Valószínűnek
tartom, hogy a krassovánokban erős dinári rasszelem van (16. ábra).
Ezzel kapcsolatban felsorolom még a családneveket
is, amelyek
leggyakrabban fordulnak elő a krassovánoknál. Krassován : Bogdán,
Dobra, Domanyánc, Filka, Gera, Gyurkica, Kúriák, Tyinkul, Udovica
és Vaka. Jabalcsán : Beul, Filka, Juka, Kukora, Nyágu!, Padinyánc és
Ursul. Nermeten : Gyurasza, Hacagan, Hera, Lácka, Milos, Tódor, Vátáv és Zsigmul.
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Mivel csak szemelvényeket és vázlatot óhajtok adni a krassová
nok néprajzáról, nem terjeszkedhetek ki teljes részletességgel egyik
tárgykörre sem, legkevésbbé a külön tanulmányt igénylő és érdemlő
népi foglalkozásra.
A krassovánok foglalkozása körülbelül egyenlő
arányban oszlik meg a földmívelés, az állattenyésztés és a. gyümölcs
termelés között. Nagyobbarányú földmivelés nem fejlődhetett ki náluk,
mert ahhoz mint említettük, igen kevés az alkalmas földjük. A szűk
patakvölgyekben csak keskeny sávokban terül el némi szántóföld, ez.
is állandóan ki van téve az évenként visszatérő árvizek veszedelmézek. Az egyébként kopár hegyoldalak nem alkalmasak szántóföldnek,
csak a lapos hegyhátakon van némi szántóföldjük. Kukorica, egy ke
vés búza, és sok burgonya, ezek a főbb terményeik. A kukoricából
sokszor még annyi sem terem meg, ami elég volna a házi szükség
letre. A hiányzó gabonát ilyenkor kénytelenek a szomszédos Karassikság oláh községeiből beszerezni.
Az állattenyésztésre
már sokkal alkalmasabb a vidék, illetve
a krassovánok lakta

föld. S ha ma mar
csak körülbelül egy
harmadát teszi az ál
lattenyésztés gazdál
kodási
rendjükben,
mégis
azt hiszem,
hogy volt idő, amikor
ez volt a nép fő- é s
általános foglalkozá
sa. Csak állattenyész
tő nép telepedhetett
meg ezen a vidéken,
Krassova első tele
pesei csakis állat
tenyésztők
lehettek.
Nem lehet másként
16. ábra. Krassován nők. — Frauen aus Krassova. megérteni azt, hogy
miért telepedett le ép
pen o d a a b b a a karsztkatlanba egy nép, amikor ott volt a Karas alsó
folyásának szép és termékeny síkja. És hogy Krassova a középkor fo
lyamán olyan nagy lélekszámú oppidiummá lett, nem csak a királyi
várhoz való tartozását kell feltételezni, hanem a n n a k is, hogy lakosai
bizonyosan nagy arányú állattenyésztést űztek a krassói hegyekben.
Erre kiválóan alkalmas lehetett Krassova, mint olyan pont, amely a
vár védelme alatt éppen a hegység és a síkvidék találkozásánál feküdt.
Ez magyarázza meg azt is, hogy miért fejlődhetett és maradhatott meg
még a török hódoltság idején is. Mikor azonban elmúlt az állattenyész
tés konjunktúra-korszaka, elenyészett Krassova jelentősége is, s ezért
sülyedt le mai jelentéktelenségére.
A krassovánok állattenyésztése a krassói hegyek rétjein, a pojánákon folyik, de a községek közelében levő hegyoldalak is a d n a k
időnként jó legelőket. Krassova határában, keletre és délre sok magá
nyos szállás van, ahol egész éven át tartják és nevelik a marhát, ju-
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hot. Főleg ezt a két állatfajt tenyésztik, ezenkívül kecskét és szamarat
is kisebb mértékben. Ujabban némi tejtermelésnek is adták magukat,
szamárháton szállítják a tejet Resicabányára.
Jövedelmező keresetforrásuk a gyümölcstermelés.
A krassován
cseresnye és alma igen kedvelt és keresett gyümölcs a z egész Dél
vidéken. Nagyon sok szilváskertjük van, nem is annyira a falukban,
mint inkább messze kint a határban, fent a hegyek oldalán. Nem is
mindig a saját földjén áll az ember szilvafája, hanem sokszor a köz
tulajdont képező területen, közlegelőn is. A kétféle szilva közül a ko
rait beviszik a közeli piacokra eladásra, az őszi szilva ellenben a
közkedvelt rakia főzésére szol
gál. Augusztus hónap közepe
táján minden krassován falu ha
tárában lehet találkozni a hoszszú Iétrájú krassován szekerek
kel, amint mennek ki a szilvá
sokba, ahol hordókba, kosarak
ba szedik az érett szilvát, amelyből otthon főzik ki vörösréz
üstökben a pálinkát. Sajnos a
pálinkaivásnak ők is úgy hódol
nak, mint a szomszédos oláhok,
nekik is ez a nemzeti italuk.
Meglepően sok diófát lehet látni
a krassovánok földjén minden
felé. Nem is mindig udvarokon
és kertekben, hanem messze
kint a falun kívül, utakon, vízmo
sásos hegymeredeken, sőt még
a Karas foiyó sziklás és kietlen
kopár szakadékaiban is, csupa
kő és kavics között lehet látni
évszázados diófaóriásokat. Ki
váló alma is terem a krassovánoknál. Ősszel és tél kezdetén
felkerekednek a krassován sze
keresek, hosszú és fehér ponyva 17. ábra. Krassován férfiak és nők. ernyővel fedett kocsijaikkal s vi
Manner und Frauen aus Krassova.
szik az almát, körtét és diót
messzi vidékekre eladásra. Faluról-falura járnak, hangos szóval kínál
gatva portékájukat. Tél idején egyes termelők kibérelnek egy-egy pin
cét Bogsánban, Resicabányán, Oravicabányán s az oda beraktározott
almát egész télen át árulják kis asztalkákon a város piacán. Dolgos és
szorgalmas nép a krassován.
A krassován nép táplálkozása
igen egyszerű, ami a nép igényte
lenségében és szegénységében leli magyarázatát.
Főeledelük, mindennapi kenyerük a kukoricalisztből főtt málé, s
az ugyancsak kukoricalisztből sütött kenyér. A kukoricamálé készítése
a következőképen történik : A tűz fölé akasztott üstben forró vízbe
Néprajzi ÉrtesiiŐ
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egyszerre dobják be az előzőleg sóval jól megkevert lisztet, körülbelül
(íz percig íorrni hagyják, aztán leveszik az üstöt a tűzről s egy külön
e célra szolgáló kavarófával, a feljegus-sal jól összekeverik a tésztát.
Ezután ismét a tűzre teszik egy-két percnyi időre, hogy a pép az üst
oldaláról leváljon, végre kiöntik a couanj nevű fatálra. A kukoricaliszt
ből sütött kenyerük, a mandra úgy készül, hogy a megsózott kukorica
lisztet fateknőbe töltik, ott leöntik forró vizzel s addig keverik, míg
f vastag tésztává összeáll. Rövid ideig tartó gyúrás után kiborítják a krug
* nevű falapátra s azon kenyérformára alakítják. A lapátról rátolják a
tésztát az előzőleg gondosan megtisztított tűzhelynek forró padkájára.
Az öntött vasból való s láncon lógó sütőharang (cast) már addig is a
parázs felett lógott, hogy átmelegedjen, most óvatosan leeresztik a lánc
ról s ráborítják a kenyérre. A sütőharang tetejére és az oldala körül
összekaparják a tűzhely minden parazsát.
Búzából készült kenyeret igen ritkán esznek, csak nagy ünnepe
ken, főleg a háziszent (slavenje) napján, de akkor is a péktől vásárolják.
Naponta csak kétszer esz
nek, délelőtt 10 óra tájban és
este felé. Télen ez az étkezés
rendje minden házban, nyáron
is a szegényebbeknél, a módo
sabbak akkor még egy harma
dik étkezést is betoldanak a
sorba. Étkezni nem a szobában
szoktak, mint már emiitettük, ha
nem a konyhában. Az alacsony
asztalkát zsámolyokon ülik kö
rül és közös tálból kanalaznak
fakanalakkal (lezica). (9. ábra).
A téli étkezés leginkább
bableves (corba od
pasunja)
18. ábra. Terefere a malom előtt. —
Ein Plausch vor der Mühle.
vagy burgonyából főtt leves (cor
ba od prampiri). Ehhez kukorica
kenyeret esznek. Nyáron természetesen bővül az étlap, idény szerint,
főleg gyümölccsel. A hagyma egymagában is szerepel kukoricakenyérrel
együtt mint táplálék, de korántsem olyan nagy mértékben, mint a szom
szédos oláhoknál. Húst ritkán esznek, csak ünnepnapokon. Leginkább
birkahúst esznek ilyenkor, ezt a sütőharang alatt sütik meg a hozzá
való burgonyával együtt. Télen még szalonnát és füstölt disznóhúst is
esznek. Vacsorára nem készítenek külön ételt, azt eszik, ami délről
maradt.
*
Ruházat. A krassován férfiak viseletéről Czirbusz Géza azt mond
ja, hogy zsinóros fehér halina gyapjúnadrágot hordanak, hozzá magas
szárú csizmát, övet, amelybe apróságokat raknak és ujjatlan oláhos
gyapjúzubbonyt, télen kozsokot. Fejükön kalapot vagy báránybőr-sipkát
viselnek. 11 Ügy látszik, Czirbusz látott egyszer egy módosabb krasso
ván férfit a városban télidőben s erről írta le a viseletet, d e hogy ez
11
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volna a krassován férfiak általános viselete, erről szó sem lehet. Télen
bizony hordanak ők is fehér posztónadrágot, de csak nagy hidegben,
vagy ha messzi útra mennek, de magasszárú csizmát én még nem
láttam Krassován paraszton. Ezeknek ma is általános viseletük a bocs
kor, télen is.
'
A krassován férfiak viselete a következő : Tavaszi, nyári és őszi
viselet. Fekete nemezkalap, széles felhajtott karimával (15. ábra). Az
ünnepi kalap fekete szalagján ezüstös vagy színezett fémcsatt van.
Házi szőttes vászonból készült térdig érő ing (kosulje), hosszú és bő
ujjakkal. Kétujjnyi széles gallér van az ingen, amelyet elől két színes
porcellángomb tart össze. Néha gombok helyett bojtban végződő szí
nes zsinórral csokorral kötik össze. Ez mindenesetre a régibb és ere
detibb mód. Az inggallér felsőszéle fél- vagy harmadszélességben, hím
zéssel van borítva. A rendkívül aprószemű geometriai mintájú díszítés
általában fekete színű, csak kevés piros, kék, zöld vagy lila színt ke
vernek hozzá. A min
ta olyan sűrű, hogy a
fehér vászonalapból
alig marad ki valami,
keskeny
geometriai
mustra alakjában. Ugyanilyen hímzés van
a bő ingujj két kes
keny kézelőjén is Ez
is porcellángombok
kal csukódik. Nyáron
mindig felgyűrik eze
ket a melegtartó ne
héz ingujjakat. Az ingetkívül lógatják, mint
a z oláhok, (17. ábra), 19. ábra. Krassován női ing felső része. — Ober
teil eines Krassovaner Frauenhemdes.
alsó széle sima és
díszítetlen, ritkán lát
ni ezen is egy-egy keskeny fehér horgolt szélet.
Derékban 3-4 ujjnyi széles gyapjúszalaggal kötik körül az inget,
ez olyan hosszú, hogy kétszer-háromszor éri körül a testet, a végét be
gyűrik a többi alá, csat nincsen rajta Ez a háziszőttes szalag rendesen
piros színű, de más színű fonalat is kevernek hozzá szövés közben.
Az inget a z őv felett buggyosra húzzák fel, mély öble zseb gyanánt
szolgál mindenféle apróság eltevésére. Ha m u n k á b a vagy útra men
nek felöltik a kb. 15 cm széles, nehéz bőrtüszőt, a pratjka-i. A színes
derékkötő szalag fölé csatolják egy sor sárgarézcsattal, ugyanannyi kis
borszijjacska segítségével. A nehéz tüsző csipkézett szélű bőrdíszíté
sekkel és sárgarézszegekkel van díszítve, zsebek is v a n n a k rajta.
A lábszárakra bő fehér vászongatyát húznak, ez csaknem térdig
be van kötve az alsó lábszárak körül csavart obljalje-ba (17. ábra).
A lábakon közönséges bőrbocskort (opctnci) viselnek. A marha
bőrből készüli négyszegletes lapját a városban veszik hetipiackor, de
a bocskort ők szabják ki belőle és ők szerelik fel a szükséges bevá
gásokkal és hozzávaló szijjakkal. Régebben ők maguk készítették ki
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még a bocskor bőrét is, disznóbőrből. A másfélujjnyi széles bőrszijjat
a bocskor felett még a lábszáron is körülcsavarják néhányszor, de nem*
az obljalja felső széléig, mint az oláhok. Ezért gyakran lehajlik az obl
jalja lapjának felső része a lábszártól, mert nincs kellőképen odakötve..
Ezekről a lebegő lábszárvédőkről is meg lehet ismerni a krassovánokat. Az obljalja
egy kb. 50-60 cm széles és egy méter hosszú vas
tag, színes sajátkészítésű gyapjúszőttes, amelyet bocskorfűzés előtt csa
varnak a lábszárak körül harisnya helyett. Az oláhok hasonló obeljei
mindig többszínűek és változatos mintájúak. A krassovánoké mind a
hét faluban egyformán, fekete-fehér kockás mintájú. Csak ünnepi alka
lomra szoktak olyant is viselni, amelyik fekete-fehér csíkos, a szélein
fekete-piros-zöld csíkozással. A fiatalabb férfiak, nyilván újabb divat
szerint, obljalja helyett házikészítésű vastag fehér gyapjúharisnyát hor
d a n a k a bocskorhoz is. A harisnya felső széle, harmada áttört mintájú
,
szokott lenni, néha színes csikkai is.
Egy elég hosszú, ujjatlan,
mellény (lajber) egészíti ki a
nyári öltözetet. Ez vastag fehér
háziszőttes gyapjúposztóból ké
szül, szabása egyszerű, gallérja
nincsen, a két oldalán zseb van.
Szélei körüskörül mindenütt fe
kete zsinórból készült szegéllyel
vannak díszítve, a nyakrészen,
a zsebeken és a két elülső sa
rokban valamivel díszesebb sujtásdísz van alkalmazva. Bár sűrű
sorban vannak rajta színes por
cellángombok, begombolni nem
igen szokták. Helybeli paraszt
20. ábra. Krassován házaspár. —
Ein Krassovaner Ehepaar.
szabók készítik ezt a ruhada
rabot (20. ábra),
téli viselet nem változtat a ruhadarabokon, csak megszaporítja
Az ingre először egy szintén ujjatlan báránybőr mellény a grudes kerül, ez oldalt záródik, különben díszítetlen (18 ábra). Ezt a báránybőr-mellényt különben nyáron is szokták hordani különösen öre
gebb emberek. Ha útra kelnek vagy parádénak még a nyári lajbert is
felöltik a másik fölé. Fehér háziszőttes gyapjúposztóból készül a szűk
szabású téli nadrág (bére). Nagy hidegben és éjszakai kocsizásnál fel
veszik a birkabőr subát, a feozuh-ot, amely rövid, térden felülig ér,
hosszú ujjaának a széle és a nyakrésze fekete prémmel van szegye.
Bőrkivágásos applikált díszítés van rajta és színes pamutfonal meg
piros bőrcsíkokkal van szegélyezve és díszítve.
Kiegészíti a téli öltözetet a klebec nevű báránybőrsüveg, amelyből
a fehérbőrből készült az olcsóbb, a fekete a drágább.
A krassován férfiviseletben az általános színbenyomás a fehér
és fekete. Ha nagyjában hasonlít is ez a viselet az oláhokéhoz, még
nem bizonyos az, hogy ők vették volna át az oláhoktól. Lehet hogy
éppen a krassovánok őrizték meg az ősi szláv vagy balkáni viseletei^
amelyben az oláhok is járnak.
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A krassován nők ruházata már nem hasonlít annyira az oláhoké
hoz, sőt attól lényegesen eltér.
A női ing (kosulja zenska) 1.50—1.60 m hosszú s három részből
van összeállítva. A felső rész 60 cm hosszú finomabb szálú, de házi
szőttes, fehér vászonból való. Ehhez hozzá van varrva egy 50 cm
hosszú középső rész, durvább vászonból, alul megint a felsőhöz ha
sonló fehér vászonból való 50 cm hosszú rész következik. Az alsó és
középső ingrész díszítetlen, csak a felső részt borítják színes díszíté
sek. Ezek a következők: a sűrű ráncba húzott gallértalan nyak*
Tesz szegélyén van egy 1—1 cm széles mintás szalagdíszités. Az
ing nem túlságosan hosszú hasítékja két oldalán húzódik egy-egy
keskeny hímzés-sáv (19. ábra). A hasíték folytatásában következik egy
kb. 5 cm széles és 15 cm hosszú téglalapalakú díszítés, amelyet két
oldalt s az alsó végén rendesen néhány hozzátoldott hímzett díszítés
kísér és kiegészít. Az inghasítékkal párhuzamosan, a mellrészen, a
nyakráncolástól kezdve kb. 35—40 cm hosszúságban halad lefelé két,
esetleg négy, a középsőnél kes
kenyebb, (2—4 cm) szalagszerű
díszítés, amelynek alsó végén
szintén van valami befejező
hímzett dísz. Az ingujj alsó, né
ha áttört szegélye mellett van
egy keskeny szalagszerű díszítés
•sűrűn rakott kísérő hímzésfoltok
kal. Végül a legérdekesebb az
ingujj vállrésze, ahol rendesen
három tagból álló vízszintesen
keresztben fekvő szalagdíszités 21. ábra. Krassován húsvéti tojások.—
borítja az ingvállt, ehhez hoz
Ostereier der Krassovaner.
zátapad alul három illetőleg négy
darab négyzetalakú dísz. Nem részletezzük most e díszítéseket, mert
erre volt alkalmunk más helyen.12 Röviden csak azt akarjuk megje
gyezni, hogy ezek a színes ingdíszitések szövéssel készülnek, a vá
szon szövése alkalmával külön színes fonalakat szőnek bele s ezáltal
képződnek a jellegzetes geometriai alakú minták. A szövött díszítések
'kiegészítéseként alkalmaznak még mellérendelt szerepben keskenyebb
vagy kisebb méretű más díszítéseket is, amelyeket hímzéssel, tűvel
doldoznak bele az ing vásznába. Ezek a hímzések részint keresztöltés
sel, részint a szövött díszítést utánzó szálhímzéssel készülnek. A beszövött díszítések színe vagy vörös vagy kék, az apróbb hímzett rész
letek több színűek.
Az inget jó buggyosra szokták felhúzni derékban, hogy a felső
lest szabadon mozoghasson. Apró tárgyakat helyeznek el benne, mert
-ez pótolja a hiányzó zsebeket. A derék körül a férfiakéhoz hasonló
haskötőt (paprug) kötnek.
Legérdekesebb ruhadarabja az u. n keca. Ez egy olyan átme
neti ruhadarab, amely már nem kötő, de még nem szoknya. Ősi ere
detét az mutatja, hogy nincsen semmiféle szabása, hanem egészen
12

Dolgozatok, XI, 1935. 204-221.
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egyszerű darab szőttes, ahogy a szövőszékről lekerül, téglalapalakú
lap. Czirbusz azt írja idézett helyen erről a ruhadarabról, hogy „csí
pőjüket durva barna daróc posztóval kötik á t . . . abaposztó félszokn y a . . ." 18 Én azonban úgy találtam, hogy ez nem barna szinű, hanem
mindig fekete, és nem daróc, hanem érdesen szál szerint szőtt vastag
háziszőttes. Szélessége 65 cm, hossza 1.70 m. Az egész lap mindig
sima fekete szinű, csak a két szélén vannak keskeny szines csíkok
beleszőve. A kecát úgy csavarják körül a testükön, hogy hátul fesze
sen és simán fekszik, jobb oldalon egy mély ráncba rakják, a lap
vége pedig a bal csípő tájára esik. Ezen az oldalon tehát nyitva ma
rad ez a szoknyaféle. A posztólap két vége csak lazán van egymásra
fektetve, úgy hogy járás közben csaknem minden lépésnél ki-ki nyílik
az oldala és így gyakran kivillan az ing fehér szine a hasitékon. Felső
szélén a has körül egy második, 8 cm széles és 3—4 m hosszú feanice nevű szines hevederrel kötik meg, a z a z erősítik a testhez De itt
sem alkalmaznak csatot, csak néhányszor körülcsavarják a kanicét s
a végét begyűrik a többi alá.
Lábukra ugyanolyan bocskort kötnek a nők is mint a férfiak, d e
inkább csak télen. Nyáron harisnyát hordanak a bocskorhoz, de legin
k á b b csak mezítláb járnak.
A hajat (kika) két fonatba kötik : egy nagyobbá hátul és egy ki
sebbe a fejtetőn. A felső, kisebb hajfonatot hátrahajtva rákötik a fej
tetőre húzott másik nagyobbra, kétoldalt pedig egy-egy széles és na
gyobb befogott hajtincs lóg le az arcra. De az egész haj mindig be van
takarva egy színes kendővel, a ferpa-val, amelyet azonban csak a z
asszonyok hordanak. Ezt úgy erősítik fel a fejre, hogy keloidal egyegy dudorodást (szarvat) mutat, hátul pedig egész hosszában lelóg.
Különös szegletes formát ad a fejnek ez a kendő (16, 20. ábra). Öreg
asszonyok a krpa fölött még egy második, fehér kendőt viselnek, a
marama-i, de úgy, hogy két végét az áll alatt összekötik (18. ábra). A
fehér kendő szélei fehér csipkével vannak beszegve, a hátul lelógó
sarkát igen díszes fehér áttört hímzés díszíti tenyérnyi nagy foltban. A
krpa ma már boltban vásárolt portéka, régebben e helyett saját szö
vésű, 43 X 74 cm méretű színes, sávos szőttest (katrunca) alkalmaztak
a fejükre, ahogy azt nekem Gyurasza Mária Krassován elmondta. Sőt
akkor a kalruncát a hajukkal összefonták s még éjjelre sem bontották
ki; úgy aludtak. A kendőt nem szabad férfi előtt levenni, mert ez sér
tés volna a férfire nézve. Ha gyászolnak fekete kendőt tesznek fel a
fehér helyett.
A lányok nem hordanak kendőt a fejükön, Párta nevű apró szí
nes üveggyöngyből fűzött lapos szalagot tesznek fel a hajukra. Nyak
ban ugyanilyen színes üveggyöngyből készült fűzért, gjergjen viselnek,
a melynek két vége rövid színes szalag, paniliku, ezzel kötik össze.
Az asszonyok egy zgarda nevű kerek zsinórt kötnek a nyakuk köré,
ez is üveggyöngyökből van fűzve. Akinek van, még aranypénzeket is
hord a nyakában, ill. a mellen, szalagra fűzve, ünnepi alkalomra. A
gyöngyfüzéreket, zsinórt, pártát ők maguk készítik.
Dícsérőleg kell megemlíteni végül azt, hogy a krassován nők nem
13

Népr. Ért. IV, 1903. 208.
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kendőzik, nem fehérítik az arcukat. Ebben is eltérnek a megyebeli
szokástól.
*
A nyári nap lenyugvóban van. Sárgás vöröses ködpárnán ke
resztül törnek utolsó sugarai le a mély völgybe, hosszúra nyúló söté
tedő árnyak kúsznak fel a köves-sziklás hegyoldalon. A sziklás völgy
katlan mélyen folyik hol szélesebb, hol keskenyebb mederben a Karasnak hideg vize.
Bibliai kép tárul a szemünk elé. Magas termetű karcsú nők jön
nek le sorjában a keskeny ösvényen a hegyoldalról. Nagy vizesedényt
egyensúlyoznak a fejükön, szabadon, így ereszkednek le a víz szélére.
A keca egyik sarka fel van tűzve az övbe, az inget is felfogják térden
felül s így gázolnak be a vízbe egyenként egymásután, keresztül a fo
lyón. A kút, a hegyi forrás a túlsó parton van. A kút mellett fekszik
egy fából faragott nagy nyeles merítőkanál, ezzel óvatosan merítik ki
a vizet a kövekkel körülrakott gödörből. Azután megint fejükre teszik
fel a telt vizesedényt s anélkül, hogy csak félkézzel is megfognák, las
san és óvatosan lépkednek egyik lapos kőről a másikra, egyszer-egy
szer térdig érő vízben, keresztül a folyón, vissza a másik partra. A
n a p már alábukott a nyugati hegy mögé, a víz, a hegyoldal, az út,
minden valami lila színű, ködös homályban fekszik, mikor a vizet hor
dó nők lassan libasorban lépkednek fel a hegyi ösvényen a magasan
fekvő falu felé. Ez a krassován nők esti munkája és szórakozása.
Cs. Sebestyén
Károly
*
Daten zur V o l k s k u n d e der K r a s s o v a n e r .
Die Krassovaner sind ein kleines Völkchen slawischer Zunge und römisch-katolischer Religion, inmitten der grossen Masse der Rumänen griech. Konfession, in Komitate Krassó im östlichen Banat. Man hält die Krassovaner für Nachkommen jener
Einwanderer a u s Bulgarien, die im XIV. Jh. ihr Vaterland verlassen mussten und nach
Südungarn einwanderten. Neustens stellte man fest, d a s s sie eine Mundart der serbi
schen Sprache sprechen. So lebt dieses kleine 7—8 Tausend Seelen z ä h l e n d e Völk
chen seit Jahrhunderten in dieser geographischen und etnographischen Enklave, in
einem grösseren und sechs kleineren Dörfern, und erhielt sich seine sprachliche u n d
völkische Eigenart bis heutigen Tages. Sie leben auf kärglichem Boden, arm a b e r
genügsam, fleissig und treu ihrem Glauben. Etwas Ackerbau, Viezucht auf den Berg
lehnen und den Waldwiesen des nahen Gebirges, und Obstbau sind die Grundlagen
ihres Lebensunterhaltes.
Die Krassovaner sind in vielem den benachtbarten Rumänen ähnlich, unter
scheiden sich aber auch beträchtlich in manchem. Bisher haben sie nur die Verschie
denheit der Religion vor dem Aufgehen in das Rumänentum geschützt, wie lange sie
sich aber ihre völkische Eigenart erhalten werden ist ganz ungewiss.
Das Holzhaus im Blockbau ist noch ganz allgemein, schwindet aber zusehends,
der Stein- und Backsteinbau greift immer stärker um sich. Die alten Holzhäuser (Abb.
5 u. 6) bestehen aus nur zwei Räumen. Die heutige Küche iza ist zweifellos die Urzelle des H a u s e s , denn iza heisst a u c h d a s ganze Haus. Ein ganz niedriger offener
Herd, eigentlich nur Feuerbank, steht in der Ecke, ein Kupferkessel hängt darüber an
langer Kette. Das Brot a u s Maismehl wird auch hier gebacken, an und unter der Glut
des Herdes unter der Backglocke a u s Eisenguss. Fleisch kommt äusserst selten auf den
Tisch, nur an Fest- und Feiertagen. Dann ist es hauptsächlich Hammelfleisch, im W i n 
ter a u c h geräuchertes Schweinefleisch. Gegessen wird nur zweimal des Tages, man ist
im Essen äusserst genügsam.
Die Einrichtung der Stube (soba) ist nicht charakteristisch, sie ist mit einfachen
städtischen Möbeln eigerichtet und ohne jede Eigenart. Auch dieses bezeugt von der
neueren Herkunft der Stube. Zwei Stücke verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit.
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Das eine ist die Wiege, (Abb. 8), eigentlich nur eine Holzspan-Schachtel von länglichrunder Form, a b e r äusserst kunstgerecht verfertigt, mit schmalen Riemchen und Auskerbungen verziert. Das hineingeschnürte Kind trägt die Mutter frei schwebend auf dem
Kopf, wenn sie einen längeren W e g vorhat, a u c h auf tagelanger Fusswanderung. Das
zweite alte und eigentümliche Möbel ist ein ganz niedriger runder Tisch, der keinen
festen Platz im Hause hat, er steht in einer Ecke der Küche, an die W a n d angelehnt,
und wird nur bei Gebrauch auf sein Fussteil aufgestellt. Da dieser, jetzt nur mehr selten
zu findende runde, a u s einem Stück gedrechselte Tisch einen türkischen Namen (sofra)
hat, wird es wohl ein Erbstück a u s der Osmanenzeit sein. Neuerdings wird auf etwa
kniehohen viereckigen Tischchen gegessen, die auch auf kleinen Schemeln umsessen
werden. (Abb. 9). Auch dieser hat keinen festen Platz im Hause. Der grosse Tisch in
der Stube wird nur bei festlichen Anlässen benutzt.
Die Tracht der Krassovaner ist noch echte Volkstracht. Fast alles wird noch
z u h a u s e am häuslichen Webestuhl verfertigt. Die Männer tragen ein nach aussen h ä n gendes Hemd bis zur Kniehöhe. Um den Leib wird es mit einem breiten Gurt umw u n d e n , darüber kommt der sehr breite und schwere Ledergürtel der mit Taschen,
Riemen und Schnallen ausgerüstet und verziert ist. Eine weite Leinenhose, eine ärmellose W e s t e a u s weissem Tuch mit Schnurverzierungen ungarischer Herkunft, dann ein
schwarzer Filzhut und die allbekannten Bundschuhe des Balkans vervollständigen die
Kleidung der Männer. Im Winter trägt man noch eine enge Hose a u s weissem Tuch,
ein ärmelloses Leibchen a u s Schaf- oder Lammfell und statt des Hutes eine Lammfellmütze.
Der Frauen Hauptkleidungsstück ist d a s sehr lange Hemd dessen Oberteil stets
mit schönen eigewebten Mustern geziert ist. (Abb. 19). Das Hemd wird mit einem breiten Gurt am Leib mehrfach umwunden, dann kommt eine Art Kittel darüber. Dieses
Keca genannte Kleidungsstück ist eigentlich noch kein Rock, aber auch keine Schürze
mehr, sondern etwas zwischen beiden. Ein breites und entsprechend langes Stück
schwarzes selbstgewebtes Tuch, ohne jeden Zuschnitt, wird einfach um den Leib geschlungen und mit einem zweiten färbigen breiten Band umgürtet und befestigt. (Abb.
16). Im Sommer gehen die Frauen stets barfuss, nur im Winter werden dieselben plumpen schweren B u n d s c h u h e getragen, wie die der Männer. Die Haare sind in zwei
Zöpfe geflochten und am Scheitel hochgesteckt, darüber kommt dann d a s eigentümlich gefaltete, hinten herunterhängende Tuch mit den zwei Hörner ähnlichen Ecken.
Früher wurde dieses Tuch mit den Haaren zusammen eingeflochten. Alte Frauen tragen noch über dieses Tuch ein zweites a u s weisser Leinwand, mit schönen Stickerein
verziert.
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Székely népballadák változatai Moldvában.
A bákóvidéki csángómagyarok között 1930-ban végzett népzenei
gyűjtésem, bár korántsem meríti ki e terület népzenei hagyományát,
ám a íonográíra vett melódiákat és dallamtípusokat vizsgálva, belőlük
mégis mintegy keresztmetszetét kapjuk a Szeret-menti magyar falvak
zenei folklorejának. Az azóta ott járt kutatók (Ballá Péter, Domokos
Pál Péter és Lükő Gábor) gyűjtéseit a magaméval összehasonlítva, ki
tűnik, hogy számottevő új adat innen az elmúlt évtized alatt sem ke
rült napfényre. E gyűjtések eredményekép azonban annál több, érdekesebbnél-érdekesebb változat gazdagítja immár a moldvai magyarság
népzenéjéről való ismereteinket. Különösen Domokos Pál Péter újabb,
fonográffal végzett, tehát tudományos vizsgálódásra alkalmas kutatásai
szolgálnak értékes adatokkal a folkloristának. így éppen a közelmúlt
ban közölt 47 csángó dallamát 1 a magam régebbi gyűjtésével össze
vetve, a szöveg és dallamvariánsok igen tanulságos példáira bukkantam.
A Domokostól részben ugyanazon falvakban, ugyanazon énekesektől két
évvel később gyűjtött dallamok a változatképződés és állandósult for
mák, az egyéni formálás és a közösségi hagyományozó szellem kér
déseiről szolgálnak értékes adalékokkal olyan területről, amelynek nép
zenéje ezt a vidéket sok tekintetben a magyar nyelvterület legbecse
sebb lelőhelyévé avatja.
A szeret mentén élő csángók népzenéje nagyjából két főcsoportra
osztható : egy erős székely hatást mutató, részben pentaton, meg egy
kisebb, hasonló régiségre valló, de nem ötfokú dallamanyagra. A dal
lamvariánsokon kívül a nagyszámú, közvetlenül a székely, illetve ma
gyar anyaghoz kapcsolódó balladaszöveg is az Erdéllyel való össze
függésekről tanúskodik. Mellőzve most amaz másik csoportot, az alábbi
akban a csángó néphagyománynak erről az erdélyi vonatkozású ré
széről lesz szó.
Gyűjtésem 137 dallamából 30-nak szövege ballada. Ebből 18-ban
töredékesen fordulnak elő balladamotívumok, balladaszövegrészek.2 E
töredékek kétféle alakban élnek a csángók népköltészetében : vagy
úgy, hogy a különböző motívumok új egységgé formálódnak, vagy pe
dig a sokszor már csupán egy-két sornyi motívumtöredékek más szö
vegekben bukkannak fel. Számtalan szövegváltozat jött létre ilymódon
és a variánsképződést, meg az ősi hagyományozó-szellem stílus- és
formameghatározó szerepét vizsgálva, a moldvai magyarság hagyomány
világában két kihangsúlyozódó jelenséget észlelhetünk, amelyek ellen
tétességük mellett is az élő, egészséges népi kultúrák jellemzői. Az e1
2

Domokos Pál Péter : Mert akkor az idő napkeletre fordul. Kolozsvár. Í940.
Többé-kevésbbé ép balladák gyűjtésemben : Három árva ; Mónér Anna ; A
halott legény ; Szép fehér pekulár ; Oláhul Merika ; Rengedez a nádszál ; Nagy hegyi
tolvaj ; Budai Ilona ; Porondos víz partján ; Kőműves Kelemen ; Hej páva. Töredé
kes alakban, vagy motívumokban szerepelnek többek közt : Száj' le holló, száj' le ;
Kicsi nemes legény ; Bandi úrfi ; Pénteken jó reggel ; Ihon neveikedék ; Az áspis kí
gyó ; Katát kérették ; Görög Ilona ; A királyfi ; Udvarom, udvarom ; A halálra táncol
tatott lány ; Seprődi Borbála (errevonatkozóan 1. Domokos P. P. i. m. 18. 1.) E balla
dákról levált motívumok egyike-másika többféle szövegben más-más összefüggésekben
is megvan. A baüadacímeket részben Budny—Ortulay : Székely népballadák c. müve
szerint közlöm.
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gyik egy nagyfokú tradicionizmus, a hagyományhoz, meg bizonyos szte
reotip fordulatokhoz, formulákhoz való ragaszkodás. Ez a szigorú, me
rev hagyományhűség mutatkozik az énekstílusban, amikor például több
fiatal leány énekel együtt régi stílusú rubato dallamot, ugyanolyan cifrázatokkal, ugyanúgy megmintázva a rubatot. Es ugyanez a konzerváld
hajlam jelentkezik — amint a közölt dallamokból látni fogjuk — a b 
ban, ahogy az énekesek sok strófán keresztül is alig módosítanak a
dallamon. Ornamentumok, ritmusképletek végig változatlanok, ha pe
dig módosulnak, az sem a pillanatnyi variális eredménye, hanem mint
egy szerves fejlődés, valósággal a motívumsejtek természetes szaporo
d á s á n a k következménye. A balladaszövegek viszont a másik, az állan
dóan újjáformáló, változtatgató, motívum-csereberélő hajlam jelenlété
ről értesítenek. Mintha csak a csángók népi közösségében is ugyanaz
a két erő működnék, egyidőben és egymás mellett, mint ami a népi
kultúrában az egyéni előadó kétféle típusát termelte ki : a hagyomány
hoz szószerint ragaszkodó, meg a Fedics Mihály féle variáló típust*
Ez a variálás azonban nem annyira a még jobbára kerek formákban
fennmaradt balladákban feltűnő (ezek inkább a „Zersingung" különböző
fokait mutatják), 4 hanem ott, ahol a ballada maga már alkotórészeire
bomlott s a hagyományból, mint összefüggő forma eltűnt. A szöveg
összetöredezik, (esetleg már az átvétel is torzó volt) á m d e a levált mo
tívumok nem vesznek a semmibe, hanem megkezdik ekkor vándorlá
sukat. Hol itt, hol olt bukkannak fel, egyszer beágyazva, szervesen be
építve az új környezetbe, máskor meg éppen csak laza emlékezés,,
egy-egy fordulat, félmondat képében hökkentik meg a kutatót s figyel
meztetik, hogy régi maradványok között jár. A motívumoknak ez a
folytonos villódzása, új meg új összefüggésekben való megjelenése ál
talános és igen jellemző tünet a csángóknál és a népkultúra változat
képző, önmagát szüntelenül megújító természetének tanulságos példája.
Ha a népi kultúra még elég immanens és variánsok termelésére alkal
mas, akkor éppen ez a stíluskereten belüli állandó mozgás, változás
jellemző rá. Az idegen hatásokat, ha azok stílusban homogénok vele,
befogadja és saját képére formálja, a meglévő motívumokból pedigf
folytonosan új változatokat alakít ki. Legjobban mutatja ezt a folyamatot
a z új magyar népdalstílus mai virágzása, ahol tucatjával hallhatjuk a z
egymástól szinte alig különböző dallamokat. A csángóknál is, a népi
kultúra életteljességének egyik fokmérője ez az erős variálókészség,
egyben pedig mutatja, hogy a moldvai magyarság hagyományvilága,
természetes elszigeteltségükben milyen mentes maradhatott bomlasztó
külső erők benyomásától, mennyire saját készletét használta, valóságos
etnikai autarchiát fejlesztett ki.
Ahol a változatképző erő ilyen elevenen hat, új alakok kicsírázására is alkalmas televény a néplélek. Valóban, ezek a vándorló, fel
felbukkanó motívumok a népi alakítófantázia kohójában gyakran uj for
mákká ötvöződnek össze. Legszebb példája ennek a közölt Oláhul
Merika ballada.
Öt balladánk motívumaira ismerünk ebben. A szöveg egész kö
zéprésze a Barcsaiból való átvétel : a számonkérés („Nyisd ki e ka3
4

I. Ortutay Gyula : Fedics Mihály mesél, Budapest, 1940.
Buday—Orlutay : Székely népballadák, Budapest, 33. 1.
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púdat, Nyisd ki e kamudat, Kiszökék az anyja), a háromféle halál mo
tívuma, az elégetés. Ámde míg a Barcsaiban a megcsalt férj szerepel,
itt az egész a Homlodi Z s u z s a n n a motívumkörébe ágyazva jelentke
zik : a hazatérő szerető kéri számon anyjától a leányt és ennek meg
felelően a történés sorrendje is megváltozik, először az elégetés, utána
a számonkérés. A Homlodi Zsuzsannából és a Fogarasi Istvánból is
merünk rá a halott mátkáját kereső vőlegényre. (Rózsamező, búzamező,
virágos kert). Azonban már ide is beleszövődik a Kádár Kata bajt
jelzü keszkenő-motívuma, csak itt a rózsára vonatkoztatva. (Fejér rózsa
bokor Veresét virágzik, Vöres rózsabokor Fejérvel virágzik"). Most a
magát elemésztő jegyes motívumában („Anyám, édes anyám. Hozza
csak ki nekem Az arany bütyü késemet") egy pillanatra felvillan a
Bíró Szép Annáért meghaló Hajdú Benedök alakja 5 s azután a ballada
a Kádár Kata oltárhoz temetés, továbbá a halál után egyesülő szerel
mesek másutt is előforduló motívumával végződik.
A sok különböző motívum ellenére balladánk teljesen egységes.
A motívumok itt nem egyszerű átvételek, hanem egymásbafűzve, öszszekomponálva, új egésszé formálva, népi epikánk egyik legszebb da
rabjává fogantak. Sötét színekben pompázó tömörsége, az időnként
megjelenő refrén-szerű „Oláhul Merika, Magyarul Margitka" kifejező
ereje néhol valóban rendkívüli. Ebből a szempontból a szövegnek ta
lán legszebb helye, amikor a haldokló Merika megkérdi anyját, hogy
virrad-e már ? „Nem virjad, nem virjad, még csak éjfélig van", vála
szol az anya s utána megkondul a refrén a maga sztereotip ridegségében, szinte érzékeltetve az idő lassú percegését, amíg éjfél után ket
tőkor Merika újra felkiált : „Anyám, édes anyám, Vajon virjad-e meg" T
Ilyen tökéletes megformálást valóban csak a népköltészetben, meg a
legnagyobb művészeknél találunk !
Tömörségében nem kevésbbé kifejező a «Készülj lovam, készülj".
Különösen becses azért, mert a „Pénteken jó reggel" székely, lírikus
ballada második felének egyetlen eddig előkerült változata. 6 Érdekes
különben, hogy ez a motívum többször is szerepel gyűjtésemben. Klézséről való másik változatát is közlöm a motivumvándorlás jellemzé
sére. Létható, hogy a motívumok emebben nem forrtak össze olyan ke
rek egésszé, mint a két előbbiben. Nyilván része van ebben az éne
kes egyéni fantáziájának. A másik két ballada énekesei, öreg asszo
nyok, meglepő variáló-képességgel rendelkeztek. Különösen a z öreg
Bodó Gergelné Somoskáról, volt kifogyhatatlan a mindig újabb és újabb
változatok kitalálásában s ha ő tudta volna ezt a balladát (ámbár a z
is lehet, hogy tudta, csak a „gyüjtőszerencse" nem akadt rá azalatt,
míg vele bajlódtam), bizonyosan sokkal teljesebbé formálta volna. A
„gyászos koporsó" motívumának gyakori felbukkanása és a „Pénte
ken jó reggel" első fele különböző sorainak gyűjtésem más-más szö
vegeiben való megjelenése alapján nem tartom valószínűtlennek, hogy
a ballada székelyföldi alakja is előkerülhet még szorgos rákutatással.
A dallamokban jelentkezik a csángó népköltészet másik jellegze
tessége, a hagyományhűség. Ez a tradicionális énekstílus, különös, m e 5

A Domokos gyűjtötte egyik változatban (1. i. m.) szerepel a három katona is,nyilván a Bíró Szép Anna három hajdúlegény motívumának átváltozott alakja.
6
1. Buday—Ortutay : i. m., e balladához fűzött jegyzetet.
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rev ragaszkodás egy-egy alapíormához legjobban a Mónár Anna me
lódiájában látszik. Majdnem hangról-hangra egyezik a versszakokban
minden kis ornamentum, minden ritmusképlet. Ha azután tüzetesen
megvizsgáljuk a melódiavonal alakulását (figyelmen kívül hagyva az
olyan emfatikus nyomatékokból eredő ritmusváltozásokat, mint pl. a
2. strófa kezdete), apró, de kicsinységük mellett is igen tanulságos el
téréseket észlelhetünk az egyes dallamsorok ugyanazon pontjain. Ezek
a változatok semmiben sem érintik a dallam archaikus kötöttségét, másíelől azonban bevilágítanak az effajta variálás legbensőbb világába.
Ha példának okáért egybevetjük a második sorok utolsó két szótaga
előtt álló ornamentum-csoport alakulását (az első versszakban a „Saj£Ó"-ra eső dallamrészecskét) valószínűnek látszik, hogy ebben a pszi
chológiából ismert perseveráció-szerű tünet mutatkozik. Az egyszer el
fogott motívumocska az emlékezetben megragad és ilyenformán bővü
lése, változása, alakulása szervesen, lépésről-lépésre fejlődik. Ebből
természetesen korai lenne még következtetéseket levonni, ámde két
ségtelen, hogy gyűjtésem más darabjainál is megfigyelhettem ezt a je
lenséget. Igen fontos volna a régi stílusú dallamok minden strófáját
ielvenni ezentúl a fonográfhengerre s a melódiákat versszakról-versrszakra gondosan lejegyezve, azokat az ilyenirányú kutatás számára
hozzáférhetővé tenni.7 Az eddigiekből máris úgy látszik, mintha az er
délyi, meg a moldvai énekstílus két különböző, egy szabadabb, válto
zékonyabb, meg egy archaikusabb, megmerevedettebb formát őrzött
volna meg. Sejteti ezt a moldvai melódiáknak lerögzítettsége, szertar
tásos merevsége, szemben az erdélyi variáló stílussal, amelyet éppen
a nagy változékonyság, az előadói fantáziának a pillanat hevében való
újraalkotása, újabb, meg újabb változatok kitermelése jellemez. A szö
vegek tekintetében mintha éppen fordítva lenne : a székelység képvi
seli a zártabb, a csángók a lazább formát. A nyelv számukra kötet
lenebb anyag, mellyel az egyéni variáló készség szabadabban bánik,
mint zenéjük, amelyben több archaikus merevséget érezni. Alig van
olyan balladánk, amely, ha máskép nem, legalább motívumaiban el
szórtan villódzva, vagy éppenséggel új alakká költve, ne élne a csán
gók hagyományvilágában. Újabb, részletes kutatások a helyszínen ad
hatnának csak végleges választ ezekre a kérdésekre. Addig be kell
érnünk a problémák felvetésének tényével.

7
Eddig csak a Kőműves Kelemen Kodálytól közölt teljes, 36 stróFés dallama
•(Zenei Szemle, 1926. 2.) és Bartók kéziratos gramofónlemez lejegyzései nyújtanak erre
.anyagot.
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M. H. 2458/b
Oláhul Merika, magyarul Margitka.
^3 |b3] í
Somoska (Bákó-mJ 1930. VII.
Énekelte : Bodó Gergelné (Farkas Pétesr
lánya, Rózsa) 70 é. asszony.

E napnak e fénye
Öreg Réduj vajda,
E hódnak e íénye
Öreg Ráduj vajdáné1
Cifra
Éfiu
Cifra
Éfiu

fényes csillag
Réduj Péter.
fényes csillag
Ráduj Péter.

Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.
Én is el kell menjek
H a d b a hadakozni.

Azt megengeded-e,
Favágó helyemen,
Favágó helyemen,
Favágó csutkám légy ?
Azt meg nem engedhetem 3
(Lelkem édes anyám.
(Hogy favágó legyek.
Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.
Azt megengeded-e,
Nyársba felhúzzalak,
Nyársba felhúzzalak,
Lángon pirítsalak ?

Fogja ja fejemtől,
Lobomig tekerje.
Oléhúl Merika,
Magyarul Margitka.
Alul gyujcsam én meg ?"
Fejemnél gyujcsá meg.
Fejemnél gyujcsa meg,
Talpomig égesse.
Anyám, édes anyám.
Vaján virjad-e meg ?
Nem virjad, nem virjad,
Még csak éjfélig van.
Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.
Anyám, é d e s a n y á m .
Vajon virjad-e meg ?

H a d b a hadakozni,
Jó hírt h a z a h o z n i .
Jó hírt hazahozni,
Fejér ászlót emelni. 2

Azt nem engedhetem
Lelkem édes anyám.
Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.

Anyám, é d e s a n y á m ,
Viselje jól gondját,
Viselje jól gondját.
Ez én Merikámnak.

Azt megengeded-e,
Hogy betekerjelek
Viaszos vászonba.
Viaszos vászonba ?

Nem virjad, nem virjad.
Még csak kettőkor van.
Akkor nekije es
Megszakatt a szive.

Viselje jól gondját,
Ez én Merikámnak.
Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.

Azt megengedhetem
Lelkem é d e s a n y á m .
Honnat fogom-e tekerni,
Lábadtól, vaj fejedtől ? 4

(Ő) úgy elégette 5
Mint egy porgolt csutkot».
Evetté, kivitte
S e virágos kerbe.
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O l á h u l Merika,
Magyarul Margitka.
Nyisd ki e kapudat!
Nyisd ki e kapudat !

Vöres rózsabokor
Fejérvel virágzik.
0 jes csak bémene
S e virágos kerbe,

Anyám, édes a n y á m
Merikámat temessék 8
Ez ótár szegélyhez.
Ez ótár szegélyhez.

Kiszökék az anyja,
Kinyitta kapukat.
Nem kell nekem anyám,
Hogy kelmed nyissa ki !

0 jes csak bémene
S e virágos kerbe.
Ott van az ő Merikája 6
Mint egy porgó csutak.

Ők ott es kinőttek,
Egy szép virágocska,
Ők ott es kinőttek,
Mi szép virágocska.

A n y á m , édes a n y á m ,
Hol ez én Merikám ?
Ement, ő jes ément,
:S e rózsamezőbe.

Anyám, édes anyám
Hozza csak ki nekem
Az arany bütyü késemet, 7
Az a r a n y bütyü késemet.

Esszekapcsókodtak,
Esszekapcsókodtak,
Oda is émene
S ez átkozott dusmány,*

S e rózsamezőbe.
Rózsavirág szedni.
O jes csak é m e n e
E rózsamezőbe.

Anyám, édes a n y á m
Temessenek engem,
Ótár elejébe,
Ótár elejébe.

Leszakasztotta őket 3
Keze között meghirvasztotta.
Mind e két virágocskát,
Mind e két virágocskát.

Keres és nem kapa,
O jes visszatére.
Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.
Nyisd ki
Nyisd ki
Kiszökék
Kiszökék

e kapudat !
e kapudat!
ez anyja,
ez anyja.

Nem kell nekem a n y á m .
Hogy kelmed nyissa k i !
»Hol ez én Merikám ?
Hol ez én Merikám ?
Ement, ő jes ément
E búzamezőbe,
E búzamezőbe
Búza jaratgatni.
Keres, de nem kapa,
Régóta nem szólott,
Ő jes visszatére,
Ő jes visszatére.
'Oláhul Merika,
Magyarul Margitka.
Nyisd ki ja k a p u m a t !
Nyisd ki ja k a p u m a t !
Kiszökék ez anyja.
Nem kell nekem a n y á m ,
Nem kell nekem a n y á m ,
Hogy kelmed nyissa ki !
*0 jes odavagyon
iE virágos kerbe.
Fejér rózsabokor
'Veresét virágzik,

d u s m á n y — ellenség.

N. B. A szótagszaporulatok
énekelte:

megfelelő helyein

így

Székely

12
VII—7

népballadák
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M. H. 2497
Készülj lovam, készülj . . .
D3 |_2_| 1
Ketris (Bákó-m.) 1930. Vili
Énekelte : Beké Györgyné (Fimibály lánya, Katalin) 63—64 é. asszony.
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S csak azét kévánom
Vélem nem tölthetted
S mással ne tőlthesd
S mással ne tőlthesd

szivem a halálod,
világon éltedet,
el gyönyörűségedet,
el gyönyörűségedet.

Lévános havasán felnőtt rozmaringszél,
Annak minden égén drága gyöngyharmat száll.
N. B. Az utolsó két sort vagy megismételte, vagy csak a két utolsó dallamsorra
énekelte.

M. H. 2442/a
VII—7

.

,_,
4 |b3| VII
Klézse (Bákó-m.) 1930. VII.

Énekelte: Pozsom Jánosné (Istók Péter
lánya, Örzse) 28 é. asszony

Székely

8
VII —5

népballadák
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M. H. 2456
Mónár Anna.
2 VII VII
Somoska (Bákó-m.) 1930. VII.
Énekelfe : Bodó Gergelné (Farkas Péter
lánya, Rózsa) 70 é. asszony.
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Nem néztem e burkusfára,
Elgondoltam hazafelé. ..
Kicsi fijam a bőcsőbe,
J á m b o r uram a z erdőbe.

Adsz-e
Adnék
Adsz-e
Adnék

Hágj íöl arra burkusfára !
Hágj föl arra burkusfára !
Hallod-e te jó katona.
Nem szoktam én fára hágni.

De kicsidem van e h á z b a .
Szoktam én e kicsidekvel.
Hallod-e U jámbor gazda,
Van-e jó bor a faluba ?

Mutissa meg, hogy hágna fel,
Sajgó Márton jó katona.
Felinduia Sajgó Márton,
ő kikapta az kardaját.
ja gyenge nyakát,
{Elcsapta
Ugy elcsapta gyenge nyakát,

szállást éjszakára ?
biz én jó katona.
szállást éjszakóra ?
biz én jó katona,

Vagyon bizony, de messze van.
Menj el, hozzál egy kupával.
Ő jes elment kupa borér.
Kikapcsolta dolomantyát,

Olyan messze elfittyene.
Felvéve ja dolomantyát,
Felfordula paripára,

Kikapcsolta dolomantyát,
Megszoptatta kicsi fiját.
Talán még kicsid is tudja.
Hogy idegen van e h á z b a .

Elfudgosott hazájába, .
Elfudgosott hazájába.
Hon vagy-e te jámbor g a z d a ?
Hon vagyok én jó katona.

Hallod-e te jámbor gazda,
Menj el ki jaz istállóba,
Miien paripát hoztam én,
Miien paripát hoztam én.

N. B. A dallam csillaggal jelölt helyein a szöveg fonográfban nem érthető. Hely
színi jegyzésem szeiint a szöveget így is mondta
Hallod-e te Mónár Anna,
ÍHallom én azt Sajgó Márton.
(Hallom' én azt jó katona.
Gyere velem Mónár Anna,
Nem mehetek Sajgó Márton.

Gyere velem Mónár Anna,
Nem mehetek Sajgó Márton,
/ M e r nekem van jámbor uram,
Uáinbor uram ez erdüőbe,
Kicsi fijam e bücsüőbe.

Székely

népballadák

Menegetnek hosszú jutón.
Hosszú jutón rengetegbe.
Nyugodjunk meg Sajgó Mérton !
Várj egy kicsit Mónár Anna,
Érjünk oda burkusfához,
Megnyugszunk ez árnyékjébe.
Odaérnek burkusfához,
Leüfek ez árnyékjéba.
Nézz egy kicsit e fejembe,
Szenderedjem ez öledbe.
Föl ne nézz e burkusfára,

változatai
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/ S z e m e i d n e k ártására,
\Met a n n a k az ága kalász.
Eláluviék ez ölibe,
/Föltekintett burkusfára,
\Fölnéze ja burkusfára,
Há jodafel hat sziép l e á n y !
Talán ién leszek hetedik ?
Megébrede Sajgó Mérton,
Fölniézel e burkusfára ?
Nem niéztem e burkusfára
Elgondoltam hazafelé.

stb.

Jegyzetek a dallamokhoz.
M. H. 2458/b. Saját gyűjtésemben még három dallamváltozata, Domokosnál egy
variánsa (Mert akkor a z idő . . . . 2. sz.) ismeretes.
M. H. 2497. Négy változatát ismerjük Bukovinából, hármat Csíkból, egyet Nyitrából és ugyancsak egyet Moldvából.
M. H. 2442/a. Saját gyűjtésemben még öt, Domokosnál két variáns, azonkívül
több változata Csíkból. (Bartók-Kodály: Erdélyi magyarság, 102., Bartók: A magyar
népdal, 21.)
M. H. 2456. Variánsát Kodály Zoltán gyűjtötte Nagyszalontáról a Három árva
és Fehér László szövegével, továbbá 1. még D o m o k o s : Moldvai magyarság, 35. Távoli
változata a Barcsai egyik dallama Maros-Tordából. (1. Bartók-Kodály i. m. 34.)

Veress Sándor.
The folk-music of the hungarian Csángós living along the river Sereth in Moldva
(Roumania) can be divided roughly into two parts : one mostly in pentatonic style
which s h o w s all the characteristics of the old transylvanian székely
folk-tunes, a n d
the other into a group of phrygian, dorian and myxolidian melodies. Some of the later
o n e s seem to be the archaic relics of an ancient hungarian folk-music style. Among
the 137 melodies of my collection completed in 1930 there are also some 30 ballads.
These ballads show h o w strongly the folklore of the Csángós h a v e been influenced
by the Székelys. Some of these ballads are known in their completed form (if one
can use the word „complete" in connection with folk-art at all) and others are more
or less only motifs circulating in the texts of the folktunes. These motifs spread in the
folk-poetry of the Csángós and a p p e a r in various texts, composed into different the
mes showing very interesting examples of the self-renewing strength of folk-tradition.
Sometimes the motifs of different ballads are s h a p e d into a new one. In the ballad
„Oláhul Merika, Magyarul Margitka" for instance one can find the motifs of five other
well known ballads a n d yet the form of the new one is perfectly balanced without
any signe of compilation.
T h e constant fluctuation of various motifs gives the impression that the language
(the folk-poetry) is s o m e h o w a looser material in the folklore of the Csángós than the
music, for contrary to the texts the form of the melodies is kept much more rigidly by
the singers. It is particularly seen in the melody of „Mónár Anna" h o w constant the
s h a p e of the melodic-line and the ornaments are throughout the seven recorded verses.
It seems as though the Csángós preserved a more archaic style in their music and a
looser form in the texts contrary to the transylvanian Székelys w h o s way of singing
and formation of always new and still new variants is more elastic while the s h a p e
of their texts is more rigid.
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A d a t o k a „kumet" m a g y a r o r 
szági elterjedéséhez.
Györffy István a Magy. Népr.-ban
(II. 270. o.) azt írja a kumetről, hogy
az nyugatról származott be h o z z á n k ;
alkalmasint a hidegvérű nehéz igás
lovak meghonosodása idején. Manap
ság különösen városhelyen gyárak
(sörgyárak) közelében sokfelé megta
láljuk az országban, de igazi népi
használatban jobbára csak Dunán
túlon szokásos húzó-szerszám. Dunán
túli elterjedtségét bizonyítja a M. Táj
szótár a d a t a is. Dunántúlon kívül is
merik még a Felvidéken (Abaujban)
is, a z o n b a n itt nem „kumet" néven
ismerik, hanem „kalubának"
hívják.
A közölt adatok szerint a kumet ki
zárólag a nehéz igáslovak húzó-szer
s z á m a volna. A mai tapasztalat sze
rint a z o n b a n ma már könnyű igáslo
vakra is használják, különösen a pest
környéki sváb gazdáknál gyakori. E
német eredetű húzó-szerszám lénye
gében véve közönséges
egyes-járom
nak mondható. Nálunk a jármokat
tekintve a keretes kettős járom a leg
általánosabb forma, ebben a befogott
állal kötöttebben mozog és a nyaká
val húz. Ezzel szemben az egyes-já
romban az állat sokkal s z a b a d a b b a n
mozog és itt a jószág nem annyira a
nyakával, hanem a felső mellrészével
húz. — E tárgyra vonatkozó eddigi adatközléseink szerint a kumet kizáróla
gosan ló-húzószerszám. Ujabb magyar
területről származó adatközléseinkből
a z o n b a n kiderül, hogy megtaláljuk ezt
a húzó-szerszámot a szarvasmarhákon
is. Igaz, hogy elvétve, mert az alábbi
jelzett helyek csak szigetszerű megje
lenésről tanúskodnak és térbelileg kis
területen fordulnak elő.
1939. évi kárpátaljai gyűjtőutam
alkalmával — melynek főcélja a ma
gyar-ruszin-szlovák etnikai határ nép
rajzi vizsgálata volt, — Ungvárról
Jen ke községbe igyekezve Alsónémeti
községet érintettem. Itt egy szokatlan
húzó-szerszámra
lettem
figyelmes,
mely különösen erre a területre volt
szokatlan és feltűnő. Közelebbről meg
vizsgálva és lefényképezve az egész
fogatot, a következőket tudtam meg

róla. A tulajdonosa Alsónémeti (Ungm) községbe való szlovák kisgazda
volt. Nemrégiben szolgálta ki cseh
szlovák hadseregben katonaéveit Mor
vaországban. Itt mint jószemű paraszt
ember h a m a r o s a n észrevette azt, hogy
az itteni parasztok egész másfajta
szerszámmal húzatják szekerüket, eké
jüket, boronájukat, stb. Észrevette,
hogy a kumettel mindenféle terhet sok
kal könnyebben lehet húzatni. Ala
posan áttanulmányozta készítési mód
ját és hazakerülése után nyomban meg
is csinálta az első pár marhakumetet.
Minhogy a kísérlet kitűnően bevált,
példáját h a m a r o s a n mások is követ
ték. Rájöttek arra, hogy a kumet nem
töri meg annyira a jószágot, mint a
keretes járom. A helyzet jelenleg az,
hogy a faluban még nincs mindenki
nek kumetje, de aki a régi keretes
jármot újjal akarja kicserélni, nem csi
náltat már fából faragott keretes jár
mot, h a n e m kumetet. Lassan az egész
falu áttér a kumet használatára, sőt
már a szomszéd fatuban is akadt
egy-két kezdeményező, aki utánozza
az alsónémeti gazdákat a kumet hasz
nálatában. A kumetet „chmer"-nek
nevezik egyesek, de sokan a keretes
járom régi nevén is nevezik. A jószág
irányítása ugyanúgy történik, amint ez
a keretes jármoknál szokásos, a gaz
da vagy m á s valaki az ökrök, vagy
a marhák előtt „vezeti" a jószágot. —
Ha most az itt közölt adatokat és az
1. képen bemutatott kumetet összeha
sonlítjuk a hitelesség kedvéért az
Uherské
Hradiste-rő\
(Morvaország)
közölt adatokkal, meglepő azonossá
got fogunk találni. A morvaországi
kumet formája és alkalmazása töké
letesen azonos az Alsónémetin látott
kumet formájával és alkalmazásával. 1
Csaknem azonos feltételek közti a1
V. ö. Národopis lidu ceskoslovenského. Dil I. Sv. I. Moravské Slovensko. I.
Prága. 1923. — 289. oldalon a XXXVIII.
tábla. 1940. évi gyüjtőutamon csallóközi
származású katonáktól tudtam meg, hogy
ott is ismerik a marhakumétot, de csak a
morvaországi telepesek használják, — ma
gyarok nem. Oda is tehát Morvaországból
került.
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Jakúlásró! értesülünk a barsmegyei Ma
rosfalva községből is. Gunda Béla köz
lése szerint, 2 itt is ismeretes a szarvasmarha-kumet. Elnevezése:
„kumét".
Adatközlője szerint (Kulcsár István 60
é v e s Marosfalva községbeli lakos) az
<első kumétot a világháború után kezd
ték használni. (2. kép) Maga az adat
közlő volt az első, aki a faluban hasz
nálni kezdte. 0 még az 1914 18. évi
világháború idején a németeknél Se•dánnál Elzász-Lotharingiában látta ezt
a szerszámot. Megtetszett neki és leraj
zolta. Mikor hazakerült, megcsinálta.
Először nagyon megcsudálták, maga
mondja : „mikor ezzel a kuméttal Lé
v á b a bementem, az egész város né
zett." Mikor aztán mind többen látták,
rájöttek arra, hogy a kumétban köny-
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lyen a r á n y b a n és időben, milyen te
rületen honosodik meg a kumét al
k a l m a z á s a a népi használatban tá
volabbi területen. A kultúrjavak és
tárgyak, eszközök vándorlása, terjesz
kedése tudományunkban nem isme
retlen jelenség. A fenti kiegészítő a d a 
tok világosan rámutatnak arra, hogy
a tárgyak, eszközök térbeli elterjedé-

1. kép. Kuniét a szarvasmarhán. Al
sónémeti. Ungm. Márkus Mihály felv.
n y e b b e n megy a jószág, jobb b e n n e
húzatni mint a járommal, utánozni
kezdték. Kulcsár István szerint külö
nösen a Léva-környéki szlovákoknak
tetszett ez az új szerszám, úgyannyira,
hogy még Csejkőre is elvitték mintá
ját. (Lévai járás északi része.) Hajtá
s a annyiban különbözött az alsóné
meti kumétos iga hajtásától, hogy
Marosfalván gyeplővel, (kantárral) haj
tották a jószágot, tehát nem vezették
elől, mint Ungban. (2. kép)
E jelenséggel kapcsolatban érde
mes volna megfigyelnünk, hogy mi2
L. az erre vonatkozó részletesebb
íelentését a Népr. Ért. 1940. 226. old.

2. kép. Felül ökörkumet kantárral,
alul a kumet felszerelése és for
mája. Marosíalva. Barsmegye.
Gunda Béla felv.
sének vizsgálatánál nem s z a b a d fi
gyelmen kívül hagyni a fizikai és po
litikai földrajzi tényezőket. Egy-egy
adat szórványszerű
előfordulásánál
keresnünk kell a n n a k szórványszerű
okát, különösen akkor, ha az olyan
újkeletű jelenség, mint azt a szarvasmarha-kumetek esetében látjuk.
Márkus
Mihály.
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A gyimesi csángózeke szabása.
Ősi ruha darabjaink szabásának
eredeti forrásból való tüzetes meg
ismerése a népviseletkutatás egyik leg
fontosabb feladata. A részletek össze
hasonlítása sokszor általános jelentő
ségű kérdések megoldásában is segít
ségünkre lehet. Míg ezeket a részletvizsgálatokat el nem végezzük, a tü
relmetlenül követelőzők hiába sürge
tik a nagy európai szintű szemlélő
déseket. A sok hamis általánosítás
tele van mondva csinált típusokkal,
melyeket egyetlen tárgyi példából te
remtenek felületesen, hogy elképzelt
kulturterületi elhatárolásaikat bizonyít
sák. E mellett az alapos és gondos rész
letfelvételekre sem tér, sem idő nem jut.
Népviseleti tanulmányaink alap
jának a szabástanulmánynak kell
lennie, melyet lehetőleg a még élő
varró asszonyok munkájának meg
figyelésével kell végeznünk. így volt
alkalmam a gyimesi csángó zeke sza
bását is megfigyelni és leírni Tankó
Anna Szent Gyimes-felsŐloki zekeszabó
asszonynál az alább következő módon.
Legáltalánosabb ősi felső ruha a
zeke, melynek alakja más elnevezések
alatt országszerte ismeretes. Erdélyben
a condra, daróc, hosszabb alakjában
szokmány (oláhoknál szumán), más
területeken a szürkankó alapjában
alig különböznek egymástól, mindöszsze az oldalbetoldás nagyságában és
alakjában mutatkozik több, kevesebb
különbség. Valamennyi (bukovinai,
moldvai, hétfalusi és dévai) csángónak
legjellegzetesebb felső viseleti darabja
a zeke, melyet úgy a nők, mint a fér
fiak egyaránt viselnek.
Anyaga gyapjúfonálból szövött ze
keposztó, amit égerfából főzött, gálickővel kevert festékkel sötétbarnás fe
ketére festenek. A jól kiványolt zeke
posztóból a zekevarró asszony leg
először az ujjakat szabja ki. Az ujjak
hoz 1 méter zekeposztót vesz és azt
két egyenlő darabba vágja (1. ábra a.).
A szétvágott darabokat összehajtja
s egyik végén „egy hüvelykes tener"
szélességben megjelöli szappannal a
levágandó darabot. így egyik oldalon
1 arasz és 2 ujjnyi, másik oldalon „egy
hüvelykes tenernyi" darabból lesz egyegy ujj (1 ábra b.).

Ugyancsak egy méteres darabból'
szabja ki az „aszalókat" a zeke ele
jére és oldalának betoldására (Lábra
c.) Ehhez egyik oldalon a mutatóujj és
hüvelyk kinyujtásával lemér egy „sánta
araszt", utánna egy rendes araszt. Az.

1. ábra.

így nyert három darabból lesz két
ódal aszal, 2 elő aszal. Hogy szép
legyen a zeke, a posztp fodros szélét
(a széjjit) kivágják. Osszehajlítva a
méteres zekeposztó darabot a szap-
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pannal megjelölt helyen kivágják és
a vége, hogy hegyes legyen a hóna
alatt, „felficcsentódik" (1. ábra d.).
A zeke derekát a zeke hossza
szerinti nagyságú posztóból szabják
(1. ábra e.). A posztót összehajtják
keresztbe, majd hosszába és a felső
csücskéből a nyakának kivágnak egy
darabkát „hódformára" (1. ábra f. g.).
Az elejét középen a nyakáig felvág
ják (2. ábra h.) és a felvágott rész 2

a végét megbogozzák és a balkéz
hüvelyk és mutatóujjával tartva a tű
fokán áthúzott gyapjú fonalat a másik
végén orsóra kötik és megsiritik, mi
közben többször a balkézre kandarítják. (3. ábra). Először fekete gyapjúból
vékonynak megfonják. Akkor minden
ágba eresztenek 4—4 szélet s így 5
ágat csinálnák, amit 5 ágba megfon
nak, mint a hajat. Ezzel a száraddal

3. ábra.

beszegik a zekét. Gombot is ebből
készítenek többször becsomózva a szarádot gombalakúra.
Régebben a rendes zekén kívül
készítettek ú. n. aszalós zekét is, mely
nek oldalában szélesebb volt az aszal,
ami szétugorva elállott a testtől. Ennek
ódal aszala és dereka között is volt
száradja. Békás felé még ma is vise
lik ezt az aszalós zekét.
Gönyey.

2. ábra.

szélére varrják az elő aszalókat, felső
részére az ujjakat (ingujj vagy zeke
ujj) ódalaszalokat (2. ábra i és j.). Az
elejére, az „első derekára" kerülnek
•a zsebek s azután a zekét bészarádozzák, vagyis fekete, merev gyapjú
fonálból házilag készült zsinórral (szá
rad) beszegik.
A száradhoz való gyapjúfonalat
maguk sodorják olyan módon, hogy

Gyűjtögetés a Csermosnya völ
gyében.
Csermosnya völgye Gömörmegye
legkeletibb sarkában a Gömör-Szepesi-Érchegység és a Tornai hegyek közt
fekszik. A nyugat felé lejtő völgyet
méltán nevezhetjük még ma is a gyűj
tögető gazdálkodás hazájának. Barka,
Lucska, Kiskovácsvágás, Dernő, Hárs
kút, Krasznahorkaváralja, Andrási köz
ségek határában még ma is vígan fo
lyik a gyűjtögetés. A gyűjtögetett hol
mik között a legnagyobb szerepet a
gombafélék és a gyógynövények ját
szák. Se szeri, se száma a különféle
gombáknak, amit a völgy népe ismer.

174

Kisebb

Esős napok után csapatostól indulnak
gyerekek és asszonyok az erdőre ; fér
fiak ritkán, vagy pedig egyáltalán nem.
Amikor a sok nyári munka nem engedi
a gyűjtögetést, akkor hétköznap helyett
v a s á r n a p mennek ki az asszonyok a z
erdőre gombászni, vagy epret szedni.
A gombákat leginkább aszalni szok
ták. Ez kétféleképen történhetik, napon
— árnyas helyen, vagy pedig fűtött
kemencében. Gombától függ, hogy me-

2. kép.

Jyik aszalás jobb. Van olyan gomba,
amelyik csak a napon szárítva jó, míg
van olyan is, amelyik csak árnyas he
lyen aszalódik finomra, végül van
olyan gomba is, amelyiknek a kemen
ce melege szükséges. Az aszalás szám
talan változatából következtethetünk
arra, hogy a völgy lakói igen nagy
gyakorlatra tettek szert ezen a téren.
A jól megaszalt gombát őrölni is szok

közlemények
ták és gombócmódra készítik el. Az.
egyes gombafajták közül a következő
ket gyűjtögetik a leggyakrabban : csir
kegombát, b á b a s vagy b é b a s k a g o m bát, molnárgalambgombát, kozákgom
bát, borjúpiszkát, potypinkagombát,
süvegesgombát, táncosgombát, keserű
gombát, vastaglábúgombát, tinórugombát, szarvas, rizike, darásgombát, stb.
Az aszalás többféleképen folyt, egész
ben, szeletelve, vagy törve szárították.
Szántás közben kavarták, hogy egyen
letesen száradjon. A keserűgombát só
val is meghintették és úgy aszalták.
A gombászást az erdőben végzik, leg
inkább az út alatt, vagy két út között.
Gombaszedés sohasem volt és most
sincs tilalom alatt.
A gombaszedegetés mellett azon
ban sokkal nagyobb jelentőséget kelt
tulajdonítunk a vadnövények, vadbo
gyók, gumók, gyökerek, gyógynövé
nyek, levelek, magvak gyűjtögetésének.
— A gyűjtögetés, célja szerint többféle
lehet, amikor kizárólag emberi táplál
kozás céljait szolgálja, vagy pedig amikor a háziállatok élelmezése végett,
gyógyítás miatt gyűjtenek stb. Idetar
tozik az erdőn való gallyak szedegetése is tüzelés céljaira. A falu alatt le
vő erdőkből szokták hordani, legin
k á b b háton. (1. kép.) Kb. 1—1'5 m.
négyzetformájú házivászonból készített
lepedőnek négy sarkára egy méter
hosszú korc, (trák) vagy kötél van erő
sítve, r á v a r r v a ; általánosan „feorcos"nak vagy pacöfeos-nak nevezik n e m 
csak a Csermosnya völgyében, hanem
a szomszédos Tornavölgyben is. E b b e n
hordják h a z a a faleveleket is, amit az;
ágyba raknak.
A különféle vadbogyók, gyökerek,
magvak gyűjtögetésére
szedőkosarat
használnak. Ezt cigányok készítik fia
tal „cserfa" ágaiból. Először megpárgolják a hajában, aztán elhasogatják.
Tartórésze (füle) somfából van. Leg
inkább télen csinálják ; tavasszal fele,
kisebb-nagyobb méretben. Az egész,
környéket ellátják ilyen szedőkosarak
kal, még Abaújba is elhordják. (3. kép.)
Az elkészített kosarakért élelmiszert
kapnak. Ilyen kosarakban hordták ré
gen Sáros és Szepesmegyébe az itt ter
melt gyümölcsöt; legfőbb gyümölcspiac
Szomolnok volt. A szedegetett bogyók
közül a lányok leginkább a kökényt
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kedvelték, mert erre téli estéken szük
ségük volt. A fonóban a kökényt nyálítónak használták a leányok. — Az
aszalt boronyicának egykor ugyanaz
a szerepe volt, mint ma a különféle
befőtteknek. Készítése nagyon egysze
rű volt; jól megszántották, majd forró
vízbe hányták, kevés cukrot adtak be
le ízesítőnek és lehűtötték. Nehéz hús
félékhez nagyon finomnak mondják az
öregemberek és még ma is megkíván
ják. — Az asszonyok majdnem min
den egyes erdei bogyósnövényből tud
nak lekvárt főzni. Szeder, málna, boronyica, csipkebogyó, szilva, som stb.
voltak a legkedveltebb lekvárfélék. Ezeket mind az erdőn szedték. Vadal
mát és vadkörtét szekérszémra gyűj
tögettek és józamatú bort vettek be
lőle. Köpűben bakóval összetörték, víz
zel aláágyaztak és megerjesztették. Jó
termés esetén még ma is megcsinál
ják, különösen az, akinek ráérő ideje
van és szereti az almabort. A vadal
mát és vadkörtét azonban magában
is ették, ha beállt a fagy, megérett és
nagyon finom ízű volt. Inkább asszo
nya szedegette és szedegeti most is, fel
téve, ha ráér. Gyerekekkel inkább a
brusnyicát szedették. Olyan mint a ri
bizli, a földön nő, apró, „tikkanó íze
van", kicsit savanykás. Befőzik, kevés
cukrot adnak hozzá, kemencébe te
szik, mire levet enged magából. Télen
húshoz eszik, ekkorra már édeskéssé
válik. A lekvárfélék szedegetésére he
tekre is elmennek a hegyekbe. Külö
nösen szeretik és nagyszámban gyűj
tik még ma is a vadrózsa bogyóját,
amit itt csipkebobónak neveznek. Ezt
nem csupán házi használatra készí
tették, hanem eladásra is. Ugyanígy a
somlekvárt és a boronyicalekvárt is el
adták. Legközelebbi piac Rozsnyó volt.
de vitték még lejjebb is Rimaszombat fe
lé. Kiskovácsvágásán vadalmából nem
annyira bort, mint vadalma-vizet készí
tettek. Nagyon szerették, amikor csaktehették ezt ittak víz helyett. A vadalmát
hordókban összegyűjtötték, bakóval
megverték és összetörték, apránként vi
zet töltöttek rá, mindig annyit, amennyit
naponként megittak. Nyáron nem ittak
vizet, csak ilyen vadalmás-vizet. Meg
jegyzendő, hogy a Csermosnya völgyé
ben az alkoholtartalmú italok nagy
részét erdei növényekből teremtik elő.

közlemények
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A legtöbb ilyen alkoholtartalmú italnak
közös neve van, s ezt a nép „mókus
víznek" nevezi. Ha jó termés volt, ak
kor nem volt nagy nehézség a gyűj
tögetés. A bogyóféléket, mint pl. mál
na és boronyica, szeder-féléket „reffel" szedegették az asszonyok. (4. kép.)
Régebben az erdőn mindenki gyűjtött
magénak egy kis makkot. Zsákba szed
ték, amit a háton hordottak. A mak-

3. kép.

4. kép.

kot kézzel vagy seprővel seprik egy
be és úgy töltik bele a zsákba. A
bükkmakkot az ember is megeszi, &
ahogy Lucskán mondják: „a bükkmakknak jó béli van, csak megfájdul
az ember feje tőle". A tölgymakkot
kávénak pörkölték s az ilyen kávéra
mondották a kiskovécsvágési öreg
asszonyok, hogy „ez ám az egesség \"
A gyűjtögetés erőteljes volta azon
ban a különféle növények, gyökerek
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és virágok szedegetésében nyilvánul
meg legvilágosabban. Majdnem min
den ház piíarának az ajtaja felett,
vagy mestergerendéján (padlásán) van
valami szárított növény, ami valami
lyen baj, betegség ellen jó. Legtöbb
jéről kiderül, hogy gyomorbetegség és
tüdőbetegség gyógyítására való. Teá
nak szívesen használják az akácfa vi
rágját, hársfa és eperfa levelét. Nagy
becsben van a bodzavirág és a kócsárvirág is ; főleg belső bajok gyó
gyítására, köhögés ellen használják,
de újabban nem magánhasználatra,
hanem a rozsnyói patikába eladásra
szedik. Útilaput sebre és támadásra
szedik, varjúhéjat a seb összehúzásá
ra. Farkasalmát vágásra, papsajtot
szintén vágásra és gyűlésre; azt is
mondják róla, hogy ebból készül az
ólomecet éspedig úgy, hogy kifőzik,
megszűrik ruhán át, majd ezzel meg
mossák a fájós sebet. Cintória-virág
gyomorfájás ellen jó, levét kifőve iszszák. Zsíroslapu vagy zsirosfű (Körtvélyesen : vérfű a neve) kelésre, mér
ges támadásra hasznos. Marhát is itat
nak vele. Pokolfű kékhólyagú pokolsár ellen jó. Lucskai közlés szerint a
falu határában még elvétve eldugott
vágásokban ma is nő a pfeffermincvirág, továbbá a híres szomonoki fű.
Sárgát virít, levele hosszúkás és recés,
csipkeszerű. Balta, kés és kaszavá
gásra nagyon jó gyógyfű, mert ez rög
tön „begyógyíjjá" a sebet. Messze vi
dékekről is eljöttek ezért a virágért és
fűért a gyógyító emberek és asszo
nyok. A bábaguzsalyt az ember és
háziállat gyomorronfása ellen egyaránt
használják. Hashajtónak is mondják.
Nagyon keresett volt a fekete madár,
amit lábtörés ellen használtak. Föld
ben termő részét rátették a lábra, vagy
a tört csontrészre s tizennégy napig
volt rajta, akkor újra bekötötték. Mar
hának a lábtörését is ezzel gyógyítot
ták, a csikónak, lónak a lába nem
forrott be. Nagyon kedvelt foglalkozás
volt a gyermekek számára a fenyőgally
zöld bimbójának a szedegetése. Oda
haza megfőzték, majd cukorral „kihívelték" (lehűtötték) és a gyenge tüdő
bajban szenvedőket itatták vele. Szí
vesen itták az egészségesek is.
A gyógynövények mellett másféle
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növényeket is szívesen gyűjtenek. ín
séges időkben kenyérmagvak hiányá
ban megették a keserűfüvet, édesfü
vet és a torma levelét. Ugyancsak ín
séges eledel volt a csipkebobó is meg
őrölve, továbbá faháncs és makkliszt
ből kevert kenyér. ínséges eledel volt
a korpából készített pép is. Jószágnak
és embernek egyaránt nagyon kedvelt
tápláléka volt a csanállevél. Libának,
kacsának felvágták és korpával ke
verték ; még ma is csinálják. Disznó
nak is főzik, mert étvágyat csinál. Né
melyik gazdaasszony (inkább a né
metek szokták) még ma is tesz egy
csippetnyit a levesbe. De másra is
használják. Tej es fazekakat szoktak a
csanállevéllel megfőzött vízzel öblíteteni és kimosni, utána nagyon jóízű
a tej ! Az árvacsanál virágját teának
is szedegetik. Általában a csipős csanált keztyűvel szedik, de szokás pusz
ta kézzel is szedni, ilyenkor lentről
felfelé szedik és tépik. A bockort is
szívesen szedegetik, mert nagyon za
matos mártás készül belőle. Rétről sós
kát gyűjtöttek, leginkább a madársós
kát szerették, hosszúkás levele van.
— Az erdőn a gyerekek tavasszal
nyalogatni szokták a nyírfát. Nedve
édes és nagyon jónak mondják. A nyír
vizet különben errefelé nem ismerik.
Mecenzéfről mondja az öreg Bence
Ferenc (Kiskovácsvágása), hogy ott
megcsapolták a nyírfát és kifolyó ned
vét itták. A Csermosnya völgyében
azonban nem lévén sok nyírfa, nem
csinálták.
Nagyon figyelemreméltó
jelenség a gyűjtögető gazdálkodás te
rületén az, hogy a természet által
felkínált javak összegyűjtésében nem
csak a szegénység, hanem a jobb
módú réteg is résztvett és résztvesz
még ma is. A szegényebbek csak
háton, kézben, kosarakban hozzák
haza a gyűjtött holmit. A módosobbak mér távolabb mennek és lóhá
ton hozzák haza a hegyekből sze
degetett gombát, málnát, brusnyicát,
stb. Akinek lova van, az nem a falu
hoz közeleső erdőkben szedeget, ez a
falu szegényebbjei számára van fenn
tartva, hanem távolabb. A lóháton ha
zaszállított kosarak külön e célra ké
szült formájuk miatt is figyelemremél
tóak. Nagyságuk különböző, ezeket is
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a cigányok készítik. A kosarakat átalvető formájára erősítik a ló hátára.
Gyűjtögetés közben a ló mindig követi
a gyűjtögetőket, akik így mindig a ló
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oldalára erősített nagyobb kosárba üríthetik ki megtelt kézi kosarukat.*
Márkus

Mihály.

KÖNYVSZEMLE.
Kühndel Ján dr.: Rocenka národopisného a prűmyslového musea mésta Prostéjova a Háné. H. és P. város
néprajzi, iparművészeti Múzeumának
évkönyve. Rocnik XV. XVI. XVII.
Prostéjov. 1938—1940.
A vidéki múzeumoknak az a fel
adata a nagyobb és egyetemesebb
érdeklődésű múzeumokkal szemben,
hogy csak egy szűkebb területről gyűj
tik a muzeális értékű emlékeket. A
vidéki Múzeumok gyűjteményei így az
általános értéken túl, a helyi vonat
kozás által még értékesebbé válnak.
Külföldön ilyen kis hehi múzeumok
egész sorával találkozunk. E kis mú
zeumok kétféle célt szolgálnak ; egy
felől hasznosan közreműködnek a tu
dományos vizsgálatok terén minden
kutatásban, másfelől a közönség ér
deklődését magukra vonva felhívják
a figyelmet a tudományos kutatások
eredményeire, egyszóval műveltséget
terjesztve nevelői célokat szolgálnak.
Prostéjov városának néprajzi múzeuma
is ezt a célt tartja szem előtt. Az évrőlévre kiadott évkönyvének tanúsága
szerint hivatásának valóban megfelel.
Legszebb bizonyíték erre nézve az év
könyvben található tanulmányok so
rozata. Az évkönyvnek egy hátránya
van tanulmányai tekintetében. Ez pe
dig az, hogy a közzétett dolgozatok
igen vegyesek ; van közte néprajz,
régészet, iparművészet, művészettörté
net, nyelvjáráskutatástan, zenetörténet,
földrajz, várostörténet, ipartörténet stb.
Ezzel szemben előnyére kell felhoz
nunk azt, hogy a közölt dolgozatok
legtöbbje helyi vonatkozású, valami
köze van P. városához vagy környé
kéhez H.-hoz. Aki tehát a szűkebb
területre vonatkozó tudományos, iro
dalmat akarja együtt látni, mely P.
városára tartozik, az évkönyv oldalain

mindezt megtalálja. — Nagyon szép
és követésreméltó példát látunk a mú
zeum ama tevékenységében is, hogy
nemcsak muzeális értékekel, tehát tár
gyakat gyűjt, hanem összegyűjti mind
azt az irodalmat is, ami valamilyen
vonatkozásban van P. városával vagy
H, vidékével. Kiadványokat, sajtóter
mékeket, régi képeket, metszeteket,
újságcikkeket, irodalmi termékeket, pl.
olyan verset,mely P. városról szól, vagy
a környék népét írja le, stb. Az év
könyv végén rövid kis bibliográfiai
összeállításban közlik az eddig gyűj
tött anyagot. Kötetenként véve, mind
egyikben találunk egy-két számunkra
is tanulságos közleményt. A XV. kö
tetben értékes tanulmányban megis
merkedünk az ókori és középkori ipar
fejlődéssel, főbb kereskedelmi útvona
lakkal, melyek P. városát is többékevésbbé érintették. Térképen láthat
juk azokat a középeurópai kereske
delmi utakat, melyek a régibb bronz
kortól kezdődően (borostyán út) egész
az újabb korig megvoltak. Ezek az
utak nagyon sok művelődéstörténeti je
lenséget magyarázhatnak meg a ku
tatás számára. A XVI. kötetben Herain
tanulmánya érdemel különösebb em
lítést. Dolgozatában ismerteti a p.-i
szűcs-céh létrejöttét (1400-as évek vé
ge), további fejlődését. Érdekes adat
nak látszik az 1540-ből származó céhartikulus, amit igen érdekes volna más
helyekkel összehasonlítani. A XVII.
kötetben Kühndel dolgozata érdemli
meg a figyelmet. Középkori bányászés kohászatot írja le a P. melletti Konice vidékéről. Közléseit szép illusztrá
ciók kisérik. A p.-i múzeum évköny* Adataimat az Országos Táj és Nép
kutató Intézet 1940. évi gömöri csoportjának
gyüjtőútja alkalmával szereztem.
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vének lapozgatása közben támadt az
a gondolatunk, hogy mennyivel szíve
sebben lapozgatnánk a magyar vidéki
múzeumok hasonló évkönyveit és anyagközléseit. Hogy ez nem tartozna
a lehetetlenség határai közé, azt a p.-i
múzeum példája is mutatja.
Márkus M.
Schwartz Michael : Die Slowakei.
é. n. Wilhelm Goldmann Verlag. 155
old. 8. kötve 3 Rm.
Az elmúlt világháború végeztével
tapasztalhattuk, hogy államok és né
pek sorsát nem csupán a csatatereken
kivívott eredmények döntik el, hanem
sokszorta inkább elvégzi ezt a munkát
a jól megszervezett propaganda. Tud
juk, hogy a propaganda eszközeiben
egyáltalán nem válogatós és ilyenkor
az igazság rovására helyrehozhatatlan
károkat okoz, ami semmiképen sem
szolgálja az emberiség javát és a né
pek egymásközti boldogulását.
Schwartz M.-nek Szlovákiáról szó
ló könyve is ilyen propaganda-könyv
nek minősíthető. A kiadó a szerzőt
cipcer származású németnek jelezi, azt
állítván róla, hogy jól ismeri a szlo
vák földet, népet, múltját, a nép küz
delmeit, a szlovák állam létrejöttének
körülményeit, stb. A kiadó jóhiszemű
ségét nem vonva kétségbe (a szerző
ről vallott felfogásában), mégis meg kell
állapítanunk, hogy ami a szlovák nép
múltját illeti, itt a szerzőnek egyoldalú,
sőt mondhatni hiányos ismeretei van
nak. Elismeri ugyan, hogy a szlová
kok története a magyarok történetével
szorosan azonos, (3. és a 11. oldalon)
de erről az azonosságról viszonylag
nagyon keveset ír, ami arra enged
következtetni, hogy erről bizony édes
keveset tud. Erről talán a könyv vé
gén felsorolt bibliográfia is tanúskodhatik. Legsajnálatosabb azonban az,
hogy ebben a viszonylagosan rövid
részben is nagyfokú tájékozatlansággal
találkozunk. Többek közt azt állítja,
hogy a magyarság a földművelést és
az állattenyésztést az itteni szlovákok
tól tanulta el. Vitán felül áll, hogy a
magyar szókészletnek vannak szláv
forrásból eredő földművelést érintő mű
szavai, de ezeket a szerző rossz hely
ről származtatja és egyáltalán nem

ismeri a hely és korviszonyokat. A
magyarság földművelő, de különösen
állattenyésztő múltja és sok tekintetben
nomád jellegének még ma is ősi köz
ismert volta felment bennünket minden
további bizonyítás alól. Az összeha
sonlító néprajz révén tudjuk, hogy az
állattenyésztés terén éppen fordítva áll
a helyzet. Hermann Ottótól kezdve a
legújabb kutatókig (Kniezsa) mind azt
bizonyítják, hogy a magyar állattartás
számos műszava ment át a szomszé
dos népek nyelvébe. A szlovák pász
torok állatainak nagyon sokszor ma
gyar neve van, az állatszínek között
tekintélyes magyar eredetű elnevezés
akad, stb. Ezt Dobsinskytől Medvecky, Václavik és Hűsekig szlovák
etnográfusok is megállapítják. Ez pe
dig nem újkeletű, mert saját gyűj
tésemből láttam, hogy már az 1700-as
szíováknyelvű adóösszeírásokban, vég
rendeletekben hasonló jelenséggel ta
lálkozhatni. Kitérhetnénk még jónéhány ehhez hasonló elírásra, amelyek
semmiképen sem felelnek meg a tény
nek és az igazságnak. A könyv to
vábbi részében a már jelzett arány
talanságban rátér a XIX. és XX. sz.
történetének ismertetésére. Számunkra
a legérdekesebb részletet az 5. feje
zetben találjuk. Itt a szerző jellemezni
próbálja a szlovák földet és népét.
Érzelmi motívumoktól vezetett hason
latai közt egynéhány érdekes és találó
megjegyzés is akad. Megállapítja töb
bek között, hogy a csehek és szlová
kok között nemcsak nyelvi, hanem
faji különbség is van. A kettő közötti
átmenetet a morvaországi szlovákok
képezik. — A szlovák pásztoréletről
megjegyzi, hogy annak különös zárt
világa van, szokásai és babonái na
gyon sok pogány elemmel telítettek.
Ä hátralévő fejezetekben a szerző a
szlovák állam életképességét igyek
szik bizonyítani; a könyv hangneme,
mint a bevezetőkben jelezni próbáltuk
erősen propagandaízű és főleg a ke
vésbé tájékozott, a helyzettel nem is
merős német nagyközönség részére
íródott.
Márkus M.
Lajos. Árpád: A magyar nép játé
kai. Budapest, é. n. Franklin Társu
lat. 136 1. 8°.
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Címe szerint a könyv a magyar
népi játékokkal foglalkozik, a tarta
lomjegyzéket áttekintve azonban meg
állapíthatjuk, hogy a cím nagyobb
tárgykört jelöl meg a tulajdonképeni
tartalomnál. Nem terjeszkedik ki va
lamennyi játéktípus ismertetésére, a já
tékot csak a játéktevékenység önálló
sulásának időpontjától kezdi tárgyalni.
A könyv gerincét ezek a játékok al
kotják, melyeket a szerző igen ügye
sen 7 csoportra oszt fel. A gyűjtést
egy rövid Előszó és Bevezetés előzi
meg. Ezeknek elolvasásából különféle
tanulságokat vonhatunk le. 1. A szer
ző könyvét elsősorban gyakorlati kézi
könyvnek szánta. A gyerekekkel fog
lalkozóknak akar egy hasznos kis
könyvet a kezébe adni. (Igényei tehát
nem nagyok és ezeket a munka épen
ki is elégíti.) 2. Ismerteti a gyerekjáték
és a hagyomány összefüggését, régi
szokásoknak, ősvallásbeli elemeknek
a játékokban való fennmaradásét. Ezekben a sorokban a szerző újat nem
igen mond, legtöbb mondatának alap
gondolatát- megtalálni a Magyarság
Néprajzának idevonatkozó fejezetében.
3. Végül leközölt játékait igyekszik
kurtán és soványan megmagyarázni.
A könyvnek ez a része az, ami sok
kal rövidebb lett, mint ahogy azt a
tárgykör megkívánta volna.
A könyv törzsanyaga 77 játékot
foglal magában. Ezeket Lajos Árpád
maga gyűjtötte az ország különböző
vidékeiről. Leírásai és lejegyzései jók,
a fényképekkel pedig ügyesen kiegé
szíti az ábrázolást. Magánál a játék
lejegyzésénél hiányolhatjuk azt, hogy
nincs megjelölve, hol szokták az egyes
játékokat lejátszani. (A libalegelőn, az
utcán, az iskolában, vagy az udva
ron-e ?) Általában a játékokat az élet
ből kiszakítottaknak érezzük, nem ár
tott volna itt-ott a környezet leírása se.
Azonkívül nem említi meg, hogy az
egyes játékokat kik játszák leginkább.
Az ő leírásából pl. nem tűnik ki, hogy
a mancsozást csak lányok és menyecs
kék játszák és csak nagyböjtben, a
falu egyik nagyob térségén. De azért
a gyűjtés nagyjából rendszeresnek és
kielégítőnek mondható.
Nagyobb baj az, hogy aki írta, in
kább tanár, mint etnográfus. Mert ma
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gához a gyűjtéshez még nem szüksé
ges, hogy valaki a jelenségek mélyebb
értelmével és magyarázatával is tisz
tában legyen, vagy igyekezzen azok
nyoméba jutni. Ezt a munkát elvé
gezheti minden, a falun megfordulö
entellektüell (sőt más is), ha rendelke
zik a szükséges etnográfiai alapisme
retekkel. Az etnográfus munkája csak
ezután következik. Míg az előbbi el
vész az anyagban és szinte megvakul
az adatok halmazától, addig az et
nográfus felülemelkedik azon és egy
magasabb, felülről néző szemlélettel a
jelenségek eredetét, magyarázatát és;
földrajzi elterjedését vizsgálja.
A fentebb vázolt szempontok sze
rint tehát megállapíthatjuk, hogy Lajos
Árpád elvégezte a gyűjtő fáradságos
és nehéz munkáját. Könyve, mint le
írás, csak dicséretet érdemelhet és az
ifjúsági vezetők köszönetét és elisme
rését. Mint néprajzi munka azonban
nem emelkedik felül az átlagon, mert
a tudomány mai színvonala ennél már
többet követel.
Bakó Ferenc,
Fél Edit: Kocs 1936-ban. Néprajzi
monográfia. Tanya, falu, mezőváros.
I. Kir. Magy Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Magyarságtudományi In
tézetének kiadása. Budapest, 194L
228 1. 72 kép. 8o.
Az általános néprajz egyik főfel
adata, hogy egyfelől a fejlődést, vál
tozást vizsgálja a népek életében, más
felől rámutat arra, ami a társadalmi
alakulás különböző helyzeteiben min
dig azonos marad. Fél Edit előttünk
fekvő néprajzi monográfiájában éppen1
ezt a fejlődést igyekszik megragadni
és lerögzíteni. Szavaival élve: „ a m a
előforduló dolgok mögött kerestük a
tegnapiakat, azokat, amikből lettek,
vagy amiknek a helyébe léptek".
Minden tárgynak és jelenségnek rá
mutat tartalmi és formai elemére,
majd keresi a jelenségek eredeti és
mélyebb értelmét. Ezzel bizonyos mér
tékben új utakat nyit meg ja kutatás
számára. Nem elégszik meg a puszta
anyagközléssel, hanem Kocs néprajzi
világát a társadalmi rétegződésen ke
resztül mutatja be. Az egyes társa
dalmi osztályok különféleképen ala-
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kítják át a hagyományos műveltséget.
Koes monográfiájában láthatjuk, hogy
kik működnek közre ebben az alakí
tásban. Fél Edit egy közvetítő társa
dalmi réteget talál Kocson, amelynek
alkalmazkodó, aktiv kulturafelvevő
készségénél fogva az a szerepe, hogy
a felsőbb rétegek javait alászállítsa,
helyesebben közvetítse. Ebben a sze
repben legfelül egykor a nemesi ren
d e n levők jeleskedtek, később azon
b a n áttevődik ez a szerep a nemesek
helyébe lépő gazdarendre. Az elsze
gényedett nemesi rendből származó
családok hivatalvállalássai próbálkoz
n a k a vagyonosabbakkal versenyre
kelni. Ez a réteg a felsőbb körök éle
tét éli, helyzete a z o n b a n önállótlansága miatt bizonytalan és inkább az
alsó réteghez kerül. Ez a n é h á n y csa
ládból álló egymás mellett és egymás
mögött törtető társadalmi réteg játsza
a legfőbb közvetítő szerepet. Munká
jukat nagyban megkönnyíti a legalsó,
zselléri renden lévők kulturafelvevő
aktivitása is. A kezdeményezés ezek
nél a „falun kívül mozgók" kezében
van, ők veszik fel először és hozzák
be az eddigi kultúrájuk folyamába az
új, polgári eredetű kulturelemeket. A
falusi társadalom bonyolult rendsze
rében, a kulturelemek kibogozásában
nem könnyű eligazodni. Viszont annál
dicséretreméltóbb, hogy Fél Editnek
kikerül a szokásokon, tárgyakon ke
resztüllátni és ott a tőle telhető mó
don a hagyománnyá vált népi gon
dolatot megtalálni.
„Kocs nem tartozik az elsődleges
néprajzi jelenségekben gazdag közsé
gek közé", — mondja a szerző ; en
nek ellenére a gyűjtött a n y a g alapján
(még ha az nem is teljes) hozzávető
legesen meghatározza Kocs szerepét
és helyét Északdunántúl világában.
A mezőgazdálkodás jellegét tekintve
alapjában véve nyugatdunántúli és
felföldi területhez kapcsolódik, azon
b a n a munkálatok rendje, továbbá a
gazdasági szerszámanyag azt mutatja,
hogy számos alföldi elemet találunk
benne. Az állattartásról elmondhatjuk,
hogy az tisztára nyugaíi jellegű (istállózás). Ebben a keveredésben úgy lát
szik nagy szerepet játszhatott a nyu
gat-keletet összekötő híres marhahajtó

útvonal : a mészárosok útja. Erről kü
lönben Fél Edit is megállapítja, hogy
Kocs településformájának kialakításá
ban ez az út jelentékenyen hozzájá
rult. Érdemes lenne e b b e az útvonalba
eső falvakat Kocs mintájára átvizs
gálni és az eredményeket összehason
lítani. A viselet-fejezetbcl látjuk, hogy
a szerző nem elégszik meg a jelen
állapot lejegyzésével, hanem négy
nemzedékre visszamenő ruhaalakulást
kutat át. A ruhadarabokat egyenként
vizsgálja át, mint tárgyat és mint jelt.
A ruházat polgáriasodása ellenére a
zsellérréteg r u h a a n y a g á b a n még min
dig található valami ősi r u h a d a r a b .
Ha mint jelet vizsgáljuk, itt is elhal
ványulással találkozunk. A mai kocsi
viseletnek még m a is van valami el
választó jellege, ezt a z o n b a n nagyon
nehéz észrevenni,, külső ember alig
látja, csak a falubeliek látják a kü
lönbséget. Olyasmi ez, mint aminővel
a Tiszaháton találkozunk, ahol a szom
szédos falvak lakói járásuk módjáról
ismerik meg, ki hová való. Hogy ezt
észrevegyük, h u z a m o s a b b ideig kell
a faluban élnünk. Kocs népének táp
lálkozásában még sok hagyományos
ételt talál a szerző. A hagyományos
étrendhez és ételekhez általában ra
gaszkodás észlelhető, még a közve
títő réteg tagjai részéről is. — A csa
ládélet és társasélet területén már sok
kal nagyobb változással találkozunk.
Ami egy emberöltővel ezelőtt „köz
ügy" volt, tehát a közösség ügye, az
ma már kezd magánüggyé válni. A
hagyományos formákat elvetik és új,
tartalom nélküli polgári formákat ho
nosítanak meg. Nagyon találóan jelzi
ezt a szerző a következő mondatban :
„Az öregek egyideig ellenállnak az új
áramlatoknak, de a két oldalról ki
kezdett hagyományvilág sorsa tulaj
donképen már eldőlt." A község igazi
képe akkor bontakozik ki előttünk,
amikor a társadalomgazdasági alapo
kat rajzolja meg a szerző. A felvázolt
keresztmetszetből láthatjuk, hogy a
magyar paraszti családéletről alkotott
ismereteink még elég hézagosak ! A
magyar nagycsalád-rendszer részlete
sebb felgyüjtése, vizsgálata (amit a
szerzőtől is várunk), egyik legsürgő
s e b b teendőink közé tartozik, mert a
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család összetartó ereje, ahogy ezt Kő Kollnig, Karl: Mannheim. Volkstum
esőn is látjuk, fokozatosan gyengül. und Volkskunde in ihren geschichtli
Egészen szembetűnő, hogy a „társa chen Grundlagen. 128 1., 56 kép. E. F.
dalmi organizmus egyre jobban hát Müller kiadás. Kaisruhe (Baden), 1938.
Mannheim városának néprajza el
rál a társadalmi organizáció elől". A
szellemi hagyományok terén ugyanazt sősorban módszertani szempontból ér
a keveredést tapasztaljuk, mint a tár dekel bennünket. A német néprajz is
gyi világban. A zenei életet az utolsó hosszú ideig kizárólag a parasztsággal
évtizedekben ugyanazok a tényezők és a falusi emberrel foglalkozott. Ben
irányítják, mint irányították régen. A nük a r német népiség megtestesítését
városi kultúra mér jóval korábban látta. Ujabban a figyelem az össznépimegtette hatását, úgyhogy itt sem fej ségre irányul, amelynek lényeges ré
lődés, sem haladás nem észlelhető. A sze a városi lakosság. Ma már min
mesék világát tekintve, a tapasztalat den harmadik német a városban éL
szerint itt is jelentékeny keveredéssel A német néprajztudományban joggal
találkozunk: a népmeséket polgári beszélnek arról, hogy a paraszti élet
viccek, tréfák szorítják ki. A verses formát élő népesség a múlt néprajzát
testesíti
és prózai hagyományokat nem annyira (Vergangenheitsvolkskunde)
az irodalom eddig szokásos csopor meg, míg a városi, a polgári lakosság
tosításában ismerjük meg, hanem az életformájából a jelen néprajza (Ge
azokat őrzők és továbbhagyományo- genwartsvolkskunde) bontakozik ki. A
technika, a közlekedés, az építkezés
zók hite és magatartása alapján.
A monográfia két fejezetét Nemes nemcsak a városképet formálja, ha
kéri János (Kocs község népének an- nem befolyásolja a népnyelvet, a népi
thropológiai vizsgálata) és Manga Já jellemvonást, a szokásokat, az ünnep
nos (Zenei élet) írták. Részletekbemenő lés és szórakozás megnyilatkozásait.
vizsgálataikkal tanulságosan egészítik Mindezeket mi néprajzilag is megfi
ki a Kocs községre vonatkozó isme gyelhetjük és foglalkozhatunk velük,
reteinket. A monográfia végén a szerző amiről már az idevonatkozó gazdag
tartalmas rövidséggel összegezi a német néprajzi irodalom is tanúsko
dik. A fentieket a bevezetésben rész
könyv lényeges mondanivalóját.
Fél Edit könyve néprajzirodal letesen kifejti Kollnig, majd rámutat
munknak igen értékes nyeresége. azokra a néprajzi jelenségekre, ame
Szempontjai és gondolatai terméke lyeket a városi élet fejlesztett ki, a
nyítőleg hatnak. Probléruáival, elvi várostörténet következményei: céhek,
célkitűzéseivel nehéz munkára vállal különböző egyesületek és társaságok,
kozott Kocs község néprajzi monog iparosok szokásai, a piaci élet, stb.
ráfiájának megírásával. Javára kell De ki kell terjeszteni a figyelmünket
írnunk, hogy anyagát nem a holt tár azokra a szokásokra is, amelyek a
gyakon keresztül igyekszik elénk tárni, falusi életben, a paraszti életformában
hanem az élő, mozgó, elevenen alakító gyökereznek. Igen fontos probléma a
falusi társadalmon keresztül. Ezért kel városok nyelvének s a városi lakosság
lett (nagyon helyesen !) adatait már a népi magatartásának tanulmányozása.
címben is évszámhoz kötni (1936). A város és falu között lévő ellentétes
Szépséghibának látszik a „Tanya, falu, behatások és az egyes javak kölcsö
mezőváros" sorozatelnevezés, ehelyett nös kicserélésének vizsgálata is érde
a kiadó sokkal megfelelőbbet is talál kes néprajzi kérdéseket és megállapí
hatott volna, ami természetesen nem tásokat eredményezhet. Vizsgálatain
a szerző hibájának róható fel. A könyv kat különösen fontos történetileg is
kiállítása is szerencsés ; nagyon sike ábrázolni, ami a városi néprajznál
rültnek mondhatjuk az adattári elgon annál könnyebb, mert írott források
dolást, mert így az olvasót sok fölös jobban állnak rendelkezésünkre, mint
leges anyag elolvasásától tehermente a falusi lakosság néprajzi jelenségei
síti. Kíváncsian várjuk a sorozat kö nek vizsgálatánál. Az elvi természetű
bevezetés után megrajzolja Kollnig
vetkező köteteit.
Mannheim néprajzi képét. A részletMárkus Mihály.

182

Könyvszemle

-eredmények felsorolása nem íartozik
ismertetésünk keretébe, csak azt je
gyezzük meg, hogy nagyon szép anya
got sikerült a szerzőnek összegyűjteni
a jogszokások, az esztendő egyes nap
jaihoz kapcsolódó szokások területéről,
értékes tárgyi anyagot nyújtottak a
kenyér és kalácsformák. Nyomatékkal
hangsúlyozza, hogy a városi építke
zéseknél is sok olyan szokást vehe
tünk észre, amelyek a néprajz terüle
tére sorolhatók. A munka összefogla
lásában kiemeli Kollnig, hogy Mann
heim pfalzi jellege a népiség történe
tében, nyelvjárásában, szokásaiban
mennyire kidomborodik. A szokások
egyrésze magában a városi életben
gyökerezik, míg másrésze a környező
népi területek és az össznémetség szo
kásaival áll kapcsolatban.Kollnig mun
kája a hasonló természetű magyar
kutatásoknál igen hasznos módszer
tani szolgálatot tehet.
Gunda Béla.
Bibliographia litterarum hungariae
oeconomicarum.Tom. II. (1806—1830.)
A magyar gazdasági irodalom könyvészete. II. kötet. (1806—1830.) Össze
állították : dr. Dóczy Jenő, dr. Bakács
István, dr. Gerendás Ernő. 371. 1. Ki
adta a M. Kir. Mezőgazdasági Múze
um Könyvtára. Budapest, 1938.
A magyar gazdasági irodalom
könyvészetének megjelentetésével a
szerzők és a kiadó igen nagy szolgá
latot tettek a magyar néprajznak is.
Régi gazdasági könyveink néprajzi
szempontból teljesen kiaknázatlanok,
alig-alig történik rájuk utalás, legfel
jebb Nagyváthi, Pethe,
Balázsházy
munkáiban előforduló gazdag anyag
értékelésével találkozunk a néprajzi
tanulmányokban. Reméljük, hogy a
bibliográfia segítségével új anyagot
tárnak fel az etnográfusok is s a néprajztanulmányok történeti távlata a régi
magyar gazdasági irodalom felhasz
nálásával kiszélesedik. A népi gaz
dálkodás bármelyik területe iránt ér
deklődünk, bőséges anyag áll rendel
kezésünkre a XVIII. század végétől.
Különösen fontosak az állattenyész
tésre, méhészetre vonatkozó munkák,
a gazdaságtechnikai kérdésekkel fog
lalkozó tanulmányok. Ez utóbbiak is-

merete nélkül a magyar népi gazdál
kodás eszközeinek eredetével egyálta
lán nem foglalkozhatunk. — A fenti
munkából huszonöt esztendő (1806—
1830.) irodalmi termését követhetjük
nyomon. Ezenkívül kiegészítő adato
kat közölnek a szerzők a munka első
kötetéhez az 1550— 1793. közötti időből.
Az anyagot a megjelenés évének sor
rendjében állították össze, de könnyen
kezelhető név- és tárgymutatóval is
ellátták. A bibliográfia az etnográfusok
nélkülözhetetlen segédkönyve, amely
nek a legnagyobb érdeklődéssel vár
juk további köteteit.
Gunda Béla.
Ihme, Heinrich : Der Volksbegriff
der deutschen Volkskunde in seiner
geschichtlichen Entwicklung. Halle,
1939. Akademischer Verlag. Junge For
schung Heft V. 93 1„ RM. 3.20 8°.
A tanulmány megismertet ben
nünket a német néprajz célkitűzései
vel, irányaival Mosertől és Herdertől
napjainkig. A néprajznak afféle váz
latos szellemtörténeti áttekintését na
gyobbrészt idézetekből állítja össze.
Nem annyira a nép fogalmával fog
lalkozik, inkább a aéprajzi programmértekezések felett tart valamelyes futó
lagos seregszemlét. A régebbi korokra
nézve olvastunk már részletesebb tör
téneti tanulmányt (Levy, Paul: Ge
schichte des Begriffes Volkslied. 1911),
de az újabb elvi vitákban való eliga
zodásban ez a munka már csupán
könyvészeti hivatkozásaival is hasznos
segítségünkre lehet. Mint olyan, aki
maga is résztvesz a német néprajz
elvi kitisztulásának folyamatában, Ihme
olyan jelenségekben kalauzol el, ami
ket kívülálló nem figyelhet meg, hogy
t. i. a németek miben látják ma — a
német egység megvalósulásával kap
csolatban — a német néprajz tárgyát
és feladatait.
A helyzet ma az, hogy a Naumann-féle elmélet a népi műveltség ket
tős rétegeződéséről (gesunkenes Kultur
gut, primitive Gemeinschaftskultur) már
teljességgel a múlté. Az újabb kutatók
a közösségi élet lealacsonyítását lát
ják Naumann primitív közösségében.
Azt lehetne mondani: az újabb német
néprajzban a primitív közösségi mű-
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veltség fogalmát mintegy kitágították,
oly mértékig, hogy a b b a az egész né
met nemzet belefér. Egyúttal hangsú
lyozzák, hogy nincs ellentét a felső
kultúra és a közösségi műveltség kö
zött. Az egyéni kezdemény felolvad a
közösségben. A mai német néprajz
tárgya tehát a német nép maga törté-

INDIA S Z Í N P O M P Á J A
A Néprajzi Múzeum 1941. évi 1.
s z á m a könyszemléje rovatában kriti
kát közölt a „Magyar Iparművészet"
1940. évi 12. s z á m á b a n „India szín
pompája néhány órányira Budapest
től" című cikkemre vonatkozólag. E kri
tikára, tekintettel arra, hogy az erősen
bírálat tárgyává tette sárközi benyo
másaimat, az idézett cikkre vonatko
zólag a következő tárgyilagos magya
rázattal bátorkodom szolgálni.
Cikkemnek célja az volt, hogy te
kintettel arra, hogy ifjúkoromban indiai
lakosságú vidéken jártam, azon meg
lepő tényt szóvátegyem, — amit sem
a külföldi, sem a hazai közönség nem
tud, — hogy egyes vidékeink, mint a
Sárköz, Ersekcsanád, Kalocsa, Mező
kövesd, stb. olyan egészen távolkeleti,
szinte indiai színpompára emlékeztető
látvány élményében részesítik a láto
gatót, mely Európában a maga nemé
ben úgyszólván egyedülálló. Tekintet
tel arra, hogy több mint 30 év óta jár
tam be keresztül-kasul Magyarorszá
got, de amellett Európát és tengeren
túli világrészeket is beutaztam, az át
tekintő összehasonlításnak olyan hori
zontjával rendelkezem, hogy ezen is
mételten nyert benyomásom nem so
rozható a pillanatnyi, vagy kirándu
lásokon szerzett impressziók közé.
Teljes tárgyilagossággal elisme
rem, hogy a mezőkövesdiekről szólva
ezen kifejezésemmel „más ez a nép,
m á s ez a viselet, mint a kétségkívül
észak felől szlovákos behatású palóc
népnél látható" önkéntelenül túlmen
tem a szigorúan vett tudományos ha
táron és inkább úgy kellett volna ki
fejeznem magamat, hogy a felvidék-
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neti és műveltségbeli korlátozások nél
kül. A „Volkskunde" szó, melyet 1858ban Riehl használt először, tartalmát
tekintve ma ismét eredeti jelentésének
igényével lép fel s a múlt hagyomá
nyainak kutatásán kívül egyúttal je
lenbe mutató politikai értelmet nyert.
Korompay
Bertalan.

MAGYARORSZÁGON.
hez közeli vidék népviseleténél az én
észlelésem szerint mintha némi szlo
vákos hatás is volna észlehető. A „két
ségtelen" szót bizonyosfokú elírásnak
kell minősítenem, viszont nem gondo
lom, hogy ez a magyar népviseletre
vonatkozóan sérelmes lenne, vagy leg
a l á b b is nem volt intencióm, hogy
ilyeténképen legyen
magyarázható,
mert igen sok szakmunka tárgyalja
azt a kérdést, hogy ahol nemzetiségek
egymás szomszédságában élnek, köl
csönhatások észlelhetők. A magyar
népviselet s népművészet olyan nagy
önálló értéket tud felmutatni, hogy ittott némi reminiszcencia a n n a k jelen
tőségét nem veszélyeztetheti. Itt igen
bonyolult részletkérdésekről lévén szó,
mindenesetre elismerem, hogy a n n a k
kivizsgálása a megpendített gondolat
alapján elsősorban a nagy tárgyisme
rettel bíró néprajzi szaktudósainkra
tartozik. Ilyen értelemben veendő azon
kifejezésem is, hogy „a váraljai vise
let az országnak nemcsak egyik leg
színesebb, hanem minden északi vagy
délszláv hatástól mentes viselete." Ä
színmagyar alatt elsősorban a viselet
szellemét, az ízlés speciális, minden
esetleges oroszföldi vagy finn-ugoros
benyomáson messzebbmenő, színeze
tét értem. Mert a finn viseletek, a ro
mán viseletek, a bolgár viseletek, az
* Az Értesítő utolsó számában Fél Edit
kritika tárgyává tette dr. Mátéka Bélának a
Magyar Iparművészet 1940. évi 12. számá
ban megjelent tanulmányát. A szerző a
lentiekben kíván a kritikára válaszolni.
Részünkről a kérdést lezártnak tekintjük
és nem óhajtunk újabb válasszal élni, (A
szerkesztő.)
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orosz, a régi török viseletek is színe
sek, de egyes magyar viseleteknek,
szivárványos színgazdagság, pávasze
rű színfantézia tekintetében Kashmirig, Indiáig, Sziámig alig találjuk pár
ját. Itt tehát valami van elrejtve. A
svábos hatás alatt a hozzánk legköze
lebb lakó németek útján átvett sok
szoknyás primitiv krinolin-utánzatra
céloztam, amely hatás pedig keletfelé
mindjobban leapadt, a székelyeknél
már meg is szűnt.
Hangsúlyozni kívánom, hogy nem
állítom azt, hogy a sárközi vagy me
zőkövesdi nép indiai viseletet akarna
utánozni, vagy ilyet látott volna, ha
nem színérzékében, díszítő Ízlésében
még ha viseleteink 100 évnél régebbre
nem is igen követhetők visszafelé, so
káig lappangott, távolkeleti s részben
ősi díszítő ösztönök törhettek maguk
nak utat.
(Itt nem is kell azt következtetni,
hogy a magyarság, vagy annak egy
része a hinduktól származott volna, de
miután dr. Tóth Jenő lelkes Indiautazónk, Cholnoky Jenő nagy földrajztu
dósunk, Illyés Gyula, Thury József,
Baráthosi Benedek, Zajti Ferenc szak
tudósaink, sőt dr. Módi bombayi egy.
tanár, Willtam Harcourth Bath angol
kutató, Biren Bonerja, a budapesti egyetem indiai előadója stb. mind rá
mutatnak arra a tényre, hogy India
északi részét és Kína nyugati vidékét
(még a kinai források szerint is) ős
idők óta a közeli turáni felföldről a
hunok igázták le, ott ilyen hunfajú né
pek ma is laknak, könnyen érthetővé
válik, hogy úgy az egykori hun biro

dalom legkeletibb szélén, vagyis In
dia határán és az egykori hun biroda
lom legnyugatibb hazájában, a mai
Magyarország földjén itt-ott rokonvoná
sokat felmutató faji egyedek, művészi
izlés, szinérzék, stb. virágzanak ki.
Miután tudományosan megállapított
tény az is, hogy népek nem tűnnek el
nyomtalanul a föld színéről, valószínű,
hogy eléggé tiszta hun töredékek egyes
egyéneinkben,
népcsoportjainkban
vagy egyes vidékeinken ma is élnek.
Ezeknek felkutatása, elemzése, min
denesetre érdekes néprajzi feladat, ki
vált, hogy Erdély úgy látszik e tekin
tetben valóságos kincsesbányát kép
visel. E kérdésnek mélyére hatolva,
nincs is mindabban, amire előbbiek
ben utaltam olyan fantasztikum, mint
ahogy az első pillanatra látszik.)
Miután számos világhírű tudósunk
megállapította a honfoglaló magyar
ság egy részének valószínűen magas s
ősi műveltségű hun fajú vagy legalább
is hunrokonságú középázsiai szárma
zását, e kifejezéseket, mint „keleti szín
pompa", „keleti képzelet", vélemé
nyem szerint sohasem lehet elavultak
nak minősíteni, mert hiszen a gazdag
keleti színpompa egyik legragyogób
fáklyája világhírnevünknek. Mindezek
folytán úgy hiszem, hogy hazafias cél
zattal megírt cikkem valódi intenciói
folytán — nagyvonalaiban, a részlet
kérdésektől eltekintve — a néprajzi
körök részéről is méltánylást érdemel.
Budapest, 1941 április havában.
Dr. Mátéka Béla
a Székesfővárosi Idegenforgalmi
hivatal titkára

Szerkesztésért és kiadásért felelős : dr. Domanovszky György.

ANZEIGER
DES ETHNOGRAPHISCHEN MUSEUMS
DER ETHNOGRAPHISCHEN ABTEILUNG DES UNG. HISTORISCHEN
LANDESMUSEUMS.

HEFT 2.

Redigiert von GYÖRGY DOMANOVSZKY
1941.
JAHRGANG XXXIII.

INHALT:
Seite

Kovács, L.: Die Haníarbeit und ihre Werkzeuge in Taktaköz, Kom. Szabolcs 119—133
Cs. Sebestyén, K.: Daten zur Volkskunde der Krassovaner

134—158

Veress, S.: Székely ballad-variations in Moldva

159—169

Kleinere Mitteilungen

i

Bücherschau

170—177
177—184

Abbonnementspreis jährlich Schw. Frc. 15.
Hauptkommissionär

EDMUND STEMMER
Wissenschaftliche Buchhandlung

Budapest (Ungarn), V. Gróf Tisza István utca 14.
NYOMATOTT KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, KARCAGON. TELEFON: 92.

TARTALOMJEGYZÉK:
Kovács László : Kátrényégetés Közép-Finnországban
„v_
Borzsák Endre: A régi tűzhely, ételek, étkezés
Vajkai Aurél: A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon
Herkely Károly: Adatok Gömör megye népi erdőgazdálkodásához._
Kisebb közlemények : Némethy Endre: A tráglaháló és a vele való ha
lászat Délzalában. László Gyula : A kergeség gyógyítása és foggal va
ló herélés a nagykövesdi (Zemplén megye) juhászoknál. Szabó T. Attila :
A kalotaszegi női öltözködés leírása 1864-ből; Egy adat a bukovinai
magyar telepesek néprajzához. Herkely Károly : Mesterséges kender
szárítás GömÖr megyében. Csalog József: „Eleven bűtök;" „Jézus."
Pereszlényi Mária : Adatok a kenyérsütéshez a Balaton környékéről
Könyvszemle

185—208
209—230
231—258
259—263

264—278
279—280

Értesítés.

A Néprajzi Múzeum Értesítője
a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata.
Előfizetési ára egy évre 12 pengő.
A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják.
Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és
ismertetési példány dr. Domanovszky György mb. igazgató, cí
mére küldendő.
Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi Múzeum.
A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot
kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

Kátrányégetés Közép-Finnországban/
A kátrányégetés aránylag régi népi, technikai eljárás. Legtovább,
mint nemzetgazdasági alaptevékenység Észak-Európa fenyves erdeiben
maradt meg. A felfedezések korszakától a 19. századig pl. Finnország
ban a gazdasági élet alapja a kátrányégetés volt.1
A nagy múltú népi technikának ma már csak a romjait lehet látni
itt-ott Finnországban.2 Az alábbiakban azt igyekszem leírni, ahogyan a
kátrányt, 1938 nyarán Közép-Finnországban, Renko nevű járás (Rengon pitäjä) Seppälä és Mustalampi nevű gazdaságaiban égették.3
Égetésre ma kizárólag fatövet és másra nem használható görcsös
fenyőfőt és vékony fenyőágakat használnak. A legfontosabb nyersanyag
az erdei fenyő tőkéje. A derék fát ma deszkává, szerszám- vagy épü
letfává, de igen nagy mértékben cellulozévé, papírrá dolgozzák fel. A
fatörzseket 60—70 cm magas tőkéket hagyva döntik le a téli hónapok
ban. A földben maradt tőkéket tavasszal, a fagy kiengedtéveí szedik
ki a földből. A tőke kiszedés legfontosabb szerszámai a kb. 1*50 m
hosszú, 5—6 cm átmérőjű tömör vasrudak (1. ábra 1.), ásólapátok (2. ábra
5, 6.) és a jellegzetesen hajtott nyelű fejsze (Kirves) (3. ábra 1.)
A tőkék kiszedése, ahogy nekem elmagyarázták, úgy történik,
hogy a fa gyökereit az ásólapáttal kiássák, aládugják avasrudakat és
kiemelik a tőkét a földből, a messze elnyúló gyökereket fejszével el
vagdalják. A fenyő gyökerei u. i. nem lefelé nőnek, hanem a felszín
alatt kb. 30—40 cm mélyen, kerék-küllőszerűen vízszintesen elágaznak.
A kiszedett tőkéket szánon 4 vagy ahol a talaj arra alkalmas, kétkerekű
szekereken az égető verem közelébe hordják és nagy csomókba rak
ják. Amikor minden tőke és kátránynak való fa együtt van, akkor fog
nak hozzá a felhasogatáshoz. 60—70 cm hosszú, karvastagságú dara
bokra aprítják a tőkéket. A hasogatás szerszámai : a már előbb emlí
tett fejsze, régen fából, ma vasból készült hasító ék (kiila) (3. ábra 2.)
és a bunkó (nuija) (3. ábra 3.). Favágó tőkét elvétve használnak,
* Felolvastatott a Magyar Néprajzi Társaság 1941. évi február 26-én tartott rendes
közgyűlésén.
1
Kustaa Vilkuna : Soumen päävientitoavara terva. Suomen kulttuurihistoria III.
Jyväskylä-Helsinki (1935). 108. 1.
a
1938. júniusában mint a Finn állam ösztöndíjasa résztvettem a Hämei diák bajérsi egyesület (Hämäläis Osakunta) szőlőföldkutató csoportjának (Kotiseutu tutkimuksen
Kerho) egy hónapig tartó gyűjtő kirándulásán és akkor volt alkalmam két gazdaságban
is megfigyelni a kátrányégetést. Az adatok gyűjtésében Aulis Inkilä tanárjelölt barátom,
aki a Finn-orosz háborúban azóta hősihalált halt, volt segítségemre. A messzeköltözött
barátra e helyen is hálásan emlékezem.
3
A finn gazdaságok olyanfélék, mint nálunk a jobbmódú tanyák, vagy a régi ud
varházak ; a finn talo elnevezés is az udvarház elnevezésének felel meg leginkább pl.:
Seppälän talo vagy Mustalammen ialo.
4
A mohos, füves, hepe-hupás földön könnyebben boldogulnak a szánnal, mint
a mienkhez viszonyítva kezdetleges kétkerekű szekerekkel. A széna összehordásában
is a szánnak van a legnagyobb szerepe.
Néprajzi Értesiiö
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fűrészt is a legritkább esetben. A borotva élesre köszörült fej
szével könnyűszerrel elvégzik a fűrész feladatát. A hasításhoz több éket
is használnak egyszerre. A kezdő hasítást fejszével ejtik és abba ütik
bele bunkóval az ékeket. A szétlöketett, de rostos szálkák által még
összetartó fát ismét fejszével szabdalják szét. A felaprított fát lazán,
nagy garmadába rakják, hogy a szél járja és száradjék. A nedves fá
ból ugyanis erősen vizes kátrányt kapnak
s azonkívül az ilyen fából rakott boksa 6
hoszszabb idő alatt is ég ki.
A felaprított és úgy-ahogy kiszikkadt
fából az égető verem fölé boksát raknak;
Az égető verem az erdő valamely széltől
óvott dombos helyén szokott lenni. Pl. a
Seppälä gazdaságbeli a lakóháztól kb. 1
km-nyire az erdőben volt, a Mustalampi
gazdaságé viszont közvetlenül a lakóház
mögött. A vermeket nem évről-évre ké
szítik ; egyik-másik verem 50—60 éves,
sőt még ennél öregebb vermek is vannak ;
mint adatközlőim mondották, a mustalampi
gazdaság verme is közeljár a 100 évhez.
Ezt a magas kort azonban csak a verem
helyére kell értenünk, mert a verem né
hány év vagy évtized elteltével annyira
megrongálódik, hogy alapos javításra
szorul.
A verem két részből áll : egy lapos
tányérszerű kerek mélyedésből (hauta),
amelynek az átmérője házanként változik,
Seppälä gazdaságban 7 m volt az átmérője,
míg a Mustalampi gazdaságban 12 m és a
legnagyobb mélysége 80—90 cm. A verem
másik része a tulajdonképpeni verem (kuoppa), földbe mélyesztett, kb. 1'50 mély
kerek üreg (4. ábra C, D;. Ennek az üreg
nek átmérője kb 120—1'50 m. Az oldala
agyaggal van kiverve. Mustalampi-i adat
1. ábra. 1 = a tőke kiszedé
közlőim szerint az ő vermük agyagos földbe
séhez használt vasrúd ; 2 =
van ásva, de még az ilyen veremnek az
továbbfolytató fejsze (jatkokiroldalát is tömőfaszerű fával jól megverege
ves); 3 = sebzővas (kolorauta).
tik, hogy sima és tömör legyen, nehogy a
— Werkzeuge der Teerbren
nerei.
kátrányt feligya a föld. Olyan helyen, ahol
laza, homokos földbe kényszerülnek ásni
a vermet, ott a verem falát máshonnét hozott agyaggal verik ki, sőt
nem egyszer deszkával is beborítják. A borító agyagba pelyvát nem
kevernek, erről nem tudtak adatközlőim, úgyszintén arról sem, hogy a
vermet kiégetnék, mint nálunk az egykori gabonás vermeket.
A verem széles kerek száját gerendázattal fedik be a következő
módon : levernek a verem fenekébe négy oszlopot (pafsas) (4. ábra 7-7.)
6

A finn neve : miilu.
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és azokra, valamint a verem peremére fektetik a két keresztgerendát
(Niskuspuu) (4. ábra 6. és 14-14.). A keresztgerendákra középre kerül a
két fedődeszka {Kansilauta) (4. ábra 4 és 13-13), valamint a véko
nyabb hasított keresztgerendák (Halisputt} {4. ábra 5. és 15.).-Az így begerendázott vermet régen csak nyirfakéreggel fedték be. Régen a vé
kony keresztgerendákat sűrűn egymás mellé rakták, agyaggal befedték
és arra nyirfakérget
terítettek. A mostani
vermeket
ritkábban
gerendázzák és hasí
tott deszkával fedik
be és arra kerül az
agyag borítás.
A verem felső,
tányér alakú részét
(4. ábra A) jól ledön
gölik, de nem mindig
agyaggal, hanem csak
•a helyben talált föld
del. Ennyiből áll az
egyszerű verem elké
szítése. Van azonban
olyan verem is, ame
lyeknek külön kifo
lyójuk (Renni, Ulosjuokkí) is van (4. ábra
ábra. A kátrányégetés szerszámai. 1 =seprő (Iuuta);
8). Rendszerint a nagy 2.
2 = lapogató (kola); 3 = kapa íkuokka); 4 = gereblye
átmérőjű vermeket
(harava) ; 5—6 = ásók (lapio). —• Werkzeuge der Teer
brennerei.
látják el ilyen kifolyó
val, vagyis az olyan
vermeket, amelyekbe
egyszerre nagy menynyiségű fát raknak s
abból annyi kátrány
ég ki, hogy a verem
többszörösen is meg
telne. A kifolyóval el
látott vermeket magas
partra kell építeni,
hogy a kivezető cső
nek a part oldalába
gádorszerű barlangot
ihalssi) (4. ábra B 3. ábra. Fahasító szerszámok. 1 = fejsze (kirves); 2 =
és Ö. ábra szemben
ék (kiila) ; 3 bunkó (nuija). — Werkzeuge der Holz
spalten.
levő üreg) lehessen
ásni. A gádor elejét
gerendákkal és oszlopokkal támasztják alá (4. ábra 12 = hirsi, 11 = patsas). A kifolyó a gádorba vezet; itt van elhelyezve egy dézsa (saauí),
amelybe a kátrány kifolyik. A kifolyót (Renni, ölosjuokki) úgy készítik,
hogy egy kb. 20 cm átmérőjű fenyőfát fejszével pontosan középen ketté-
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hasítanak. A Jeldarabokba azután fejszével 5—6 cm szélességű V alakú
csatornát vágnak. A két féldarabot ismét egymásra illesztik és sűrűn,jó szorosan, nyirfagúzzsal összekötik (4.
ábra E 16.). Az ilyen
módon elkészített ki
folyót a verem és a
gádor között ásott
keskeny csatornába
fektetik és a csatornát
azután jól betömik
földdel. A kifolyó vé
gébe dugót is készí
tenek, amellyel a ki
folyót bedugják s a
kátrányt időnként en
gedik ki.
A vermek, mint
már fentebb említet-,
tem, hosszú életűek,
így nem kell minden
4. ábra. Az égető verem keresztmetszete. A = a ve évben új vermet ké
rem tányéralakú kupás része (hauta) ; B = a kifolyó gádorja (halssi); C = a verem kátrányíelíogó gödre (kuop- szíteni, hanem csak
a régit rendbehozni.
pa); D = a gödör és gerendázata felülről nézve ; E = a
kifolyócső (ulosjuokki. renni); 1 = jegy (merkki); 2 = A rendbehozás abból
köldökfa (napakanki); 3 = kő, zárókő (kivi); 4 és 13 == áll, hogy a verem
fedődeszkák (kansilauta);• 5 és 15 = hasított gerendák
(halispuu): 6 és 14 = keresztgerendák (niskuspuu); 7 = tányérszerű mélyedé
oszlopok (patsas) ; 8 és 16 = kifolyó cső (ulosjuokki); 9 sét kitisztítják, kisep= dugó (korkki); 10 = dézsa (saavi); 11 — oszlop (pat rik és elegyengetik. A
sas) ; 12 = gerenda (hirsi); 16 = nyírfagúzs (side). —
tulajdonképpeni ve
Querschnitt der Brenngrube.
rem szájáról, a íedő
deszkákról lehordják
a múlt égetésből szár
mazó faszénport, tör
meléket, amit azért
raknak rá jó vasta
gon, hogy a víz belé
ne folyjon. Leveszik a
fedő deszkák négy
szögletes nyílásáról
<4.ábra 13-13.) a fe
dőkövet (4. ábra 3.)'
és ha netán víz csur
gott volna a verembe,
5. ábra. A boksa keresztmetszete. 1 = kő, zárókő (kivi); azt kimerítik.
2 = alapfák (peräpuu) ; 3 = fenyőzsindelyek (pare, paanu);
A rendbehozott
4 = köldökövezet (napatuoro); 5 = égőövezet (poltotuoro).
— Querschnitt der Schichtung.
veremre rárakják az
után a boksát. A bok
sa rakáshoz a következőképpen szerelik fel a vermet : a fedődeszkák
négyszögletes nyílására ráteszik a lapos zárókövet (5. ábra 1.) Azután a
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vermet kb. 80 cm hosszúra vágott íenyő rönkökből, zsindelyhasogató
malmokban (Pärehöyly) hasított íenyőzsindellyel íedik be, úgy, mint a
háztetőt : a verem közepén kezdve, körül rakva és kiíelé haladva a
verem pereme íelé (8. ábra és 5. ábra 3-3.). A íedőkő környékét kb.
fél méter körzetben nyirfakéreggel vagy papír kartonnal fedik be (Seppälän talo) és csak azután fenyőzsindellyel. A zsindely borítást nem
készítik el egyszerre, hanem csak annyit, amennyi egy gyűrű vagy öv
fa alá elegendő. Ha egy gyűrűt felraktak, akkor fedik be a következő
gyűrű alját.
Mielőtt megkez
denék az első gyűrű
rakását, efóbb egy
oszlopot (Napakanki)
állítanak a fedőkőre
4. ábra 2.). Az oszlop
magassága kb. 2 m,
a vastagsága 10—15
cm és felső vége ki
van hegyezve. A he
gyétől számítva lefelé,
kb. 40 cm-re, körül
be van vágva (4. ábra
l.és 5. ábra). Ehhez
a bevágáshoz, jelhez
igazodnak a boksa
rakása közben s a
boksa ennél a jelnél
magasabb nem lehet.
Az oszlop, köldök
oszlop
(Napakanki)
jelentőségéről csak
ennyit tudtam meg
és még azt, hogy ez
nemcsak a közép
pontja a boksának,
hanem a kátrány le
folyását is megkön
nyíti (I. pl. 5. ábrán
a lejtősen befelé ra
kott fákat !)
6. ábra.

A boksa r a k á s a ; a köldökövezet. (Renko,

A köldök oszlop Mustalampi talo). — Foto : Dr. Kovács L. — Aufstellen
der Schichtung ; die Nabelzone.
felállítása után meg
kezdik a boksa raká
sát. Először csak egy kb.- 2—2*5 m átmérőjű kört alakítanak, a zsindely
borításon, az alaphasábokból (peräpuu) (6. és 7. ábra), ezt a kört kezdik
telerakni az ú. n. káirányfáual {teruakset). Ez a boksa első övezete,
amit köldök övnek (napatuoro) neveznek. (5. ábra 4.). Megjegyzendő,
hogy a kátrányfát nem közvetlenül a zsindely borításra rakják, hanem
a z ú. n. alap-hasábokból (peräpuu, mondták teräpuu- nak is) egy sort
raknak alája. A 8. ábrán jól látszik balról a zsindely borításon az alap
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ábra. A boksa köldökövezete rakás közben (Renko, Mustaiampi talo). — Foto ;
Dr. Kovács L. — Die Nabelzone der Schichtung während des Aufbaues.

8. ábra. A befejezett köldökövezet; a fenyőzsindely borítás és afölött az ú. n,
alapfák. (Renko, Mustaiampi talo). — Foto: Dr. Kovács L. — Die fertige Nabelzone •„
die Bedeckung mit den Tannenschindeln, darüber kommen die sog. Grundstöcke-.
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vagy gyújtóiak lefektetése. Az első sor alapfát úgy igyekeznek elhe
lyezni, hogy belső végük lehetőleg a zárókövön feküdjék (5. ábra).
Ezért az első övezet alá rakott alapfákat nem rakják mindjárt sűrűn
egymás mellé, hanem ritkán, sugarasan, hogy 20—25 cm-re legyen a
külső végük egymástól. Erre a sor alapfára raknak aztán ismét, egyen
letesen elrendezve, annyi alapfát, hogy azok egymást érjék. Erre a te
rítésre kerül az első öv vagy köldököv
Az öv rakását egyszerre többen végzik ; férfiak, nők vegyesen. A
hasogatott fát gyermekek hordják a garmadából a rakok kezeügyébe.
Fahordásra ma zsákból készült alkalmatosságot is használnak (neve
kassi), de még használják a régimódi nyirfavesszőből készült fahordó
készséget is (kassi) (10. ábra A, B). A zsákból készült fahordó kassi

9. ábra. A kész boksa. {Renko, Mustalampi telő). — Foto : Dr. Kovács L. — Die
Schichtung ist fertig.

üzletben vásárolt rizskásás zsákból készült, úgy, hogy az oldal és fe
nék varrásánál kifejtették. Az így kapott téglalapalakú szövet két vé
gébe egy-egy botszerű fát varrtak (10. ábra B). Fahordás közben a két
gyerek az egyik-egyik botot fogja. Az az előnye ennek a zsákból ké
szült fahordónak, mint mondták, hogy a forgácsfa nem hull ki belőle.
A nyirfavesszőből font fahordó lényeges eleme a két végbot a
fogókkal vagy fülekkel és az erősen sodort héjasvesszőkből font háló
rész. Készítéskor előbb a négy hosszirányú kötelet fonják meg és fel
erősítik a botokra. A keresztköteleket a fahordó egyik sarkán kezdik
fonni és egy darabon belefonják a szélső hosszanti kötélbe, akkor a
végbottal párhuzamosan átviszik a fonást a másik szélre, de úgy, hogy
a két belső hosszanti kötéllel egybefonják. Az áthozott fonalat kb. 20
cm hosszan ismét egybefonják a szélső hosszanti kötéllel és az előbbi
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áthozott fonallal párhuzamosan visszaviszik a fonalat a kiinduló szélső
kötélhez. Abba ismét belefonják s ezt a műveletet így folytatják, míg
a keresztfonás el nem készül, (10. ábra A) Ezzel is két gyermek hord
ja a fát, de az is megtörténik, hngy egy felnőtt férfi maga is hord vele.
A köldök övet kb. 80—100 cm magasra rakják összefelé menően
(8. ábra) és a köldök fánál bevégezve a rakást. Rakják azonban úgy
is, különösen, ha kettőnél több övet raknak, hogy 80—100 cm magasra
rakják fel a köldök övet, de nem kerekítik be a tetejit, hanem befejezetle
nül hagyják és megkezdik a második öv rakását: a két övezetet együt
tesen kerekítik be. Amikor a két öv bekerekítődött, dombomra rakódott,
akkor kezdik meg a harmadik öv rakását. A második és az ezután követ
kező öveket égőövnek (poltotuoro) nevezik. Megjegyzendő, hogy mind
egyik öv rakása közben arra törekszenek, hogy a kátrányfákat héjas ol
dalukkal lefelé fordítva rakják a boksába, mert ha a héjas oldala lenne
felül a hasított fáknak, akkor azokon fennakadna a kátrány és elégne.
A fadarabok lejtős
fekvésére is nagy gon
dot fordítanak, mert a
vízszintesen fekvő fán
is fennakad a kátrány
és elég. A nem a
boksa centruma felé
lejtő fák pedig egye
nesen a befelé hala
dó tűzbe vezetik a
kátrányt s ezáltal
nagy
veszteséget
szenved a boksa. A
jól rakott boksában
minden fadarab a
boksa centruma felé
10. ábra. Fahordó eszközök. A = nyírfavesszőből font lejt és a külső övek,
fahordó (kassi); B = zsákból varrott fahordó. — Geräte az úgynevezett égő
zum Holztragen.
övek (poltotuoro) fa
hasábjai a belső övek
hasábjaihoz úgy csatlakoznak, mint a tetőfedő zsindelyek egymáshoz.
Egyikről a másikra folyik a kátrány. Különösen a belső övnek, az ú. n.
köldökövnek (napatuoro) a hasábjai kell, hogy jól lejtsenek és héjas ré
szükkel lefelé fordítva feküdjenek. Az övek alapfáinak (Peräpuu) az
elrendezése is ilyen elvek szerint történik.
Az egyes övek alapfáinak a belső végét felfektetik az előző övek
alapfáinak a végére. Az utolsó öv alapfáinak a külső végét ászokfákkal
alátámasztják és az övet úgy rakják, hogy az alapfák vége 25—30
cmre kiálljon a boksa alól (9. ábra).
A teljesen befejezett boksát végül lesimítják. A simítás abból áll,
hogy egy férfi kezébe veszi a bunkót, feláll a boksa aljára, kb. fél mé
ter magasra, háttal a köldökfának, vagyis a boksa közepének és a
lába alatt elkezdi verni a kátrányfa végeket a bunkó oldalával. Amikor
ebben a magasságban körül elsimította, beverte a favégeket, akkor egy
lépéssel (kb. 50 cm) feljebb lép. így bunkózza körül a boksát, amíg a
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tetejéig fel nem ér. Ahol a boksa oldala kupásnak mutatkozik, oda for
gácsot borítanak. A forgácsot vagy a zsák fahordóban hordják a ku

l i , ábra. A boksa befedése mohával és tőzeggel. (Renko, Mustalampi talo). — Foto :
Dr. Kovács L. — Die Bedeckung der Schichtung mit Moos und Torf.

\
pás helyekre vagy leggyakrabban egy füles, hasított fából készült ko
sárban. A kosár készítéséhez régen nyirfakérget használtak.

12. ábra. A boksa begyújtása. {Renko, Mustalampi talo). — Foto : Dr. Kovács L. —
Die Schichtung wird in Feuer gesteckt.

A simára elegyengetett boksát befedik. A fedés első mozzanata
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abból áll, hogy íiatal jegenyefenyő ágakkal íedik be a boksát. A fenyő
ágak kb. 50—60 cm. hosszúak és széles, lapos ágak. A fedést úgy
végzik velük, hogy a boksa tetején a köldökfát körül rakják ágakkal,
úgy, hogy az ágak töve a köldökfát érintse, az ág hegye pedig lefelé
nézzen. Amikor egy sort így körül raktak, akkor rakják a követ
kező sort. Ezt a sort úgy rakják fel, hogy tövüket az előző sor hegye
alá dugják 10—15 cm-re. A boksát egészen befedik így ágakkal, csak
körül az alján — a földtől számítva felfelé — hagynak fedetlenül egy
méter széles sávot. Ezt a fedetlen övet is égőövnek (poltotuoro) neve
zik.6 A fenyőág fedés kb. 10 cm. vastag (10. ábra).
Amikor az ágfedéssel elkészültek, akkor következik a boksa lápi
mohával való befedése. A mohát valamely lápos helyen ásóval vágták

13. ábra. Megkezdik a kiégett boksa szétbontását. (Renko, Seppälä talo). — Foto :
Dr. Kovács L. — Die Auseinanderlegung der ausgebrannten Schichtung.

ki. Mindenekelőtt egy jó méter átmérőjű darabot vágtak ki kerekre.
A sok gyökér által jól összetartó, mintegy 20 cm. vastag kerek moha
lepényt két férfi rúdra vette és úgy vitték vállon a boksához és a boksa
tetejére tették, úgy, hogy a köldökfa éppen a mohalepény közepén
jött ki. A mohalepény folytatásaként laza mohával fedték be a fenyő
gally borítást. Ezt a mohát is vizenyős helyen szedték, de nem volt
olyan sötét kávészínű mint, az előbbi és gyökerek által át-meg átszőtt tőzeg
vagy gyeptéglaszerű, hanem inkább a háztetőmohára hasonlított. Bevégez
vén a fenyőágak befedését, az égő vagy gyújtó sáv befedése következett.
Ezt az egy méteres sávot ugyanolyan lápimohával fedték be, mint ami
lyent a boksa tetejére tettek, csak ez alkalommal téglalap alakúra vágAz égő öv ez esetben a boksa begyújtó övét jelenti.
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ták a mohát és úgy fektették a boksára, zöld részével lefelé (10. ábra).
A boksa legtetejét fedő kerek lápimohalepényt is zöld részével lefelé
fektették a boksára. Az égő öv fedésére való moha kockákat szekérrel
vagy rúdon szokták a boksához hordani, míg a fenyőágakra rakott laza
mohát kosarakba szedték, esetleg a kassi nevű fahordót használták azösszegyüjtött moha hordására.
/
Az ekként, mohával és fenyőágakkal befedett boksát végül a boksa
mellől felásott földdel, mintegy két-három ujjnyi vastagon beborították;
lapát hátával jól lela
pogatták. Nagyon fontos,
hogy a föld porhanyós
legyen, különben nem
zárja jól el a boksát. A
föld rendszerint porha
nyós is, hiszen az előző
évek égetéséből vissza
maradt kiégett, szén
porral keveredett föld
alkotja a verem tányér
alakú részét.
A tökéletesen be
fedett boksával azután
megvárták az alkonyatot
és akkor gyújtották be.
A begyújtás nyírfakéreg
segítségével történt. Szá
raz nyírfakéreg csóvákat
raktak sűrűn
egymás
mellé a felászkolt alapfa
végek alá és sietve, kö
rül meggyújtották a csó
vákat (12. ábra). Nagyon
fontos, hogy a csóvák
egyszerre gyúljanak meg,
különben a boksa roszszul ég. Egyik helyen
behatol a tűz, a másik
helyen visszamarad és
ennek következtében a
kátrány elég. Kárbavész 14. ábra. A zárókő, illetve a kátránygödör szájá
a fáradság.
nak kitisztítása. (Renko, Seppälä talo). — Foto : Dr.
Egy 6—8 m át Kovács L. — Reinigung der Mündung der Teergrube.
mérőjű 1 '5—2 m magas
boksa négy, négy és fél nap alatt ég ki. Általában úgy intézik, hogy
hajnalon, vagy legalább is kora reggelen bonthassák szét a kiégett
boksát. Seppälä gazdaságban pl. hétfőn este gyújtatták be a boksát sa következő szombaton reggeli 5 órakor bontották szét. A nagysága
ennek a boksának a következő volt: 6 m átmérő és 2 m magasság.
Az égő boksát egy pillanatig sem hagyhatják magára, mert könynyen kigyulladhat. A tűz hol itt, hol ott gyakran kibújik a boksa olda-
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Ián és lángra kap. Az ilyen kibúvó lángot azonnal el kell nyomni.
Erre a célra használják a lapogatót (kola) (2. ábra 2.), amely lényegé
ben egy kb. 2 m hosszú nyélre erősített négyszögletes deszkalap, Az
őrködő ember körül-körül járja a boksát és ahol látja, hogy a füst erő
sen tör elő, azt a helyet a lapogatóval meglapogatja, hogy a meglazult
föld és a mohatakaró a roskadásból származó rést eltömje. A boksa
égés közben állandóan roskad. Eleinte körül az alja széle, majd a válla
és végül a teteje; aszerint, ahogy a tűz halad befelé. A roskadás egy
úttal jelzi azt is, hogy a boksa szabályosan ég-e.
Ahol a lapogató nem segít a lángot elfojtani, oda egy-két lapát
földet tesznek. Vizet sohase használnak a láng eloltására.
Az esetben, ha 4—5 övből álló igen nagy boksát raktak, szokták
az égetést úgy is végezni, hogy
amikor egy öv leégett, azt le
bontják és újra elzárják a
boksát. JA műveletet gyorsan
kell végezni, különben lángba
borul a boksa. A lebontáshoz
kapát, ásót és vasvillát hasz
nálnak. A kihányt faszenet
vízzel permetezik be, nehogy
meggyulladjék. A vizet fadézsával (saavi) vízhordó rúd
dal (korento) vállon hordják
(16. ábra). A permetezés úgy
történik, hogy egy nyírágseprűt (Luuta) belemártanak a
dézsába és azzal paráholják
a szenet.
Az ilyen égetési mód
nak az az előnye, hogy sok
kal gyorsabb az égetés, de
jobban is el lehet égetni a fát
s így jóval több kátrányt kap
15. ábra. A fedődeszkák felnyitása és a kát
rány kémlelése. íRenko. Seppälä talo). — Foto : nak. Hátránya, hogy több em
Dr. Kovács L. — Die Öffnung der Deckbretter bert foglalkoztat, mert a ki
und die Untersuchung des Teeres.
égett övek lebontását gyorsan
kell végezni, azonkívül koc
kázatos is, mert ha nem vigyáznak, könnyen lángralobbanhat a boksa
és sok kár eshetik benne. Éppen ezért csak nagy ritkán égetnek ilyen
módon.
Az egyfolytában kiégő boksát arról tudják meg, hogy kiégette-e
már, hogy a boksa mintegy a fele, egyharmada magasságra roskadt
össze és a roskadás lassan megszűnt. Megállapodik a boksa. így
hagyják még egy jó félnapig és csak akkor kezdik el a kibontását. A
kibontás éppen úgy történik, mint az övenként égő boksa kiégett övei
nek bontása: hárman-négyen körülállják a boksát villával, lapáttal és
gereblyével. Nagyon gyorsan kell dolgozni, nehogy a szén lángra gyulladjék. A szenet szétteregetik és a fenti módon vízzel bepermetezik. A
bontást kellemetlenné teszi a hőség, a nagy füst és gőz, ami a szénből
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árad (13. ábra). A szenet egyelőre csak szét terítik és csupán arra vi
gyáznak, hogy lángot ne kapjon. A legfontosabb most a verem szá
jának a kikeresése és kitisztítása (14. ábra). Eltakarítják előbb lapáttal,
majd seprűvel a záró kőről és a fedődeszkákról a törmeléket és a
port. Ilyenkor derül ki, hogy jól helyezték-e el a záró követ, maradt-e
alatta elég rés a kátrány lefolyására, vagy eldugult a lefolyó nyílás, a
kátrány megrekedt és elégett. A kifolyóval ellátott vermeknél (Halsihauta) ezt a hibát hamarabb észreveszik abból, hogy folyik-é a ki ve
zetőn a kátrány vagy sem.
A kő kikeresése után felveszik a fedődeszkákat és megvizsgálják
a kész kátrányt. Egy simára faragott gömbölyű botot mártanak a ve
rembe gyűlt kátrányba és egy kevés ideig bennhagyják s akkor ki
emelik. A botra rátapad a kátrány és így meglátják, hogy milyen a
színe és a sűrűsége. A jó kátrány színe vöröses csokoládébarna. Egy
úttal azt is megállapítják, hogy mennyi a kátrányon az ú. n. felsővíz
(ylösuesi). Kétféle víz gyűlik össze u. i. a veremben : a felsővíz és a z
alsóvíz (aluvesi), mint
a név is mutatja, az
egyik a kátrány tete
jén, a másik az alján
gyűlik össze. Az al
sóvíz sárgásbarna híg
folyadék, a felső sű
rűbb és barnább szí
nű ; mennyiségre jó
val kevesebb, mint az
alsóvíz. A kátrány ál
talában, ha jól égett,
egy tizedrész vizet tar 16. ábra. Vízhordó dézsa (saavi); a vízhordórúd neve:
talmaz. A kifolyóval
korento. — Wasserzüber und Stange.
ellátott veremből, amilyen a Mustalampi gazdaság verme (4. ábra), az alsó kátrányvízből
csak nagyon kevés folyik ki a kádba, vagy közvetlenül a hordóba,
mert bedugják a kifolyót és csak időnkint csapolják meg a vermet, ilyen
formán az alsóvíz a verem alján gyűlik össze. A felsővíz azonban
mind kifolyik. A hordóban ugyancsak különválik a kátránytól az alsó
és felsővíz. Minél kevesebb víz van a hordóban, a kátrányért annál
többet fizetnek. (Ma leginkább a vegyi gyárak és a fafeldolgozó üze
mek vásárolják a kátrányt. 30 literjéért 1938-ban 100 finn márkát ka
pott a termelő.) Egy 6 méter átmérőjű, 2 méter magas boksából köze
pesen 1000 liter kátrányt nyernek, ha a boksa fatuskóból volt rakva.
Rendes körülmények között egy-egy tavaszon nyolctíz boksát égettek pl.
a Seppälä gazdaságban.
A kész kátrányt a kifolyó nélküli vermekből ki kell meríteni. A
kimerítésre kétféle eszközt is használtak. Használtak egy 140 cm hoszszú rúdra erősített ú. n. kátránydézsát (Tervakiulu) (17. ábra 4.). Ez a
dézsa négy liter űrtartalmú, faabroncsos fenyőfa edény. Általánosan
használt azonban még ma is a nyírfakéregből készített merítő, a liutti
(17. ábra 3.). Ezekhez a mentőkhöz tartoznak a tőtikék. Kétféle is van.
Az egyik fenyődongából készült faabroncsos kb. 5 literes edény (finn
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neve Kippo), amelynek az alján a hordó nyílásába illeszthető kiíolyó
van (17. ábra 1.). A másik egy darab fából vésett, kifolyó csővel el
látott kis vályú (Ratii) (17. ábra 2.).
Ma már sok a vashordó, de még van régi mintájú fahordó {tynnyri)
is. A fahordók nem dombos oldalúak, hanem henger alakúak, mint a
vashordók. Fenyőfából készülnek és a két végükön vannak megabron
csozva, rendszerint faabronccsal. Vannak 8 és 10 abroncsos hordóki
Mint adatközlőim elmondották, régen a hordókat házilag maguk készí
tették. Ma olcsók és tartósak a vashordók és inkább azt veszik. A fa
hordók általában 100 literesek (18. ábra) és az aknájuk, a maiaknak,
az oldalukon van.
A kátrányégetéskor kapott faszenet a kovácsoknak adják el. A
félig kiégett fát pedig feltüzelik. Az
alapfák ritkán égnek el, de a köl
dök övben is marad sok égetlen fa.
Megjegyzendő még, hogy a
baksa begyújtása estéjén a fiatal
ság egybegyűl annál a háznál, ahpí
a boksát gyújtják, egyik-másik ze
neszerszámot is hoz magával és
vidám tánc folyik egész virrada
tig. A tánc színhelye valami pajta.
A háziak nem szokták megven
dégelni, Seppälä és Mustalampi
gazdaságokban legalább is nem
vendégelték meg a fiatalságot sem
enni, sem inni valóval.
*
A kátrányégetésnek Finnor
szágban nagy múltja van.7 Több
mint 300 éven keresztül nemcsak
a finn gazdasági életnek, de a svéd
államháztartásnak is egyik legfon
tosabb tényezője volt a finn kát
rány kivitel.
A finnek ugyan értettek már
mostani hazájukba költözésük ide
17. A kátrány hordóba töltögetés esz jén is a kátrányégetéshez. Ezt bi
közei. 1 = lőtike (kippo) ; 2 = tőtike
(ratti) ; 3 = kátránymerítő nyírfakéregből zonyítja a kátrány finn neve : terua
•(liutti); 4 — kátránymerítő dézsa (terva- is, amely Thomsen szerint litván
kiulu). — Schöpfgeräte.
kölcsön szó,8 e szót a finnek még
mai hazájukba való költözésük
előtt vették át, de *< magyarázzák úgy is, hogy régi germánból való
.kölcsönzés.9 A szó előfordul más finn nyelvekben is pl.: észt: tbrv ;
7
Az alábbi összeállítást Kustaa Vilkuna kitűnő kultúrtörténeti tanulmánya alap
ján készítettem: Suomen päävientitavara terva, (A kátrány, a finn íőkiviteli anyag)
Suomen kulttuurihistoria III. lyväskylä-Helsnki (1935). 108—122. 1.
8
U. T. Sirelius: Suomen Kansanomaista Kulttuuria II. Helsinki (1921). 51. I.
9
I. Manninen: Suomen Suku III. Helsinki (1934). 177. 1.
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yepse : terv ; lív: tera.10 Manninen szerint a finnek már az ősfinnkorban ismerték a kátrányégetést, jóllehet a keleti finnek közül csak
a zürjénektől van erre adatunk az obi ugorok nem ismerik ezt a
mesterséget s a kátrányt ,zurjen vagy „oroszgyantának" nevezik.11
Sirelius ebbből arra következ
tet, hogy az obi ugorok ko
rábban is, mint jelenleg is, a
gyantát használták vízi jármű
veik tömítésére.12 Valószínű,
hogy az ősfinnkorban a finnek is
gyantával vízhatlanították csó
nakjaikat. Vilkuna pl. a követ
kezőket mondja: „A kátrányt
gyaníthatólag éppen olyan rég
óta tudják készíteni, mint ami
lyen régen készítik a deszkák 18. ábra. Fenyődongákból készült kátrányos hordó, (tervatynnyri). — Teerfass.
ból illesztéssel alkotott csóna
kokat, s ennek az eljárásnak a
kezdete évezredekre nyúlik vissza a csónak összeeresztéséhez gyantát
olvasztottak kátránnyá és szurokká."1*
A kátrányégetés feltalálása bizonyára a
gyanta olvasztással kapcsolatos és min
den bizonnyal igen régi technika. Plinius pl. így ír : „A kátrány Európában
erdei fenyőből (pinus silvestris) égetődik hajók kenésére és sok más szük
ségletre".14
A finn kátrányégetésnek is a ha
józás, mégpedig a felfedezésekkel megin
dult nagymérvű hajóépítés volt a kifej
lesztője. Az 1600-as évektől kezdve finn
kátrány és szurok nélkül nem épül hajó
sem Angliában, sem Hollandiában, sem
Franciaországban. Ettől az időtől kezdve
a finn kátrány világkereskedelmi olcsó
tömegcikk, amelyért eljárnak Stock
holmba a hajózó népek kereskedői.16
19. ábra. Kátrányégető területek
Finnországban az ú. n. kátránytár „Eltekintve attól, — írja Vilkuna — hogy
társaságok idején. E. E. Kaila sze a kátrány ára később emelkedett és el
rint. K. Vilkuna után (Suomen kulttu- kezdték égetni a kátrányt Amerikában,
urihistoria III. 112. 1. 34. ábra. — Archangelszkben és Franciaország ma
Gebiete
der Teerbrennerei in
Finnland zur Zeit der sog Teer gas homokföldjein is, Finnország mégis
megmaradt az egész vitorlás- és fahajó
gesellschaften.
korszakban a világ legfontosabb kátránytermelő helyének". 16
10
11
12
13
14
15
16

I. Manninen: i. m. 177. 1.
I. Manninen : i. m. 177. 1.
U. T. Sirelius: i. m. II. k. 49. 1.
Kustaa Vilkuna: i. m. 119. 1.
U. T. Sirelius: L m., II. k. 51. 1.
Kustaa Vilkuna i. m. 108. I. és kk.
Kustaa Vilkuna: i. m. 108.
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„Még az 1500-as évek közepén a kátránykereskedelem kicsi volt.
Olaus Magnus egyenlő értékűnek tartja a nyírkéreg és a kátránykivi
telt és az 1550-ik évből megmaradt számok mutatják, hogy a kivitt
hordók száma csak száz. Azonban a század végén Turku és Viipuri
kivitele többezer hordó, amiből látszik a kivitel gyors emelkedése.
1640-ben Finnország három kiviteli városa: Turku, Helsinki és Viipuri,
kivitele értékének a kátrány bőségesen kiteszi a felét; 1647-ben egye
dül Viipuriból elhajóztak 54.000 hordót,
ami több volt, mint az egész biroda
lom kátránykivitelének a fele . . ."17
Tekintve, hogy a kátrány a svéd
állam ilyen fontos kiviteli cikkévé vált,
az állam igyekezett abból minél na
gyobb hasznot húzni. Az árak azonban
igen ingadoztak, mert a kátrányterme
lés nem volt sem egyenletes, sem pedig
egyformán jóminőségű. Nagymértékben
hamisították is, pl. hozzákeverték a kát
rányvizet, jeget tettek a kátrányba, ho
mokot vagy trágyát kevertek belé, eset
leg a hordó belsejére vizet fagyasztot
tak vagy pedig a hordó dongát hagy
ták belül igen vastagra.18 Ezért aztán
az állam a kiviteli városokban kátrány
ellenőrzést szervezett, majd pedig el
adta 1648-ban 20 évre a kátrány elárúsítási jogát a Norlandi Kátrányke
reskedő Társaságnak (Norlannin tervakaupakompania) ezután egymásután
20. ábra. Kátrányégető területek az néhány kátránykereskedelmi társaság
Uusikaupunki béke után. A feketé- birtokolta az egyedárúsítási jogot, míg
vel ábrázolt terület mutatja Pohjan 1689-ben a kátránykereskedő
társaság
maa égető területét az 1750-es évek (Tervakauppaseura) nyerte el a jogot és
ben ; a keresztvonalkázott területre a
kátrényégetés a század utolsó felében meg is tartotta 1712-ig, mialatt óriási va
terjedt ki, a fehér vonal a kátrány- gyonra tett szert. A kereskedő társa
égetés nyugati határát mutatja a szá ságok megszervezték és hatalmassá fej
zad végén. A ferdén vonalkázott fol
tok a négy Dél-finnországi, valamint lesztették a kátrányégetést; az 1600-as
a Saarijärvi kátrányégető területet áb évek végén 50.000-70.000 hordó volt
rázolják. — E. E. Kaila szerint. K. a kivitel, míg a 18. és 19. század for
Vükuna után. (Suomen kulttuurihis- dulóján elérte a 208.600 hordót.19
toria III. 113.1.35. ábra). — Gebiete
Az égetés fő terű léte az 1700-as
der Teerbrennerei in Finnland
nach dem Frieden von Uusikau évek elejéig Belső-Finnország volt: a
punki, in 1750-er Jahren.
Saimaa és a vele kapcsolatos vízvi
dékekhez közeleső területek. A Botteni
öböl partján az ú. n. Pohjanmaaban, Turku környékén és a Finn
öböl parti tájain csak elenyésző csekély kátrányt égettek (19. ábra).
Ennek a nagy belső-finnországi termelésnek a kiviteli helye Viipuri volt.
17
18
19

Kustaa Vilkuna
Kustaa Vilkuna
Kustaa Vilkuna

i. m. 109. 1.
i. m. 109. 1.
i. m. 110. I. és kk.
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mint az említett vízvidék legkönnyebben megközelíthető tengeri kikö
tője. Azonban a svéd-orosz háborúkat követő Uusikaupunki békében,
1721-ben, Viipuri az oroszoké lett. Ettől az időtől kezdve a kátrány
termelés Belső-Finnországban hanyatlásnak indult, mert elvesztette a jó
kikötőt ;20 a kátrány ugyanis abban az időben fennállott szállítási ne
hézségek költségeit nem bírta el, csak az olcsó vízi utón lehetett szál
lítani.
Az 1750-es évektől kezdve hatalmas fejlődésnek indult a Pohjanmaai terület kátrány égetése (20. ábra), míg a belső-finnországi égetés
teljesen elpusztult. Ennek a jelenségnek az oka egyedül a jó vízi köz
lekedés. Pohjaumaa lapos, sík vidékén a folyók sűrűn futnak a Botteni
öbölbe. Ezeken könnyű volt a kátrányt a tengerparti városokba eljut
tatni. Sokszor csak beledobták a hordókat a vízbe (pl. a Kyrö és Lapua folyókba21) máskor pedig csónakokban úsztatták lefelé. Dél-Finnor-

21. ábra. Árok, vagy hosszúkás kátrányégető verem. Zűrjén kátrányégető verem.
U. T. Sirelius : Suomen kansanomaista kulttuuria II. 51. 1. 49. ábra. — Eine längliche
Teerbrenngrube.

szagban pedig az ú. n. Salpauselkäken keresztül haladt a forgalom,
amely moréna sáncok mindenütt több sorban állták útját a közleke
désnek, így a magas szállítási költségek lehetetlenné tették a kátrány
égetést. Dél-Finnországban ezek szerint sokkal jövedelmezőbb volt
az égető gazdálkodással történő földművelés. A Finn öböl partján
pedig, ahol a közlekedésnek kevesebb akadálya lett volna, ott meg
a fát értékesebb termékké dolgozták fel ; rendszerint deszkává, ge
rendává vagy más hasított faáruvá, de faedényeket és dobozokat is
készítettek fából. Ami kevés kátrányt a volt belső-finnországi kátrány
égető területeken vagy a 20. ábrán jelzett három kis déli területen égettek, azt nagyobbrészt helyben használták el, vagy pedig a fölösleget
20
31

Kustaa Vilkuna : i. m. 116. 1.
Kustaa Vilkuna : i. m. 115. 1.
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behordták a parti városokba, ha sóért, vasért stb. mentek. Megjegy
zendő, hogy a Kátrány Társaság monopolizálta a sót is, a legfonto
sabb finn behozatali cikket.22
A kátrányégetés virágkorában igen fontos mozzanat volt az erdő
foglalás, égetés céljára. A foglalás épp úgy történt a gazdátlan erdő
rengetegben — írja Vilkuna többször idézett művében — mint ahogy
az égető gazdálkodás esetében : ki-ki lefoglalt magának egy darabot az •
erdőből. A lefoglalás módja az égető gazdálkodás alkalmával úgy tör
tént, hogy a használatra kiszemelt terület határán a fa kérgébe jeleket,
jegyeket róttak, ami mutatta, hogy a területet valaki már elfoglalta ;
nagyobb bizonyosság okából a terület határán néhány fát is ledöntöt
ték.23 A területet addig tartották birtokban, amíg a fa tartott rajta.

22. ábra. Köralakú kátrányégető vermek. 1 = nagy átmérőjű lapos verem ; 2 =
kis átmérőjű mély verem. /. Manninen után (Suomen Suku III. 178. 1. ábra jelzés nél
kül). — Kreisförmige Teerbrenngruben. 1 = flach mit grossem Durchmesser,
2 = tief, mit kleinem Durchmesser.

A lefoglalt területen azonnal elkészítették az égető vermet. Két
féle típusú verem volt. Az egyik az ú. n. árok vagy hosszúkás verem
(finn nevén Kuurnahautá), a másik a köralakú vagy tányéralakú ve
rem (finn nevén Suppilohauta). Az árok alakú verem lényege a föld
be, rendszerint partoldalba lejtősre ásott árok, amit kibélelnek fenyő
kéreggel, belerakják az égetendő fát, majd befedik a berakott fát fe
nyőkéreggel, úgy, mintha be volna pólyálva. Erre a kéregpólyára ke
rül azután a föld, de a hosszúkás boksa mindkét végét fedetlenül hagy
ják (21. ábra). Az ilyen boksa begyújtása mindig a boksa felső végén
történik. Az árok alakú boksa építésekor nagy gondot fordítanak arra,
29
23

Kustaa Vilkuna : i. m. 110. és 116. 1.
U. T. Sirelius : i. m. I. k. 242 1.
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hogy az árok magasabb vége az uralkodó szél irányába essék, ellen
kező esetben és szélcsend idején nem ég jól a boksa s ilyenkor egy
legyezővel kell a légáramlást elősegíteni.24 Ez a veremíorma ismeretes
a zürjéneknél, de előfordul — Manninen szerint — Finn-Karjaiában,
Svédországban és Inari vidékén, ahol a kolta lappok használják még
ma is. Svédországban nemcsak azokon
a helyeken íordult elő — írja Manninen
idézett művében — ahol az ú. n. er
dei finnek élnek, hanem a déli terüle
teken is (Skániban, Smálandban és
Västergötlandban) ; ezek szerint ez az
árokverem, mondja Manninen, régi keletűSvédországban és bizonyára nem a
finn telepesek honosították meg.2B Az
égetés ezekben az árokvermekben is
úgy történik, hogy a boksát a a felső
végén (t. i. lejtősen van építve valami
partoldalba) gyújtják meg. A tűz lefelé
halad s ugyancsak lefelé csordogál a
kátrány is, amit egy rövid bot segítsé
gével a boksa alsó végén ásott mélye
désbe helyezett edénybe vezetnek. A
kátrány u. i. a lejtősen fekvő és a bok
sába benyúló boton folyik végig. Az
égetendő fát vízszintesen fektetve rak
ják be a boksába. Az ilyen vermekben
égetett kátrányt a kolta lappok szélkát
ránynak (piegka-taru) nevezik,26 arra
való emlékeztetéssel, hogy az eféle ver
mekben csak szél segítségével lehet
kátrányt égetni.
A vermek második csoportjába a
köralakú vermek tartoznak. Ezek több
féle változatban készültek a kátrány
égetés történelme folyamán. A legré
gibb köralakú vermek aránylag kis át
ábra. Kéreghántolás, ú. n.
mérőjű de mély égetőtányérú vermek 23.
folytatás. /. Manninen után (Suo
voltak (1. pl. 22. ábrán a 2. sz. vermet.); men Suku III. 178. 1. ábrajelzés
a kátrány számára az égetőtányér alá nélkül. — Holzrindenabschälung.
felfogó vermet építettek — ilyenek az
Észak-karjaiában talált vermek, de hogy mikor használták azokat, arra
már senki sem emlékszik, írja Sirelius27 — a vermet agyaggal bélelték
ki és gerendákkal fedték b e ; a gerendákat ismét befedték" agyaggal
24
Ezt az égető vermet pontosan leírja /. Manninen i. m. III. k. 177. és 178. 1. A
mű második kötetének 340. lapján közli az általam is közölt zűrjén kátrányégető ver
met. Ugyanezt a vermet lásd még U. T. Sirelius, Suomen Kansanomaista Kulttuuria
II. k. 51. 1. a 49. kép.
25
I. Manninen : i. m. III. k. 179. 1.; U. T. Sirelius szerint Savóban és KözépFinnországban is ismeretesek az árok-vermek.
26
I. Manninen: i. m. III. k. 178. 1.
27
U. T. Sirelius: i. m. II. k. 53. 1.
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csak középen hagytak egy kis részt, ahol a kátrány leíolyhatott. Volt
olyan verem is, amelyet gerendákkal béleltek agyag helyett. A kerek
vermek másik íajtája, amikor a kátrányt nem verembe fogják fel, ha
nem az égető tányér alá csak egy kicsi kis gödröt u. n. szemet készí
tenek és abba beleépítenek egy elvezető csövet (1. a 22. ábrán az 1.
sz. vermet). Az elvezető cső egy gádorba vagy íolyosóba vezet. Ezt a
folyosót finnül ha/sstnak hívják s erről az ilyen vermeket halssihautának nevezik. A kifolyóval ellátott régi vermeket — mint ahogy ezt
fentebb már említettük — mindig valamely partoldalba igyekeztek
építeni, legtöbbször úgy, hogy a partoldal csak az egyik oldalát al
kotta az égetőtányérnak, míg a másik oldalát fagerendákból építet
ték meg (22. ábra 2. sz. verem). Hasonló verem képét közli Sirelius
E. Juvelius után 1747-ből.28 Az ilyen kis átmérőjű mély égetőtányérú
vermekbe csaknem állítva rakták be az égetendő fát (22. ábra 2. sz.
verem). A nagy átmérőjű, lapos égetőtányérú vermek, mint pl. a 21.
ábrán az 1. sz. verem, kb. az 1600-as évek utolsó negyedétől kezdve
terjedtek el; pontosan Juvelius tudomása szerint 1660 ban Kuortanceban egy Mursala nevű paraszt alkalmazta először azt az eljárást, hogy
az égetendő fát hosszában fektette az égatő tányérba. Ez az újítás
vezetett a lapos égetőtányérú vermek készítéséhez.29
A kifolyóval ellátott u. n. halsihauták Sirelius szerint igen régi ere
detűek, amennyiben Theophratos görög író is említ ilyent Macedóniá
ból.30 Bizonyára régiek a kifolyóval el nem látott, gerenda fedéssel
készült vermek is, amelyekre van adat Perm vidékéről és Bulgáriából
is. 81 Ez a távoli elterjedés a tipus magas kora mellett bizonyít.
Itt említem meg, hogy az általam leírt (4. ábra) égető verem a
tulajdonos állítása szerint s amennyire magam is meggyőződtem róla,
egyesítése a kifolyós égető vermeknek és a kifolyóval el nem látott
vermeknek. A Seppälä gazdaságban látott verem gödre nem volt kifolyóval
felszerelve, abból a kátrányt égetés után lehetett csak kimeríteni. A
Mustalampi gazdaságban lévő verem gödre azonban annak ellenére,
hogy elfért benne több hordó kátrány kifolyóval is fel volt szerelve.
A vermek fejlődési sorához tartoznak még a téglából épített mo
dern vermek az u. n. hyttik,32 ezek azonban már a magasabb techni
ka eredményei és a kátrányégetés lehanyatlása idején születtek. Ezek
a téglából épült égetők nagyon elterjedtek (a 1850-es évek táján) mert
mentesítették az égetőket a régi fajta vermekkel járó sok teendőtől.
Égetésre régen nem derék fát használtak — írja Sirelius — ha
nem „elszáradt fenyőfát, szétdöntötte fákat, tőkéket, gyökereket és más
hasonló anyagot."33 Juvelius is azt írja 1747-ben, hogy „nem használ
tak ugyanolyan és hasonlóan készített kátránynak való fát, mint most,
mert abban az időben nem vágtak gyantásított törzseket, hanem csak
a száraz, gyantás és könyék hosszú fenyő ághegyet használták (finnül
karója), amit kévécskékbe kötöttek és a kévéket állítva rakták az ége28

U. T. Sirelius : i. m. II. k. 53. 1. 51. kép. Ez a kép előfordul I. Manninennél
is, Suomen
Suku III. k. a 178. lapon.
28
Kustaa Vilkuna : i. m. 119. I.
30
U. T. Sirelius: i. m. II. k. 53. 1.
31
I. Manninen: i. m. 179. 1.
3í
Kustaa Vilkuna: i. m. 120. és 121. 1.
. •
33
U. T. Sirelius: i. m. II. k. 51. 1.
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tő verembe és nem ferdén, mint most szokásos." 34 „Az ilyen vermeket
nevezik — mondja Juvelius — Kötegvermeknek
(kimpuhauta)."
Amikor azonban a külföld egyre több és több kátrányt követelt,
hamarosan rátértek a derékfából való égetésre. A derékfát azonban előbb
gyantásítani kellett. A gyantásítás lényege az, hogy a fa kérgét lehánt
ják s a sebbzett részen összegyűl a gyanta. Sirelius a következőket
írja a gyantázásról (finnül kolominen, a fa megsebzése) — „A fa megsebzése vagy a fa kérgének eltávolítása, amely Karjaiában is már az
1600-as években ismeretes volt, régen tavaszi vetés után történt, ami
kor a fakéreg még nedvdús volt, azonban ez eltolódott azután kora
tavaszra. Eszközül a fejszét használták és használják még ma is az ágak
letakarítására és a sebzővasat (kolorauta 1. 1. ábra 3. sz.) valamint az
úgynevezett sebzést továbbfolytató fejszét (jatkokirves I. 1. ábra 2. sz.

24. ábra. A boksa fenyőágakkal való befedése. {Renko, Mustalampi talo). — Foto :
Dr. Kovács L. — Zudeckung der Schichtung mit Tannenzweigen.

amivel t. i. a következő évben a sebzést továbbfolytatják) Juvelius említi
a sebzést továbbfolytató vasat (jatkorauta), amely mind a két végén
fogantyúval ellátott kézi kasza. A fasebzésben akkor két szakasz volt:
a „tövelés" vagyis a fakérgének a tőtől számítva egy könyéknyi ma
gasságig való eltávolítása és a „nyakazás" vagyis a fakérgének olyan
magasságig való eltávolítása, amilyen magasságig felértek. A fa északi
oldalán hagytak azonban egy keskeny kéreg részt az u. n. „hátat",
hogy a fa ki ne száradjék. A következő tavasszal embermagasságig
hántolták a fát (az első évben ez esetben csak könyékig tövétől szá
mítva) ami után a fát ebben az állapotában három sőt négy évig is
állani hagyták, mert így jobban gyantásodott. A következő tavasszal
34

U. T. Sirelius : i. m. II. k. 52. I.
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(t. i. a 3—4 év után) amikor a hó még a földeken pihen, befejezik a
kéregsebzést (hántolás.) a sebzést folytató fejszével és ugyanakkor a z
emiített „hátat" is lehántják 35 (23. ábra). November és Január forduló
ján darabokra vágják a fákat (t. i. a kidöntött fákat) és a télfolyamán
az égető veremhez szállítják, ahol apróra szilánkolják. Tavasszal a z
olvadás idején történik az égetés. 36 A fának ilyen megsebzése más
honnét is ismeretes; pl. a Harz-hegységből az 1700-as évek elejéről
van adat a fakéreg részleges lehántására, de ott a fán támadt sebből
csak a gyantát szedték ki, a fát állani hagyták. 3 7
A nagy exportra történő égetés rengeteg fát használt fel, így az
erdő állományban is bizonyos változások, eltolódások állottak be. Kü
lönösen gyakori volt az eset Pohjanmaaban, úgy hogy a folyók alsó fo
lyása mentén elfogyott teljesen az erdő és ekkor a lakosok feljebb
hatoltak a folyó mentén, de csak az égető munkálatokkal, faluik, te
lepeik azután is a régi helyen maradt. Mindig csak a folyók mentén
haladt a kátrányégetés befelé az ország belsejébe, aminek az olcsó és
kényelmes szállítási lehetőség volt az oka. Vilkuna írja Salmenius
alapján, hogy 1754-ben pl. a Kalajoki vidéken a kerület alsó részének
a lakói 6—7 mérföldre is eljárnak a kátrányégető erdőkbe ; különösen
a kátrányégető vermek nevei tanúskodnak amellett, hogy a kerület
alsó részének a lakói messze fent a Kalajoki (Pohjanmaa,
Ny. Finn
országi terület a Botteni öböl mellett.) középfolyása mentén is építet
tek kátrányégető vermeket. 38 Ezek a távolra eljáró kátrányégetők volta
képpen már nomádgazdálkodást folytattak, amennyiben a koratavaszt
és nyár kezdetet a kátrányégető erdőkben töltötték a gerendákból
ácsolt földkunyhókban és csak a szénamunkára mentek haza. 3 9 Ami
kor a csónakkal való szállítás, a vízállás emelkedése folytán lehetővé
vált, 40 akkor az előző évi kátrányterméket, amit a folyótól távolabb
eső égetők a tél folyamán szánon szállítottak a folyó mellé, leúsztat
ták a folyó torkolatában lévő értékesítő helyre. 41 Volt úgy is, hogy a
folyó középső folyása mentén vagy még fentebb lakó égetők telente
levitték kátrányukat a folyó torkolatához és sóval, vassal puskaporral
stb. megrakodva tértek haza. A vízi út volt azonban a szállítás igazi
útja s a múlt romantikus emléke a mai napig megmaradt az Oalu folyó
mentén, ahol a kátránycsónakokban a menyasszony együtt utazott
vőlegényével a torkolati városba, hogy az esküvői kelengyét besze
rezzék. 42 A folyón való szállítás ha szép csendes volt az idő, mulat
ság volt, de ha feltámadt az ellenszél és hullámzott az amúgy is
zugokkal teli folyó, nagyon próbára tette a z úsztatok ügyességét, erejét
és bátorságát. 4 3
35
Később, hogy minél magasabbra hatoljanak a kéreg lehántásával, egyszerű
kétlábú, fának támasztható székeket is alkalmaztak. Ityent látunk a 22. ábrán is.
36
U. T. Sirelius: i. m. II. k. 52, 53. 1.
37
U. T. Sirelius : i. m. II. k. 53. 1.
3H
Kustaa Vilkuna: i. m. 118. 1. Vö. továbbá a 20. ábrán közölt térképpel.
:0
Kustaa Vilkuna : i. m. 118. 1.
40
A folyók u. i. még ezen az aránylag szelid tájon is tele vannak zúgákkal,
sellőkkel, amelyeken a kátrányszállító csónakok csak magas vízállás idején jutottak át
baj nélkül.
41
Kustaa Vilkuna : i. m. 118. 1.
42
Kustaa Vilkuna: i. m. 118. és K. T. Sirelius: i. m. II. k. 56. 1.
43
U. T. Sirelius : i. m. II. k. 56. 1.
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A Botteni öböltől keletre elterülő tájakon, a sok jó víziút követ
keztében óriásivá fejlődött a kátrányégetés, úgyannyira, hogy az állani
mindenfelé rendszabályokkal igyekezett a túlfejlődést meggátolni és az
égetést ezúttal máshol is erőteljesebbé tenni, az előnyös földrajzi adott
ságok azonban Pohjanmaat mindvégig a legelső kátrányégető vidékké
tették. Az erdő letárolását és fogyását a 20. ábrán közölt térképen kí
vül a legvilágosabban az igazolja, hogy azokon a területeken, ahol ma
erdők vagy szántók vannak, sűrűn találni elhagyott, beomlott kátrányégető
vermeket, tehát ott az erdőt egykor már ledöntötték kátrányégetésre. 4 4
A kátrányégetéssel kapcsolatos szokásokból a következőket közli
Sirelius : „A boksa begyújtása örömünnep volt. Amely jelentette a gon
dolatban már régen felcsillanó cél elérését (t. i. a meggyújtásig eljutott
boksát). A jelenlevők fáklyákkal, verejtékező fővel sürögtek-forogtak (a
boksa körül) mormogó hangot hallatva és lármázva ; a világos nyári
égbolt, kéklett a fejük fölött. Vidítóul kávé és pálinka járta." 4 5
Érdekes, hogy a kátrány nevét, amikor kezdett folyni a boksából,
nem volt szabad kiejteni. „Nem tudom babonából következik-é — írja
Juvelius — vagy valami más okból, hogy a kátrányt, amikor az el
kezd folyni a boksából, nem illetik a saját nevével, hanem azt ter
mésnek (vilja), jószágnak mondják. Amikor ennek az okát kérdeztem,
azt a választ kaptam, hogy „így kívánják" (t. i. nevezni). Egy másik
tudomás szerint a füstöt párának (Huura), gőznek kell mondani." 4 6
Ezt a nagymultú és a finn nemzetgazdálkodásban oly fontos népi
mesterséget a gőzhajózás feltalálása és nagymérvű alkalmazása a
hajózásban, egycsapásra tönkretette. „A c s a p á s kemény volt — írja
Vilkuna — mert a kátrányégetés korában a földművelést elhanyagol
ták, jóllehet másképpen gazdaságilag a nép jól megerősödött és a
művelődésben is előre haladt." 4 7 Azonban a kátrányégetés összeom
lása után csakhamar hozzáláttak az u. n. mocsárműveléshez, amely
Pohjanmaaban, a kyrö folyó kátrány égetésre alkalmatlan, fátlan terü
letén már korábban is járta. 48 Hozzáláttak a mocsarak kiszárításához
é s a tőzeglápok kiégetéséhez. Másrészt pedig ahol még volt erdő, ott
az égető gazdálkodásra tértek át, miként a Belső-Finnországi tájakon,
ahol a korábban virágzó kátrányégetést az Uusikaupunkii békével
megindult orosz térnyerés, főleg Viipurinak a jó kikötőnek az elvesz
tése tette tönkre.
*
Végezetül megjegyzem, hogy ezt a szerény dolgozatot nem te
kintem önmagáért valónak, hanem csupán a magyar kátrányégetés
feldolgozása előmunkálatának. Magyarországon eddigi tudomásunk sze
rint többfelé égettek kátrányt; az égetésben nagy szerepe volt a nyír
fának. Nyírfakéregből, Manninen szerint, nemcsak a régi gallok, de a fin
nek is égettek kátrányt. Ennek a kátránynak a neve finnül : tököttiä,
keletkarjalában : tötkiä (orosz n e v e : degot', é s z t : tökat, täydäs,
az
44
45
46
47
48

Kustaa Vilkuna :
U. T. Sirelius : i.
U. T. Sirelius: i.
Kustaa Vilkuna:
Kustaa Vilkuna :

i. m. 121. 1.
m. II. k. 54. I.
m. II. k. 54. I.
i. m. 119. 1.
i. m. 119. I.
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utóbbi szó a lett: deguts ; finn : 'tökötti'-ből származik).*9 A nyírfából
égetett kocsikenőcsöt, a kulimászt, a hajdúságban degfecnek, a székely
földön (Székelyszaldobos) degetnek hívják o0
Dr. Kovács László*
Teerbrennen in Mittelfinnland.
Das Teerbrennen spielte volmals eine sehr wichtige Rolle im Wirtschaftsleben
Finnlands. Abb. 19 und 20 zeigen die Gestaltung der Teerbrennereigebiete vom 17.
Jh. bis zum letzten Viertel des 19 Jhs. Das Teerbrennen entwickelte sich zuerst im
Bereich des Saimaasees und der mit ihm in Verbindung stehenden Gewässern infolge
der dortigen guten Wasserwegen. Nach dem schwedisch-russischen Krieg, im Frieden
von Uusikaupunki 1721, verlor Finnland, das damals dem schwedischen Staat unter
worfen war, die Stadt Viipuri, den Meerhafen für das Teerbrennen der Saimaa Ge
gend und damit gleichzeitig auch den in den Hafen führenden natürlichen Wasser
weg. Zwar ist der finische Teer damals schon ein unentberlicher Artikel der Weltwirt
schaft, dennoch erleidet das Teerbrennen der Saimaa Gegend zufolge der schwierigen
Versendung einen starken Rückfall und an ihrer Stelle gelangt Osterbotten (Pohjanmaa), die Gegend am östlichen Gestade des Bottnischen Meerbusens zum Vorrang.
Hier waren die Wasserwege noch vorteilhafter, als in der Saimaa* Gegend, nachdem
die Flüsse hier über flache Landschaften, von wenig Stromschnellen unterbrochen, in .
den Bottnischen Meerbusen fliessen. Diese glückliche Lage führte zu einer enormen
Entwicklung- der Teerbrennerei von Osterbotten, die im 18. Jh. zu einer der wichtigsten
internationalen Handelswaren Finnlands, ja sogar überhaupt des schwedischen Staa
tes wurde.
Abb. 20 veranschaulicht den Vorgang, wie das Teerbrennen, nach der Aufzehr
ung der Waldungen der Uferlandschaft, die Küste an der westlichen Grenze (auf der
Landkarte ein weisser Strich) verlassend, sich allmählich gegen Osten verschob. Die
Bewohner der Dörfer nahe zu den Flussmündungen, mussten von ihren alten Nieder
lassungen, die sie weiterhin behielten, weit den Flüssen entlang nach Osten . ziehen,
um ihren Handverk nachzukommmen. So entstand eine Art Nomadenleben an den
Orten, wo das Teerbrennen betrieben wurde. Die Leute verhessen schon im Spätherbst
ihre Dörfer und begannen das Aushacken des zur Teergewinnung nötigen Holzes und
die Versendung desselben in die Brenngruben. Das Brennen wurde beim Schmelzen
des Schnees begonnen, aber auch die Verletzung und Abschälung der Baumrinden
zwecks Harzgewinnung ging mit viel Mühe vor sich. Die Brenner wohnten draussen
in bescheidenen, in der Erde ausgehöhlten, aus Balken zusammengestellten Obdächern,
von wo sie erst beim Beginn der Heuarbeit in ihre Dörfer zurückekhrten. Wenn die
Brenngruben von den Flüssen weiter entfernt lagen, beförderte man die Teerfässer
über den Winter mit Schlitten zu den Flussufern, von wo sie zur Zeit des Hochwas
sers in Kähnen oder auf Flössen, gelegentlich auch direkt ins Wasser geworfen, zu
den Verwertungsplätzen bei den Flüssmündungen geschwemmt wurden.
In vorliegender bescheidener Arbeit haben wir von der Technologie der einst so
wichtigen volkstümlichen Teerbrennerei das beschrieben, was wir im Sommer 1938 in
Mittelfinnland, Tawastland (Häme), Kirchspiel Renko, in den Wirtschaften Seppälä
und Mastalampi vorgefuoden haben. Der Teer wurde hier noch auf alte Weise ge
wonnen, auch die Brenngruben waren noch ziemlich altertümlich und stammten vom
vorigen Jahrhundert her. Zum Teerbrennen werden heute nur Baumstöcke, Wurzeln
und Abfälle gebraucht, Harzgewinnung ist nicht mehr gebräuchlich. In den genannten
Wirtschaften werden jährlich 5—10 Schichtungen (miilu) verbrannt. Das Erzeugnis wird von
chemischen Fabriken abgekauft, oder auch zum eigenen Bedarf zurückgehalten.
Die Werkzeuge und das Verfahren bewahren noch manches von der alten Werk
zeuge dem sicheren Verfall entgegen, sowie auch das volkstümliche Teerbrennen, die
ser typisch finnische Erwerb, in kürzester Frist der Vergessenheit anheimfällt.
49
c0

I. Manninen: i. m. III. k. 180. 1.
Bálványosváralján (Szolnok-Doboka m.), továbbá Kidében, Bádokon, Csornafáján és Borsán (Kolozs m.) az efajta kocsikenőcsöt dohofínak hívták, ma már nem
használják, de a kocsikenőcsöt sokan még ma is így hívják. A kátrány szó ozmánli
török eredetű a magyar nyelvben. A kátrány fontos hadászati cikk volt a török hábo
rúk idején : nemcsak a várpalánkok tömítésére, a dunai hajók vízhatlanításéra hasz
nálták, hanem gyújtó lövedékek készítéséhez is.
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A régi tűzhely, ételek, étkezés.
(Gomba, Monor. Pest m.)

Mindkét község a kétbeltelkű, kertes települési .formát őrizte a
múlt század 80-as éveiig. A községet szérűskertek vették körül, ben
nük a jószágteleltetéshez való istállókkal. Az utcák legtöbb helyen
girbe-gurbák voltak, sőt Gombán, ahol még a földrajzi adottságok is
akadályozták, hogy a házak egyenes út mellett épüljenek, ma sincse
nek rendes utcák, hanem helyettük a különböző dombhajlásban, völgy
ben, partrészen elhelyezkedett házcsoportok nevei vannak használat
ban. A község két főrésze az Aszög és a Főszög. Ezekben van a Vár
át, Tómelléke, Cserkúttya,
Papárka,
Szarkaháza,
Kutyahégy,
Szutyok,
Három rúzsa, Szép
asszony
utcája,
Horgácsos, Kutya
szorító. A háztel
kek általában egyik
községben sem vol
tak elkerítve. Rit
kán találunk kutyafa vagy rakott
fal kerítést. Az utóbbin nyerges nádtetőcske futott vé
gig. A régi házkö
zösség
idejében
mindkét helység
ben teljesen egy
forma külsejű há
zak épültek. A ház
fal rakott vagy ve
reti. A tetőnek nyer
ges formája volt. A
1. ábra. Ágasfás, régi ház. (A leomlott végfal bekét végfal (1. áb
deszkázva.) — Altes Haus, das Dach auf Stütze ru
ra) mellett kívülről
hend. (Der zusammengestürtzte Teil der Wand mit
ágasfa állott, ez
Brettern bedeckt.) — Monor.
tartotta a gerincen
végighúzódó szelemenfát. A szelemen alatt a falon a mestergerenda
feküdt. Akadt azonban több ház, amelyiknél ez hiányzott. A vég
falaknál az eresztől kezdődőleg fölfelé a szelemenig szilfavessző
ből sövényt fontak. A sövénynek az alsó részét kívülről betapasz
tották, a felső részét leginkább szabadon hagyták. Itt levegőzött a
padlás. Csak később jött szokásba — az egész végfal betapasztása
után —, hogy a ház ormózatánál két szelelőlyukat hagyjanak. A ház
két, három, ritkábban négyosztatú. Kétosztatú volt aránylag a legke
vesebb. Ez általában a legszegényebb zsellérházak beosztása. (2. ábra
a.) Homlokfalán saroglyás ajtó (3. ábra) nyílott egy helységbe, ame-
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lyiknek első részét pitarnak, a hátsó íelét — ahol a sütés-főzés folyt
— kímíny-ajjának nevezték. A konyha szót csak az 50-es évektől
kezdve használja a nép. A pitarban, az ajtó mögött sötétlett a pallósszája ; egy kis létra volt hozzátámasztva. Ház végénél ebben az idő
ben még ritkán volt padlásfeljáró. A pitarból balra vagy jobbra — min
dig az utca felé — nyílott a ház (szoba). A pitarajtó és a házajtó közti
sarkot, sok helyen egy (50x50 cm tetejű, 70 cm magos) sárból rakott
pocik töltötte ki ; kendővel, rongy pokróccal takarták le. Ide ült le a
szomszédasszony, ha átlátogatott egy kis hírrel. A pitart a kéményal
jától mestergerenda választotta el. Ahol ez hiányzott, ott az épület
hátsó végfalától a ház (szoba) faláig fektetett vastag gerenda volt a
választó. A gerendát a tűzpatka felől, a közfalon kívül még egy kűláb

2. ábra. Régi házak alaprajza. H = ház, Ka '•*=> kéményalja, P = pitar, K = kam«,
Eh = első ház, Hh = hátsó ház, Ke — kemence, A — ágas, KI = kőláb, pó = pocik
(ülő), psz = padlásszéja, Kg = körösztgerenda, p = patka (tűz), k = katlan, Ap = asztalpatka, Rp — patka (rakodó). — Grundrisse alter Häuser.

is támasztotta (4. ábra). Anyaga mindig vályog, hogy kőből vagy tég
lából épült volna, arra egyetlen adat sincs. Kőművesek, akik sok régi
házat elbontottak, szintén nem tudnak róla. A kőláb mögött állott a
szelementtartó harmadik ágas, betapasztva a padlásig, hogy a tűzhely
szikráitól parazsat ne fogjon. Az ágas és a hátsó fal között, a közfal
mellett húzódott a fenti tűzpatka, mintegy 60 cm szélességben és 70
cm magasságban. Rajta, — a ház hátsó falához tapadva — a katlan.
A tűzpatkának kb. a közepére nyílt a kemenceszája, előtte a tévő.
Fölötte a falrészt füstösnek hívták. A tűzpatka alatt volt egy üreg, —
a patkalyuk — a kotlóstyúk, vagy a rőzse számára. (Közbevetőleg
megjegyzem, hogy ebben az időben egyáltalán nincs tűzhely a házon
kívül.) A tűzpatkával szemben, a végfal mellett még egy patkát csi
náltak rakodónak. A kettő között, az épület hátsó falához építve, volt
az asztalpatka, vagy kispatka. Kb. 80 cm magos, — tehát a másik
kettő közül kiemelkedett —, pereme 90x90 méretű, aljafelé keske-
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nyült, majd ismét kiszélesedett. Semmi emlékét nem találtam, hogy
valamikor tüzeltek volna rajta. Tésztagyúrásnál és hasonló műveletek
nél volt szerepe, továbbá, mint látni fogjuk, a régi parasztkonyha dí|szítéséhez is hozzájárult a rajtalevőkkel együtt.
A tűzhelynek a zárt része a házban (szoba) levő csonka-kúp,
vagy csonka-gúla alakú búboskeménce (kemence). 20 25 cm keskeny
é s kb. 60 cm magos patka vette körül. A patka hátsó fal melletti ré*
szét kuckónak hívták. A kuckónak a közfal felőli része, kis párna
szélességben, mintegy arasszal magasabb volt a többi résznél. Ennek
a neve pocik. Hasonlót találunk a kemence ellenkező oldalán. A kettő
közti kimagasodó rész a kemence válla. A ház közepe felé eső ke
mencesarkon volt egy kis kiugrás a mécses számára.
Nem tárgyaltuk még a tűzhely részei közül a tűzpatka és az
asztal patka fölé bo
ruló szabadhímínyt
(sövénykímínyt).
A
mestergerenda, a
közfal, a hátsó fal
é s a mestergeren
d á n meg a hátsó
falon keresztbefek
tetett vastagabb ge
renda tartotta. Ál
talában szilfaveszszőből fonták. Or
mótlan, oldalt la
pított harang for
mája volt. Belül,
ahol a füst érte,
kevés sárral ke
vert, marhaganéjjal tapasztották ki
és be is meszelték.
Két rúd volt benne
húsfüstöléshez. 1 A
kémény aliglátszott
ki a háztetőből. A
3. ábra. Saroglyás pitarajtó. — Niedrige Gittertür.
pereme
sohasem
Monor.
érte el a ház gerin
cét, így a ház udvaráról nem is lehetett látni, sőt a ház háta mögül
szemlélve is, a mai kéményhez szokott szem inkább macskabúvó,
szelelőlyuknak nézné. Ahol a tetőből kibújt, zsúpköteggel volt borítva.
A háromosztatú háznak (2. ábra b.) a ház (szoba) ajtajával szem
ben, még egy helyiség nyílt. Ennek kamra a neve. (Igen gyéren elő
fordult, hogy a kamraajtó nem a pitarból, hanem az udvarról nyílt.)
Ha csak lakásul használták, akkor az utca felőli helységet első ház
nak, vagy nagy háznak, a másikat meg hátsó hdz-nak, vagy kis ház
nak hívták. Az ilyen épület pitvarába már mindig két kőláb van. Ré1
A kevés sárral kevert marhaganéjnak az az előnye, hogy nem hullik olyan
könnyen akkor sem. ha vékonyan kenik.
...'.;
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gen, a házközösség idejében, a fiatal menyecskék, gyerekek helye ál
talában a hátsó ház. Ezek télen is gyakran ebben a fűtetlen helység
ben aludtak, az egész kicsi gyerek és az anyjának a kivételével. H a
azonban a szaporodó család már nem fért meg egy tűzhelyen, akkor
a kamarában, vagyis most már a hátsó házban még egyet csináltak,
az előbbihez teljesen hasonlót. A két tűzhely, illetőleg a kemencék
füstje, egy kéménybe ömlött.
A kétosztatú háznál a húst és a gabonát, azaz a bab, liszt, stb. —
félét a padláson tartották. A háromosztatúnál szintén így volt, ha a
kamrát hátsó házzá nevezték ki. Sok helyen azonban még egy hely
séget csináltak kamra számára. Ennek a z ajtaja mindig az udvarra né
zett. (2. ábra c.) Ez lenne a négyosztatú ház és vele a régi paraszt
házépítkezés elérte legteljesebb kifejlődését.
A konyha berendezése, szerszámkészlete abban az időben is a z
illető ház módja szerint
változott. Mindenesetre a
mai konyháéhoz viszonyít
va szegényes volt (5. áb
ra). Kétosztatú
házban,
szegény helyen a főzéshez
hegyes fazekak a pitarban
lógtak a kőiábba vert sze
geken. Űrtartalmuk 3—5
icce. Vászonfazéknak is
hívták őket, mert kívülről;
mázatlanok voltak. (Ké
szítési helyük után csakvári fazék a nevük.) Ezzeí
szemben a kívül is min
dig mázas, szélesaljú totykafazekakban,
csak raktá
rozni lehetett az ételt. Alat
tuk egy alacsony kis vízpa
don állott a víztartó favö4. ábra. Kéményalja. — Der unter dem offenen
Kamin befindliche Teil der Feuerstätte.
dör, mellette a paripaszájú
ivókorsó (Gomba).
A tűzpaíkával szembeni patkán sorakoztak egymás mellett a z
evéshez való kis tálak, vagy tálkák (a* tányér szót nem igen ismeri
még a nép ebben az időben) és a kés, jobbanmondva a v'állatarió;
ugyanis kése mindenkinek volt (férfiaknak). A tálkák fölölt a falat nagytálak (tésztakavaró), tésztaszedő,
csurgó, lábasok borították be. A
konyha cserépedényeit leginkább nem boltból, vagy vásáron, hanem a
ponyvás szekéren utcázó fazekastól cserélték. A kiválasztott e d é n y t
alku szerint egyszer-kétszer teletöltotték rozzsal, árpával. Mikor mire
volt szüksége a mesternek.
A kémény alatt a hátsó falon függtek a tűzhely vasedényei : egy
két bogrács, két kisebb, egy nagyobb serpenyő és két
kerektepszi.
Mellettük volt a két kanalas, az evőkanalak
és a kavarókanalak
szá
mára, továbbá a fa sótartó. A tűzhelyre rakott vasedények alját soha
sem takarították meg egészen a koromtól, ellentétben a vászonfaze-

A régi tűzhely,

ételek, étkezés

213

kakkal, amelyeknél a külső tisztántartásra is nagyon ügyeltek. Azt a
menyecskét, akinek a vászonedényei feketék voltak, hamar szájukra
vették a szomszédok, hogy: „Na esse fordíttya ki a fazekát!" (Roszszul íőz, nem íogy el az étel. Addig ugyanis nem lehet megtakarítani
a z edényt, míg étel van benne.)
A tűzpatka mellett, a füstös sarkába támogatva állottak a tüzelés
szerszámai: szenvonyó, piszkafa, csóva, A patkán, az ágas tövében
a csípó'uas-nak, íölötte a íalon egy-két uas/db-nak volt a helye.

5. ábra. (1—9) Konyhaszerszámok. (1) Rántásos serpenyő. (2) Vajas fazék. (3)
Fazék vizes uborka, libazsír, lekvár számára. (4) Vajköpülő. (5) Paripaszájú ivó
korsó. (6) Pálinkás bütykös v. korsó. (7) Hegyes-fazék. (8) Totykafazék. (9)
Csurgó és tésztaszedő. — Küchengeräte.

A konyha berendezéséhez tartozott esetleg még egy alacsony,
kis evőasztal, körülötte néhány gyalogszékkel.
Nagyjából ezeket a tárgyakat találjuk a régi paraszttűzhely kör
nyékén.
Nagyobb gazda házánál valamivel több edény volt, s ezenfelül
egy csomó olyan eszköz is akadt, amit csak az úri konyhán használ
tak, a népnél pedig az asztalpatkára kirakva a módot hirdette a belé
pőnek. Ilyen lehetett pl. egy cifra, aranyszegélyű, porcellán levesestál*
mindjárt mellette egy üvegkancsó és rézmozsár stb.
t ;
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Ezeknél a házaknál már nem szegeken, hanem a két kőláb (itt
már kettő van !) között a mestergerenda oldalán húzódó polcon, a fa
zekason voltak a vászon fazekak. A fazekas egyik végére egy nagyobb
serpenyőt, a másikra a vasfazekat
{kétfülű kisebb rézüst) tették. A
kettő közét kisebb, nagyobb hegyes és totyka-fazékkal töltötték ki.
Használatuk szerint (hegyes!) volt köztük levesésfazék,
víziy.elegítő-fa±ék, káposztásfazék
stb. A fazekak szájukkal kifelé fordítva feküdtek
végig a fazekason, s botot dugva beléjük rakták fel és vették le Őket.
A fazekas alatt sohasem használt disztányérok és bögrék lógtak végig.

5. ábra. (10—14) Konyha szerszám ok. (10—11) Vas
láb. (12) Pecsenyeforgató villa. (13) Paripaszájú ivó
korsó feje. (14) Sótartó. — Küchengeräte.

A konyhaeszközök folytatásaként (6. ábra) a kamrából, illetőleg a
padlásról megemlíthetjük a 16—18 iccés szakállas-fazekat
(lakodalmas
fazék, nagyfazék, takartosfazék).
Ilyen edény egy utcában csak kéthárom háznál kerülközött. Innen vándorolt a szomszédságba lakoda
lom, disznótor stb. alkalmával. Kamrában volt a helyük a vizes-uborka,
disznózsír tartására való csonkakúp alakú tfa) döböny-öknek
(döbön,
debeny). Az öregek zsír tartására jobbnak mondják a fabödönt a mai
bádogedényeknél. Azt állítják, hogy „a másik nyárra olyan finom lett
bennük a zsír, mint a halikra." Itt találjuk a kenyérsütés kellékeit: a
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6. ábra. Kamrabeli tár
gyak. (1) Tojásos kabak.
(2) Zsíros döbön. (3) Uborkás döbön. (4) Sótörő vasmozsár. (5—6) Takartos fa
zekak. (7) szalonnás lá
da. — Gegenstände der
Kammer.
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dagaszlóteknőt,
dagasztólábat
és a szitákat. Rendesebb háztartásban
mindig három szita volt. A legritkább szeműn a kenyér- és gölődinlisztet eresztették át. A középsőn a tésztához, a legíinomabban csak a
rétesnek valót szitálták. (Különben a rétesliszt mind a három szitán
keresztüljött.) A harmadik', második szita lószőrből, az első selyemből
készült. Nagyobb idetartozó tárgyak még a szalmából íonott, praehistorikus urna-formájú babos-, tojásos kabak, vasmozsár sótöréshez, famozsár máktöréshez (az utóbbi kettő nem minden háznál volt), to
v á b b á a lisztes-, húsos-, szalonnás-láda
(szekrény, Gomba),
Tűzrevaló.
A kemencét szárízík-kel (kukoricaszár), rőzsével és tőzeg-gel fű
tötték. A tőzeg marha-lóganéjból készült. Az istálló előtt elterítették a
ganéjt, meglocsolták kissé, pévával meghintették, s taposással össze
gyúrták. Azután ásóval négyszögletes darabokra vagdosva, kupacokban
megszárították. Ha sok ganéj volt, gyakran az egész rokonság taposta
a tőzeget. Kölcsönös segítéssel történt ez is, úgy mint az aratás vagy
a házépítés. Gombán, mivel erdőnek bővében voltak, trágyatőzeg -ké
szítéssel nemigen bajlódtak. A szegénység általában erdőről hozott
gallyal és kukoricatővel tüzelt, amit tavasszal, szántás után összegyüjtögetett a földekről. A kukoricatövet háton, h a m o a s b a n hordták haza.

Ételek.
Az ételeket az évszakok és a végzett munka minősége szerint
választották meg. Télen a nehéz, zsíros, sok hőt fejlesztő ételek voltak
soron. Igaz viszont, hogy mivel ez az évszak dologidőn kívül eselt,
ezért csak kétszer étkeztek naponta. Ezenkívül a nehéz ételek mellett,
a táplálék feldolgozásának megkönnyítésére, télen sok savanyú levest
fogyasztottak. (Itt említem meg, hogy az egész évi étrendben a húsnak
sokkal több szerep jutott, mint ma.) Tavasszal, nyáron, ősszel napjában
háromszer ettek, s a tej, szalonna, tészta, tésztaleves volt a főtáplálékuk.
Kivétel ezek alól a dologidő napjai: a kapálás, szénakaszálás, ara
tás, részben a nyomtatás és a szüret. Kapáláskor és szüretkor jobbat
főztek, de ilyenkor is csak háromszor ültek a bogrács mellé. A többi
alkalmakkor nemcsak jobbat, hanem napjában négyszer, néha ötször
is ettek. Pl. az aratás a dologidőnek legnehezebb szaka volt; meg
is szólták azt a gazdát, aki aratóinak nem főzetett rendesen Ebédre
krumplileves, bableves füstölthússal, utána tejbekása, uzsonnára pedig
aludttej kenyérrel járt ki a z aratóbandának. Ezeknek a z alkalmak
nak többnyire megvolt a maguk hagyományos étele : szénakaszálás
kor húsleves (marhahúsból), szüretkor (birka) gulyásos-hús
stb. Mind
ezeken kívül állott egész évben a nagy ünnepnapok és az ünnepi
alkalmak szokásos étrendje. 2 Ilyenkor minden valamennyire tehetős
háznál kenyér helyett kalácsot sütöttek az ételekhez. A falusi értelmi
ség mellett a nagygazdák is mindent megtettek egész éven át a gyom
ruk érdekében, s épen a „túlságos jól élés" következményeképen sok
volt köztük a gyomorbeteg A szorosabb értelemben vett népnél azon
ban az évi táplálkozás rendjét másképen mutatja a régi szólás-mon2
Mindkét liözség őslakossága református, magyar. Monofra az egri káptalan a
múlt sz. elején németeket telepített. Monor katolikusségának zömét ezek utódai alkot
ják. Gombán elenyésző számú rh. van.
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d á s : „Karácsonykó kalácsot, Húsvétkó kenyeret, Pünkösdkó, amit le
het." A szegényebbje ugyanis Pünkösdre már gyakran kifogyott az éle
lemből és várta az új életet.
Ünnepi ételek.
Karácsony :
Karácsony este káposztaleves,
vagy meggyleves
és
mákosguba.
Másnap lúdgége-leves, sülttyúk, vagy töltött káposzta, néhol disznónyelv.
Szilveszter :
Mákosrétes.
Újév :
Az uraknál ez alkalommal egészben sütött malac került magá
ban az asztalra. A hozzájuk társadalmilag legközelebb álló nagygaz
dáknál a sült malacot földarabolva tálalták föl és lencsefőzelékkel et
ték. Utána rétes volt. A J e n e s é t azért ették, hogy: a pénz megsoka
sodjék a háznál. A rétes is „megnyújtja a gazdaságot." A nép disznó
fejet főzött káposztalevesben. Gyakran ették a disznófejet gölődinnel
is. A fejet vízben, zöldséggel megfőzték ; mikor egészen megabálódott,
kivették és a lébe krumpli nélkül készült apró göíődint főztek, azután
a disznófejet fölszeletelve visszatették a levesbe. Sok háznál ecetes
vízzel leöntve, tormával külön ették. (A gölődin lisztjét a levesnek zsí
ros színével gyúrták meg.) — Újévkor tilalmas étel volt mindenféle
szárnyas, mert ez „kikaparja a gazdagságot a háztól", vagy mert „el
röpül a szerencse".
Farsang :
Paprikás tyúk és fánk. (Fánksütéskor nevetni kell, hogy a fánk
szép pántlikás legyen.)
Nagypéntek :
Kálvinista böjt. Ebédre pattogatott kukorica. Este mákostészta.
Húsvét:
Uraknál, nagygazdáknál bárányhús. 3 A népnél főtt tojás és sonka.
Pünkösd :
Piszketakart és túróslepény. (Pünkösdkor nem mindenütt készült
hagyományos étel.)
>
Tej.
Régen, amíg a nép magyar marhát tartott, télen az ételek közül
hiányzott a tej. Ugyanis a magyar tehenet elsősorban tenyésztési cél
ból tartották (tinónevelésre), a tejhaszon harmadrendű volt nála. Roszszul takarmányozták, s ez is oka volt annak, hogy télire rendesen el
apasztott.
A tejet nem itták bögréből ebben az időben, hanem levesszerűen
fogyasztották. Reggelije-vacsorája volt az egész családnak. Nagy cse
réptálba kenyeret aprítottak hosszú szeletekben, rászűrték a frissen
fejt tejet, s a közös tálból, vagy kis tálkákba szétosztva fölkanalazták.
A levest is gyakran tejjel eresztették föl.
3

Juhhús a népi táplálkozásban. Ethn. XLVI1I. évf. 199. o.
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A nyolcvanas években, a tarka marha beszivárgásával egyidejű
leg a nép „békávésodott". A tejet ettől kezdve íorralják vas-, vagy
cserépserpenyőben és bögréből isszák.
A tehénnek elles után többnyire megdagad a tőgye : íeszes lesz.
Ezért a z első tejet feszes fejnek hívták : „Olyan a' mint a rútság /"
(sárga genny = rútság). Ezt a tejet a tehén körmére íejték. Utána alá
eresztették a borjút. A második, harmadik napos, vagy egy hetes tej
ből — aszerint, hogy a gazdasszony mennyire volt finnyás — peszpitét csináltak. Totykafazékban mézzel (cukorral), sóval, búzaliszttel,
esetleg tojással kikavarták jól, hogy csomós ne legyen. Élesztővel ki
csit megkelesztették, azután zsírozott tepszibe öntve íolytatták a kelesztést a sütésig. — A tejet — ha rögtön íejés után nem használták el
— leborított köcsögökben betették a kamrába. (A tejes köcsögöket s ó s
vízzel, vagy feöcsögffónek a íőzetével forrázták. Köcsögfű sok termett a
pótharaszti homokokban.) A tej a köcsögben huszonnégy óra alatt
megaludt. Ekkor leszedték a színét, s a tejet cseréplábasokba öntve
fölmelegítették különböző hőfokra, aszerint, hogy a belőle nyerendő tú
rót mihez akarták használni. Ételre, tésztára való túrót gyengére,
rezgősre öntötték. Készítésekor épen csak „jó sütősre" melegítették a z
aludttejet, hogy a savó elváljon a túrótól. Melegítés után
túrósacskóba
rakva a lábas tartalmát, lecsurgalták a savót.
Volt egy tejtermék, amit a fiatalabbak már csak hírből ismernek :
a feeserú'-íúrú. Ehhez az aludttejet csaknem a forrásig hevítették ; más
szóval a túrót parázsra (szárazra) öntötték. Azután még külön is szá
rították, szétterítve abroszon, mint a tarhonyát szokták. Három-négy
n a p múlva, mikor a túró pimpósodni (penészedni) kezdett, megreszel
ték, sóval, vajjal, tejföllel simára összegyúrták (ha volt kéznél birgetejföl, akkor azt tettek hozzá) és egy lotykafazékba
beledomöcskölték.
A fazekat kantárba (ételhordó) téve kiakasztották az eresz alá Né
mely háznál nem szárították a túrót abroszon. Ilyen esetben kantárba
akasztás előtt a fazekat szájával lefelé egy deszkára állították, hogy a
túróból minden nedvesség kicsöpögjön. Az eresz alatt 7—10 nap alatt
megérett a túró és ha födetlenül hagyták, ennyi idő múlva már percent
benne a motoz. A fejési idő alatt állandóan csinálták a keserű t ú r ó t
különösen sok készült ősszel. Egész tavaszig, az új túróig ették, A
gyomrot a sok zsíros étel után jól rendben tartotta.
Az aludttejről leszínelt tejfölt kiköpülték vajnak. A kenyeret nem
kenték tiszta vajjal, hanem a kisütött vajba lisztet pergettek és a
tetejét leszedve a vajajját kenték kenyérre. A tetejéről leszedett szín
vajat kalácsba gyúrták bele. Kiolvasztott vaj került a tejeskására is.
Itt említem meg, hogy a sovány birgesajtot (leszínelt tejből ké
szült) általánosan szalonnával ették.
Levesek.
A savanyú levesek, mint föntebb írtam, általában télen készültek;
-aszaltszilvából, -meggyből, almából, néhol aszaltbarackból. Sós vízben
megfőzték a gyümölcsöt, berántották és — ha fejés volt — tálaláskor
tejfölt kavartak bele. Nyáron is csináltak némely háznál ilyen levese
ket gyümölcsérés idején. Főként meggyből, árpával érő édesalmából és
vérésszivábul.
A gyümölcslevesekhez hasonlóan vöröshagymából hajmalevest főztek. A hagymát főzés előtt apróra vágták.
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Télen a reggeli (früstök) leginkább valamilyen leves volt. Leg
gyakrabban laskaleves, kásaleves, káposztaleves és répaleves. (Ezek
helyett néha sültkrumpli, vagy kukoricakása.) Káposztaleves
; a dézsás, savanyított káposztát vízben megfőzték disznó-, vagy birkaolda
lassal, kolbásszal és berántották. Káposzta annyi volt a lében, mint
amennyi a laskatészta szokott lenni. 4 Némelyik asszony kevés kását is
is tett bele. A kásalevest (köles) sárgakásából
készítették. Gombán
bodzalevesnek
is nevezték, mert a főtt kása, mikor a forró víz feldobta,
olyan volt, mint a bodzavirág. Az árpakása-leves
is többnyire télen
készült. A hozzá való kását ősszel csinálták. Megvizezték az árpát és
mozsárban megtörték. A töréssel lejött a haja. Törés után az árpát
megszántva a kamrában, zacskóban fölakasztották. A sárgakása-levest
vöröshagymás-, az árpakása-levest fokhagymás rántással rántották. Ré
paleveshez a marharépát kockára vágták, sós vízben megfőzték. Mikor
jól forrt, még kevés krumplit vagdaltak bele. Vöröshagymás rántással
készült. A köménymagos-levest, bablevest, krumplilevest csipetkével
főzték rendesen. A bablevest sok helyen nem rántották be, ha birka
hús főtt benne. (Ethn. XLIII. éf. 2—3. sz.)
Tejleoesnek hívták általában a tészfalevest, amelyiknek fele vizét
leöntötték — a tészta kifőzése után — és a megmaradt lét ugyanannyi
tejjel föleresztették. A tejjel való föleresztés előtt egyik-másik helyen
berántották a levest. Ezekhez a levesekhez elsősorban hirtelen-gyúrt
tésztát használtak ; táskatésztát, gölődint, csipetkét, haluskát és morzsótkát, ritkábban laskát, vagy metélt-tésztát. Tejföl híjján a bab-,
krumplilevesbe is öntöttek tejet.
Vadontermő parajfélékből, gombákból is csináltak levest, főként
a szegénység konyháján. Ez azonban a pákászat körébe tartózik (Ethn.
1937. 450. o).
Télen nagyobbrészt a kemencében, nyáron pedig a patkán főz
tek. Télen reggel-este befűtötték a kemencét. Fűtés után szétkotorták
a parazsat és a hegyes fazekakat berakták a kemencébe. Mikor a le
ves kb. megfőtt, egy kevés parazsat húztak a katlanba ; ennél kavar
ták meg a rántást egy kis serpenyőben. A katlant különben, eltekintve
néhány alkalmi esettől (pl. takartfőzés nagy fazékban), csak nyáron
használták. Itt főttek a tésztás-tejlevesek bográcsban. Máshol erre a
célra hatalmas, 7—8 literes vásserpenyők voltak (csak ez szétálló lá
bai miatt nem fért be a katlanba). Egyébként a patkát nyári haszná
latban leggyakrabban úgy találjuk, hogy közepén ég a tűz s körülötte
állnak 3—5 iccés, kis vászonfazekak cserépfödővel betakarva. Nyáron
a kenyérsütés kivételével, a sütést is legtöbbször a patkán intézték el.
Katlanban sült ki nyáron a rétes is. Kerek tepsziben csigavonalban
összehajtogatták, s másik tepszivel befödve, parazsat borítottak rá.
4
A káposztasavanyitásnak egyik módja a kovészolás. A savanyítandó káposz
tának egy részét megvágják szeletekre, a másik részét pedig — ha takarthoz kell —
szétbontják leveleire, leforrázzák, majd a forrázó vizet leöntve, sós, langyos vizet töl
tenek rá, s a káposzta közé egy darabka kovászt tesznek. Egy éjtszakai érlelés után
már főzhető. Azelőtt sok háznál nem is savanyítottak télire, hordóban hasábkáposztát
(a nyers, fejeskáposzta neve savanyitás után), hanem alkalomról-aikalomra kovászotok.
Télire a fejesképosztái szalmával bélelt veremben, vagy a sövénykéményt körülrakva
tették el. A kémény melleit, a fagy ellen még rongypokrócokkal is betakarták.
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K á s a ételek. — Lepény-félék.
Kukoricakása : nem egyéb, mint vízben megfőzött kukoricadara.
Főzés után kiöntötték cseréptálba (esetleg a tálat előbb kikenték vaj
jal), azután izlés szerint a tetejére karikára vágott, zsírban pirított vö
röshagymát tettek, vagy meleg töpörtyűs zsírt locsoltak és törött borsot
hintettek Krumplis kása : sós vízben hámozott krumplit főztek Mikor
megfőtt, a víz nagyobbik felét leöntötték, lisztet szórtak a krumplira ;
amint ez összefőtt, kitálalták és hagymás zsírral lelocsolták. Törve-bab:
s ó s vízben puhára megfőzték a babot, leöntötték róla a levet, azután
összetörték a főzőedényben. Törés közben lisztet szórtak rá. Zsírban
pirított sok vöröshagymát tettek hozzá, majd a főzőlevet visszaöntve a
babra, az egészet kevés ideig főzték Az Alföldön általánosan ismert,
köleskásából készült tejbe-kását és fordított kását itt is ették, az utóbbi
4jgyan nem volt gyakori étel.
A görhöny télen a tollfosztóknak, fonóknak jellegzetes c-emegéje
A/olt. Kukoricalisztből készült, de megfelelt erre a célra a kásához hasz
nált dara is. A lisztet, vagy darát sóval, sok zsírral jól kikeverték (eset
leg kevés tejet is tettek hozzá), zsírral kikent tepszibe nyomkodták ujj
nyi vastagon és kisütötték. A liszt közé zsír helyett gyakran birkava
j a t használtak. Máléhoz a kukoricalisztet este kiszitálták, s tejjel meg
zsírral leforrázták. (Kevesebb zsír kell hozzá, mint a görhönyhöz). Jól
megkeverték — a pép hígabb volt, mint a görhönyé — és lefödve be
tették a kuckóba, vagy az ágyba. Itt az egyenletes melegen „tüzet
^vert magának" a málé tésztája, s ért egész éjjel. Ez az erjesztés a
málét megédesítette. Reggel kivitték a hidegre és ott érlelték tovább.
H a melegen hagyják, a tészta sütésig megsavanyodott volna. Tíz óra
tájban zsírozott tepszibe öntötték és a kemencében megsütötték. A
-csiramálé elsősorban a gyereknép kedvéért készült; csemege s z á m b a
ment télen. Kis deszkákra rozsot szórtak, s ezt locsolgatták naponta
addig, amíg a rozs a szoba melegében „tejbe nem gyütt", s ujjnyi
•csírát nem hajtott. Ekkor az egészet lekaparták a deszkáról és össze
törték baltafokával. Azután a kicsavart levet kukoricaliszttel, meg egy
kevés rozsliszttel kikeverték (a rozsliszt gyengén tartja, édesíti) és zsí
rozott tepsziben kisütötték. Ennél a málénál a pépet nem érlelték.
Bodagíélék, kenyér stb.
Monoron két szélmalomnak és két szárazmalomnak az emlékét
találtam. Az egyik, a rk. temető szélén levő szárazmalomnak Lélékszárító malom volt a neve. (Magyarázatát már senki sem tudta.) Gom
b á n egy vízimalom és egy szélmalom működött Ezek a malmok azon?ban csak parasztra őröltek, azaz a korpát bennhagyták az őrlemény
ben. Ezért a monoriak a rétesnek való lisztet a soroksári vízimalom
ban Őrlették meg. Általában a nagygazdák és summások,
ha tehették,
elmentek Soroksárra. A helyi malmokba pedig a vékások* (zsellérség)
.jártak. Ezenkívül itt őrlette mindenki a kukoricát, árpát és itt hántolta
a kölest.
6

Vékásnak nemcsak a zsellért hívták, hanem mindazt, aki pillanatnyilag nem
tudott, vagy nem akart többet őrletni egy véka szemnél. Pl. ha a nagygazda valami
lyen munkatorlódás, rossz időjárás következtében nem menetelt el Soroksárra, s a
•lisztből kifogyván, egy véka maggal elszalajtatott a szélmalomba, vagy a szárazma
lomba.
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Rozslisztből csak kenyér, pogácsa és bodag készült. Minden más
hoz búza, vagy kéccérés-lisztet (rozs és búza keverten vetve) h a s z n á l 
tak. Módos háznál a kenyérnek való rozslisztet kenyérnek őrölt b ú 
zaliszttel fehérítették. Emléke maradt annak is, hogy a 60-as é v e k b e n ,
nagy aszályok idején árpából, kukoricából, sőt köles- és bablisztből is
sütöttek kenyeret. A kukorica- és árpakenyér különben a világháború
ból is ismeretes, őrlés után a lisztet kiszitálták. Egy-egy nagygazda
házánál négy-öt béresasszony napokig ezt csinálta.
A sütéssel előállított lisztkészítmények közül legegyszerűbb v o l t a
cigánybodag
(bodag). Rozs kenyérliszt vízzel, sóval gyúrt tésztájából
kétujjnyi vastag, tányérnagyságú kerek bodagokat formáltak. A kemence
szájánál, vagy a katlanban hamus parázsba fordítva és betakarva sü
tötték. A százrétű bodag (talpas bodag, zsíros bodag) abban külön
bözött a leírttól, hogy a tésztáját laskavékonyságúra elnyújtották és ai
tetejét hideg zsírral kicsit megkenték. Utána a zsíros oldalát egymásra
hajtva, újra kenték a felső részt. Majd ezt a műveletet ötször-hatszor
megismételve, a tésztából tányérnagyságú bodagokat vagdostak. Végül a
bodagok tetejét bevagdalták kockákra. Néhol a bodagtésztát vastagra
nyújtva zsírozták, s a behajtásnál mindig nyújtották is ; úgy, hogy a
zsírrétegek egészen bepréselődtek a tészta közé.
A kenyérsütést terjedelmessége miatt ez alkalommal részletesen
nem tárgyalom, csupán annyit említek meg, hogy általában kétheten
ként sütöttek. Akadt ugyan ház, ahol öt-hat hétre is ellátták magukat
kenyérrel. Ha nagyon megszáradt a kenyér, melegvizes ruhába takar
ták, vagy meglocsolták vizes söprűvel és félórára betették a meleg ke
mencébe. Sütéskor másfél arasznyi kis pálcára zsíros rongyot csavar
tak, ezt meggyújtva az egyik kenyérbe szúrták, s a kenyeret bevetet
ték a kemencébe. Ennek világánál rakták be a többi öt-hat kenyeret.
Kenyérsütéskor elmaradhatatlan volt a lángos. Sütőlapáton, ke
nyértésztából félújjnyi vastag, tenyérnyi bodagokat nyújtottak. Fűtése
közben a kemence szájánál sütötték meg. Fokhagymával és libazsírral
kenték, A gyerekek ősszel, télen, míg a padláson a fölkötözött szöllőben tartott, sütéskor kenyértésztából gyúrt, szőlőszemekkel bélelt szöllŐspatkót kaptak. Később, disznóölés után a szöllőspatkót kis, kolbászos cipó váltotta fel. Gubát főleg télen csináltak. Kenyértésztát újjnyfe
vastagra sodorva, három-négy ujjnyi hosszú darabokra elvagdaltak. Az
elvagdalt részecskéket U alakban összehajtogatva kemencében meg
sütötték. Sütés után forró vízben kifőzték és mákot-mézet, vagy túrót
tettek rá. Egyéb híjján csak meleg zsírral locsolták.
Galuska. (Haluska, kanalas haluska). Gölődin.
Tésztáját sós vízzel, esetleg kevés hideg zsirral és tojással lágyra
kikeverték. Kanállal levesbe, vagy forró vízbe szaggatták. Az utóbbk
esetben, mikor megfőtt, cseréptálba szedték át, s túrót tejfölt, töpörtyűs
zsírt, vagy tojást tettek rá. Tojással külön is megrottyantották egy ki
csit, hogy összefőjjön a tésztával
Formája után a galuska mellé sorozhatunk egy kukoricalisztből,,
ritkábban árpalisztből készített ételt : a szuszogót.
Gombán inkábbgancának nevezték. Jobbára télen csinálták. Buzogó vízbe lassan be
leszórták a lisztet. Szórás közben állandóan keverték, hogy meg ne
csomósodjék. Mikor a pép olyan sűrű lett, hogy a fakanál megállt
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benne, elvették a tűzről. Miközben egy kicsit hűlt, kenőtollal olvasztott
zsírt kentek egy cseréptál szélére. Azután fakanállal kiszedtek a pép
ből és késsel kiszaggatták a tál szélére. Ha több már nem fért, késsel
körülkanyaritva belesöpörték a szuszogót a tálba. Meghintették törött
mákkal, majd folytatták a szaggatást addig, amíg a tál tele nem lett
mákos szuszogóval.
A tetejére mézet tettek. Néha nem mákkal, hanem
túróval ízesítették a szuszogót. Ezt zsírral is meglocsolták, mikor már
az egész a tál fenekén volt. Árpaszuszogón nagyon szerették a reszelt,
száraz birkasajtot. Igen elvélve, egész haluskaszerűen is készült a szu
szogó, vagyis előbb kikeverték, azután kifőzték a tésztáját. (Összetétele A
mint az előbbié : liszt, zsír, tojás, sós víz).
Kenyérnek való búza-, vagy kétszeres lisztből csinálták a gölő•dint. Két fajtája volt : az apró gölődin, vagy forrázott gölődin és a
krumplis gölődin. Az apró gölődint kicsire, mintegy fél-tojás nagysá
gúra gömbölyítették. Levesbe főzték. A lisztet előbb forró zsírral, az
után forró vízzel leöntötték. (A zsír a lisztet összerántotta.) Ha nagyon
kövér hús főtt a levesben, akkor mint az ünnepi ételeknél írtam, an
nak a zsíros színével gyúták meg a gölődin tésztáját. A krumplis gö
lődin kétszer-háromszor akkora volt, mint az előbbi. Lisztjét sós, öszszetört főtt krumplival gyúrták össze. Vízben főzték ki. Utána jól meg
zsírozott kerektepsziben kissé megsütötték. Sütéskor a gölődint egy
másik tepszivel leborították. Általánosabb volt, hogy a kifőtt krumplis
gölődint hagymás, paprikás zsíron kicsit megabálták. Néha abálás után
— mikor a paprikás zsírt jól magába szívta — vízzel rövid lére föl eresztették. Igen ritkán krumpli nélkül, tehát forrázva is készült nagy
gölődin. Ezt mindig rövid lére eresztették.
Tészták.
Laska. A tésztát langyos vízzel meggyúrlak és kerek levelekre el
nyújtották. Sót nemigen tettek hozzá, mert a sós tészta állásában ha
mar nyirkosodik és penészedik. Csak a főző vizet sózták. Amint 3-4
levél tészta elkészült, a kemencében hátratolták a tüzet (gyengén van
fűtve !). s a leveleket egymásután nyujtófára sodorva bedugták és le
hengerítették a meleg kemence aljára. Nagyon vigyáztak rá, mert a
laska kevés sütést kíván : „hama fölpőtyörgösődik a íángná ! ' A meg
pirult laskát hülés után darabokra tördelték és a kamrában vászon
zacskóban fölakasztották. Használatkor a tördelt laskát kis időre, épen
csak puhítás céljából forró vízbe hányták. Innen tálba szedve, kevés
olvasztott zsírral meglocsolták, összerázták és töpörtyűt, mákot, diót,
túrót, vagy tojást tettek rá. Ez volt az öntött laska. Levesbe ritkán főz
tek laska-tésztát. A lebbencs a laskától annyiban különbözött, hogy
valamivel vékonyabbra nyújtották és nem pirították, hanem napon,
vagy szellős, árnyékos helyen megszárították. Hasonló anyagból csak
mindig frissen készült a morzsótka. A tésztáját szárazra gyúrták, az
után kicsi darabkákra vagdosva, két tenyér között szétdörzsölték a tar
honyánál apróbb szemekre. A lebbencsből külön levest csináltak, a
morzsótkát levesbe főzték.
Laskával egyformán Ízesítették a metétt-tésztát
és ritkábban a
^csipetkét. A metélt-tésztát a laskánál kicsit vastagabbra nyújtották, s
ráhajtva a sodrófára, hosszában, alul-fölül végighasították. Az így ke
letkezett téglalapalakú tésztalapocskákat egymás fölé helyezve, a rövid
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átló irányáben vékony szeletekre elmetélték. A csipetke, alakjára nézye, átmenet a haluska és a lebbencs közt. Kicsi, vastag, lágy levelekre
nyújtották és krajcár nagyságú darabkákra tépdesve hányták a főző
vízbe, vagy gyakran a levesbe is.
Túróval, amint láttuk, többféle főtt tésztát csináltak, de a túrónak
külön is megvolt a maga jellegzetes tészta formája : a csusza.
Nem
egyéb, mint tojással gyúrt lebbencs. Frissen használták. Háromszor-négy
szer akkorára szaggatva, mint a csipetkét, kifőzték A kifőtt tésztákat
fa tésztaszedővel
először a cserépből készült csurgóra szedték. Itt le
öntötték hideg vízzel és csak azután fordították át a tálba. A tészta a
hideg víztől fényes mázt kapott, nem ragadt össze, s így kevesebb zsír
kellett rá. (Minden főtt tésztára vonatkozik.)
A tarhonya ebben az időben még nem gyakori étel. Az öregek
azt mondják, hogy Cegléd felől szivárgott ide.
Leveles tésztákhoz tartozott a bordán sodorintott csigatészta, vagy
lúdgége. Réteslisztből, tojással gyúrták. Húslevesbe főzték.
A rétest a ma is általánosan ismert módon csinálták. Tésztáját
csak sós vízzel keverték. Tojást nemigen tettek hozzá, azt tartották,
hogy így omlósabb. Kikeverés után pihen a rétes, de csak rövid ideig,
mert, máskép a húzogatásnál szétszakad. Mikor az asztalon a széthú
zás megtörtént, a rétes lelógó, vastag szélét — egyik kézre föltekerve
— körös-körül leszedték és kis bodagokat formálva belőle, zsírban ki
sütötték. Ez volt az oláh-palacsinta,
A rétes kerek tepsziben sült ki,
csigavonalban csavarva.
Rétes a népnél csak ünnepi alkalmakkor került az asztalra, el
lenben a rétestésztából hengergetett táska gyakori lehetett az év bár
mely napján. Tésztájához tojást tettek. Kétféle táskát csináltak : kötött
táskát és gyakott táskát. Az utóbbinak tésztáját majdnem lebbencs
vastagságúra nyújtották. Egészen úgy göngyölgették, mint a rétest. Bú
zadarával, hagymás zsíron abált tüdővel, zsírban pirított vörös hagy
mával, túróval töltötték meg, aszerint, hogy mihez szánták. Pl. a hús
levesbe való táskát csak tüdővel bélelték, összehajtogatás után 4 ujjnyi
hosszúra elvagdalták és a darabkáknak két végét benyomták.
A kötött táska tésztája rétes vastagságú. Osszegöngyölítés után
az egyik végére csomót kötöttek és ezt leszakították. Majd a műveletet
addig folytatták, amíg a tészta el nem fogyott. Az első táskát csak
főzték, a másodikat sütötték is. Réteshez hasonlóan, zsírozott kerek
tepszibe rakták a táskakötéseket, lefödték egy másik tepszivel és az
egészet parázzsal vették körül. Sütés után tálba szedték a táskát és
forró tejet öntöttek rá, Mikorra tej kihűlt, akkorra a táska is jól meg
puhult.
Egyébként a táskát sok vízben főzték, hogy a leve keményítő
szerű ne legyen. Amint kifőtt a tészta, fele levét leöntötték és nyers
tejet öntöttek helyébe, ahogy a leveseknél már szó volt róla. Máskor
pedig a főzőléből paprikás, hagymás zsírba rakták át. Néhány percig
abálták, azután feleresztették vízzel és kevés tejfölt kavartak bele.
Birka-, disznó-, marhahús.
A régi paraszt-háztartásban a húsok közül legtöbb a birkahúsból
fogyott (Ethn. XLIII. évf. 2—3. sz.) Főleg ősszel és télen vágtak birkát.
A téli vágást felfüstölve egész nyáron át ették. A hatvanas években
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kezdenek a birkatartással felhagyni; a század fordulójára a birkahúst
a disznóhús — melynek ezidáig csak elenyésző szerep jutott a népi
táplálkozásban — egészen kiszorította.
Tehetősebb gazda ezenkívül majd minden télen leütött egy kisbugatehenet, vagy egy másféléves borjút házi fogyasztásra. Az állatot
leginkább az őszi vásáron szerezték be és feljavítva újesztendő táján
az első hízóval egyidejűleg ölték meg.
A század elejéig, mondhatnánk, ritkaság számba ment, hogy va
laki csak disznót vágjon. Rendes körülmények között a szegényebb
birkát, a módosabb tehenet, esetleg tehenet és birkát is vágott disznó
ölés alkalmával. A kevert húsból annyi kolbászt töltöttek, hogy szinte
az újig eltartott.
A marhát kicsontozták és a húsnak azt a részét, amit kolbász
hoz nem használtak el, felfüstölték. A füstölt tehénhúst megfőzve, ke
nyérrel fogyasztották. (Valamikor nagyon sok hús fogyott el egész éven
keresztül, úgy hogy nem ételben, hanem vízben főzték és csak ke
nyeret ettek hozzá.) Téli használatra a hús egy részét, elsősorban a
vesefaggyás részt, továbbá a májat, szívet kockára vágva, kevés hagy
más, sós-paprikás zsírra hányták. A hús „kicsi tűzön duzogott", las
san megabálódott. Végül tálakba öntve kifagyasztották és a merev
masszából szükség szerint egy-egy darabot vágtak. Paprikás krumpliba
stb.-be főzték.
A lábakból kocsonyát csináltak. Sok paprikát és vöröshagymát
tettek rá. A többi marhacsontokat pedig besózva, kenyérsütés után a
meleg kemencében kiszikkasztották, majd a padlásra fölaggatták. Egész
télre megvolt a húslevesbe való. Ha nagy hidegek jártak, ezt az el
járást gyakran feleslegesnek is tartották, s egyedül a fagyra bízták a
csontok konzerválását.
A marha faggyújával főztek és rántottak is. Nemcsak télen, ha
nem ősszel a nagy lakzikra is rendesen vágtak tehenet. A marhahús
leves és a pörkőtt nem maradhatott el erről az alkalomról. A leves
húst külön ették tormával.
Közbevetőleg megemlítem, hogy az alföldi pásztoroktól általáno
san ismert szántott-húst itt is csinálták. A csikósok azokat a csikókat
vágták le erre a célra, amelyeknek világrajöttéről nem tudott a gazda.
Az ilyen jószág legkésőbb 3—4 hetes korában bográcsba került, utána
a szárító gyékényre, s végül a csikósgunyhótól nem messze egy kis
rejtett gödörbe.
A disznóölést és a hús feldolgozását Tálasi István „A Kiskunság
népi állattartása" című munkájában kimerítő alapossággal tárgyalja
(227. o.) — s mivel táplálkozás szempontjából nemigen van különb
ség a két terület közt —, csak néhány apró részletet írók le, amit a
fenti forrás nem említ, vagy nálunk a gyakorlatból már elmaradtak.
A kolbászt szárú-, fatülök segítségével férfi töltötte. A hurkatöl
tés ellenben mindig nőnek a munkája volt. Tülök nélkül, ujjakkal gyö
möszölték a hurkabélbe a tölteléket. A hurkatöltés nagy hízónál kéthárom asszonynak is dolgot adott. (A bélnek bőr lett a neve, ha a
hurka kisült.) A kimaradt kurkatölteléket, amit tepsziben bőr nélkül
sütöttek meg, kúdúskásának hívták.
A disznó belsőségének van két olyan része, amit nem úgy hasz-
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náltak fel, mint ma. A régi nevüket is csak az öregek tudják, Az egyik
a tüttüs (gyomor), a másik a kis-tüüüs, vagy pálannya (vastagbél vég
ződése). Mindkettőbe ugyanazt töltötték, mint a véreshurkába, vagyis
torkaajját megabálva, keményre íőtt sárgakását (köles) és nyers vért.
(Éppen ezért kevesebb véreshurka készült, mint ma.) Sárgakása híjján
kukoricakása is megjárta. Árpakása csak jobbmódú háznál szerepel.
Töltés után a tüttüst mégegyszer kifőzték a katlanban. Később tepsziben kisütötték és hidegen felszeletelve fogyasztották. Az abalevet, ami
ben a tüttüs és a hurkába való kifőtt, leszínezték, s megfűszerezve le
vesnek ették. A pálannyát káposztalevesben, tojáslevesben (babérlevél,
tojás, bors vízben főzve, berántva ; kevés borecet is jön bele tálalás
kor), keménymagos levesben, vagy meggylevesben főzték meg és a
kihűlés után rögtön felszeletelték ; tehát sohasem sütötték.
A disznósajt készítése régen nemigen volt szokásban. Az össze- ,
tétele különbözött a tüttüsétől és némileg a mai disznósajtétól is : ke
vesebb vért tettek bele. Füstölés után gyakran, hamuba rakták és így
szöllőnyitásig is elállott.
A szalonnát ritkán füstölték, inkább csak sózták. Tavasszal lehoz
ták a padlásról és szalonnás ládákba rakták. Itt a szalonna jól megért,
s a legnagyobb melegben sem szottyatt meg (megpuhul). A füstölt húst
is hasonló módon kezelték.
A disznóhúst füstölésen kívül zsírban való lesütéssel is konzer
válták. Vékony szeletekre vágták a húst, s addig sütötték, amig vér
volt benne. Sütés után tálba szedték és zsírt öntöttek rá.
A disznóhájat göngyölegbe csavarva, kantárban (ételhordó) kifa
gyasztották. Pirítust kentek vele. A kocsik fatengelyét is evvel kenegették.
A disznónyelvet savanyúlevesben főzték meg ; sajtkészítés esetén
a nyelv sajttöltelék. (Savanyúleves : só, paprika, szemesbors, babérle
vél vízben főzve, berántva. Rántás után kevés ecet jön bele.) Tálalás
előtt a nyelvet forrón felszeletelték és a levessel együtt fogyasztották.
A takartról (töltött káposzta) csak annyit, hogy sok gyakorlatot,
ügyességet kívánt a rendes elkészítése (fűszerezés stb.) A nagy faze
kat, amiben főtt a katlanban, gyakran kellett forgatni, mert terjedel
ménél fogva, az egyik oldalát hidegen hagyta a tűz. Ezenkívül alulról
fölfelé is meg kellett fordítani. Gyakorlott kézben a harmadik lebbenéssel feljött a káposzta alja.
Az új menyecskét mindjárt szívesebben látta a napa, ha tudta
róla, hogy rétes-, kenyérsütéshez és takartfőzéshez becsületesen ért.
A cserépedényben főtt ételt sokkal ízletesebbnek tartják a mos
tani zománcos edényben készített ételnél. Elsősorban a nehéz, téli
eledelekre vonatkozik ez. Ezért némelyik háznál — amennyiben a
katlant és a nagy fazekat még nem pusztították el — mai napig cse
répben fői a két legjellegzetesebb téli, zsíros étel: a takart és a disznótoros^ káposzta.
Szeszesital, ecet, lekvár stb.
Kukorica-, vagy rozspálinka. Csiramáié sütéskor a kifacsart rozsot
odaszórták az aprójószágnak, vagy kukoricaliszttel összegyúrták — né
hol kevés rozslisztet is adtak hozzá, hogy jobban összeálljon — s pár
ral (rozskovász) megkelesztették Kelesztés után kétököl nagyságú cipócskákba szaggatva megsütötték, majd a kemencéből kiszedve azon-
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mód forrón széttördelték és belehányták egy félig vízzel telt kantahordó
ba (félfenekű nagy boroshordó) — Némely helyen a rozscsírát és a
kukoricakenyeret külön hányták vízbe. Itt erjedt kilenc napig, akkor
kifőzték. Élvezés előtt vízzel hígították, mert ez a pálinka magában
méreg.
A törkölypálinka szesztartalmát is rozzsal fokozták. A szöllőtörköly közé — mikor sutyulás
után kantahordóba taposták — rozsot
szórtak.
Gyalogbodza
bogyójával csígér-bort (kapásbor) festettek. A bogyó
nak kisajtolt levét vízzel hígítva ráöntötték a szöllőtörkölyre, s ezt kéthárom napi érlelés után kisutyulták. Ez a másodszor sutyult törköly
pálinka főzéshez már nem alkalmas. — Bort erjesztettek még cigányés
hajagmeggyből.
Szüret alkalmával szöllőmézet (szöllőlékvárt)
csináltak. A csutká
járól leszemelt szöllőt vasfazékban (rézüst 1) kicsit még rotty ontották, az
után szitán átnyomkodták, s az összegyűlt levet cserépfazékban még
egy forrásra a kemencébe tették. Sokszor egész lekvárszerűre besűrí
tették Az ilyennek a főzése — naponta egy-két órát számítva — két
hétig is eltartott. Tésztához, melegborhoz használták. — A szívalékvárt
is vasfazékban (rézüst) főzték. Baracklekvárt
kevés háznál tettek el
— cseréplábasban készült. Gyakoribb volt a szeder, vagy eper ékvár
(-méz), Gombán maszkernak is nevezték. A rendes, fán termő, fehér
szedret használták fel hozzá. Első főzés után, úgy mint a szöllőlékvárt,
szitán áttörték, s az átcsöpögő részt tovább főzték. Folyós-sűröségű,
főleg melegbor édesítésre való. A besűrített eperméz gubára különösen
jó — Lekvár készült ezenkívül néhány vadgyümölcsből is. (Ethn.
XLVIII. 450 o.) — Szüretkor sok helyen főztek be mustostököt.
A pa
tyolattököt — (legjobb, mikor a dér megcsípte : parázstök) — kibelez
ték, meghámozták és két-három ujjnyi nagyságú darabokra vágva, né
hány órára meszes vízbe tették. Azután átrakták musttal telt rézüstbe
és puhára főzték. A meszes vízben áztatott tök nem mállott szét a
forró lében. Fövés után a tököt kiszedték egy cserépfazékba, a mustot
pedig még vagy három napig főzték és csak akkor töltötték hozzá. —
Hasonló módon tették el télire a birsalmát is. Az előbbit kenyérrel
ették, az utóbbi zsíros húsétel mellett csemege volt.
Borecet. Az ecetes (kű-) korsót félig töltötték piros kukoricával,
azután annyi, jó minőségű bort öntve rá, hogy a kukoricát ellepje, a
korsót födetlenül a napra, vagy télen a kuckóba állították. Izéről, sza
gáról tudták meg, hogy mikor érett. Ekkor egy itcényit leöntöttek róla
és bort öntöttek a helyébe. Ezt a műveletet évekig ismételhették. A
rendesen kezelt ecetágy 8—10 évig is jó volt. (Ha nem száradt ki soha
és mindig finom bort kapott.) — SzöllŐtörkölyből is készült ecetágy. A
kantahordó közepéből jól kiforrott, leves törkölyt vették hozzá.
Étkezés.
Télen, fölkeléskor a férfiak egy pohár pálinkát ittak, az asszonyok
semmit sem, vagy a gyereknéppel együtt -egy szeletke pálinkás kenye
ret ettek. Étkezés, mint tárgyaltuk, kétszer volt napjában ; az első d. e.
9 óra tájban, a második d. u. alkonyat előtt. Télidőben — már a leg
régibb emlék szerint is — mindig a z első házban ettek. Az asztal ré
zsútosan szemben a kemencével, a ház sarkában állott, mellette a tám-
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lás sarokpaddal és a székekkel (7. ábra). Az első hely, rendesen a
padnak az ajtó íelé eső széle, az öreg-gazdát illette. Sarokban ült a
béres és kettőjük között a fiatal-gazda. Az öreg-gazdasszony az öreg
gazdával szemben telepedett az asztalhoz. A szabadonmaradt helyeket
a család többi tagjai, elsősorban a férfinép foglalta el. A menyecske
általában a kemencepatkán evett a gyerekekkel együtt. Gyerek csak
attól kezdve ülhetett asztalhoz, ahogy dolgozni ment. „Libapásztor gye
reknek patkán a helye !" Ide szorultak — minden zokszó nélkül — az
esetleg még élő dédszülők is, ha a gyeplőt már kiadták kezükből. A
paraszti gondolkodás ebben nem tiszteletlenséget látott, hanem a két
kézzel végzett erős munkának a megbecsülését.
A tálat a menyecske vitte be az asztalra, az ételosztást azonban
az öregasszony intézte. Először az urának mert (néhol az öreg-gazda
maga szedett), azután rang szerint a többieknek. Levesosztás alatt az
öreggazda kenyeret vágott mindenkinek - - új kenyérnek szeges előtt
.a késsel keresztet rajzolt az aljára —
majd hangosan imádkozott Az imát a
többiek utána mondták magukban. Mi
kor a kanalat fölvették, az asztal mel
lett ülők közül a legfiatalabb „jó étvá
gyat" kívánt.
Evéskor mindig levették a kalapot.
— Mikor a gyerekek levese elfogyott,
az anya odanézett, s azok a fejükkel
ábra. A háznép elhelyezkedése
intettek, ha kérni akartak. Magától a gye 7.
az ebédhez télen. 1 = öreg-gazda,
rek nem kérhetett. Az asztalnál ülők 2 = íiatal-gazda, 3 = béres, ö = öreg
másodszorra már maguk szedtek a tál (gazd') asszony, I = legények, x «=*
kába. — Nagyobb családnál a leírtak dédszülők, menyecske, unokák. —
bei der Mahlzeit. 1 =
annyiban módosultak, hogy a menyecske Sitzplätze
der alte Wirt. 2 =» der junge Wirt
a hátsó házban evett a gyerekekkel, s a (älteste
unter der Söhnen), 3 ~
dédszülőkkel. A hátsó házban nem volt Knecht, ö = alte Frau, 1 = die üb
se szék, se pad, se asztal. Evéskor egyik rigen Söhne, x = Ureltern, junge
Frau, Enkelkinder.
a ládára, másik a patkára, harmadik a
gyalogszékre, vagy egyéb alkalmatos
ságra kuporodott. Azért ebben is volt valami kialakult rend, amitől
nem tértek el, másszóval mindenkinek megvolt a maga helye. — A
tálalás az ilyen nagy családnál is többnyire az öreg-gazdasszonyra
tartozott; így a többiek az első házban már javában kanalazták a le
vest, mikor ő még a gyereknéppel bajlódott a hátsó házban. Epen
ezért ritkán ment vissza a házba, hanem az ebédjét az apróságok közt,
vagy a kémény alatt, a patkának támaszkodva fogyasztotta el, várva,
hogy a következő tálat mikor kell bevinnie.
Nyáron, dologidőn kívül háromszor étkeztek naponta. A pitar kö
zepére, vagy a ház elé a földre tették a nagy, cserép paraszttálat és
karikában, törökülésben körülülték. Mindenki az ölében fogta a maga
tálkáját. A gyerekek a nagyok mögött húzódtak meg. A pitarbeli kis
asztal és gyalogszék használatának kevés emlékét találtam.
Nyáron, mezei munkák alkalmával közös edényből étkezett a nép,
ha azonban nagyobb munka idején kint főztek (kocsival vitték ki az
evőkészséget) — mint pl. gyakran történt az aratásban — már itt is
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sokszor szerepeltek az evőtálkák. Pokrócot terítettek egy ía alá a hí
vesbe, a közepére egy-két töklevélre állították a bográcsot, s körülrak
ták a tálkákkal. A gazdasszony mert mindenkinek és amíg az étel hűlt,
addig odagyültek az aratók. Kisebb mezei munkában (kaszálás) úgy
vitték ki az ételt az embereknek. Két totykaíazekat (ritkán, ha kint
kellett az ételt melegíteni, hegyes fazekat) tettek egymásra a kantár
ban.6 Az ebédvivő menyecske nem otthon ebédelt, hanem a mezőn
az urával együtt evett. Az ember evett előbb és hagyott a fazékban
az asszonynak. A nagyobb fazekat hárman-négyen körülguggolták és
úgy kanalaztak belőle. A kanál alá egy karaj kenyeret tartottak, hogy
az étel a ruhájukra ne csöppenjen. Evéshez a kerekfejű, fa, tótkanalat
használták közönségesen. A hasonló formájú cinezett bádogkanál már
módot jelentett. Ahol a határban is cinkanállal ettek, ott a paprikás
krumpli sem magában gőzölgött a fazékban !
M
# A z ebédelők nem is mulasztottak egy alkalmat sem, hogy erre a
körülményre a világ figyelmét felhívják. Mikor valaki arra jött, kana-.

8. ábra. Mezőn való főzésnél használatos alkalmi állványok. —
Gestelle zum Kochen im Freien auf dem Felde.

Iáikkal ütemesen kürülkaristolták az edény oldalát és Örültek, ha a
járókelő irigyen ilyesféle megjegyzést tett, hogy: „De nótára észnek
kéték !"
• Határban való főzésnél a 8. ábrán látható alkalmi állványokra
akasztották a bográcsot. A szomszéd Kiskunságban általános szolgafát
ebben a két helységben csak hírből ismerik.
Szalonnasütéskor a nyárs végére egy fej vöröshagymát szúrtak, s
a forró zsírt a hagymán keresztül csöpögtették a pirítusra. Ilyenképen
mikorra a szalonna megpirult, akkorra a hagyma is megabálódott.
Másho! a nyers hagymát apróra vágva szétterítették a pirítuson és úgy
csöpögtették rá a zsírt.—Cigánypecsénnye sütésekor kolbász, szalonna*
és karikára vágott vöröshagyma került a nyársra.
*
*
6

Az ételhordó kantárhoz szükséges fonalat a parasztasszony maga fonta, a
kantárt azonban leginkább cigányasszony kötötte meg.
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A két falu régi tűzhelyeiről, s az ott készült ételekről, továbbá a
nép étkezéséről ezeket sikerült összegyüjtenem.
Végezetül íutólag pillantsunk be a mai parasztházba, hogy a le
írtakból mi maradt meg és a megmaradt kultúrjavak miként módosultak.
A nyolcvanas években a vasúthálózat sűrűsödésével, a közleke
dés meggyorsulásával egyidejűleg a fővárosban egyre több kereseti le
hetőség kínálkozik a falu népe számára. Monorról csakhamar százá
val, majd ezrével kezdenek naponta bejárni Pestre a gyárimunkások
és a tisztviselők, s amint a Monor—Nagykáta közötti állami kövesút
elkészül, a bejárók között rövidesen ott találjuk a gombaiakat is. Első
sorban ezek a körülmények okozták azt, hogy a két helység képe
nemsokára mindenben megváltozik.
A település és építkezés elveszti régi íormáit. A házakról — ha
tósági nyomás következtében is — egymásután lebontják a nádtetőt
és a sövénykéményt. A tűzpatka szélén falat húznak föl a padlásig, s
a falra kétszárnyú deszkaajtócskát tesznek a kemence szájával szem^
ben. A tűzpatkára ezután már csak a hamut húzzák ki kenyérsütés
kor, továbbá ide raknak be mindenféle ritkábban használt apróságot,
ami a konyhában láb alatt van. így lesz a régi tűzpatkából Gombán
és Monoron vindófni, vagy kamilyuk. A katlan kikerül az udvarra.
Itt főzik ezentúl a malac krumpliját, mosáskor a ruhát, a szilvalekvárt
és a lakodalmi ételeket. Naponta azonban már nem főznek benne a
háznép számára. Az elpusztított asztalpatka helyén, a lepadlásolt sza
badkémény alatt megjelenik a gyári vaspórhei Gyakran találunk ilyent
{sárfallal) a szobában is, a kemencéhez építve.
A tűzhely alakulása után természetszerűleg a régi sütés-főzéshez
használt edények jórésze eltűnik, átadva helyét a gyári zománcos, vas
portékának.
Az ételek változására hatással van elsősorban a sok kertészeti
termék (zöldíőzelék féle) benyomulása a nép konyhájára, továbbá, hogy
az állatállomány csökkenésével kb. fele annyi hus fogy, mint 70—80
évvel ezelőtt. Maga a tűzhely alakulása is módosít, sőt el tüntet né
hány ételt. Pl. sok parasztháznál, ahol a kemencét kidobták — s a
kenyér a péknél sül —, ott lassan elfeledik, hogy milyen az a lángos,
zsíros bodag, laska stb. Igen sok étel ma nem úgy készül, mint régen.
A mai parasztasszony sokkal jobban édesít (cukroz), több tojást hasz
nál, tésztáinál az élesztőnek több szerep jut, néhány ételt beránt, amely
azelőtt rántás nélkül készült. A tejjel habart ételek mind ritkábbak
lesznek, ellenben a kávézás divatja egyre jobban terjed.
Ami pedig a leírt étkezési formákat illeti, azok is egyéb hagyo
mányok sorsára jutva, csak itt-ott élnek töredékekben.
Borzsák Endre.
*
Der alte Herd, die Speisen und die Mahlzeit in Gomba und Monor, Korn. Pest.
Beide Ortschaften haben bis zum Ende des letzten Jahrhunderts die Gartensied
lungsform doppelter Gehöfte — für Haus und Vieh — bewahrt. (S. Györffy : Die Garten
städte des ungarischen Tieflandes). Das Bauernhaus besteht aus zwei, drei, seltener aus
vier Räumlichkeiten. An der vorderen Wand befindet sich eine Tür, die in den Vorraum
der Küche diente. Im Sommer wurde meistens hier und des Winters im Zimmer ge
gessen, das der Strasse näher neben der Küche lag und den Eingang vom Vorraum
der Küche hatte. Beim Speisen sass man im Sommer auf der Erde, im Winter teils
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um den Tisch, teils um den Backofen herum. Jedermann hatte einen besonderen Teller.
Aus gemeinsamen Topf wurde nur gelegentlich der Feldarbeit gegessen. Das Kochen
geschah entweder im Backofen, der vom Zimmer in den hinteren Raum der Küche
mündete, oder auf der Feuerstätte, die vor der Öffnung des Backofens stand. Ober
diesem Herd befand sich der aus Flechtwerk hergestellte, von innen mit Lehm ausgeschmierte offene Kamin.
Man ass die Kuhmilch im Sommer als Suppe mit Brot. Sehr viele Speisen wurden mit Milch verdünnt. Im Winter pflegte man das ungarische Rindvieh — das in
erster Linie zu Züchtungszwecken gehalten wurde und dem entsprechend schlecht ernährt war — nicht zu melken, demzufolge fehlte damals die Milch auf dem Tisch. Über
den Winter bestand das Frühstück aus Suppe. Gewöhnlich war es Hirsebrei- oder
Krautsuppe. Winterspeisen waren die aus Mais- und Geistenmehl hergerichteten Breiund Kuchensorten. Das Brot und einige Arten Fladen wurden aus dem Gemisch von
Weizen- und Roggenmehl gebacken. Aus reinem Weizenmehl machte man den Teig
für die in der Suppe gekochten Nudeln und die Strudeln. Die in der Suppe gekochten
Knödel wurden aus Weizenmehl oder aus dem Gemisch des Weizenmehls mit gekochten Kartoffeln hergerichtet. In der alten Küche war der Gebrauch des Fleisches in viel
grösserer Quantität üblich wie heutzutage. (Auch der Vielstand war der doppelte vom
heutigen.) Von den Fleischarten war bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts der Verbrauch des Schaffleisches der grösste. Das im Winter geschlachtete Fleisch wurde geräuchert auch im Sommer verzehrt. Das Schweinefleisch drängte bis zur Jahrhundertwende das Schaffleisch ganz und gar zurück. Neben dem Schweine^ und Schlaf schlachten
war früher unter dem Volke auch das Schlachten des Rindviehes allgemein gebräuchlich.
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A gyűjtögető gazdálkodás Cserszeg: to májon.
A kezdetleges életíorma, mint amilyen a gyűjtögető életmód .is,
más, fejlettebbnek tekinthető kultúrák elhatalmasodásával nem pusztul
ki okvetlen. Bárhogy változzanak is az idők, bizonyos alapéletmódok
továbbra is megmaradnak, legfeljebb helyzetük, szintjük tolódik el, ér
tékük átalakul. Cserszegtomaj. e sajátosan szétszórt településű, széle
sen elterülő, a domboldalra felkapaszkodó hegyközség1 alig 2—5 km.-re
fekszik Keszthely városától és a nyáron meglehetősen látogatott Hévízíüidőtől, mégis e közeli kultúrkisugárzások csak részben érintik a hegy
község szegény lakóit. A nép főfoglalkozása a íöldmívelés, de emellett
a gyűjtögető életmód is eléggé jelentős szerepei tölt be a község éle
tében. — Ennek több oka van. Legelsőnek idézhetjük a szegénységet,
az apróka birtokok szűk korlátai közé szorított, alighogy csak megélni
tudó hegyközségi ember sanyarú életlehetőségeit, amit egyedül a nyers
természetadta javakkal képes valamikép gazdagítani. A közeli város
és fürdőhely piacával csábítja a lakósokat, hogy az erdők termékeit
(eper, gomba) behozza és értékesítse. A földrajzi viszonyok a gyűjtö
getést meglehetősen elősegítik : a hegyközség északi oldala nagy er
dőségekkel határos, 2 alig kell néhány lépést tenni és már sűrű hegy
vidéki erdőben jár az ember. De a földrajzi viszonyok, a hegyközség
eléggé reménytelen víztelensége okozza, hogy már magéért a vízért is
fáradságos küzdelmet kell megvívnia a hegyközségi embernek ; esővi
zet gyűjt, vizes gödröket ás, műveletekben fárad, ami másutt ismeret
len fogalom. A nehezen megszerzett víz, az erdő fája, a Berek szénája
életének feltételei, ha emellett a piacon értékesíthető vadnövények,
gyógyításra felhasznált gyógynövények, állatainak adott, vadon nőtt ta
karmányfüvek csak másodsorban jöhetnek számításba. Vannak, akik
nek még ezek is elsőrendűen fontosak és életfenntartásuk alapját ké
pezik. A szegény nincstelen, sok apró gyermeke miatt napszámba nem
járható asszony abból él, amire itt-ott az erdőben bukkan ós a piacon
értékesíthet (gombák, gyógynövények, virágok, stb). Mindez pedig ki
nem vész, amíg az életlehetőségek meg nem javulnak, sőt inkább
a lakosság fokozatos elszegényedésével csak elhatalmaskodik. Pld,
újabban a szőlőt ismét zsúppal, sással kötözik, mint régen.
A keszthelyi-hegység déli része főleg dolomitból áll, Keszthely kör
nyékén a lösztakaró hiányzik. A termőföldet közvetlenül a pannóniaipontusi agyagos rétegek kártyaköves homokkőlemezkéikkel szolgáltat
ják, Cserszegtomaj alsó határán fekvő téglagyárban is a pannóniai-pontusi agyagot dolgozzák fel.3 — A hegyeken helyenként egészen jó bo
rokat találhatunk, különben azonban az egész életet nagyon megne
hezíti a vidék víztelensége. A hegyközséget átszelő vízmosásos árok
ban (Csókakő foló) csak nagy zivatarok alkalmával van valami kevés
víz, különben az árok teljesen száraz.. Kutat csak kevés helyen lehet
fúrni, akkor is jó mélyen kell lemenni, míg megfelelő ivóvízre bukan1
V. ö.
1939: 170.
1
Vajkai
8
Lóczy
dékek szerinti

Vajkai

Aurél : Cserszegtomaj. (Egy hegyközség élete). iVepr.

Ért.

Aurél: Cserszegtomaj helynevei. Dunántúli Szemle. (Sajtó alatt.)
Lajos: A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vi
telepedése. Budapest, 1913. 365. 1.
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nak. (A Tomaji kápolna mellett 54 m. mélységben kútásáskor barlangra
akadtak, a barlangbejárat — Rozlozsnik Pál szerint — a fedő pannonkori kvarchomokkő és a fekvő felsőtriászkori dolomit határlapja men
tén fejlődött ki.* így a nagykiterjedésű hegyközségben végeredmény
ben csak néhány iható vizű kutat találhatunk, az egyéb célra felhasz
nálandó vizet vizes gödrökben (tokákban) gyűjtik.
Az. alábbiakban Cserszegtomaj hegyközség gyűjtögető életmódját
adom. Összeállításomhoz az anyagot részben Gunda Béla kitűnő út
mutatójának5 kérdései alapján gyűjtöttem össze, amit azért tartok fon
tosnak megemlíteni, mert a jelzett könyvben felsorolt kérdéseket mind
végigkérdeztem. Ha tehát több kérdésre az alábbiakban választ nem
adok, ez azt jelenti, hogy az illető tárgy, eszköz, eljárás, stb. Cserszegtomajon ismeretlen. Ép ezért a nemleges válaszokat feleslegesnek tar
tottam külön felsorolni.
Gyűjtésem egységes, teljes képet kíván adni Cserszegtomaj
gyűjtögető életmódjáról. Az összehordott anyag meglehetősen sokrétű,
a számtalan adatból úgyszólván a hegyközség élete bontakozik ki küsz
ködésével, sanyarú sorsával és apró örömeivel. De egy tanulságot
máris levonhatunk : a hegyközségi ember nagy növényismeretét. A to
vábbiak során kétszáznál több növény szerepel gyűjteményünkben és
ezeket majdnem mindenki ismeri a hegyen. Ismerik a nevüket, hasz
nukat és naponta élnek vele. A takarmányfűveket, fákat főleg a fér
fiak, a növényeket (gyógynövények, házkörüli gaz, a rétek növényei)
az asszonyok. Az asszonyok növényismerete talán nagyobb is a fér
fiakénál.6 De gyűjtőmunkám kapcsán tapasztaltam, hogy ép ily jól is
merik a népdalokat is. A Magyar Népköltési Gyűjtemény növényne
veket említő népdalait végigolvastam a helybeliek előtt és a legtöbb
jét, kisebb-nagyobb változatokkal maguk is ismerik és éneklik. A kül
sőleg, ruházatában annyira elpolgárosodásnak induló hegyközség más
területen még a természet gyermeke maradt, növények, fák ismerője
és közvetlen felhasználója.
I. Táplálékul szolgáló növények.
A közvetlen táplálékot szolgáló vadontermő növények nagy sze
repet nem játszanak a község életében, a leveleket, gyökereket inkább
csak a gyerekek rágicsálják. Néhány faj vadgyümölcsöt megaszalnak,
lekvárnak főzik, ecetkészítésre használják fel, a gombát elfogyaszlják.
Mindez nem lényeges alkatrésze, inkább csak kiegészítője a táplálko
zásuknak, legfeljebb a szegény nincstelennek fontos, akár a közvetlen
fogyasztás, akár a piaci árusítás révén.

4

256 1.

5

Dornyay Béla: Balaton és környékének részletes kalauza. Budapest, 1934.

Gunda Béla : A gyűjtögető gazdálkodás. (Útmutató füzetek a néprajzi adat
gyűjtéshez. 1. sz. Budapest, 1939.)
6
Adataimat Farkas Józseftől (35 éves), Fúró Antaltól (48 éves), legnagyobbrészt
azonban Mosdosí Hermintől (38 éves) gyűjtöttem.
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1. Levelek.
Csollán. ( U r t i c a d i o i c a L.).7 Csollánlevest csak cigányok esznek.
Nyúlsom. ( B e r b e r i s v u l g a r i s L). Levelét gyermekek meg
eszik. Bogyója édes, azt is megeszik.
Réti sóska. ( R u m e x - a c e t o s a ) . Levelét gyermekek megeszik. A
sóskát piacon el is adják, jobban megveszik, mint a kerti sóskát.
Vadsóska. ( R u m e x p a l u s t e r Sm.) Gyermekek a sóskát öklü
kön megtörik, miközben ezt mondják :
Töri, töri sóskát.
Bíró Rozi csontját.
Hat ló, hat patkó.
Hetedik a kis csikón.

Egy másik mondóka a sóskával kapcsolatban :
Sóska,
Nem szereti Jóska.
Märica,
Nem szereti gánica.

Vadsaláta, nyúlsaláta. Tavasszal hús mellé eszik. El is adják.
2. Gyökerek.
Édes gyökér. Gyermekek eszik.
Fekete gyökér. Megeszik.
Torma. Főleg berkes helyen, a zámori részben nő. Hús mellé készí
tik el.
3. Virágok.
Akácvirág. Palacsintatésztában kirántják, íorró zsírban kisütik.
Bodza. ( S a m b u c u s e b u l u s L.). Bodzavirágot tészta nélkül forró
zsírban megsütnek (olyan lesz, mint a habcsók), Vagy vékony
palacsintatésztában, forró zsírban kirántják (bodzavirág fánk).
4. Gyümölcs, termés.
Berkenye. ( S o r b u s d o m e s t i c a L.). Kemencében, tepsziben,
pléhben aszalják.
Bicske. ( R o s a c a n i n a). A bicskét lekvárnak főzik be.
Csattogó eper. Amikor a szemet leveszik, pattan, innen a neve.
Édes fű. (E c h i u m v u l g a r e ) . Édes termését (itteni nevén gumó
ját) megeszik.
Födi szeder. ( R o b u s c a e s i u s L . ) Eper, szeder gyűjtésekor fákéregből kolompot készítenek és abba szedik a gyümölcsöt (1.
ábra, A. 2.)
Gelegenye. ( C r a t a e g u s o x y a c a n t h a L . ) Gyerekek eszik bo
gyóját. Neve előfordul a kotyolásban is :
7
A növényeket Gönyey Sándor dr., Lovassy Sándor dr. és Priszter
dr. urak voltak szívesek meghatározni.

Néprajzi Értesítő

Szaniszíá
4
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Luca, luca kitty-kotty,
Gelegenye kettő.
Az én monyom kettő.

Gesztenye. ( C a s t a n e a s a t i v a Mill.). Zala megye még most is
első helyen áll gesztenyéseivel az országban. 8 Cserszegtomajon
ma már csak 21 gesztenyéiét találunk, de a környező falvak
ban ennél több akad. 9 Egyik adatközlőm a gesztenyefacseme
tét erdőről hozta. A leszedett gesztenyét lábbeliben megtiporják,
amíg ki nem pörög a gesztenyefondorból (= burok). Sümeg
prágán erre íakalapácsot használnak. A gesztenyét különben
padláson tartják, száraz helyen. Sütik, főzik a gesztenyét, ősz
szel pinceszerezéskor, musthoz, borhoz a legjobb. Ha sok van,
el is adják.10 Vers, amiben a gesztenye előfordul:
Hát te pajtás, hova mész ?
Pápára pipáért,
Kanizsára
dohányért.
Gyere vissza, ne menj el,
Ne egy marok gesztenye l
Add a prépus kezébe.
Kapsz érte krajcárt.
Végy rajta furuglát,
Ha eltörik, fújd a kutya valagát.

Gledicse. ( G l e d i t s c h i a t r i a c a n t h o s L . ) Termésében édes
ség van, gyerekek eszik.11
Kökény. ( P r u n u s s p i n o s a L.). Gyerekek eszik.
Mogyoró. Főleg tésztába teszik.
Som. ( C o r n u s m a s L.). Termését kemencében megszántják, nyer
sen megeszik vagy megfőzik, levét orvosságnak isszák. Be
is főzik.
Vadalma. Főleg ecetkészítésre.
Vadkörte. ( P i r u s p i r a s t e r [L.] Borkh). Főleg ecetkészítésre. Vad
almából, vadkörtéből jó ecetet lehet csinálni. Megtörik, állni
hagyják, sajátmaga nevel ecetágyat. Ételekbe, salátához, ubor
kához adják az ecetet; paprikát, buborkát ecetben tesznek el.
Buborkasavanyításkor kaprot, meggyfalevelet, szőlőkacsot.12 vas
fűvet, tormát (nehogy megfölösödjön), kis rézgálicot (hogy szép
zölden megmaradjon) tesznek belé. Savanyítanak paradicsomot
8
Az 1935. évi Összeírás szerint Zala megyében 29.584, Somogyban 14.713, Sop
ronban 13.051, Vasban 8535, Veszprémben 2139 gesztenyefa van. Bátky Zs Keszt
hely nevét is a gesztenye szóból származtatja. (Föld és Ember, 1922 : 62.)
9
Nemesbükön 376, Karmacson 183, Zsiden 84, Rezin 75, Zalaszántón 48 geszenyefa 10van (1935).
Keszthelyen a Kossuth Lajos utcában két gesztenyés árusít környékbeli gesz
tenyét : egy zsidó asszony jó régóta és az Ausztriából bevándorolt Verderber János
vagy 40 éve. „Johan bécsi" a környékbeli falvakban kb. 30 métermézsát vesz az ősz
szel, métermázsánként 20—30 pengőért. Októbertőr december végéig árusítja a sült
gesztenyét. Gyerekek, felnőttek egyaránt vesznek tőle, de a falusiak nem. A háború
előtt nem vett hazai gesztenyét, a hazai árú csak 1920 után jött divatba. Szerinte a
falusiak legnagyobbrészt eladják a gesztenyét.
11
Valószínűleg gledicsemagból készítették, cérnára fűzve, a rózsafüzért is. (V.
ö. Népr. ÉtJ. mi: 200.)
11
Megemlíthetem itt, hogy a szőlő bajuszát, a íettyút rágicsálni szokták a sző
lőben.
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is ; nagy edénybe teszik, ecettel felöntik.18 — Használják az
ecetet gyógyításra is. (1. o.)
Vadszeder. Gyümölcsét befőzik.
A fentebb felsorolt növényeket, gyümölcsöket frissen fogyasztják
el (nyersen, sütés-főzés) vagy későbbi időre elteszik. Gombát napon,
gyógynövényeket árnyékban szántanak. Almát, körtét, somot, berke
nyét stb. kemencében, sütés után aszalnak. Az aszalt gyümölcs böjti
eledelnek számít, tollfosztáskor megfőzik, levét megisszák. (Cukrot csak
almához tesznek.) A télire szánt gyümölcsöt polyvába teszik, ott meg
érik. A kerti gyümölcsök mellett a vadgyümölcsből is főznek lekvárt
(pld. födi szeder), saját fogyasztásukra. Befőzés ritkább, inkább aszal
nak, lekvárt főznek. Pálinkát (amíg lehetett, de titokban helyenként
még ma is) szilván, almán, körtén, szőlőn, paradicsomon kívül főznek
vadalmából, vadkörtéből, bodzából, bucsfenyőből, somból. A pálinkát
leginkább üvegben tartják, hordóban nem jó, mert a fadonga sok erőt
kiszív belőle.
5. Fűszerek, ízesítők,

pótszerek.

Bucsfenyő. ( J u n i p e r u s c o m m u n i s L.). BucsfenyŐmag a pá
linkának jó zamatot ad.
Kömény. ( C a r u m c a r v i L ) . Sokan boltban nem is vesznek kö
ményt, hanem csak az otthonit használják.
Rozsanya. ( S e c a l e c o r n u t u m ? ) . Kenyérbe teszik, hogy jobb íze
legyen.
Vadkomló. Kenyérbe teszik.
Káuépótlók: búza, árpa, rozs, szőlőmag megpirítva és megőrölve.
Dohány pótlók: meggyfa, diófa, bükkfalevél, fehér konkoly levele, tüke
haja, kérge szárítva és megreszelve, vaddohány. A gyerekek
iszalagra gyújtanak: egyszerűen levágják, meggyújtják és a
szájukba veszik.
Macskaméz. A barack-, cseresznye-, meggyfából kicsorgó macskamézt
gyerekek eszik.
6

Olajütés.
Noha olajat csak termesztett magvakból sajtolnak (tök, napraforgó,
repce, len, kendermag, dió), az^rt itt röviden megemlékezünk az olajütésről is A
magvakat a Cserazegtomajtól 12 kilométerre eső Zsidre viszik, ahol még m«
is működik Bálint János tulajdonában egy régi, mér olajos nagyapja alatt i»
használatban volt olajprés. (Egy másik olajprést Zsiden elbontottuk. Egyéb
olajütők a környéken : Rezi, Zalaszántó, Vélus, Sümeg, Balatonkeresztúr). A
zsidi olajütő hasonló a Népr. Ért 1927 : 1. old. közölt préshez (gerendája
60 x 60x500 cm.), az olajos a saját betanított lovaival dolgozik. Télen
ütik az olajat, a magtulajdonosok pirítanak, préselnek. Minden hetedik rész
az olajosé, ezenfelül megkapja a pogácsát (régebben csak a pogácsát). Az
olajat íőleg böjti időben ételneműekben használják el : olajjal öntik mesr a
káposztát, sült krumplit, sütnek vele, böjti pogácsához használják. (A böjti
pogácsát krumpliból gyúrják, vörös paprikát sót adnak hozzá, majd olajban,
tepsziben kisütik). Alkalmazzék azonkívül gyógyításra (égési sebre, marha
férges sebére öntik), világításra (pld. pipim = mécs; üvegben pléhcső, ab
ban rongydarab). \z olajat üvegben, cserépkorsóban tartják, hűs helyen, a
kamrában. Az ütésből visszamaradt pogácsát az olajos eladja takarmánynak.

« Az ecetgyártást 1. Népr. Ért. 1939: 181.
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7. Gombák.
Ahhoz, hogy megtalálja az ember az erdőben a gombát, külön sze
rencse kell. Eső után szoktak gombászni, némileg ismerik is a jó gomba
helyeket. Vargánya cseres-tölgyes erdőben, nyúlgomba patakos, n e d v e s
hajlat oldalán terem. Inkább a férfiak gombásznak, ők tudjáka jó gom
bahelyeket ; a családtagok közösen mennek ki, idegennel nem nagyon,,
mert félnek, hogy a másik felszedi a gombát. Egyedül nem járnak gom
bászni, a z unalmas. Gazdagabbak ritkábban mennek, leginkább a sze
gény árendások, akiknek nincs munkájuk o d a h a z a . A szegényebb csa
ládok eladják a gyűjtött gombát, mások .saját használatukra szedik.
2—4 kilométernél messzebbre nem mennek el. Legtöbb rossz gombá
nak gyűrűje van. A mérges gomba, ha eltörik, megkékül. Amelyik
gomba nem megbízható, azt leforrázzák. Gombamérgezés ellen külön
ben édes tejet ajánlanak.
Otthon is termesztenek gombát : száraz dió-, nyár-, cserfa-, szilfatörzset kivágnak, az udvarban árnyékos helyre teszik, öntözgetik ; az:
ilyen.tusakon akkor géva nő. Földi pincében cseperkét szoktak ter
meszteni.
.
A gomba elkészítése : gombaleves, gombamártás, pörkölt (elkészí
tik, akár a pörköltet), gomba tejfölösen (zsírban vöröshagymát sütnek,
ahhoz piros paprikát szórnak, a gombát befőzik, tejfölt belehabarnak),
kirántott vargánya (kirántják, akár a húst), gomba tojással sütve. T é 
lire legszívesebben a vargányát szárítják, legtöbbször levesbe, esetleg
főzeléknek (tejfölösen, csepp ecettel).
Bagóláb gomba, ősszel nő, földeken, szőlőkben. E. 14
Banyaposz.
(G l o b a r i s a b o v i s t a [L] Schroet.) 15 Pora marhá
nak orvosság.
Bolondgomba.
(C o p r i n u s sp.)
Cseperke. ( P s a l l i o t a p r a t a e n s i s Schff.) E. Két fajtája van :
piros cs. (a valódi, a jó) és a fehér cs. (nem oly jó).
Csirke gomba. ( M a r a s m i u s o r e a d e s Bolt.) E
Csirkelábú gomba. E.
Csopros gomba. ( P s a t h y r a s p . C o l l y b i a f u s i p e s Bull. ?)
Más néven bokor g., tasak g. Csak a gombja jó, szára nem.
Galambica. (R u s s u 1 a sp.) E. Három faja van : piros, kék, zöld ga
lambica.
Ganyéj gomba. Valódi bolond gomba.
Kenyérbe gomba ( L a c t a r i u s v o l e m u s Fr.) E. Erdőben van.
Keserű gomba. ( L a c t a r i u s p i p e r a t u s Scop.) E. „Amikor et
szulák virágzik, kél a keserű gomba.
Leveles gomba. ( P o l y p o r u s
RostkowiiFr)E.
Géva. Több fajtája van : födi géva ( P o l y p o r o s
s q u a m o s u s
H u d s ) E., fán termő géva, leveles géva (C 1 i t o c y b e i n v e r s e Fr.). A tűzcsináláshoz szükséges gévát megszárították,
megfőzték, majd újra megszárították
Nyúlgomba.
( C a n t h a r e l l u s c i b a r i u s Fr.) E. Róka színe
után hívják róka gombának is.
14
16

E. = ehető gomba.
)tt is köszönetemet fejezem ki az Orsz. M. Kir. Chemiai Intézet és Kózp*
Vegykísérleti Állomásnak, hogy szíves volt a beküldött gombákat meghatározni.
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Peszterice. Diófán terem.
Sömörcög, szömÖrcsök. Csucsikás, lyukacsos, teteje van.
Szarvas gomba. E.
Szentgyörgy
gomba. ( T r i c h o l o m a G e o r g i i Clus.) E.
Szívafa gomba. (E n t o 1 o m a.) E. Másik nevén : tüske
gomba.
Ürgomba. E.
Vargánya. Több fajtája van : csikó v. ( B o l e t u s
subtomentos u s L.), rendes nyári fekete v. (E.), vető v. (E.), zsömlye v.
(E). „Amikor a piros konkoly virágzik, kél a vargánya".
Vendel gomba. Ősszel nő. E.
II. Takarmányfélék.
Ha az emberi táplálkozásban a vadon termő növények nem is
játszanak lényegesebb szerepet, annál fontosabbak az állattartásban.
Pld. széna nélkül a hegyközség nem létezhetne. Itt elsősorban a ház
körül, szőlőkben nőtt gazféléket soroljuk fel. Ezek meglehetősen jelen
tősek az állatok táplálkozásában ; alkonyatkor minden háznál kimegy
a z asszony vagy a gyerek csollánt szedni a marhának. Állatnak adják
különben a szőlőben kigyomlált gazt is.
Arpafű. ( H o r d e u m m u r i n u m L.) Szénának jó.
Bécsi fű. Kaszálón szénának.
Biborfű. Hosszú barkócája van.
Bóhafű. Virágja piros.
Csípős csollány. ( U r t i c a d i o i c a). Állattartásban fontos szerepe
van. Kesztyűben, kapcaszárban sarlóval (5. ábra 1.)
sorozzák
(sarlózzák), markot szednek, csollánzsákból készült
gazhordóruhában (párfödél) hozzák haza, nők a fejükön, férfiak a há
tukon. A csollányt megvágva, vízzel, korpával keverve disznó
nak, libának, kacsának adják.
Fostos póré. ( C h e n o p o d i u m b o n u s H e n r i c u s L. C h en o p o d i u m a l b u m L.) Baromfitartásban fontos, marha
szereti. Sok pórétól hasmenést kapnak az állatok.
Francia pörje. Kaszállókon szénának.
Gyomboló, fabogyó. Kecskének hozzák.
Imola. Kaszálón szénának.
Kákics. ( S o n c h u s o l e r a c e u s L . ) Libák szeretik.
Kaszirva.
( H o l c u s m o l l i s L. ?, H o l c u s l a n a t u s L. ?) Sző
lőből gyomlálják ki tehénnek, malacnak.
Kutyatejes fű. Marhának, disznónak. (?)
Lisztes paréj. Szőlőben gaz ; tehénnek, malacnak adják nyersen.
Lúdkék. ( H i e r a c i u m u m b e l l a t u m L. ?) Libák eszik.
Olasz pörje. ( L o l i u m p e r e n n e L.) Kaszállón szénának.
Pocák, földi mogyoró. (L a t h y r u s t u b e r o s u s L.) Disznók na
gyon szeretik.
Rókahátú fű. ( A r r h e n a t h e r u m e l a t i u s [L.] M. et Koch.) Ka
szálón jó szénának.
Sárkerékfű.
Kaszálón szénának.
Szentjános
kóró. ( S a l v i a p r a t e n s i s L . )
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Tejes fű, íámpauirág. ( T a r a x a c u m o f f i c i n a l e Webb.) Disz
nónak adják,
Tikhur. ( S t e l l a r i a m e d i a [L.] Vili.) Tiknak malacnak adják.
Egyszer egy vak koldus szőlőt ment vásárolni. Kimegy, kicsit
szaglálódzik, aztán azt mondja: nem veszi meg, mert igen
büdös tikhúr szaga van. Mondja a g a z d a : nem volt ebben
soha életében tikhúr. „Ép azért nem veszem meg" — vála
szol a koldus — „mert még a tikhúr sem terem meg benne."
Uszóka, rendes szulák, apróvirágú szulák.
(Convolvulus
arv e n s i s.) Rendes sz. a földön kúszik, a vad sz. fára megy. lfr
Disznó szereti. „Amikor a szulák virágzik, kél a keserű gomba."
Vadlóher. ( M e d i c a g o
media)
Vadlucerna. ( M e l i l o l u s o f f i c i n a l i s [L] Medik.) Sárkerékfű ?
Varjuborsó. ( V i c i a s o r d i d a W . et K.) Gabonában gyom, réten
takarmány.
Vizi pörje.
III. G y ó g y n ö v é n y e k .
A népnél alkalmazott nagyszámú gyógynövény hasznát meglehe
tősen kétkedve kell fogadnunk. A legtöbbjüknek semmi speciális tu
lajdonságuk sincsen, inkább c s a k fizikailag hatnak (hideg, meleg hatás,
nedvesen tartás, stb), és legfeljebb a kellemetlen tüneteket enyhítik
kis mértékben, a betegség lényegét azonban érintetlenül hagyják. H a
mégis oly nagyszámú gyógynövényt ismerünk, ezt a középkori orvos
tudomány (füveskönyvek, stb.) leszivárgásának kell tulajdonítanunk. A
skolasztikus tudomány meglehetősen tekervényes utakon érkezett el a z
egyes gyógynövényekhez, gyakran kizárólag a betegségtünet és a nö
vény külsődleges hasonlósága alapján. A nagyszámú, főleg a XVIII.
századbeli ismert kéziratos füves könyvek teli vannak gyógynövények
kel, elannyira, hogy bátran így fogaimazhatnónk meg az akkori úri
társadalom és hivatalos orvostudomány házi patikáját: minden beteg
ség minden gyógynövénnyel kúrálható. Valószínű, hogy a nép közé
is innen került gyógynövényeink javarésze, és nem fordítva. A népi
oivoslás természetfeletti erőket hív segítségül és varázslatosan gyógyít
vagy természetes eszközöket alkalmaz. Az utóbbi esetben azonban
meglehetősen józan marad és gyógyeljérása a tapasztalaton alapszik,
ahogy minden más tevékenységében is megtaláljuk a furcsa kettőséget,
a varázslatos hitet és a józan gyakorlatiasságot (pld. házát életkörül
ményeinek megfelelőleg elég helyesen építi fel, de „babonás" cseleke
detek, bajelhárító mozdulatok kíséretében). A tapasztalat alapján he
lyesen felismert gyógynövények száma azonban meglehetősen csekély,
kellett tehát, hogy a többi, számtalan (és teljesen hatástalan) növényt
valahonnan máshonnan örökölje. Saját képzelő ereje, ha már egyszer
elszakad a tapasztalattól, egészen messzi, természetfeletti tájakra (hie
delmek) repül, de nem marad haszontalan giz-gaznál vagy legfeljebb
a hiedelmek, szokások mellékeszközeiként alkalmazza.
Az alábbi gyógynövényeket hegyközségünkben még gyűjtik és
16
A két szulák ugyanaz a fajta, az észlelhető eltéréseket a talajbeli kü'önbségek okozzák.
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használják. Majd minden házban láttam száradó vagy szárított nö
vényt. Van, aki nagyobb mennyiségben gyűjti, eladásra, így a „csoda
doktor" 17 és Hegedüsné. Hegedüsné a piacon látta, hogy adják-veszik
a gyógynövényt, ott tanulta vagy 15 évvel ezelőtt. Szegény család, sok
gyermekük van, ura keveset keres, így az asszony gyerekeivel járja
az erdőt, csokorra való virágot, gombát, epret, gyógynövényeket gyűjt
és ad el a keszthelyi piacon. De vesznek tőle gyógynövényt a cser
szegiek is. Kétasszonynap között gyűjtött gyógynövény a leghaszno
sabb ; a növényt hűvösön, a héjban, pajtában szárogatja, nem a na
pon, mert a z kiszívja erejét. Kis csomó ezerjóíüvet 5—6 fillérért, kis
tányér hársfát 10 fillérért, pohár bucsfenyőmagot 8—10 fillérért ad el.
Főleg ezerjófüvet, kamillát, hársfavirágot, bucsfenyőmagot vesznek tő
le. Gyógyítással nem foglalkozik. 18
1.

Sebkezelés.

Bárányfű. ( V e r b a s c u m t h a p s u s L.). Levelét sebre teszik.
Csúszó ka, papsajtfű. ( M a l v a s i l v e s t r i s ). Levelét zölden a seb
re teszik.
Egérfarka kóró. ( A c h i l l e a m i l l e f o l i u m L.). Levelét előzetesen
megtörve teszik a sebre.
Farkasóma.
(A r i s t o 1 o c h i a). Megfőzve levével mossák a sebet.
(Marhának is jó.)
Galambbögyi.
Levelét sebre teszik.
Keréknádrafű.
(G 1 e e h o m a h e d e r a c e u m L.). Levelét sebre te
szik.
Sebhagyma.
( S c i l l a m a r i t i m a L.)
Útifű. (P 1 a n t a g o m a j o r L.)
Olajat égési sebre öntenek.
2. Kehe

orvossága.

Apró
bojtorján.
Erdei zsála. ( S a l v i a s i l v e s t r i s ) Tejben megfőzik, kevés réce
zsírt, cukrot, mézet a d n a k hozzá.
Földi tömjén. (A s a r u m e u r o p e u m).
Hársfavirág.
Ordögfarku kóró. (E c h i u m v u l g a r e ) . Virágját használják.
Pöszérce. ( M a r r u b i u m p e r e g r i n u m L.)
Pünkösdi
borza, vadborza.
( S a m b u c u s e b u l u s L.) Pünkösd
napján, napkelte előtt szedik, szántják, herbatének kehérül,,
heptikáról, mellfájásról.
Torma. Mézzel, tojás sárgájával keverve adják be.
3. Gyomor,

bél

betegségei.

Berkenye. ( S o r b u s d o m e s t i c a L ) H a s m e n é s ellen.
Békarokka.
( E q u i s e t u m a r v e n s e L.) Herbaté gyomorbaj ellen.
17
11

L. Népr. Ért. 1939: 201.
Egy másik "füves néni"-t 1. Ethn. 1939 : 67.
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Cserfa. Hasmenés, vérhugyás ellen szárított kérgének íőzetét adják.
Ezerjófű. ( E r y t h r o e a C e n t a u r i u m L.)
Fehér irem. ( A r t e m i s i a a b s i n t h i u m L.) Teának étvágyhozásra.
Keréknádrafű. ( G l e c h o m a h e d e r a c e u m L.) Nádrásoknak, gyo
morfájósoknak főzik teának.
Som. ( C o r n u s m a s L.). Termését kemencében megszárítják, megfő
zik, levét vérhas, hasmenés ellen isszák.
Vadgesztenye. ( A e s c u l u s H i p p o c a s t a n u m L.) Reszelten, tör
ve, fahéjjal pálinkában adják hasmenés ellen, borkővel, fahéj
jal piros borban megfőzve fehér vérhas ellen.
4. szemfájás.
Bodzafagombát bokráról leszedik, meleg vízben áztatják és a beteg
szemre kötik.
5. Fülfájás.
Kőrózsa, fülfű. ( S e m p e r v i v u m
csavarják.

t e c t o r u m.) Megtörik és a fülbe

6. Fogfájás.
Kakukfű. ( T h y m u s s e r p y 11 u m L.) Teája fogfájás ellen.
Istenátkozta tüske ( R o s a c a n i n a L.) gubójában19 élő kukacot fá
jós fogba tesznek vagy füstölésre használják.
7. Fehértisztulás. Női bajok.
Fehér konkoly. ( L y c h n i s d i o i c a.) Akinek sok fehér tisztulása van,
teának issza.
Szarkaláb. D e l p h i n i u m c o n s o l i d a L.) Vérfolyás ellen teának.
Vérfű. Teának vérfolyás ellen.
Mályva. (M a 1 v a) Kisebb mályvagyökeret héjától megfosztanak és
magzatűzés céljából az uterusba vezetik. Hasonlókép járnak
el a cédrus ággal is (T h u j a o c c). — Használják magzatűzésre állítólag a cinnadónia ( C h e l i d o n i u m
május)
levelét is.
8. Hólyag gyulladás.
Békarokka. ( E q u i s e t u m a r v e n s e L.). Vizhólyagmegfázás el
len teának megfőzik és cukor nélkül isszák.
9. Fájdalmak.
Bucsfenyő. ( J u n i p e r u s c o m m u n i s ) Beteg lábat
főztében áztatnak.
Torma. Ruha közé téve fájdalmas részre teszik.

bucsfenyő

19
Másutt a gubót megtörik, megszilélják és nádcsövön keresztül marha hólya
gos szemébe fújják. (Nemesvémos).
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Földi tök. ( B r y o n i a a l b a L. B r y o n i a d i o i c a J a c q u . )
Gumóját megtörik és ruhára téve száraz fájás ellen használják.
Szénapolyva
forrázatával gőzölik a íájós derekat, lábat.
Ecettel dörzsölik a íájdalmas részt, daganatot.
10.

Vegyes.

Ökörfarkkóró. (V e r b a s c u m t h a p s.) Főztjét hajmosásra hasz
nálják.
Nyárfabimbó.
Főztje a hajat erősíti.
Cserfalé. Tavasszal, amikor a ía fakad, fúrúval a törzset megfúrják, a
lyukba nád- vagy bodzacsövet tesznek, annak végibe üveget;
telicsepeg az a fából. 1 üdőbajosok isszák, de adják állatnak
is vérfolyás, vérhuggyás ellen. Gyermekek egymásután oda
mennek a fához és szívják ki a csövön a cserfalét. Utána fa
szeget vernek a lyukba, nehogy a fa elszáradjon.
Füvet fürdőnek rontás ellen sírról vesznek.
Gombamérgezés
ellen forró tejet ajánlanak.
11. Mindenre jó teák.
Egérfarku kóró. ( A c h i l l e a m i l l e f o l i u m L.) Virágja kehe,
h a s m e n é s ellen.
Ezerjófű. (E r y t h r o e a c e n t.) Kehe ellen, étvágygerjesztő.
Hársfa. ( T i l i a).
Ökörfarkkóró.
Ördögfarku kóró. (E c h i u m v u 1 g a r e.)
Pipitér, szentjános pipitér, szentiván pipitér, kamilla p. ( M a t r i c a r i a
c h a m o m i 11 a L.) Szentivánig kell szedni, addig jó orvos
ság. Köhögés, szem, fog, fülfájás, daganat, kehe ellen jó a
teája.
Vadborza,
pünkösdi bodza. ( S a m b u c u s e b u l u s L.) Virágja
herbateának.
12.
Állatorvoslás.
Bábilló, lósóska. ( R u m e x p a l u s t e r Sm. ?) Érett magvát búza
korpában sóval marhának adják fosás ellen.
Bucsfenyő. ( J u n i p e r u s c o m m.) Magvát fokhagymával összetö
rik és marhának adják, ha elállt a kérője.
Büdös bürök. ( C o n i u m m a c u l a t u m L.) Tyuktetű ellen tyúk
ólba teszik.
Cserfakéreg. A kérget megszárítják, megfőzik, levét vérhugyás, hasme
nés ellen adják.
Fehér irem. ( A r t e m i s i a a b s i n t h i u m L.) Timsóval, szarka
lábbal főzik vérhugyás ellen. Jó az irem bolha ellen is.
Földi tök. ( B r y o n i a a l b a L.) Répaszerű gumóját lónak, disznó
nak adják kehe ellen. Állatot ezzel fel is lehet fújni, (eladásra
pld.). Más vidéken az itatóvályúra szögezik, hogy állandóan
arról igyon a marha.
Földi tömjén. (A s a r u m e u r o p e u m ) . H a a marha kehöl, a födi
tömjént megtörik és korpával beadják, vagy füstével fölfüstölik.
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Kutyatejes fű. ( E u p h o r b i a ? ) Mérges nedvével férges tehén hátát
kenik be.
Lómenta. ( M e n t h a . ) Megfőzve lókehe ellen adják.
Olaj. Olajtartalmú magvakból kipréselt olajat marhaféreg pusztításra
használnak.
Vadgesztenye. ( A e s c u l u s H i p p o k a s t a n u m.) Reszelve, tör
ve marhának adják vérhugyásnál.
Szarkaláb. ( D e l p h i n i u m c o n s o l i d a L.) íremmel, timsóval,
vadgesztenyével megfőzve vérhugyás ellen adják.
Vojfű. ( F e s t u c a ? ) Vajszínű virágja megmutatja a túrót, tejet, va
jat. Szárítva, törve marhának, adják, akkor jobban tejel.
Virág. Urnapi sátorból vett virággal mellfájós embert, beteg tehenet,
(ha elvették hasznát), beteg lovat füstölnek meg.
IV. Egyéb gyűjtögető módok.
A hegyben nincs megengedve, hogy a tarlón kalászokat gyűjtse
nek (itt a beromfi csipegeti fel), csak a hegyközségen túl, a mezőkön.
Szegények összeszedegetik a kalászokat, kezükkel morzsolják ki mar
kukban a szemeket vagy bottal megverik.
Szüret után a megmaradt fürtöket a gyerekek vagy a kapások
(akik a répát szedik ki) szedegetik le a tükékről (sarjázás).
Kinn a Berekben a kaszások a madártojást összeszedik és kiiszszák vagy hazahozzák és kikeltetik.
V. Növények a házkörüli használatban.
A vadontermő növények sokfélére felhasználhatók. A rossz gaz
dasági viszonyok, különböző korlátozások csak elősegítik, hogy a hegy
községi polgár — noha a város közelében lakik — minduntalan viszszatérjen a természetnyújtotta nyersanyagokhoz. Egyike-másika egye
nesen nélkülözhetetlen életében (pld. a tetőfedéshez való nád), más
részt a szegény embernek a vadnövényekkel való foglalkozás viszo
nyaihoz képest jelentős jövedelmi forrást is jelent (nádaratás, eladásra
szánt kefék, seprű készítése). De még a műveltség elterjedése, a jobb
gazdasági viszonyok se okvetlen irtják ki végkép a természetadta nyers
anyagok közvetlen
felhasználását. Pld.
vagyonos polgárt
láttam, aki beton
disznóólat csinálta
tott nádfedéssel. Az
ősi holminak min
den körülményes
sége, kezdetleges
sége, hátránya mel
lett megvan az elő
nye is (pl. a zsúp
1. ábra. A. Fakéregmunkák. 1. Kürt. 2. Kolomp, 3. Fésű. fedés jobb hőszige
4. Fésűtartó. B. Kopie. (52 cm. magas). — Abb. 1. A. Rin
telő a cserépnél, a
denarbeiten. B. Aus Schilf geflochtener Samenbehälter.—
faolajütő jobb ízt
Dr. Vajkai A. felvétele.
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ad az olajnak, mint a vasprés, a szabad kéményben füstölt sonka jobb
ízű, stb.), így mihelyt bármily csekély akadály is bukkanjon fel a nagy
üzemek gyártási rendjében, csak kissé rosszabbodjanak is a gazdasági
viszonyok, a parasztság azonnal visszatér az ősi módhoz, ősi holmihoz.
Fakéreg. A kolompot eperszedéskor kőrishajból csinálják, tövissel tű
zik össze. A kürtöt mogyoróhéjból, kőrisből tekerik össze, tüs
kével összeböködik (1. ábra).
Fisz. Fűzággal üveget, demizsont kötnek be. Egy börtönviselt ember
kosarat, borítót fon vesszőből. Előzőleg megfőzik a vesszőt.
Gyomboló, fahogyó. Megfőzik, zsírt adnak hozzá és .madárenyvnek
használják. Jó légyfogónak is.
Győkérkefefű. Száraz, dombos, helyen nő. A gyökeret előzőleg meleg
vízben lepucolják, gyökérkefét kötnek belőle.
Iszalag. ( C l e m a t i s v i t a i b a L.). Venicsét (szőlővesszőt), kuko
ricát kötnek iszalaggal kévébe ; nagyon használják, mert a hegy
községben nincs annyira zsúp. (Magát a szőlővesszőt rozsszal
mával kötözik, vízbe áztatják, megcsavarják, mielőtt kötöznének.Y
Kakukfű. ( T h y m u s s e r p y l l u m L.). Kakukfűvel a méhkasokat
belül megdörzsölik.
Lomb. A falombot a földről összegereblyélik, borítóval szedik össze,
szekéren hazahozzák alomnak, ha kifogyott a szalma.
Moha. Az oltáshoz való vesszőt mohába dugva tartják a konyhában.
Nád. Nádat a befagyott Balatonon vágják, matukáual (5. ábra, 10.).
Tolókaszát ma már nem láttam a hegyen, de volt. Nádból le
het a pajta oldala, sásból és nádból az ajtaja. Legkiterjedtebb
használata azonban a házfedésben van. Régebben inkább szal
mával fedték a házakat, a nádtető újabb.
Á nádazás nem jelent külön foglalkozáságat, a nádazó (a nádtető készítő) egy
szerű földmíves ember, aki csak mellékesen foglalkozik egyébbel. A tetőfedéshez szük
séges nádat sáskötéllel összekötözött kévékben tarljék és rakják fel a tetőváz léceire.
A nád végén megvan a termés, a címer is. A tetőhöz, hogy a nádazó munka közben
járni tudjon, járó dorongot helyeznek, feljebb a tetőre a rakodó dorongot. Először egy
sor nádat raknak fel és azt dróttal (régebben gúzzsal = fűzfavesszővel) a lécekhez
erősítik, majd a kévék sáskötelét eltávolítják. A második sor nád az elsőnél kissé fel
jebb kerül. Ezután a csopfaíof helyezik a felső sor nádra (csaptotás), amit a vas szúrónyárs segítségéve] dróttal (régebben gúzzsal) a lécekhez erősítenek. A második sor
sásköteleit is eltávolítva, a nádat a szélen egy szintre hozzák, akó végét a nádverő*
lapickáoal egyenesre verik, majd a felső réteget lépcsőzetesen felverik a nádazó ka
lapáccsal. A tető felső szélére még egy harmadik sor nád kerül. Végül a nád címe
rét levágják.

Nyírág. Seprűnek.
Nyúlsomfa. Seprűnek.
Sás, vadsás. Szőlőkötözésre is használják. Sásból csinálják, régi minta
után a kópicot (1. ábra) és a vékákat. Az őskori urnákra em
lékeztető kópic teste sásból készül, a sást szederinával kötik
össze ; kb. egy hét alatt egy kópic elkészül. A kb. 52 cm. ma
gas, pocakjánál 68 cm. széles kópic régebben a padláson ál
lott, ocsút, gabonát, babot, diót, kukoricadarát tartottak benne.
A lisztes kópicnak sisakja is van. Kb. 50 kilóig termény elfér
benne. A szakajtó véka 20 cm. magas, szája 33 cm. szé—
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les, a kenyér lesz beleszakasztva, a mércés véka nagyobb, 50
cm. átmérőjű, kukoricát kopoznak (= morzsolnak) belé.
Szederina. Szederinával kötik össze a sásból készült kópicot, vékát, a
szalmából iont méhkast.
Söprűfű. (C h e n o p o d i u m ?). Berekből hozzák fűsöprűnek.
VI. Gyermekjátékok.
Cserfa. Cserfalevélből koszorút készítenek és fejükre, vállukra akaszt
ják, főleg majáliskor.
Csézafű. ( P l a n t a g o l a n c e o l a t a L.) Szárából csézát csinál
nak.
Csibedöglesztő, méheuirág ( R a n u n c u l u s f i c a r i a L.) Lakás
ba nem szabad bevinni, mert akkor megdögleríek a kis csibék.
Virágjából nyakláncot, karperecet csinálnak.
dnnadónia.
( C h e l i d o n i u m m á j u s L.) Nedvével a gyerekek
papírra festenek.
.Fűzfa. Agából sípot csinálnak. Fűzfasíp csináláskor, miközben az ág
borit ütögetik, mondják :
Fűzfa, Bözörédi Miska,
Jönnek a törökök.
Síppal, dobbal.
Nyári hegedűvel.
Zsidó gyerek sípot kér
Szarom neki, majd nem kér.

Vagy :
Kelé. kelé fűzfa,
Bozarádi Miska,
Slb.

y

Vagy :
•

Fűzfa, Buzerádi Miska,
Egy kis gyerek sípot kér,
Agyja neki apja,
Apja tokit kapja
Az legyen a sípja.

Malog fa. (S t a p h y 1 e a p i n a t a L.) Bogyó termése a paptöke,
pattantanak vele. A magot gyöngynek fűzik fel, azonkívül a
lányok játszanak is vele : a földre öt magot tesznek és hirte
len abból egy magot vagy az összest felkapja egyikük, míg a
kezében lévőket felhajítja. (Cicázás.)
Kecskerágitó. { E v o n y m u s v u l g a r i s Mill.). Olyan a termése,
mint a prágai kis Jézusnak a sipkája. Fülbevalónak használ
ják a gyermekek.
jKutyatejes fű. { E u p h o r b i a e s u l a L.). A tejet vízbe cseppen
tik, sokféle színe van annak. Vagy a növényszárból karikát
csinálnak, azt megnyálazzák, mire a karikában vékony hártya
képződik, ennek közepére cseppentenek a tejből. (Tükör).
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Lapátfű, lipit lapát. ( C a p s e l l a b u r 
s a p a s t o r i s [L.] Medic.)
Ahogy szedik, mondják : lipitlopó, lapái-lopó, apád lapát lo
pó. Vagy lapátjait (leveleit) sor
ban kihúzogatva mondják : élek,
halok, szántok, vetek. Vagy : La
pátját a hüvelyujj ráncába teszik
és rázzák, mondva közben : élek, halok, szántok, vetek.
Mohar, kaszirva. ( H o l c u s m o l l i s
L. ? 1 a n a t u s L. ?) Gyerekek
kosarat csinálnak belőle.
Pattantó virág. ( S i l e n e i n f l a t a
Sm). Virágját homlokon, kézen
elpattantják.
Remete. (B r i z a m e d i a . ) Játszótár
sukat virágjával becsapják : szá
jukba teszik azzal, hogy most
kosarat fognak fonni, akkor hir
telen a szárat kihúzzák, mire a
gyerek szájában maradnak a 2. ábra. Békakatán útifűből. 10 cm.
végek.
magas. — Abb. 2. Kinderspielzeug;
aus plantago major.
Réti pipitér. ( B e l l i s p e r e n n i s L).
Visszafelé olvasva is réti pipitér.
Tejesfű, lámpavirág. ( T a r a x a c u m o f f i c i n a l e Webb.). Aki a
lámpavirágot (termését) egyszerre egészen lefújja, még abban.
az évben meghal. Szárából láncot csinálnak.
Lánc, lánc, eszterlánc,
Eszterlánci cérna.
Stb.

Tüskés lapu. ( A r c t i u m l a p p a L.). Levelét ernyőnek használják
Terméséből (ragadáncs) játékszert csinálnak.
Útifű. ( P l a n t a g o m a j o r L.). Szárából a lányok békakosarat,
békakalánt fonnak. (2. ábra)
VII. Növények a dalban, a hagyományban.
Ha a növényeket nem közvetlen hasznuk, hanem az esztétika, a
parasztság lelkivilágában elfoglalt helyük szempontjából vizsgáljuk meg,,
úgy a nemesített, kerti növényeknek sokalta fontosabb szerepet fogunk
tulajdonítani. Jónéhány száz, Cserszegtomajon ismert népdal közül a
rózsa 8, a kukorica 5, a rozmaring 4, a cedrusfa (Thuja occidentalism
L.), a megy, nefelejcs, szegfű, viola 3, az alma, búza, cseresznye,20 dió30

Megemlíthetem itt az ismert cseresznyefai tékát ; bor cs., fehér cs., fekete ten
geri cs., fosóka (— aprószemű cs.), hólyagos cs., ropogós cs.
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ía, ibolya, liliom, tök 2, árpa, kender, ribizli, saláta 1 ízben fordul elő.
Kert, virág hasonlókép egyszer. A vadontermő növények közül csupán
-a csipkebokor, a fűz, a kökény és a nád szerepelnek, amellett, hogy
aiéhány dal megemlékezik az erdőről, a bokorról, zöld ágról, fűről.
1. A Savanyú tizenhat szin gatyája,
Megakad a csipkebokor
ágába,
Csipkebokor ereszd el a gatyámat.
Ha uré vagy, ha pógáré, leváglak.
2. Álldogálok a tó partján,
Tó partján szomorú
fűz
Engem illet ez az élet.
Bús magános élet.
Latiam szomorú
Lecsüggő ágát.
Mintha az én árva
Szárnyai volnának.

mellett.

fűzfának.
lelkem,
.

3. Kis Cserszegben végig menni nem merek,
Mert azt hiszik, hogy szeretőt keresek.
Nem kell nekem senki megunt babája,
Van énnekem egy kökény szemű
kis barna. (VI. 73.)SI
4. Gyönge a nád,
lehajlik a földre
Gyenge vagy még babám a szerelemre.
Gyengeséged nem annyira sajnálom,
Szép vagy babám, jó vagy babám,
Nehéz tőled elválnom.
5. Édes anyám voltál,
Miért nem tanítottál,
Gyenge nádszál voltam,
Miért nem hajlítottál. Stb. (VIII. 225.)
ß. Szedem szép rózsáját.
Kötöm bokrétáját,
A fejére tűzöm,
Gyöngyös koszorúját.
Erdő, erdő gilice,
Sajó. Sajó picike,
Mondd meg édes versedet,
Hogyan hívnak tégedet.
Az én nevem Katica
Karmoljon meg a cica.
(Kis lányok játéka.)
7 Hoí jártál báránykám ?
Erdőben
asszonykám.
Mit ettél báránykám ?
Asszú füvet asszonykám.

Stb. (Gyerekjálék.)

S. Erdő, erdő, ez a kerek erdő,
Sárga rigó benne a legelső. Stb. (VIII. 228.)
9. Nini, nini, mi mozog a zöld leveles bokorban,
öreg anyám, meg egy úr.
Ugrott ki a zöld leveles bokorból. (VIII. 341.)
21

geiben.

Hasonló dalszövegeket 1. a Magyar Népköltési Gyűjtemény

itt jelzett köte
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10. Zöld búzában a disznó.
Csak a füle látszik,
Bokor mellett a kanásx,
Menyecskével játszik. (VIII. 295.)
11. Bújj. bújj zöld ág, zöld levelecske.
Nyitva van az aranykapu
Csak bújjatok rajta.
Stb. (Gyerekjáték.)
12. Zöld fű, zöld fű.
A lábam alatt.
Aki legjobb lesz,
Tőlem csókot kap. (Gyerekjáték,)

Az árvalányhaj Szűz Mária haja: Szűz Mária egyszer vándorlés
közben megmosdott, lepihent, de a hajából egy kevés kinn maradt,
abból van máig az árvalányhaj. — Erdőben a gyöngyvirág Mária
könnye virága. Bucsfenyő azóta orvosság fája, mióta megsértette Má
riát és annak vére a fára csöppent."
. Cserszegtomaj helynevei között legtöbbször szerepel a cser (Cser
háti erdő, Cserlap, Cserszeg, Kiscser, Oregcser), ritkábban egyéb nö
vények : Békalencsés tó, Csaliti dűlő, Csollános völgy, Csuhusi kút,
Mária könnyét nem hordta el a vízár,
Meglátja mindenki, aki csak arra jár.
Hová Szűz Mária bús könnye lepergelt.
Ott egy illatos kis fehér virág termett.
Minden évben virít, ismeri a világ,
Mária könnye ez, a neve gyöngyvirág,
A virág keikéből gyógyító harmat hull.
Használni lehet ezt, a nagy fejfájásról.
Majd eg/ fenyő tövise Mária kezét megsebezte, Mária vére a fa tövére hullt,
Ezentúl sírófa lett a fának neve,
Gyógyszerül használja az egész világ népe,
Gyógybalzsam szivárog, virágja keikéből.
Fakadt, szűz Mária, feezenefe véréből.
Mária lejét egy kőre hajtja és elszunnyad, mikor felébred, arany hajából három
szál a kő mohájába nőtt, ebből lett az érvalányhaj. (Mennyei istenes énekek.. . Azon
csoda dolgokról, melyek a Szent Családdal az útban történtek. Közli : Szabó Júlia
Nikla (Somogy megye), Marcali. Mizsur Ádám nyomdája. — V. ö. még : Ne'pr. Eri.
J939: 199.

Diós, Gesztenyés oldal, Gesztenyés út, Gombahát, Gombaháti kút, Ken
der kút, Magyó tető, Ny ires domb, Rózsamező, Tusakos.
Tehénnevek közül csak a kerti növények szerepelnek. (Bákor,**
Bimbó, Citrom, Füge, Gyopár, Narancs, Rózsa, Szegfű, Viola, Virág.)
Legény a leánynak rózsát, szegfűt ad, viszont gomblyukba vad
rózsát, árvácskát, legjobban azonban szentgyörgy vi ragot tűznek. Kalap
mellé árvalányhajat, gyakran oltott mésszel megsárgítva, mert így szebb.
11
Hasonló legendák olvashatók egy kiadott búcsúponyvébon. A szent család
menekülése közben sokat szenvedett, éhezett, szomjazott. Mária keservéhen sírvafakadt:
!3
.
Szőlőfajta.
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Ablakban többször láthatunk virágot pohár vízben, edényben, a siíon
tetején pedig csokorba 2 4 kötve remetét (Briza media). Szoba illatosítására akácvirágot, borzavirágot tesznek pohárba, esetleg bucsfenyőmaggal füstölnek. Lakodalomkor a pajtát, ahol lakomáznak, zöld ággal,
mezei virágokkal díszítik fel, majáliskor a gyermekek zöld levelekből
csinálnak maguknak koszorút, fejükre, vállukra.
A 'hegyközségben feltűnő a nagy virágszeretet. 25 Majd minden ház
mellett van elkerített virágoskert, amiben főleg sárga viholát, kék já
cintot, katarózsát (katalinrózsa), tulipánt, liliomot, krizantélt,
őszirózsát,
nebáncsot, fátyolvirágot stb. növesztenek. A városi hatás azonban itt
se marad e l : láttam a hegyen szenvedélyes kaktuszgyüjtő lányt, aki
nek van vagy ötven d a r a b kaktusza, noha jól tudja, hogy a kaktusz
tulajdonos férjhez nem fog menni.
A növények többször szerepelnek hiedelmekben, szokásokban is,
néhányról az egyes növények tárgyalásánál már megemlékeztünk. Az
úrnapi sátorból vett virág, növény majd minden házban a konyhában,
ajtónál megvan ; ha villámlik, egy darabot tűzre vetnek. Hasonlókép
parázsra dobják nehéz zivatarkor a cicamacát (szentelt barkát). Szentgyörgykor virradóra zöld ágat tesznek az istállóra boszorkány ellen,
nyirfaágat 26 a z ablakba, ajtóba. — Fűzfából fonják aprószentekre a
korbácsot. Iszalaggal, virágkoszorúval ősszel megkoszorúzzák az útszé
li kereszteket. 27 — Karácsony este mogyoróval pároznak
(pár-e vagy
sem, játszanak.) — Végül: a négylevelű lóhere szerencsét hoz.

VIII. Egyéb ismert vadnövények.
Apró bujtorján. (P o t e n t i 11 a).
Árvalány haj. (S t i p a).
Baktüske, kránibabtüske.
( X a n t h i u m s t r u m a r i u m L. S o n c h u s a s p e r ? ) Abdon napján a szőlőben napkelte előtt
megvagdalják, kisarabolnak belőle. Ha vakmacskát ásnak el a
szőlőben, a baktüske megvakul.
Bálványfa. ( A i l a n t h u s a l t i s s i m a [Mill.] Swingle.)
Bogárzó virág. ( F i l i p e n d u l a
ulmaria?)
Bolhafű. ( P o l y g o n u m p e r s i c a r i a L.) Azért piros foltos a
szára, mert egyszer egy vérző asszonynak vére a szárára cse
pegett.
Búzavirág.
(CentaureacyanusL.)
Fagyófa. ( L i g u s t r u m v u l g a r e L.)
Fehér
konkoly.
Fekete irem, fekete kóró. ( A r t e m i s i a v u l g a r i s L.)
24

A szegény asszony vadvirágokból csokrot köt és beviszi a városba eladni,
(Pld. Hegedűsné.) Nefelejcs, páfrány, mimóza, búzavirág, szarkaláb, margaretta, vadlupinusz, hóvirág, harangvirág, remetefű, erdei fehér tulipán, vadszegfű, árvalényhaj
szerepelnek az eladásra szánt csokorban. Ugyanakkor árusítja a gyógynövényeket, más
egyéb összegyűjtött növényfélét, gyümölcsöt (nyúlsaláta, bicske, som, eper, gomba, stb.)
26
V. ö. Népr. Ért. 1939 : 177.
28
A nyírfa különös hasznát 1. Népr. Ért. 1939 : 180.
27
Cserszegen feltűnően sok (29) kereszt van. {V. ö. Csersiegtomaj helynevei,)
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Föcske szegfű, fecskefarkú virág. ( D i a n t h u s c a r t h u s i a n o r u m L.)
Gányafa. ( V i b u r n u m o p u l u s L.)
Gilicetüske. ( O n o n i s s p i n o s a L.)
Gólaorrú fű. ( G e r a n i u m R o b e r t i a n u m L.)
Gombos kóró.
Győtény.
Gyűrűfa. ( C o r n u s s a n g u i n e a L.)
Hangyavirág.
Harangvirág. (C a m p a n u 1 a).
Harisnya csollán. ( U r t i c a u r e u s L.) Harisnyán keresztül is csíp.
A rossz gyereket így fenyegetik : „Megállj, majd ráfektetlek a
csollánra !" Meztelen seggit meg is verik.
Istenátkozta tüske. (G a 1 e g a o f f i c i n a l i s L.) Tüskéjével koronáz
ták meg Krisztust. Istenátkozta tüskének hívják a r o s a c an i n á t is.
Kányavirág. Lila, erdőben terem.
Kásafű. ( L e p i d u m d r a b a L.)
Kigyóvirág. ( M u s c a r i c o m o s u m [L.] Mill.)
Királyné káposztája. (C o r o n i 11 a v a r i a . )
Konkoly. ( A g r o s t e m m a g i t h a g o L.)
Kőris. ( F r a x i n u s e l a c i o r . ) Fájáról szedik a kőrisbogarat.
Kulcsvirág.
Kutyatejes fű. ( E u p h o r b i a h e 1 i o s c o p i a L. ?)
Margaretta. ( C h r y s a n t h e m u m l e u c a n t h e m u m L.)
Pipók. ( P a p a v e r r h o é a s L.)
Piros szentgyörgy virág. Korai virágzású, finom szagú.
Ragadácsfű. ( G a l i u m ' m o l l u g o L.)
Szamártüske, tüskerózsa. ( C a r d u u s m a r i a n u s , C a r d u u s
acanthoidesL.)
Sárga gyopár. (A n t e m a r i a, míg mások a S e d u m a c r e L.-t
mondták sárga gyopárnak.) Moly ellen ruha közé teszik. Szé
na közé is, hogy jobb leg\en.
Szentgyörgyvirág. (C-on v a l l a r i a m a j á l i s L.)
Szépasszony szölleje. ( S o l a n u m n i g r u m L. ? G a l i n s o g a
p ' a r v i f l o r a Car. ?)
Szerbtövis.
Szíjfa. ( U l m u s).
Szöszös bükköny. (V i c i a c r a c c a L.)
Tátika. ( L i n a r i a v u l g a r i s Mill.)
Vad árvácska. ( V i o l a t r i c o l o r L.)
Vad csollán. ( L a m i u m p u r p u r e u m és a l b u m L.)
Vad derézde. (L a m i u m ?)
Vad dohány.
Vad lencse. (V i c i a c r a c c a L.)
Vad páfrán. ( N e p h r o d i u m f i l i x m a s [LJ Rieh.) De mond
ták vad páfránnak a F i l i p e n d u l a h e x a p e t a l a Gilib-t is.
Vad paprika. ( L i t h o s p e r m u m a r v e n.s e L. ?)
Vad pesti rózsa. (S c a b i o s a a r v e n s i s.)
Vad pipitér, keserű p., büdös p. ( A n t h e m i s a u s t r i a c a Jacqu.)
Néprajzi Értesítő

5
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Vad pünkösdi rózsa. (L é p i d i u m ?)
Vad repce. ( S i s i m b r i u m
Orientale.)
Vad rezeta. ( R e s e d a I u t e o 1 a L.)
, s .,
Vad ribizli. ( R i b e s a u r e u m Pursch.)
Vad sárgarépa. (D a u c u s c a r o t a L.)
Varjaborsó. Gabonában gaz.
Vasfű. ( V e r b e n a o í í i c i n a l i s L . ) Buborka, paradicsom, papíríka savanyításkor teszik be, hogy az elteendő anyag erős le
gyen, mint a vas.
Vörös paréj. ( A m a r a n t h u s t r y b r i d u s L . ) Kertben is tartják
dísznek.

IX. Vízgyüjtés,
Cserszegtomaj víztelen dolomittalajra épült és így csak néhány
kutat találhatunk a községben. Különben mindenütt vizes gödrökben
(toka) gyűjtik a vizet. Minden ház mellett ott van a kb. 4—6 m. átmé
rőjű, 3—5 m. mély gödör, a toka (3 ábra), esetleg kicementezve. Eb
ben gyűlik az esővíz, de a z ereszről lecsorgó esővizet is ide vezetikl
Régen ásott gödrök^
ezt bizonyítják a toka
köré ültetett vén iák.
is. A rendszerint k ö 
rülkerített toka mellett
ott az itató vályú is
és a vízmerő k a m p ó
(5. ábra 14.). A toka
zavaros vizét csak a
jószágnak adják, van,
amelyikük megszokta
és szívesebben issza
a kút tiszta vizénél.
Mégis, hacsak lehet
séges, a jószágot is
a kútra hajtják ita
tásra.
3. ábra. Toka. — Abb 3. Grube zum W a s s e r s a m m e l n .
— Dr. Vajkai A. felvétele.
A kutak közsé
gi kutak, vagy magá
nosoké, az utóbbi esetben csak a tulajdonosok vizezhetnek.28
Lenn,
a hegy alján inkább gémes kutak vannak (pld. Birkás kút, Csókakő
k., Kender k., Kettes k., Kegyóvári k., Kiskút, Polgárok kútja), feljebb,
a hegyben, ahol csak nagyobb mélységekben találnak J vizet, csigás
vagy kerekes kutak. (Csigás kutak pld.: Csuhusi k , Sas k. Kerekes
kutak pld.: Ciberéi k„ Farkas k., Hegedűs k., Kettes k., Magyarosi k.f
Zerényi k.) A csigás kútnak ma már betongyűrűje van, ahhoz van
erősítva a csiga. A kerekes kút alkatrészei: káva, ráma, oszlopok, te
tőzet, henger. A távoli »kutakról meglehetősen fáradságos dolog a vi
zet felhozni. Nők fejükön hozzák kannákban (vizes, tejes, öntöző
kannákban) vagy vizes sajtárban, ugyanakkor kezükben vizes vödröt
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is visznek, a férfiak vállukra helyezett csingaíán (4. és 5. ábra 21.). A
sajtárban a víz tetejére deszkalapot vagy akáclevelet tesznek, nehogy
a víz kiloccsanjon, v
Férfi inkább télen
hoz vizet, amikor
nai>y a hó, nyáron
ritkábban. Akinek
fogatja van (befo
gója),
az lajttal
hozza fel a vizet.
Régen állítólag a
Balatonról is hoz
tak vizet.
A felhordott
vizet
nyáron
a
kamrában, télen a
konyhában tartják,
vizes széken ; ha
kocsin hozták fel,
a hordót a prés
házba helyezik és
ott csapolják, akár
abort. Mindeneset
re sajátságos (és
vigasztalan) szint
4. ábra. Vízhordás. — Abb. 4. Wassertragen.
nyom e víztelen— Dr. Vajkai A. felvétele.
ség a hegyközségi
ember különben is fanyar életére ; naponta megújuló, más vidéken is
meretlen küzdelmet kell vívnia, gondjában, munkájában eggyel több
van és gyakorta megesik, hogy a szomszédba kell átballagnia egy
korsó vízért — kölcsönbe.
IX. Szénagyüjtés.
A széna igen fontos szerepet játszik a hegyközség életében. A
szegényebb embernek fő jövedelmi forrása a marhanevelés, egy pár
ökörért a vásáron 1000 pengőt is kap, ami összeg lehetővé teszi, hogy
adóját kifizesse, a gazdasághoz feltétlen szükséges holmit beszerezze,
időközben felgyűlt adósságát kiegyenlítse. A marhatartásnak nagy aka
dálya azonban, hogy a községben kevés a szénatermő rét. A szétszórt
házak közt ugyan van valamelyes gyümölcsfákkal behintett rét, ezt
azonban legnagyobbrészt a fejős tehenekkel legeltetik, a z itt lekaszált
széna édeskevés a téli takarmányozásra. A nem tejelő jószág külön
ben naphosszat kinn legel a Várvölgyben vagy a Koponáron. 2 9 A köz98
A kutakra vonatkozó adatokat 1. Népr. Ért. 1939 : 174. és Dunántúli Szemle
Cserszegtomaj helynevei.
29
A múlt század elején a tomajiak a rideg marha számára a Tomaji szőlőhegy
feletti uradalmi erdőben, a vágásokon kívül legeltettek ; ha makk volt. Kisasszony nap
jáig, ha makk nem termeti, hó leestéig. Hasonlókép bérelték legelőnek a Dobogói-*
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5. ábra. Eszközök a gyűjtögetéshez. 1. Sarló, 39 cm. magas, 2. Tokmány kaszakűvel, 3. Kaszaülő, 51 cm., 4. Kaszakalapács, 5 ; Kasza, 140 cm., (K = kasza, N =
nyele, C — csapó, Ka = kacsiba, bankó), 6." Vasvilla, 160 cm. (Kö = köpüje). 7.
Grábla, (H == hajtovány), 8. Villa, 160 cm. (A — ága), 9. Vonyogó, 96 cm., 10. Matuka, 64 cm., 11. Hosszúlánc kapcsos vége, 12. Hosszúlánc karikás vége, 13. Takács
gomb a rudalló kötélen (A = kegyófej), 14. Vízmerő kampó, 230 cm., 15. Fejsze, 80
— 100 cm., 16. lalaska, 72 cm., 17. Kárászfűrész, 1—2 m., 18. Sulok, 90 cm., 19.
Topor, 36 cm., 20. Fadöntés. (1. hóka, 2. a fűrészelés iránya, 3. a döntés iránya), 21.
Csingafa hámmal, 140 cm., 22. Nyomórúd vége szöggel. — Abb. 5. Geräte der
Sammelwi r tschaft.
malom felett levő Cseíemálét, aratás után pedig a Remisz feletti földeket. Minden«
marha után három kaszást voltak kötelesek kiállítani. (1812. évi szerződés az urada
lom és Tomaj közt. Keszthely Városi Levéltár.) — 1814-ben Tomajnak adta az ura
dalom szabad legelőül a vonyós és ridegmarhák számára az alsó Csetemálét, Büköt,
Rottyahátat. Egy darab marha után a tulajdonos 1 napig kaszálni köteles. Ugyanak
kor szabad a járrnos ökröknek legelni a két út közti tomaji csapáson; 1 pár ökörért
5 napi kaszálás a fizettség. Aratás után a Remiszen felül, a Tomaj alatti szántófölde
ken szabad a legeltetés, de ugyanakkor ott az uraság birkái is legelnek. Csetemályán,
ay. erdőben csak Kisasszonynapig szabad a legeltetés. (1814. évi szerződés. Keszthely
V. L.) — Hasonló szerződést ismerünk a dobogói legelőkről 1825—1850-ből, stb. (Az;
említett helyneveket 1. Cserszegtomaj helynevei.)
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birtokossági rélen, tölgycsalitosban is kaszálnak szénát, felesbe, a má
sik fél a hegyközség tulajdonában lévő apaállaté A hegyközségben
végeredményben kevés a széna és így kénytelenek messzebbre, a Be
rekbe járni szénáért. A Berek Keszthely város alatt terül el, a múlt
századig még a Balatonnal összefüggő víztömeg borította. Ma uradalmi
birtok, ahová harmadába, sőt negyedébe is mennek kaszálni, szénát
gyűjteni. 30 A hegyközségből mindenki lejár a Berekbe gyűjteni, még a
gazdagabbja is. Be
rek nélkül egyáltalán
m é g s e tudnának élni.
Keserves munka, hisz
a Berek 8 — 12 kilo
méterre vanCserszegtomajtól ; már kora
reggel kimennek, sok
szor csak éjfél felé
térnek haza, és ez így
megy július közepé
től, míg a hó le nem
esik (berkelni
men
nek).
Végeredmény
ben többet fáradnak
a marháért, mint ma
gukért.
A
cserszegtomaji réteken (a he
gyen) először június
elején kaszálnak, vi
rágzás után egy hét
re. (A rókahátú
fű
hamar elszalmásodik.) Legjobb akkor,
amikora Szentjánosfű
virágzik. Legfinomabb
szénát adja a szent
jánoskórós,
a róka
hátú fű, az imola. A
hegyközségi réteken
6. ábra. A. Szánahordás petrencerudakon. — B. Szénalegnagyobbrészt sár- bogla
rögzítése átvetett szénakötéllel. — Abb. 6. A. Be
kerékfü van. Csak fér
fördern des Heues auf Stangen. B. Befestigen des
Heuschobers. — Dr. Vajkai A. felv.
fiak kaszálnak, eszkö
zük a kasza, tokmány, kaszakű,
kaszakalapács,
ülő
(kalapálószék),
gereblye (grábla), villa, két petrencerúd (5. ábra). Munkán kívül a ka
szát a kamrában, présházban, kaszaüllőt a présházban, villát, gráblát
30
1811-ben a Dobogó alatti Bozót-rétet kapták két esztendőre a tomajiak ingyen
kaszálásra, de tartoztok ezért a Bozóti réteken lévő mindennemű égerfát, reketyét gyö
kerestül kiirtani, ágat. bogát, törzsököt innen eltisztogatni, az irtást rétté tenni. (1811.
évi szerződés. Keszthely V. LJ
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a pajtában tartják. A lekaszált füvet rendekbe*1 vágják a réten (a ren
det ágylásba hajtják össze, „begrábláljuk"),
egy rend kb. 200—220
cm. széles. Három nap múlva megforgatják, ha jó az idő, már más
nap: Kb. 180 cm. magas petrencékbe rakják. A baglában 10 petrence
van. A szénát két
petrencerúdon
viszik (6. ábra, A.). A forgatás,
gyűjtés embernek,
asszonynak,
lánynak vegyesen a dolga. A gráblát különben a tarlón is használ
ják, a vellát masinánál (csépléskor),
ganéjrakásnál. Fa, vasvilla egyfor
mán használatos, de a rendet a
favillával jobb hajtani. Baglarakásnál a legkisebbik segítséget, aszszonyt küldenek fel a baglára, az
jól megtiporja, adogatás közben
igazgatja. A baglát szénakötéllel
7. ábra. Szénabogla rögzítése keresztben
átvetett szénakötelekkel és doronggal. (A erősítik meg : szénából két kötelet
nyíl a szél irányát jelzi.) — Abb. 7. Befe sodornak és azt keresztbe a bag
stigen des Heuschobers.
lára erősítik, a gombócos végit a
bagla oldalába dugják, nehogy a
vihar eldöntse. A szél irányával
szemközti oldalon különben meg
is támogatják a baglát (6. ábra,
B. és 7. ábra).
A Berekbe már reggel 5kor kimennek, de estére (vagy
tízre) mindig visszatérnek. Aki
nek nincs kire hagyni a gyere
két, kiviszi magával. De nem
jó a gyereket a földön hagyni,
mert tejszagú szájába bemászik
a kígyó ; (ha már bemászott,
forró tej fölé hajtják a gyereket).
Aki hamarébb végez, rokonnak,
szomszédnak segít a kaszálás
ban.
ábra. Szekérre rögzített csiga 3 drb. laMásodszor augusztus utóján 8.
pickával. — Abb. 8. Karren zum Befördern
kaszálnak (sarjú), harmadik ka
des Heues. — Dr. Vajkai A. felvétele.
szálásból kapják a fattyú sarjút.
A szénát kocsin hozzák haza. A kocsira való rakás tartozéka i:
vendégoldal,
nyomórúd, hosszú lánc, rudalló kötél, csiga,
csigalapicka.
A kb. 430 cm. hosszú fenyő, hárs nyomórúd (ökrök után legjobb a fe31

Jó ivó nóta a következő : (Körben állva együtt éneklik)
Hármat tojóit a fürjecske.
Fürj, fürj rendemre.
Rendem csipke, rendem bokor.
Rá, rá rekettye. (Csak az, akin a numera van, mondhatja: »ípítyom. Ha eltéveszti, büntetésből innia kell.)
Gyere be rózsám az ölembe (Háromszor ismételve).
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nyő) végén vastag szeg van az átvetett rudalló kötél számára (5. ábra,
22). A 480 cm. hosszúlánc (cigánylánc, mert kolompár cigány csinálta),
•egyik végén kapocs, másik végén karika látható (5. ábra, 11 —12.). A
rudallókötél 13 méter hosszú, végén kégyófej van. Az utóbbihoz kötik
a kötél másik végét (takácsgomb 5. ábra, 13.). A nyomórudat jó erő
sen kell a kocsira rakott szénára erősíteni. Elől a hosszúlánccal erősí
tik a szekér oldalához, hátul a nyomórúdon átvetett kötelett a csiga
segítségével feszítik meg. A kocsihoz erősített 150 cm. hosszú iacsigában 4 lyuk van, amibe a csiga forgatásakor váltakozva dugják be a
2—3 darab, 55 — 65 cm. hosszú lapickát (8. ábra).
Otthon a szénát Dajtában, kazalban tartják. 32 A soványabb berki
•szénát a jóminőségű hegyi szénával keverik. A széna kiszedésére szol
gál a szénavonyogó (5. ábra 9 ) ; istállóba a szénát, aki ép etet, ölbe viszi.

X. Fagyüjtés, favágás.
A hegyközséget bőséges, de nem a községhez tartozó uradalmi,
városi erdők határolják. (Tölgyes, cser, kőris, magyal). Ebből 72 jogos
nak valami része van (közbirtokossági erdő, Pógár erdő), néhány la
kosnak pedig van a Csókakő völgyében kisebb akácosa. A két köz
birtokossági erdőben a z esetleg eladásra kerülő jog ára 400 pengő,
ezért évente fél öl ía jár, azoníelül íél öl a k á c és bizonyos mennyiségű
csádé. De a kiirtott akácost tölggyel kell betelepíteni.
A szegényebbje (pld e
Cserszegi-szőlő
vidékén, Gyöt
rös táján lakók közül 5—6 csa
Iád mindennap, különben ,má
sutt hetente kétszer) délután me
het gyűjteni rőzsét, száraz á^a
a z erdőbe (fáézás). Ok a fáészok. Hosszú rúdra kampót köt
nek és azzal tördelik le a ma
gasabb ágakat. Serényen dolgoz
va 1 nap alatt 2 kocsira való
is összegyűjt egy család. De e
iát nem kocsin szállítják, csak 9. ábra. Fahatár. — Abb. 9. Aufschichten
des Holzes. — Dr. Vajkai A. felvétele.
íerhéznek vele, hátukon, fejűkor
hozzák haza a fát.
Általában ma a fát veszik, régebben az uradalmi erdőben robot
ban dolgoztak, irtást pucoltak és ezért kapták. Az ölfavágók is ma
pénzért vágnak (méterenként 80—90 fillér), korábban minden tizen
egyedik öl a favágóké volt. A szegény ember télen elmegy favágónak.
Rendszerint egy vállalkozó vállalja a vágást, csoportjában nyolc-tizén
dolgoznak. Az erdők közeliek és'így a z ölfavágók nem tanyáznak kinn,
estére mindig hazatérnek. Szerszámuk : fejsze, nagy kárász fűrész, sü
lök. (5. ábra 15, 17, 18). A kivágandó fatörzs egyik oldalán fejszével
H2
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hókat vágnak (hogy ajaka legyen a íának), ellenkező oldalon befűré
szelnek, majd a fejszét a fűrészelés helyébe vágva a sulokkal mélyebbre
verik, amig ki nem dől a fa (5. ábra 20.) Eket csak kivételesen hasz
nálnak. A törzset rúddal emelik, ütemesen vezényelve a ha-rup-okat.
Csak a fenyőfa kérgét hántják le. A munka tetthelyén gunyhót nem
építenek, ha az idő rosszra fordul, egyszerűen haza mennek Kinn
nagy tüzet raknak az ölfákból, étkezésük különben sült krumpli, sza
lonna, kenyér, amihez bort isznak. Ha már 200—300 méter fát levág
tak, a 8—10 emberből álló csoport akó bort vesz és megrendezi az
őlfavágóbált, amiben kedvenc tánc a magánosan eljárt söprűtánc. Itt
a hegyben egy süketnéma járja a legszebben.
A fa haszna sokféle. A tűzrevalót az udvar egyik sarkában gyűj
tik (fahatár), némelyiküknek igen nagymennyiségű, több évre elegendő,
szépen rendezett tűzifakészlete van (9. ábra). A fahatárban külön cso
portosítják a susnyaágat, a csádét (száraz galy), a gyökértörzseket, az
Ölfát. Ott áll a fűrészelő bak, a favágító tusak, a sulok is.33 Fából
(tölgyfából) készültek régebben a pincék is,34 mogyoró, gyertyán, nyirfa
abrinccsal kerítették körül a hordókat is.3B Nyirfaabrincsnak még külön
gonoszűző hatást tulajdonítottak.36 Hordónak, szerszámfának való fát
fogytán vágtak le, akkor a szú nem eszi meg. — Különben sok másra
is kell a fa, faragószéket még ma is több helyen találhatunk.37 Szer
számfának az erdőből fát nem szabad elvinni, de hallgatólagosan mégis
csak eltűrik, ha hébe-hóba ahhoz is hazaszállítanak a hegybeliek 1—2
husángot. Tölgyfa különösen hordódagának jó, cseresznyefa kasza
nyélnek, tölgy, iharstokkerlinek, kisszéknek, kőris (mert jó síkos) szánkó
nak. Szőlőkarónak főleg akácot használnak.— 1934-ben még a hegyen
Luca széket csinált valaki, de hogy hányfajta fát használt fel, azt már
nem sikerült kinyomoznom. A növényvilág továbbra is hű segítőtársa
maradt az embernek, aki még ma sem felejtette el a növényekben
szunnyadó varázslatos erőket és rejtélyes hatalmakat.
Vajkai Aurél.
*
Sammelwirtschaft in einer Berggemeinde des Plattenseegebietes.
Bei der Überhandnähme einer als höherstehend zu betrachtenden Kultur stirb
die urtümliche, primitive Lebensform, — zu der auch die Sammelwirtschaft gehört, —
nicht gänzlich aus. So wurde die hier besprochene, von der Stadt und dem Badeort
kaum 2—5 Km entfernte Berggemeinde, die eine Streusiedlung ist, nur teilweise von
33
Megemlíthetem még ilt a favágás egyéb szerszámait: balaska : kis fejsze, amivel főleg susnyaágat, csádét vágnak, szőlőben a szőlőkarót verik be, hosszú nyelé
vel pedig a szőlőkaró tövinél nyomkodják be a földet (5. ábra, 16). A toport csádéaprítósra, karófaragásra használják (5. ábra, 19). A favágók fejszéjének nyele rendsze
rint 1 méteres, hogy ezzel mérhessék a fát. A nagy, 2 méter hosszú kárász fűrész na
gyobb röngökhöz használatos, a fékézfűrésszel csak otthon fűrészelnek, tűkefűrésszel
gyümölcsfaágakat, stb.; ácsfűrészt otthoni munkánál használnak. A fűrészeket a kü
lönböző nagyságú uasmefszőfefeeí ( = ráspoly) élesítik, a kórász fűrészt kalapáccsal
kissé megkopogtatják. Fűrészelőbak csak otthon használatos a fahatár mellett.
3
* Nepr. Érf; 1939 : 175.
35
Nepr. Ért 1939: 180.
?0
JVepr. Ért. 1939: 180.
37
Népr. Ért. 1939: 184.
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•den nahen Kultureusstrahlungen berührt. 1 Es gibt mehrere Ursachen, die bewirkt ha
ben, d a s s die grösstenteils Landwirtschaft betreibende Bevölkerung sich auch heute
noch mit Sammelwirtschaít befasst, so auch die sehr eng begrenzten Möglichkeiten
•der kleinen Besitze, die Armut der Bewohner, sowie der Markt der nahen Stadt und
•des Badeorts. Aber auch die geographische Lage der Berggemeinde (unmittelbare W a l 
desnähe, W a s s e r a r m u t des Bodens, usw.) trug hiezu bei.
/. Die zu Nährzivecken
verwendeten,
wild wachsenden
Pflanzen. — Im Leben
der Berggemeinde spielen die unmittelbar als Nahrung dienenden, wild wachsenden
Pflanzen keine grosse Rolle. Blätter, wilde Früchte werden eher von den Kindern ge
knabbert. Einige Arten von wilden Früchten werden gedörrt, seltener zu Mus gekocht
•oder zu Essig verarbeitet. Alidies ist jedoch kein wichtiger Bestandteil, sondern eher
nur die Ergänzung der Nahrung, sie spielen nur im Leben des armen Mannes eine
wichtigere Rolle. Einst hatte die Edelkastanie eine grössere Rolle in der Nahrung, (im
Komitat Zala sind auch heute noch an die 30.000 Kastanienbäume). Die abgelesenen
Kastanien werden getreten (wobei man aber im Schuhwerk arbeitet) dagegen bedient
man sich hiefür im Nachbardorf eines Holzhammers, mit dem man die Kastanien
schlägt. Ol wird heute nurmehr a u s gezüchteten Körnern gepresst, diese werden in die
altertümlichen Holzpresse des nahen Dorfes getragen. Die Bevölkerung kennt die Pilze
gut, die Männer sind Pilzsammler. Man züchtet die Pilze auch zuhause, auf Baum
stämmen.
//. Futterpflanzen
— Das um d a s H a u s herum w a c h s e n d e Unkraut, die im
Weingarten gejäteten Pflanzen gibt man dem Vieh. Besonders wichtig ist Urtica doloris,
wovon an jeder Pforte a b e n d s gesammelt wird, um es dann mit W a s s e r und Kleie
vermengt, den Schweinen, Gänsen, Enten, usw. zu geben.
III. Heilkräuter.
— Man kennt viele Heilkräuter und es findet sich in jedem
H a u s irgendein getrocknetes Heilkraut, so z. B. Tilia, Matricaria
chamomilla,
Sambucus ebulus, usw. M a n c h e tragen diese auch ins n-ihe Städtchen zum Verkauf. In
•der Tierheilkunde werden z. T. dieselben Pflanzen verwendet.
IV. Andere Sammelarten.
— Ähren dürfen bloss ausser der Berggemeinde, am
Stoppelfeld aufgelesen werden. Der a r m e Mann entkörnt sie mit der blossen Hand
oder indem er sie mit einem Stocke schlägt. Nach der Weinlese pflücken die Kinder
oder die Hacker die auf den Weinstöcken übriggelassenen Reben.
V. Pflanzen im häuslichen
Gebrauch.—
Die Verwendung der Pflanzen ist ziem
lich abwechslungsreich. (Anfertigung von Rindengefässen, A b b . 1. A, Bürstenbinden,
usw.) Zum Binden verwendet man Clematis vitaiba ; marr ersetzt Streu durch Laub ;
verwendet Schilf zum Dachdecken, wie a u c h Rohr für die Seitenwände der Scheune ;
Riedgras zum Binden des W e i n s sowie zur Herstellung von Mehl- und Fruchtbehäliern ; (Abb. 1. B.) Schilf ist oft beim Dachdecken sehr wichtig. Die Verbreitung der
Bildung, die besseren wirtschaftlichen Verhältnisse verdrängen nicht endgültig die un
mittelbare Verwendung der naturgegebenen Rohmaterialien (so wird der Betonschwei
nestall noch mit Schilf gedeckt). Die urtümlichen Stoffe und Verfahren haben trotz
ihrer Umständlichkeit und Primitivität auch ihre Vorzüge, so d a s s d a s Bauerntum, im
Moment wo die geringste Störung sich in der Erzeugung der Grossbetriebe einstellt,
•oder wenn sich die wirtschaftliche Lage a u c h nur in kleinstem Masse verschlechtert,
sogleich zu den urtümlichen Stoffen zurückkehrt.
VI. KinderSpielzeug.
— Aus Pflanzenteilen wird auch Kinderspielzeug gemacht
(z. B. Abb. 2.), mit Pflanzensaft vird gefärbt, usw. Dies geschieht zumeisst in Begleit
ung der entsprechenden Sprüchlein, Verslein.
VII. Pflanzen in Lied und Brauchtum.
— In den Volksliedern ist zumeist von
Gartenpflanzen (ehestens von der Rose, dem Mais, dem Rosmarin, der Thuja occ, der
Weichsel, dem Vergissmeinnicht, der Nelke, der Viole) die Rede, seltener nur von
wild w a c h s e n d e n Pflanzen (Rosa canina,
W e i d e , Schilf, Prunus spinosa). Zum Be
nennen der Kühe bedient man sich a u c h nur der Namen von Gartenpflanzen. In der
Berggemeinde ist übrigen < die Blumenliebhaberei sehr entwickelt, fast vor jedem H a u s
ist ein Blumengärtchen. Im Fenster, auf der K o m m o d e sieht man oft Blumensträusse
a u s Feldblumen. Bei Hochzeiten werden die Räume mit grünen Zweigen. Feldblumen
geschmückt. Pflanzen spielen auch im Brauchtum eine Rolle, so z. B. legt man a m
Hl. Georgstag Birkenzweige ins Fenster, usw. Die überkommenen Bräuche leben hier
oft mit einer erstaunlichen Zähigkeit weiter. So würde z. B. eine Frau, die jahrelang
in der Hauptstadt gewohnt hat und ziemlich verbürgerlicht ist, während der Menstrua
tion nicht auf den Obstbaum steigen, damit dieser nicht vertrockne.
1

Die näheren Angaben die Berggemeinde Cserszegtomaj (Kom. Zala) betreffend
s. Seite 170—204 im Jahrg. 1939 dieser Zeitschrift.
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VIII. Andere bekannte, wild wachsende
Pflanzen.
— Auffallend ist, d a s s man
in dieser Berggemeinde, trotz der Stadtnähe, so viele Benennungen der wild wachsenden Pflanzen kennt. In der hier gegebenen Aufzählung werden über 200 Pflanzennamen erwähnt, diese sind den meisten Bewohnern geläufig. Die zu Futterzwecken
dienenden Gräser und die Bäume kennen eher die Männer, wogegen die Heilpflanzen,
d a s ums H a u s w a c h s e n d e Unkraut und die Feldpflanzen eher den Frauen besser bekannt sind. Im allgemeinen ist die Pflanzenkenntniss der Frauen grösser als die der
Männer, den grössten Teil der hier angegebenen Pflanzennamen sammelte Verfasser
von einer 38 jährigen Frau.
IX. Wassersammeln.
— Das Gebiet der Berggemeinde besteht zumeist aus Dolomit, die fruchtbare Bodenschicht ist unmittelbar die pannonisch-pontische Lehmschicht, welche mit Sandsteingebröckel vermengt ist. Es ist dies ein w a s s e r a r m e s Gebiet, w o es nui* an wenigen Orten gelang, in ziemlicher Tiefe auf W a s s e r zu stossen.
Es gibt daher nur wenige Brunnen und die meisten Bewohner haben einen ungefähr
halbstündigen W e g zurückzulegen, um zum nächsten Brunnen zu gelangen. Das Sikkerwasser r wie d a s Regenwasser wird in 3—5 M tiefen Gruben von 4—-6 M Durchmesser gesammelt (Abb. 3). Solche Wassergruben findet man in der Nähe eines jeden Hauses, doch trinkt d a s W a s s e r derselben nur d a s Vieh. Von der ferner gelegenen Zieh- oder Haspelbrunnen tragen die Frauen d a s W a s s e r in Eimern auf dem Kopfe
n a c h h a u s e , wogegen Männer es auf der Schulter tragen (Abb. 4. und Abb. 5. Nr. k
4, 21) oder auf Karren befördern.
X. Heumachen
— Der wichtigste Erwerbszweig der ärmeren Bewohner dieser
Berggemeinde ist die Viehzucht und dadurch spielt das Heumachen im Leben der Gemeinde eine wichtige Rolle. Da auf dem Gebiete der Gemeinde selbst nur wenig Heu
wächst, müssen die Leute weiter, auf die 8 —12 Km entfernten Herrschaftswiesen zum
Heumachen gehen, wo sie für d a s Drittel oder Viertel mähen. Diese schwere Arbeit
dauert von Mitte Juli bis zum ersten Schneefall. Auf Abb. 5. Nr. 2—9, 11 -— 13. 22, sowie Abb. 6—8 sind die Geräte des H e u m a c h e n s , sowie die Art, wie der Heuschober
gemacht wird, ersichtlich.
IX. Holzsammeln,
Holzfällen. — Die Gemeinde ist von ausgedehnten städtischen
und herrschaftlichen Wäldern umgeben. Von gewissen Waldgebieten haben einige
hiezu berechtigte Bewohner der Berggemeinde ein Anrecht. Die Armen dürfen trockene
Aste und Reisig sammeln. Im allgemeinen aber kauft man d a s Holz für Geld, ebenso
erhalten die Holzfäller ihren Lohn in Bargeld ausbezahlt, wogegen sie früher von der
Herrschaft für die im W a l d e ; verrichteten Arbeiten : das Fällen, Roden, usw. Holz erhielten. Heute wird der a r m e Mann im Winter Holzfäller; Zumeist ist es ein Unternehmer, der die Arbeit übernimmt, in seiner Gruppe befinden sich gewöhnlich 8 — 10
Holzknechte. (Ihre W e r k z e u g e s. Abb. 5. No. 15—20.) Nach dem Fällen von 2 0 0 - 3 0 0
M Holz wird ein Holzknechtenball veranstaltet. Das Holz des W a l d e s wird ausser zum
Feuern (s. d a s im Hofe aufgeschichtete Brennholz auf Abb. 9) noch zur Herstellung
von Werkzeugen verwendet. Geschickte Holzschnitzer gibt es auch heute noch in der
Berggemeinde.
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Adatok GömÖr m e g y e népi erdőgazdálkodásához.
Az erdő és a nép kapcsolata fontos néprajzi jelenség. Az erdő a
íalusi népnek és állatállományának nemcsak táplálékot szolgáltat, ha
nem épületfát s faanyagának kitermelésével különböző munkaalkalmak
és iparágak megteremtését is lehetővé teszi {faszénégetés, faszerszám
készítés), 1939 nyarán végzett gyüjtőutamon főképpen ezekre vonatko
zólag akartam tájékozódni.
A visszacsatolt Gömör megye falvai jórészt öt folyó völgyében he
lyezkednek el : Rima, Balog, Murány, Sajó és Csermosnya völgyében.
A nagyarányú fakitermelés és bányászat ezen a területen is megritkí
totta az erdőállományt, úgyhogy nagyobb kiterjedésű erdővel ma már
csak a Csermosnyavölgyi falvak rendelkeznek. Főképpen tehát e terü
letről szerzett adataimat foglalom itt össze, megemlítve természetesen
m á s vidéken szerzett szórványos adataimat is.
A paraszttelkeknek, melyek szántóföldből és kaszálókból állottak,
legelő és erdőrészesedésük is volt, de míg a szántóföldek felosztva
mintegy az egyes gazdák kizárólagos birtokát képezték, addig az utób
biak a falu határából egy tagba kihasítva, közös birtokterületül szol
gáltak. Az erdőközösség ma már csak a gyűjtögetés szempontjából ma
radt meg, az erdőkben (az uradalmi erdőket kivéve, ahol engedélyt
kellett kérni), mindenki szabadon gyűjtögethetett. A fakitermelés szem
pontjából az erdőt felosztják. Darnyán pl. mindenkinek van az erdő
ben léniája; az egyes parcellák között a határt megfaragott fák jelzik:
a fának azt az oldalát faragják meg, ahová tartozik, a mindkét ol
dalon faragottak közös határt jelölnek. Különösen a megye déli részén
lakó barkóknál találunk erdőrészeket elhatároló fajegyeket.
Az erdőélés primitív foka a táplálékul felhasználható magvak, bo
gyók és növények gyűjtése. A Csermosnyavölgye
valóban a „gyűjtögető
gazdálkodás hazája" (ahogy Márkus Mihály e területre vonatkozó gyűj
tésében mondja). Ha pedig meg akarnánk jelölni azokat a társadalmi
é s gazdasági okokat, melyek ennek a primitív gazdálkodási foknak ily
nagymérvű meglétét létrehozták és fenntartják, nem elég az erdő kö
zelségére utalni. A Csermosnyavölgyi községek, DernŐ,
Kiskovácsvágás,
Lucska, Barka lakói magasabb életszinvonalat jelentő bányász-gyári
munkás foglalkozást űztek, míg a bányák ki nem merültek és a gyá
rakat le nem szerelték, a földművelésre nem fordítottak nagy figyelmet.
Korábbi foglalkozásuk megszűntével tehát, miután a megművelhető te
rület is kevés volt, a mezőgazdasági kultúra továbbra is alacsony fo
kon maradt, erősebb fejlődést vett azonban a gyűjtögető gazdálkodás
é s a famunka.
Növényi eredetű táplálékaik nagy részét gyűjtögető
gazdálkodás
formájában szerzik meg. Különösen nagy szerepet játszottak a főzelék
félék elkészítésénél használt vadontermő növények és bogyók, valamint
a gombák. Márkus Mihály erre vonatkozó gyűjtését csak néhány adattal
egészítem itt ki.
Eper, boronyica málna szedésére a „szedőkosáron" kívül rakottyafa vagy égerfa kérgéből készített edényt, kuzupot
használnak. A fa
kérgét 50—60 cm.»szélesen körülvágják úgy, hogy a kéreg kiterítve
téglalap-alakot mutat. Ezt hajtják össze, szájánál kifúrják és egyik vé-
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gén ágas iát dugnak át rajta, az lesz a kuzup íogója. (1. ábra). — Is
merik a nyiría megcsapolását is. Ez úgy történt, hogy befúrtak, vagy
befűrészeltek a fa törzsébe és kandliba engedték a nedvet. A tölgyfa
megcsapolása is ismeretes, a n n a k nedvét, a marha betegségéről hasz
nálják, ugyanerről itatják a marhával a tölgyfában megállott vizet.
Márkus említi, hogy az „alkoltartalmú italok nagyrészét erdei nö
vényekből teremtik elő." A különféle gyümölcsökből készített bor és
pálinka nagy múltra tekint vissza e nép táplálkozásában. A gyümölcsből
bor és pálinka készítését már 1659-ben Torna megye statútuma meg
engedi (e megyéhez tartozott régebben a Csermosnyavölgye is), eltil
totta azonban a búzából, árpából, zabból a bor és pálinka készítését.
Ennek ellenére gabonából még ma is készítenek bort. Készítése a kö
vetkező : 1 liter gabonát, 4 liter vizet, 80 dkg. cukrot, 1 dkg. élesztőt
összekeverve egy ideig állni hagynak, majd a levét leszűrik, az a ga
bonabor.
Az erdei legelők használata az állattartással kapcsolatos. Az erdőirtás is eredetileg az állattenyésztés
legelőterületének kibővítése érdeké
ben történt. A Csermosnyavölgyiek
állattenyésztése oly nagy volt, hogy
távolabbi határokra is elhajtották ál
lataikat. Az egri káptalan egy 1667.
évi tanúvallatása említi, hogy a kiskovácsvágásiakat
eltiltották a Füzér
várához tartozó erdők használatától :
ha ott kaphatták a vágásiak sertés.marháját vagy másfélét, mind lever
ték Füzérbe. Ma is az erdei legelőre
csak kaszálás után megy a gulya,
addig a falu körüli legelőn jár, és
1. ábra.
minden este hazahajtják, akár a te
héncsordát. Az erdei legelőn azonban
éjjel is kinn hál a marha. Régen egész évben kinn lehettek az erdei
legelőkön lévő szállásokon, mert 1665-ben Torna vármegye elrendeli,
hogy Barkai, Lucskai, Kovácsi, Dernői juhász emberek az hegyi szál
lástartásokról kiki az ő falujába beköltözzenek.
Az erdei legelőkön június végén vagy július elején kaszálják a
szénát először, ez az anyaszéna,
a hegyen másodszor nem is kaszál
nak, csak a falu alatti legelőkön, ahol a szeptemberi kaszálás adja a
sarnyút. Legjobb takarmánynak a csörgőfű cserbóka, legrosszabb a
kutyaszőr (bakszakáll). A csermosnyavölgyében öles vagy másfélméte
res rendet vágnak, Süvetén a Murány völgyében azonban csak „simrikolnak", egyméteres rendet vágnak. Hegyoldalakban felülről lefelé, vagy
oldalról lefelé kaszálnak. Kaszálás után a rendet szétszórják, „hintik
a rendet" : a szénakaszáló után megy egy gyerek vagy lány és szét
szórja a rendet. Darnyán a nők „terítik" a rendet. A széna renden az
időjárás szerint 2 —3 napig áll, közben. a takarógereblyével a nők meg
forgatják. Száradás után a szénát petrencékbe gyűjtik, vagy boglyába
rakják. A petrencét is, valamint a boglyát „ha rossz, merő helyen v a n "
vagy galyra teszik, vagy 3—6 méteres nyársat dugnak alá, lánccal át-
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kötik és lóval vagy ökörrel — kinek milyen fogómarhája van — hú
zatják.
A boglyákat a Csermosnyavölgyben mindenütt rúd köré rakják.
Az ilyen boglyát nevezik ,,szénakarö"-nak (2. ábra.) Hasonló boglyarakási módról GömÖr megye többi falujában nem értesültem. — Elő
ször karvastagságú hegyes fát, a lyukasztót beütik a földbe fél méterre,
az így keletkező lyukba állítják a 7 méteres karórudat. E köré rakják
a szénát. A boglya aljára négy vékonyabb karót fektetnek, rá gazt tesz
nek, hogy a széna ne romoljon. A tetejező-gereblyét, melynek 5—6
méteres a nyele, a boglya tetőzésénél használják az ugyancsak hoszszúnyelű tetejezővillával együtt. A félkalangyázóvilla már kisebb s ak
kor használják, amikor a boglya félig van felrakva. A boglya tetejére
— hogy a szél ki ne kezdje — szalmakötéllel összekötött póznát tesz
nek keresztalakban. A boglyákat azután mogyorófagalyból font kerítés
sel veszik körül, hogy a marha ki ne kezdje. Murány völgyében árkot
húznak a boglya köré, hogy víz alája ne menjen.
A szegényebbek az erdőből szerzik be állataiknak a szükség-ta
karmányt. A zsellérek hátszámra
gyűjtötték a rakottyafalombot, ősz
szel pedig, amikor a fa hullatja le
velét, a kőris, jávor és juharlevelet
zsákszámra hordták haza a mar
hának télire. Csak ha nincs elég
„szülése", megy így gyűjteni a
zsellér.
Csermosnyavölgye fakultúrája
különösen fejlett. A statisztikai ada
tok is mutatják, hogy az erdőterü
letük meglehetősen nagy. Dernő
3220 kat. hold erdejéből 1496 kat.
hold tölgy, 1273 kat. hold bükkerdő.
Kiskovácsvágás 1518 kat. hold er
2. ábra.
dejében kevés a tölgy, mindössze
másfél kat. hold, 1517 kat. hold
pedig bükkerdő. Lucska erdőterülete 1442 kat. hold, ebből 1362 bükk,
80 kat. hold fenyő, Barka 2934 kat. hold erdőterületéből 2334 bükk, 600'
kat. hold pedig fenyő. A lakosok messzeföldön híres favágók, legjob
bak a kiskovácsvágásiak, a barkai és lucskai favágókat Kárpátalja felé
szeretik.
A fa kivágásához a 2 méter hosszú nagy fürészt használják, amit
két ember húz. A fát előbb egyik oldalról, fejszével bevágják, behókácsolják, aztán a másik oldalról fürészelik és döntik. Ha szükséges éke
lik tés hogy könnyebben dűljön, az éket bakóval ütik, ezt a műveletet
nevezik tolatásnak. A ledöntött fát Jegalyazzák baltával, Kiskovácsvágáson a csernek és fenyőnek a kérgét is leszedik, a többi helyen a
kérget rajta hagyják a fán.
A hatalmas szálfákat az erdőről szekéren hozzák le, vagy két
keréken húzatják. Ahol síkabb a terep, a nagy fatörzseket már a he
gyen felhasogatják. A hasogatás ékkel történik, ekkor használják a
spaldot, a vaséket, amit bakóval ütnek. A méter hosszúra vágott ha-
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sogatott ía a hasábfa. Ha nagyon meredek a hegyoldal, a hasábfát
szánkón (3. ábra) hozzák le vagy láncba kötve húzatják
lejjebb. A
gyalogszánkóra, vagy szenesszánkóra *U méter iát raknak rá és egy
ember elé állva húzza le a hegyoldalon a szekérig. Megfelelő helyen,
ahol a szállító szekerek könnyen mellé állhatnak, ölbe rakják a h a s á b 
fát; egy öl fa \ méter magas, két méter hosszú farakás. Amikor egy
hosszába több ölet beraknak, min
den két méter közé karót tesznek;,
ez a szám.
A Csermosnyapatak völgyének
minden falujában égetnek még ma
is faszenet. A faszénégetők először
a földön milehelyet (stétet) csinál
nak : 6—8 méter átmérőjű köralak
ban, középen homorúan elplanérozzák a földet. Középre két méter
3. ábra.
hosszúságú karót egymáshoz állíta
nak, közéje egy d a r a b fát tesznek, erre pedig klavenkát, jól el nem égett
fát és gazt és az egészet körülrakják vékonyabb fával. A mile rakásá
nál a gazhoz, illetve a vékonyabb fához állítják aztán ferdén a méte
res kiégetésre szánt hasábokat, először az első sort rakják körül, feléje
pedig a második sort, szigorúan ügyelve az első sor berakásánál, hogy
a középen lévő klavankától a széléig maradjon egy kis nyílás, amin
keresztül a miiét meg lehet gyújtani. Amikor fával már berakták a milét, az egészet betetőzik : haraszttal berakják. Mikor be van rakva, egy
5—6 méteres egyenes rúd végét behasítják, nyírfahéjat tesznek bele
és meggyújtva a lukon bedugják. Ha a mile begyúlt, a tetejét lassan
földelik, a földelés alá kis ágasfákat tesznek címernek, ezek tartájk a
földet. A mile 6—10 napig
ég, egy miiébe 10—70 méter
fát is beraknak. Mikor a mile
leégett, megstrumpálják,
megkuandelozzák,
megtisztítják a
földtől. Ha föld közé szén ke
rül, azt kidobják. Megtisztítás
után m á s n a p hajnalban plészálják : fanyélre erősített vas
tag fahoroggal szétbontják a
miiét, aztán
fagereblyével,
szenesgereblyével
a kikapart
szenet széthúzzák. A szenes4. ábra.
gereblye fogai rézsut állnak
a nyél felé. A félrehúzott szén néha még feltüzel, ilyenkor
megöntözik.
A faszenet zsákokba húzzák és szekérre rakják. 50 méter fából. 60
mázsa szén kerül ki, átlagban azonban egy mázsa fára egy mázsa
szenet számítanak. Legjobb szén a bükkfából van, égetnek ezenkívül
nyárfából és nyírfából is.
A favágó munkások, ha hosszabb időn át vannak erdőn és a
szénégető munkások is, kolyibát építenek maguknak. (4. ábra) A hegy
oldalban előbb lápaságot csinálnak, leássák a hegyoldalt úgy, hogy a

Adatok Gömör megye népi erdőgazdálkodásához

263

koíyibát vízszintesen helyezhessék el. Ekkor 2—3 méter távolságban
egymástól ágasfát ásnak le, ezen keresztül vastagabb karót fektetnek
át s ehhez támasztanak 2—3 hosszú gerendát, melynek egyik vége 'a
földön, a másik az ágasfákon keresztülfektetett karón fekszik. Eh
hez a hosszú gerendához támogatják aztán oldalról a bordafákat és
az egészet haraszttal s földdel befedik. Az ajtó oldalt van. Belül a
bejáratnál ég a tűz, a tűzhelyen, mellette kb. 20 cm. magas ülőkén
ülnek. Fekvőhelyek a kolyiba hátsó részében vannnak, ahol lábbal a
tűzhely felé szalmazsákon vagy fenyőfarőzsén, csatinán fekszenek
4—6-an is egy kolyibában. Az erdőlő munkások, csak ha messze varí
nak a falutól építenek koíyibát, közeli erdőből naponta hazajárnak. Ha
távolabb laknak, az asszonyok hetenkint kimennek élelmet vinni.
Ezekben foglaltam össze Gömör megye erdőgazdálkodására vo
natkozó megfigyeléseimet. Az elmondottakból és a további vizsgálatok
ból is kitűnik, hogy a korábban már haldokló gyűjtögető és erdőlő
gazdálkodási forma a foglalkozásváltozással új életre kelt és nem ta
lálható meg a Csermosnya völgyében a kultúrjavak generációs kü
lönbsége sem, mely pedig a társadalmi és gazdasági átalakulásoknál
önmagától adódik ; nevezetesen az öregek emlékében élő tárgyak és
gazdálkodási formák és a mai fiatalok tárgyai és gazdálkodási formái
között lényeges különbséget nem találunk.
Még társadalmi szempontból sem jelentett végeredményben a fog
lalkozás változása lesülyedést, hiszen a sokféle erdőhasználat folytán
az erdővidéken a proletár többnyire jobbmódú volt, mint a sokvidé
kek hasonló földnélküli agrárproletárja.
Herkely Károly,
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK.
A tráglahálő és a vele való ha
lászat Délzalában.
Múlt nyári délzalai, muraszemenyei tartózkodásam alatt egy, a hazai
szakirodalomban ismeretlen, sekély
vízi primitív népi halászeszközzel és
a vele való halászattal ismerkedtem
meg. Rövid ideig való ottartózkodásom nem tette lehetővé, hogy széle
sebb területen is nyomozzak előfor
dulása és használata után, így kizá
rólag csak a halászat és a háló le
írására szorítkozhatom ; csak azt írom
le, amit magam is láttam.
Muraszemenye határában, a köz
ségtől déli irányban, kb. 200 méterre

1. ábra.
folyik a Mura. A községtől nyugatra
Muraszentkirály határában ömlik a
Murába a Lendva patak, vagy amint
itt az alsp szakaszán nevezik: Acíován. Lassú folyású, 5—10 méter szé
les patak, fűzfabokrokkal dúsan be
nőtt, eléggé magas partokkal. A parti
bokrok és a fűzfák gyökerei belelóg
nak a vízbe és a part kimosott öblei
a kusza gyökerekkel különösen alkal
masak a nagyobb halaknak, marónak,
kälinnek, csukának, meg az áradáskor
a Murából felúszott harcsának búvó
helyül. Az Adován mélysége azon a
kétkilométeres szakaszon, melyet je
lenlétemben végighalászták, sehol sem
haladta meg a másfél métert.
Kérésemre, hogy magát a halá
szatot is láthassam, a banda egyik

délelőtt összejött és együtt mentünk
le az Adovánra.
Öt tagból állott a banda. Közü
lök négyen egy-egy tráglát vittek, az
ötödik, a bukóló egy karvastagságú,
négyméteres husángot, a bukálórudat.
Délelőtt 10 órakor fogtak munkába ésmár d. u. kettő is elmúlott mire be
fejezték.
A banda feje a bukáló volt. 0
irányította a többieket és határozta
meg, hogy a patak melyik részét kel
lett meghajtani, vagy hogy melyik
bokrot kellett körülvenni a hálókkal.
Itt, a mi esetünkben egy vak legény
volt a bukáló (mindkét szemén há
lyog volt, úgy hogy alakokat
és színeket nem, hanem csak
sötétebb és világosabb foltokat
tudott megkülönböztetni). Vak
létére is olyan jól ismerte a pa
tak minden zugát, hogy az egész
halászat folyamán alig szorult
útbaigazításra. Az is igaz viszont,
hogy a bukálórudat felhasználta
tájékozódásra és jól ki tudta
vele tapogatni a bokrokat és a
vízalatti tuskókat.
A tráglával való halászat ki
fejezetten sekély vízi hajtó halá
szat. Mivel magának a hálónak
a magassága sem több, mint
90—100 cm, az ennél 10—
15 cm-rel mélyebb vízben már nem
lehet eredményesen használni, mert
egyrészt a halak megszökhetnek a háló
felett, másrészt viszont a mélyebb
vízből a hálót sem lehet elég gyorsan
kikapni anélkül, hogy a hal el ne
ússzék.
Lássuk magát a tráglát. Két, egy
másra keresztbe fektetett és a keresz
teződésnél egymáshoz kötözött, ív alakban meghajlított rúdra, kávára van
az eléggé aprószemű (1*5x1*5 cm) háló
kifeszítve. Az ívek végére kötött inak
tartják kifeszítve a kávát. A két ív
kereszteződésétől jobbra és balra is
odaszegezett lécdarabbal igyekeznek
a káva merevségét biztosítani, mert a
halat, mint egy nagy merítőkanállal
kell a vízből kiemelni. A faváz alját,

Kisebb közlemények
hátét és a káva legmagasabb pont
jáig ívalakban felhúzódó két oldalét
födi a háló ; egyedül csak az első ol
dala nyitott. Ha a hálót a káva négy
végére leállítjuk (ez különben a ha
lászatnál alkalmazott helyzete is) ma
gassága 90—100 cm, aljának hátra
felé a mélysége 70^80 cm, hosszú
sága pedig 220—240 cm között válta
kozik. A váza merev, ollószerűen öszszehajlítani nem lehet, így terjedel
ménél fogva a cipelése eléggé ne
hézkes. A halászatnál való mozgatása
nagy gyorsaságot, tehát meglehetős
testierőt is kíván ; gyerekek és öregek
nem tudnának vele kellő eredmény
nyel dolgozni.
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parthoz, vagy ha a part üregei alá is
benyúlt. Különben a bukáló vak Já
nosnak volt a szava irányadó az ilyen
kérdésekben. Ha ő kijelentette, hogy
valamelyik . bokor alatt hal van, az
úgy is volt, legföljebb, mint maga
mondta, nem tudták megfogni.
A meghajtandó bokrot és vele
együtt a partrészt is elzárták a tráglákkal. Félkörívben állították a háló
kat egymás mellé, mégpedig úgy, hogy
végeikkel egymést fedték, mert éppen
a hálók végeinél szöktek meg a ha
lak, tekintve, hogy a háló két végén
a káva már eléggé alacsonyan állott.
A hálók nyitott, födetlen fele a bezárt
körív belső oldala felé nézett. A le-

2 ábra.
Ahogy megérkeztünk az Adovához, a legények nekivetkőztek. Ruhái
kat a part bokrai közé rejtették. Kö
tényt kötöttek maguk elé, azt lábuk
között átvetve hátul a kötő alatt át
húzták. A bukáló kivételével mind
egyikük házivászonból készült tarisz
nyát akasztott a nyakába, a majd ki
fogandó halak részére. A víz ellené
ben indultak meg fölfelé. Ha valame
lyik bokrot véletlenül elhagyták anélkül, hogy meghajtották volna,
csendben visszagázolva jócskán az
illető bokron túl.mentek és víz ellené
ben közelítették meg. A patak kiöblösödő és bokrokkal dúsabban benőtt
partrészeit hajtották meg elsősorban,
de legnagyobb halak reményével a
vízalatt fekvő fatörzsek gyökérzete
biztatott, különösen, ha közel is volt a
Néprajzi Értesítő

gények is a körív belső oldalán ál
lottak, mégpedig kifelé nézve, vagyis
háttal az elrekesztett rész közepén álló
bukálónak. Ki-ki a saját hálójával
volt elfoglalva. A hálót maguk előtt
leeresztették a vízbe (nem kellett
nyomni, mert tetemes súlya maga is
lehúzta) és föléje hajoltak. Bal kezük
kel a kereszteződésnél markolták meg
a kávát úgy, hogy középső ujjukat a
háló hátának egyik szemébe akasz
tották, hogy a halnak a hálóba-csapódását jobban megérezzék ; jobb ke
zükkel a káva hozzájuk közelebb eső
ívét ragadták meg a rögzítő léc ma
gasságában. A háló a káva nagy vé
gével a paták fenekén állott. Testsú
lyukat a bal lábukra engedték, jobb
lábuk hüvelyk és mutatóujja közé
fogták a kávékkal kifeszített első inat,
e
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hogyha a hal a hálóba vágódik, ak
kor lábukkal is segíthessék a háló
gyors felemelését.
Amint elhelyezkedtek és jelentet
ték, hogy készen vannak, János meg
kezdte a bukélást: a hosszú rúddal
elkezdte döfködni a bokrok tövét, a
patak fenekén túrta a kavicsot, hall
ható zajt is csapott, meg a vizet is
felzavarta. A bukálást a parttól leg
távolabbi ponton kezdte és fokozato
san haladt vele a part felé, sőt alá,
mert tudta, hogy a hal első ijedtségé
ben a part gyökerei alá menekült és
csak, miután már a gyökerek között
zavarta, igyekezett a helyszínről is el
menekülni. Ennek megfelelőleg a bukálás első perceiben nem is gyakran
került a hálóba. Ha a menekülő hal
valamelyik hálóba ütődött, az illető
halász iobb lábával az innál fogva
felrántotta a háló alját, mégpedig va
lamivel gyorsabban, mint ahogy ke
zével a háló felső felét megemelte. E
kis emelésbeli fáziskülönbség miatt a
háló némileg hátra bukott az emelés
közben, nyitott szabad oldala felfelé
fordult: a hal, mint egy nagy merítőkanálban fogva maradt. Ha a hal a kí
vánt nagyságot elérte, pillanatok alatt
a halász oldalén lógó házivászon ta
risznyába került. A hal kiemelésének
idejére a hálókkal elzárt kör meg
szakadt, hogy tehát az esetleg még
bezárt halak meg ne szökjenek a bu->
káló csendben maradt. Amint a hal
a helyére került, a kör bezárult és
tovább folyt a halászat. Előfordult né
ha, hogy egyszerre két, vagy akár há
rom hálóba is hal vágódott, bár leg
inkább a parthoz legközelebb álló két
szélső háló számíthatott halra, mert
azok első sorban a part mentén igye
keztek menekülni. Ennek megfelelőlég á bukáló a két legügyesebb le
gényt állította a part mellé. A félkör
közepén, a patak közepe felé álló háló
nak volt legritkábban dolga. Mindenki
egyedül vette ki a hálójába került ha
lat : a felemelt hálót bal karjával a
hóna alá fogta és a zsákmányt jobb
kezével a tarisznyába rakta. Ha, mint
ez is előfordult, egyszerre két vagy
három hal is került egy hálóba, ak
kor már a többiek is segítségére men
tek az illetőnek, hogy a három biztos

halat ne kockáztassák a bizonytalanra
lesve. A tarisznyájuk a combjukat
verte, tehát az egész halászat folya
mán a vízben lógott: a halak frissen
maradtak a halászat végéig. Ugyan
azt a bokrot anélkül, hogy tovább
mentek volna, kétszer-háromszor is
végig hajtották. A bukáló megérezte,
ha bukálás közben a hal a rúdhoz
ütődött. Ha nem sikerült a sok gyö
kér közül a hálóba hajtani, a rudat
partnak támasztotta és puszta kézzel
indult a hal megkeresésére. Nyakig
lebukva, kezeivel lassan a vízben mo
tozva indult a part vízalatti öblei felé,
hogy a gyökerek közé bújt halat meg
keresse. A vak emberek finom tapin
tásával legtöbbször csakhamar rá is
talált. Miközben nyakik a vízben gug
golt és kezeivel dolgozott, figyelmez
tette a tráglásokat, hogy résén legye
nek, mert ha a hal kicsúszik kezei
közül, menekülni fog. Motozás közben
nem egyszer jelentette, hogy már meg
találta a halat, hogy keze már a far
kánál, már a hasánál van ; vagy ar
ról tudósított, hogy szép nagy kálin
lesz a zsákmány. Mindig hátulról előre motozta a halat, mert mint állí
totta, így a hal azt véli, hogy vízben
mozgó gyökér simogatja. Ha kezével1
elérte a kopoltyút, ujjait belevájta ; a
hal nem tudott menekülni. Előfordult,
hogy a víz alatt való motozás közben
egyszerre két halra is akadt; ilyenkor
kiválasztotta a nagyobbikat, azt igye
kezett kézzel kifogni, a másikat pedig
bukálórúddal törekedett a hálóba haj
tani, mert szerinte az olyan hal, mely
kezéből egyszer már megszökött, ne
szét veszi legközelebb a veszélynek
és nem állja a tapogatást. A jelenlé
temben kifogott 28 darab halnak több
mint felét János fogta pusztakézzel.
Kijelentésük szerint aznap nagyon
keveset fogtak hálóval és ezért is
szánta rá magát János a kézzel való
fogásra, mert általában különben a
hálóval sokkal hamarabb több halat
tudnak fogni. A kifogott halak között
két kb. 3U kg-os harcsa, három fiatal
csuka is volt, de legnagyobbrészt kälint fogtak. A halászat végeztével a
bukáló a parton öt egyenlő részre
osztotta fel a halat.
Ha, mint máskor előfordult, olyara
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s o k halat fogtak, hogy a vízben való
s z a b a d mozgásukat akadályozta a sú
lyos tarisznya, a halakat kopoltyúsu
kon áthúzott madzagra fűzték és a
bokrok alatt rejtett helyen fűzághoz
kötve a vízbe bocsátották, hogy ott
frissen maradjanak.
A patakramenet, meg hazafelé is
ki-ki a saját hálóját egyedül vitte. A
háló nyitott oldalát maguk felé for
dítva, a kávát a vállukra vetették. Sú
lya nem volt nagy, de mégis kelle
metlenné tette a vivését, hogy a ki
feszített hálóin a combjukra feszült és
minden lépéssel dobálta a hálót.
A Néprajzi Tár halászati termé
ben ki van állítva egy trágla-háló
(lelt. s z á m a 6297). A leltárkönyv „kézi
húzóhálónak" említi és lelőhelyét „Egerszeg környéké"-re teszi. Ezek sze
rint a hálót tehát a Zalán is ismerik,
vagy legalább is ismerték volna. A
tárgy leltározója valószínűleg nem is
merte az eredeti népi nevét, azért il
lette a népnél ismeretlen és szemmelláthatólag önkényesen alkotott, a háló
valószínű használatára utaló kétsze
resen összetett névvel. A lelőhely meg
jelölése „Egerszeg környéke" is pon
tatlan, illetőleg valószínűleg téves is,
mert Egerszeg környékén a Zala fo
lyón és a s z á m b a sem jöhető sekély
vizű Válicka patakon kívül m á s víz
nincs, viszont a Zalán, amint értesül
tem, Andráshidától Alibánfáig nem
ismerik, a múltból sem a trégla-elnevezést. Különben is a Zala partjai a
mostani szabályozott, bokormentes és
egyenletesen lefaragott formájukban
nem kedveznek a kerítő-hajtó halászat
nak. A Zala medre tudvalevőleg kiszá
míthatatlanul változó mélységű ; a me
der mélysége minden átmenet nélkül
gyakran 50 cm-ről 6—7 méterre ug
rik, tehát ez már m a g á b a n véve le
hetetlenné teszi a tráglával való ha
lászatot. Az a tény tehát, hogy a Za
lán nem ismerik a hálót, továbbá,
hogy a háló lelőhelye, a Lendva-patak alsó folyása, kb. 50 km-re feszik
Egerszegtől, tehát nem a n n a k környé
kére esik, azt látszik bizonyítani, hogy
a múzeum birtokában levő tráglaháló
tényleg Zalából való, de nevét nem
ismerték és lelőhelyét tévesen tették a
Zala mellékére.
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A szakirodalom nem ismeri a
hálót, csupán Herman Ottó említi róla
a Magyar halászat könyvében 1 a Mes
terszótárban a következőket: „Tráglyaháló — Göcsej — alkalmasint a z
ollóháló; nem láttam. Herman Ottó
azon föltevése, hogy a tráglaháló al
kalmasint az ollóhálóval azonos, téves.
Az ollóháló külső alakjára, szerkeze
tére nézve is eltér a tráglától, de hasz
nálati módja is teljesen különböző.
Az ollóhálóval a halász a ladikon
állva h a l á s z ; a víz színén úszkáló
apró halakat meregeti vele. Nevét
szerkezete magyarázza : ha nem hasz
nálják a két szárát ollószerűen öszszehajtják. A tráglának a kávája vi
szont merev, össze nem hajtható. Az
ő nyomán említi J a n k ó is, de ő sem
ismeri. Ugyancsak Hermanra támasz
kodik Munkácsi Bernát A népies
halászat műnyelve c. munkájában.
Azt véli — idézem — „a göcseji trág
laháló nyilván onnan nyerte nevét,
mivel a hasonló nevű halnak (szerb
trgla, olasz tragali) fogására alkalmas."
Itt az a bökkenő, hogy eg> részt a
trgla halnevet sem a környéken lakó
horvátok, sem pedig a magyarok nem
ismerik, már pedig, ha e háló éppen
a hasonló nevű hal után kapta volna
a nevét, a halat is ismerni kellene.
Nem kisebb nehézséget okoz, hogy
Hadrovics dr. úr közlése szerint a
trgla a dél szerbben ugyan ismere
tes, de viszont tengeri halnak a neve.
Rövid ideig való muraszemenyei
tartózkodásom, továbbá az a tény,
hogy az Adován egyik partja már Ju
goszláviába esett, nem tette lehetővé,
hogy a háló előfordulásának határait
meghatározzam. Annyit sikerült csak
később levelezés útján megállapítani,
hogy a Lendva-patak Lendvavásárhely— Zorkpháza szakaszán nem is
merik.
Miután a hazai halászati szak
irodalom érdemben nem mond sem
mit a hálóról, mivel elterjedési terü
letét körülhatárolni és a szomszédos
horvát területek háló-anyagával egy
bevetni mindezideig nem volt módom
ban, eredetének és elnevezésének kér
dését egyelőre még nyitva kell hagyni.
Némelhy
Endre.
1
A m. k. k. II. Mesterszótár
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A k e r g e s é g gyógyítása é s foggal
v a l ó herélés a nagykövesdi (Zemp
lén megye) juhászoknál.
Mindkét eljárást leírta már Györffy
István nagy összefoglaló munkájában. 1
Sajnos, a m u n k a összefoglald jellege
és a képekkel való takarékos b á n á s 
mód nem tette lehetővé Györffy szá
mára, hogy részletekben is gazdag
megfigyeléseit adatközlésszerűen ír
h a s s a meg s így leírásában csupán
az eljárások lényegét összegezi. Ada
tai a Kunságról valók. Tálasi István
a Kiskunság népi állattartásáról írott
könyvében pontos leírással egészíti ki
Györffy közléseit s a foggal való he
rélés módjáról egy több mint 100 év
előtti a d a t idézése során megállapítja,
hogy az az utolsó 100 esztendőben
semmit sem változott. 2 A foggal való
herélésről Györffy és Tálasi egyaránt
azt írja, hogy ennek a herélésmódnak
Nyugat felé Magyarország területe a ha
tára s Kelet felé is csak az ural-altáji
népcsalád egyes törzseinél találjuk meg
párhuzamait. 3 Nyilvánvaló, hogy ősi
hagyaték s így az erről való tudásunk
nak különösen becsesnek kell lennie.
Épen ezért közlöm az alábbiakat Györf
fy és Tálasi adatainak kiegészítéseként
fényképfelvételeimmel egyetemben. Adatszolgáltatóm közvetlensége segített
a b b a n , hogy az egyes mozzanatok és
a teljes folyamat képét részletesen rög
zíthettem, magyarázatai pedig megvi
lágítják eljárásukról való tudásukat és
ítéletüket.
1941 májusában és júniusában
Bodrogszerdahelyen a Bálványhegy
tetején honfoglaléskori temetőt tártunk
fel. A közeli s u g y a n a b b a a hegy
csoportba tartozó Csipkés tetőn kővel
kirakott sírhalmokat (kurgán) sejtettünk.
A Csipkés részben Bodrogszerdahely
hez tartozik, keleti fele a z o n b a n már
nagykövesdi birtok. Az itt végzett ása
tások nem igazolták sejtésünket. Alább
közlendő adataim erről a területről
valók. 4
1

140. 21.
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A terep sziklás hegyalakulafai étmenet nélkül emelkednek ki a Bodrog
köz síkságából s így körös-körül tisz
tán alföldi jellegű táj. Egyrészt ez a
magyarázata annak, hogy a Csipkés
tető oldalában megfigyelt juhászkodás
nem a Kárpátok hegyi juhászatához
kapcsolódik, hanem teljesen az alföl
dit mintázza. A táj alakulatán kívül
személyi oka is van ennek, ugyanis
az ott legeltető juhászok k o r á b b a n
valamennyien a környező alföldi tája
kat járták, ott is nőttek fel s ott ta
nulták mesterségüket. Most saját nyájukat őrzik, azelőtt legtöbbjük a kör
nyék uradalmait szolgálta.
Az alábbiakat Juhász József 25
éves nagykövesdi lakos juhászember
től tanultam. Katonaviselt, világosbeszédű, keménykiállású, jókedvű juhász
ember. Édesapjával együtt juhászkodik. Mindketten szives készséggel m a 
gyarázták és mutatták meg tudásukat.
Kedves segítségüket ezen a helyen
köszönöm meg.
/. A kergeség gyógyítása. A gyó
gyítást 1936-ban Sajókesznyéten tanulta
meg az öreg Kovács Bálint odavaló
juhásztól, aki akkor 52—55 éves em
ber lehetett. A betegséget arról lehe
tett észrevenni, hogy a birka körbe
körbe forgott, társaitól elmaradt s nem
legelt. A fejekoponya ott, ahol a hólyag
van, megpuhult, ezen a helyen kellett
felvágni, az a szeme pedig, amelyik
oldalon a baj van, zavaros volt, a birka
mindig az ellenkező oldalra forgott.
Ez a betegség rendszerint 1 éves ko
rában, ősz táján lepi meg a birkátKovács Bálint három birkát meggyó
gyított Juhász József szeme láttára s
a látnivalón kívül meg is magyarázta
közben, hogy mire és miért kell ügyel
ni, azután a negyediket már rábízta.
Nekifogott és szépen sikerült is, úgy
hogy még 12 évig használták a birkát
utána. Még ebben az esztendőben 4 7
darabot operált meg s csak egy pusz
tult el belőle. A gyógyítás a következő
képen történik:

Györffy István, Magy. Népr. II. 137,

Tálasi István, A Kiskunság népi
állattartása.
Budapest, 1936. 88, 98. 1.
3
Györffy, i. m. i. h.t Tálasi, i. m. 89.1.
4
Lévén egyszerű adatközlésről szó,
nem lehetett feladatom az irodalom össze-

gyültése s nem foglalkozhatom az anyag
közeli vagy távolabbi párhuzamaival A
kunsági adatokat is csupán azért idézem.
hogy a nagykövesdi pásztorkodás alföldi
jellegét bemutathassam.
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A kerengő birkát, amelyik még
társát sem ismeri meg, hátsó lábánál
fogva elkapja, maga elé ülteti, úgy,
hogy a birka fejét combai közé szo
rítja, közben maga állva marad (/. táb
la 1). Ezután összekötözi a birka lá
bait, először első bal lábát fogja meg
balkezével (/. tábla 1), majd hozzá
fogja bal hátsó lábát is (I. tábla 2) és
jobb első lábát (I. tábla 3) s a hajlá
sok alatt a h á r o m lábat erősen egybe
fogva madzaggal jó kéményen meg
köti. A negyedik lábat szabadon hagyja,
„hogy n e törjön annyira, rugdalózhassék". Mikor ez megvan, a juhász
leül bal lábára s jobb lába alá veszi

1. kép.
a birkát, úgy hogy a n n a k feje baltér
dére kerüljön (í. tábla 4). Kitapogatja
a p u h a részt, s az ismert ősi szer
számmal, a juhnyíróollóval (1. kép)
lenyírja felőle a gyapjút (/. tábla 4).
Azután egy rögzíthető csíptetővel (or
vosi műszerkereskedésben veszik Sá
toraljaújhelyen) felhúzza a p u h a rész
felől a bőrt és jó éles kis penecélussal (közönséges zsebkés) elvágja a
bőrt a csipesz alatt. A levágott bőr
darabot maga mellé teszi a fűre. A
vérző helyet a d a r a b o s kékkővel ad
dig dörzsöli finoman, amíg a vérzés
eláll. Nagyon kell vigyázni arra, hogy
külső vér be n e kerüljön a továbbiak
folyamán a z agyba, mert akkor rög
tön megdöglik a birka. Azért, h a már
el is állott a vérzés, a bőrt még meg
kell húzgálni s kicsit megböködni, hogy
meg ne induljon a vér. A belső vér
nem árt. Ha a vérzés elállott, akkor
a körölbelül hüvelykujj területnyi p u h a
részt középen bicskával vakargatni
kezdi addig, míg a csont át nem szakad,
a lyuknak körülbelül 3 mm átmérőjűnek
kell lennie. A lyuk alatt megtalálja a
fejérhártyát s ezt egy tű hegyével ke
resztbemenő két húzással átszakítja.
Ehhez üvegfejű gombostűt használ s

közlemények
ezzel a tűvel folytatja a munkát a kö
vetkezőképen : a tűt gombjával lefele,
saját súlyánál fogva, óvatosan beereszti
a lyukon keresztül a
fejkoponyába,
azután kihúzza. Két-háromszori, eset
leg négyszeri, ismétléskor érzi, hogy a
hólyag „toli kifele a maga erejétül a
tűt, egészen kilöki". Ebben a pillanat
b a n a juhász megfogja két kezével a
birka fejét, jobblábát hirtelen elkapja
a birkáról s a birkát villámgyorsan
felfordítja, úgy, hogy koponyatetővel
legyen a föld felé (I. tábla 5). Jobb
keze két ujjával óvatosan megfogja a
kifelé induló hólyagot s gyengén húzza
ki, hogy bele ne szakadjon. Az egé
szet ki lehet úgy venni, hogy ki ne
pukkadjon ; ha beleszakad, akkor a
birka nem lesz tiszta, de megél akkor
is, mert a víz kifolyik. „A hólyagon
vannak mirigyek, az emészti az agyát
a gyükére is azzal van tele, olyanfor
ma nagy, mint egy galambtojás ; van
egy ágból való gyökere, körülbelül egy
mutatóujjnyi
hosszú gyüker, az bánti
az agyát"'. Mikor a hólyagot kivette,
akkor jól megrázza a birka fejét, hogy
ami víz még van benne, jöjjön ki.
Azután visszafordítja az előbbi hely
zetbe s jobblába alá veszi. Egy da
rabka fehér rongyot többszörösen öszszehajt s rárakja a lyukra, föléje teszi
azt a csepp bőrt, amit a lyuk felől
levágott volt, amint mondja csak azért,
hogy az agy meg ne hűljön, erre ke
rül az a gyapjú, amit a p u h a rész felől
vágott le. Mikor ezt elrendezte, az
egészet letakarja egy meleg posztó
darabbal s ezt rávarrja a 1P nem nyírt
gyapjához a fejnek (I. tábla 6). Ezután
kioldja a lábak kötését és felereszti.
A birka, amint a juhász eleresztette,
egyenest nekifog enni s egy-két órán
belül ismét a többiekhez csatlakozik. 6
A posztódarabot a seb begyógyuléso
után leveszik.
2. Foggal való herélés. A kergeség gyógyításához nem kell segítség,
mindig egymaga végzi a dolgot. A he5
Érdekes egybevetni a íenti eljárást
Télasi (i. m. 98) leírásával. A kiskunsági
pásztor például a puha csontot is felvágja
s a felfordított birka agyából gombostűvel
veti ki a hólyagot s közben a birka orrát
befogja stb. Mindezen különbségek elle
nére is, az eljárás lényege azonos.
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Teleshez ketten kellenek ; az egyik fogja
a kosbárányt, a másik herél. 0 A herélést édesapjától tanulta, aki asztal mel
lett ülve herélt, olyan gyorsan, hogy
n é h a hárman is alig győzték hordani
neki a herélni való bárányt. Nézésből
tanult először s csak 15 éves korában
herélt először. Az elsőt nem szorította
meg lent jól s „leszállt a bele" s a töke
tele ment aludt vérrel. Az öreggel az
tán az aludt vért kinyomták s „vízzel
pocskoltak
neki" s így megmaradt a
bárány. 2—3 hónapos korában kell
herélni, mert minél gyengébb, a n n á l
j o b b . Édesapja ugyan még 12 éves
k o r á b a n is kiheréli a kost, ha szükségét
látja. Maga a herélést rendszerint nem
asztal mellett végzi, h a n e m kint a
gyepen, nekem is így mutatta meg. A
következőképen történik: elsőbben a
juhászgyerek megfogja a bárányt,. le
térdel vele, farra ülteti, két-két lábát
összefogja és szétfeszíti, a juhász ez
alatt kését veszi elő (/. tábla 8). Az
után letérdel szembe a báránnyal,
megfogja a tökén a bőrt és maga felé
h ú z z a s a hegyén elmetszi (I. tábla 9),
ekkor hüvelykujjával és mutatóujjával
két oldalról megfogja a tövét, először
«gy kicsit lefele nyomja, aztán jó erő
sen megszorítja, hogy a herék elő
bújjanak. Ekkor fogával megfogja az
egyiket, úgy hogy jó két cm legyen a
fogai között (í. tábla 10) s ezután fe
jét hátrahúzza addig míg a zsinór el
n e m szakad (I. tábla 11—12). Ezt meg
ismétli a másikkal is, azután a sebet
megköpdösi s szabadjára engedi az
állatot (í. tábla 13). Vigyázni kell, hogy
a zsinór el ne szakadjon. A tököket
leforrázzák, az asszony „megabároli",
zsírba teszi sütni s mikor megsült to
jást üt rá s hagymát és hozzávaló fű
szert tesz hozzá.
3. A szájfájás és körömfájás gyó
gyítása.1 A porrátört kékkövet tejfellel
6
Tálasi Kockás Sándor után idézett
szövegéből az olvasható ki, mintha ezt is
egyedül csinálná a juhász, pedig mint Tá
lasi Leibitzer idézete (88. \Y is világosan
mutatja, a heréléshez mindig két ember
kell.
7
Az ezután következő feljegyzéseket
nem ellenőrizhettem, csak elmondás után
jegyeztem fel s így még az eddigi mérték
ben sem hasonlíthatom össze többi ma-
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jól összekeverik; olyan híg legyen, hogy
jól lehessen kenni. Ezzel 3 - 4 napig,
naponta egyszer megkenik a fájós részt
s ez leszárítja a vart.
4. Himlőoltás.
A kicsiket ősszel
oltják. Az oltáshoz csatornás végű
oltótűt használnak. Az oltóanyagot egy
már himlő ellen beoltott bárány meg
fogant nedvező oltásából veszik s fa
rokba, vagy fülbe oltják. Ha nincs
ilyen, akkor az azelőtti oltásból el
tesznek mindig egy kis üvegbe oltó
nedvet s ezt az üveget hideg helyen
tartják s ebből oltanak. De ameddig
lehet, inkább testből-testbe megy a z
oltás. Mindjárt m á s n a p beérik, de az
egy hetes oltás a legjobb a továbboltáshoz.
5. Tejfeldolgozás.
A feldolgozást
csak részben végzik kint, inkább a

2. kép.
faluban történik s így sajnos részle
tesen nem vehettem fel az anyagot,
csak elmondás után jegyezhettem le
az a l á b b i a k a t : a fejés után (2. kép),
tiszta ruhán át leszűrik a tejet és oltót
tesznek bele. Az oltót régen úgy ké
szítették, hogy a borjúgyomorból ké
szült oltóra juhsavót öntöttek s állani
hagyták rajta 3—4 óra hosszáig. Ebből
aztán kivéve a gyomrot lett az oltó,
gyarországi adatainkkal. Egy valami azon
ban ezekből is első pillanatra szembetűnik
s ez az, hogy ezek az eljárások szinte
részletekig egyeznek az alföldiekkel.

30 liter tejbe egy decit tettek. Ez 10
perc alatt megfogta a tejet úgy, hogy
á z „tejes májjá vált". A májjá vált
tejet kézzel széjjelvették s körülbelül
2 percet hagytak neki, hogy leszálljon.
Ekkor az ember a maga keze súlyá
val szedi össze a darabokat. Összeszedés után ruhát tesz alája s kiveszi
a savóból a túrót, egy másik edénybe.
Itt ruhástól összegyúrja, jól összeköti
a' ruhát s a tóróházba felakasztja szá
radni 3 napig. De közben át kell tenni
rilás ruhába, hogy a savó jól kicsepégjen. 3 n a p után kiveszi a ruhából
s száradni teszi. Ez a gomolya. A gomolyát kétszer-háromszor még be le
het áztatni s ekkor újfent kiteszik szá
radni. Ma a túrógyárból vesznek kész
oltót s ebből 100 literbe tesznek egy
kanállal, az eljárás tovább ugyanaz,
mint /égen.
A savóból fazékba főzni tesznek
s mikor elkezd főni, akkor újfent túró
keletkezik a tetején. Ezt a gazdasszony
kanállal lassan összeszedi ; savóval
együtt mint levest eszik; ez a zsendice.
A | gomolyát úgy rakják el télire,
hogy égy teknőben jól összegyúrják
és „mennyiségű" sót tesznek bele s
jó erősen benyomják az edénybe. Te
tejére fedőt tesznek s kövekkel nyom
tatják le. Hogy még tovább álljon, le
tapasztják körül sárral a fedelet.
*
A közölt anyaghoz a következő
ket kell a felvétel hitelessége szem
pontjából megjegyeznem : A kergeség
gyógyításáról készült felvétel nem
tényleges gyógyítás közben történt,
mert nem volt kerge birka kéznél, ha
nem egy egészséges birkán mutatta
meg nekem az eljárást Juhász József.
Mind ennél, mind pedig a heréléskor
fényképezés-technikai okokból álló
képeket kellett felvennem s így a ké
pek nem mutatják teljes hűséggel a
mozgást. Ezek a nehézségek csak film
felvevőgéppel oldhatók meg, mert pl.
a herélés folyamata alig több mint fél
perc s az egyes felvételek utáni film
csavarás maga is több időt emészt fel.
További nehézség volt, ami feltétlenül
a felvétel részletességének rovására
ment, hogy ásatáson lévén, nem tölt
hettem h u z a m o s a b b időt a juhászok

között, nem mehettem le a faluba aN
tejfejdolgozás menetének és eszközei
nek felvételezésére s így a közölt ada
tok nem ismétlődő, többször megfigyelt
cselekmények alapján valók, hanem
egyszeri megfigyelés és elmondás ered
ményei. A nehézségek és hiányok el
lenére is érdemesnek tartottam a fen
tiek közlését, nemcsak azért, mert ed
dig még nem volt képekkel kísért le
írásunk ezekről a műveletekről, hanem'
azért is, mert részben eltérnek az ed
dig leírtaktól. Az embertani kutatók
dolga lenne a birkán végrehajtott ko
ponyalékelés és a honfoglalás korából
ránkmaradt magyar lékelt koponyák
közt az esetleges eljárásbeli egyezé
seket megállapítani. Ehhez a z o n b a n
szükséges lenne a műtéten keresztül
esett gyógyult birkák forradási helyei
nek szakszerű vizsgálata is, amit én
felkészültséghíjján nem végezhettem el.
Dr. László
Gyula.
A kalotaszegi női öltözködés le
írása 1864-ből.
Kalotaszeg helynévtörténeti szótá
r á n a k anyagát gyűjtve, a Magyar
Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi
Könyvtárénak kézirattárában átnéztem
Pesty Frigyesnek 1864-ben összegyűj
tött „Helységnévtáráét is (Fol. Hung.
1114. sz.). E helységnévtár, mint is
meretes, 1 úgy állott elő, hogy Pesty
személyes összeköttetéséit felhasznál
va, az elnyomatás korának központi
közigazgatási szervei útján az egyes
községek jegyzőihez nyomtatott kérdő
íveket-juttatott el. E kérdőívek fő cél
ja ugyanaz az ország helynévanyagá
nak összegyűjtése volt, de a/, egyes
kérdések érintették a népiség- és tele
püléstörténettel kapcsolatos mozzana
tokat is. A visszajuttatott és ma 63
nagy ívrét-kÖtetben kezelt kérdőívek
között természetesen nagyon sok a
gondtalanul, futva kitöltött; a Kalota
szegre vonatkozó anyagban (de má
sutt is!) a z o n b a n nem egy kérdőívre'
adott válasz valósággal a falu törté
neti monográfiájává bővül. A kalota
szegi Nagypetri jegyzője is a helynév1
L. Jankó János: A balatonmelléki
lakosság néprajza. 1902. 34—7. — L. még
Magyar Nyelv XXIII. 114, XXX. 177.
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a n y a g közlése előtt (a kérdőívben) rövi
d e n leírja a kalotaszegi női viseletet is.
Az érdekes leírás szórúl-szóra igy hang
zik : „ . . . Az itt Kalotaszeg név alatt
ismeretes helységekbe van a magyar
n é p n e k egy sajátságos viselete, mely
magyaros jellegénél fogva különösen
a nőket mint a kalotaszegieket azon
nal felismerteti (!) P. o. A leány dísz
öltözete 3 újj széles gyöngyös-bogláros párta a főn, melyről hátúi több
színű széles selyem szallagok hullámz a n a k le mintegy térd irányig, a de
rekat csinos testhez szabott posztó
mejrevaló fedezi, melynek széle se
lyem, szőr vagy módhoz képest színes
cifra sújtassál van kivarrva, a nyákot
több sor üveggyöngy körzi, melyen
alól a melyet (! mellet) a vállig veres
hárásszal kivarrott íngelő takarja alól
kék muszuj (fersing) alján 5 ujjnyi
színes posztóval szegve, mely két fe
lől felaggatva van a csípőnél úgy,
hogy a posztó szegély hátul egy fél
kört képez, elől szalagos kötény, pi
ros, csizma, jelenleg a posztó helyett
i n k á b b a kivarratos bőr melyrevalót
használják."
Ez a rövidségében is jól jellem
ző nőí-öltözet-Ieírás már m a g á b a n mint
a legrégibb megbízható kalotaszegi
öltözetleírás is érdekes. Ha összeha
sonlítjuk Jankó Jánosnak 1890—91-től
és Malonyai Dezsőnek 1906 tájáról
származó leírásával, érdekesen léthat
juk, hogy a múlt század végén, ille
tőleg e század elején a kalotaszegi
női öltözet nagyjában ugyanolyan ál
lapotban volt mint az 1864 körüli idő
ben. Fő vonásaiban tehát addig ez a z
öltözet nagyon keveset változott. A
leírásból két adat érdemel különös fi
gyelmet. Az egyik az, hogy a. múlt
század hatvanas éveiben Kalotasze
gen még teljes divatjában volt a pi
ros csizma : ez már e század elején
kezdett váltakozni a fekete bőrből ké
szült csizmával, ma pedig teljesen el2
A kalotaszegi öltözeteknek van egy
1854 tájáról való, de sokkal kevésbbé meg
bízható leírása Kőváry László tollából (vö.
Kubinyi Ferenc és Vahoí Imre, Magyar
ország és Erdély képekben. Pest, 1854. II,
139). Az ott közölt női és íéríi viseletkép
riagyon gyarlón és itt-ott megváltoztatva
mutatja be a .kalotaszegi viseletet.
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tűnt. 3 Ma helyette vagy fekete csizmát
vagy cipőt viselnék. A másik érdekes
a d a t a leírásban az, hogy a posztó
helyett 1864 tájt kezdték a „kivarratos
bőr mejrevalót" használni. Malonyai
gyűjtése idején a bőr mellrevaló egé
szen általános volt, a posztóból valót
már ritka fehérnép viselte.
A kalotaszegi női öltözet újabb,
háború után is folytatódó változása is
megérdemli a figyelmet. Remélhetőleg
a k a d valaki, aki a kalotaszegi viselet
jelenlegi állapotával foglalkozik.
Szabó T. Attila.
Egy adat a bukovinai magyar
telepesek néprajzához.
Márkus Mihály nemrégiben felhív
ta a figyelmet Reli Simonnak, a csernovici román egyetem teológiai taná
rának egyik tanulmányára (Bratislava
VIII. 220.), amelyben az író a magyar
országi származású tót meg máshon
nan odakerült szláv (cseh) telepekkel
foglalkozik (Vö: Ért. XXX. 110 11).
Mikor ezeket a sorokat olvastam, eszembe jutott, hogy 1938 júliusában a
bukovinai magyar telepek egyikében,
Andrásfalván népnyelvi tanulmányo
kat folytatva, magángyűjteményem szá
mára az ottani református magyarok
tól mintegy 10—15 varrott vagy szőtt
párnacsupot, illetőleg derékalj véget sze
reztem. Természetesen a gyűjtés al
kalmával nemcsak a tárgyra vonatko
zó külső, adatokat (kitől, mikor és
mennyiért vettem, ki készítette) jegyez
tem fel, hanem a minták elnevezéseit
is. Néprajzi szempontból már akkor
is érdekesnek, d e persze megmagya
rázhatatlannak tartottam, hogy a szőt"
tesminták között ilyen nevekre a k a d 
tam : tótosbékás, kégyóstótos,
likatostótos, tótoss. Feltűnt az is, hogy mind
a szőttesek, mind a hímzések több,
rendesen két, legtöbbször fehér vász
non piros és fekete színűek. Minthogy
a bukovinai magyar telepesek nagyobbára a XVIII. század végén kitelepült
3
A nemzetiségi kölcsönhatások kuta
tója számára nem érdektelen feljegyeznem,
hogy a Kalotaszegen régen általánosság
ban viselt piros csizmát ma a gyalui ha
vasi községek román női viselik. Érdekes
példája ez a nemzeti műveltségjavak alészállásainak, illetőleg átszármazásának.
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székelyek leszármazottai (nyelvjárási
és a történeti adatok egyaránt erről
l a n ú s k o d n a k !),1 nem érthettem meg
ezt az eddig ismert székely szőttes- és
hímzés-anyagtól való minta- és szín
beli eltérést. Reli újabb adatai alapján
a z o n b a n valószínűnek kell tartanunk,
hogy a bukovinai magyarság valami
lyen módon összeköttetésbe került a
betelepülő szlávsággal. Megjegyzendő,
hogy a két, illetőleg három (magyar,
tót, cseh) népcsoport
betelepedése
is közel egy időre, azaz a XVIII.
s z á z a d végére és XIX. elejére esett. 1
Reli térkép-vázlatán látom, hogy a
még nagyobb szláv telelepülés közül
különösen a Gura Putnei, Putna és
Voivodeasa környékére korlátozódó
hathatott a magyar telepekre, .hiszen a
Radáuíi-tól keletre kezdődő magyar
telepek (Andrásfaivá, Hadikfalva, Is
tensegíts, Fogadjisten, Józseffalva) kö
zül a legnyugatibb, éppen Andrásfal
v a Voivodeasatól alig 25—30 km-re
van ; a másik délebbre fekvő Solca,
Solonetul nou és Ples környéki szláv
település is alig valamivel távolabbi.
A bukovinai székely-magyar telepek
néprajzi vizsgálatakor tehát ügyelnünk
kell egyéb vonatkozásban is a felte
hető szláv (tót, cseh) néprajzi kuta
tásokra.
Szabó T. Attila.
Mesterséges kenderszárítás Göm ö r megyében.
Az augusztus végén vagy szep
t e m b e r elején kinyűtt magvas kender
a hosszabb áztatús után az őszi n a p
melegétől nem s z á r a d n a meg rende
sen, ezért az ország nagy területén
szokásban van még m a is a kender
mesterséges szárítása. Bátky a Ma
gyarság Néprajzában (I. k, 357 1.) ez
zel kapcsolatban ezt írja : „A kemen
cében szárítás szokása bizonyára még
abból a korból maradt meg, mikor e
célra külön kemencés bódék vagy sza
b a d b a n álló katlanszerű kemencék
szolgáltak. A külön kenderszárító ke
mencék ma már országszerte kimen1
A történeti adatokat I. az Ethn.-Népélet XLIV. 131-9. l.-ján Kis-Várday GyuJá-tól és az Erdélyi Helikon 1939-i évf.-ban
1842-ből való forrás alapján tőlem.
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tek divatból, legfeljebb a házbeli ke
mencében s z á n t a n a k szükségből vagy
elmaradottabb helyeken kendert."
A magvas kendernek kemencé
ben szárításával több helyen találkoz
hatunk, kenyérsütés után a még me
leg kemencébe vetik a kenderkévé
ket. Kárpátalján külön kenderszárító
kemencék is v a n n a k (Gunda Béla
szóbeli közlése). A kenderszárítás pri
mitívebb formájával a z o n b a n Gömör
megye falvaiban találkozhatunk, sőt
„milézés" néven Borsod megyében is
megvan (Népr. Ért. 1937. 499. 1.).
Kezdetleges állványok ezek a ken
derszárítók. Kiskovácsvágáson a kolibának két ágast állítanak fel, rá ke
resztbe léckát tesznek. Ehhez támaszt
ják a kapucskát vagy bordát és erre
rakják, valamint oldalról hozzátámaszt
ják a szétbontott kenderkévéket. Alatta
70 cm átmérőjű, köralakú, fél méter
mély gödörben ég a tűz. A koliba
végénél egy asszony ül, mellette zsojtár vízzel, b e n n e szalmacsutak s ha
valahol cikrázik a kender (megkapta
a tűz) megojtja, megzsebeli. Ugyanezt
a kenderszárító állványt a szomszé
dos Lucskán ruzgának nevezik. Bar
kán is ugyanilyen formában állítják
fel a kenderszárító állványt, de ott a
két ágashoz vékony
mogyorófagyóuésekből font ruzgát támasztják.
Valamivel fejlettebb formának kell
tartani a Darnyán használt kenderszá
rítót, mely már állandóbb jellegű. Dar
nyán a miiének 2—3 méter átmérőjű
embermagasságú gödröt ásnak. A gö
dörbe lépcső vezet le. A gödör fölé
karókat helyeznek keresztbe és arra
rakják a szárításra szánt kendert. Alul
ég a tűz, amit vastagabb fával egy
milésasszony
éleszt. Sokszor már egy
fél n a p alatt megvan a szárítás. — A
gödrök a falu alján községi földeken
vannak. 8—10 is van belőlük. Egész
évben kiásva maradnak, Ősszel nem
megállapított sorrendben használják,
h a n e m aki előbb éri, veszi birtokába.
A kenderszárítás Darnyán közös
munka. Ilyenkor van az asszonyok
mulatsága. Összegyűlt a kenderszárító
gödröknél 50 asszony is, itták a mé
zes bort. Kivitték magukkal az ebé
det, körülvették és ott ettek együtt
„még a haragosukval is". — Kisko-
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vácsvágáson kendertöréskor van az
asszonyok lagzija, több asszony jön
össze ilyenkor. Ekkor sütik a kemen
cében a zuzákot, hozzá tejlevest ad
nak és édespálinkát isznak. — Ezzel
kapcsolatban kell megemlítenünk,
hogy más helyen is előfordul, hogy
bizonyos munkát „az összes családlagoknak szent egyetértésben és bé
kében kellett elvégezni, hogy a ken
der el ne száradjon". (Népr. Ert. 1909.
242. 1.)
Herkely Károly,
„Eleven bűtök."
A Sárközben otthonos népi gyógy
módok között talán az elevenbütökkötésnek nevezett ráolvasás a legér
dekesebb. Beteg lovat, tehenet, vagy
kisebb állatot gyógyítanak vele, néha
azonban emberen, főleg gyereken is
alkalmazzák. Aránylag egyszerű mű
velet ez, hatásában mégis csak akkor
bíznak igazán, ha természetfölötti erő
vel biró egyén végzi. Hitük szerint
székrekedéssel, vagy nehéz vizeléssel
járó betegségeknél használ. Maga a
gyógyítás Deák Sára 61 éves őcsényi
asszony szerint a következőképen
megy végbe :
A beteghez hívott tudósasszony,
vagy ember mindenekelőtt elkéri a
házigazda gatyamadzagját. A nagyobb
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a jobb kézben lévő madzag véget át
bujtatja. (1. ábra, á.) A madzagot
hosszabbra eresztve, az első hurok
után a második következik. Ez is úgy
készül, mint az első, csakhogy a két
kéz között lógó madzagrészt az első
hurokkal együtt — a jobb kezet a
mell felé és balra lendítve
alakítja
hurokká, a jobb kézben tartott mad
zagvéget pedig az 1. ábra b. és c. ké
pen látható módon fűzi tovább. Az
így megkötött elevenbütök a madzag
végek megrántásakor kibomlik.
A bűtök megkötését a beteg feje
fölött húszszor, harmincszor is megis
métlik. Közben az alábbiakat ismé
telgetik s vigyáznak, hogy ugyananynyiszor mondják el a szöveget, mint
ahány bütköt kötöttek :
„Uram Jézus segíts meg! Orbán
vize mellett három szűz lány vala.
Egyik ódi, másik köti, a harmadik
hugyát (szarát) eregeti ennek a lónak
(tehénnek, macskának, gyereknek,
stb.)."
Ha a bütökkötést véletlenül elhi
bázzák, rossz jelnek veszik. Baj van
akkor is, ha a beteg minden mester
kedés ellenére elpusztul. Ilyenkor nem
a gyógyítás módját tartják hibásnak,
hanem az illető tudósasszony, vagy
ember hatalmába vetett bizalmuk
rendül meg. Ma természetesen sokan
már másként gondolkodnak.
Dr. Csalog József.

„Jézus".
Somogy megye délnyugati részé
ben, Lakócsán aratást láttam az idén.
Az alábbi népszokást is ott fényké
peztem és ott jegyeztem papírra, bár
tudtommal azon a vidéken széles kör
ben ismerik. Lényege a következő:
A jobbára szegény törpebirtokos
lakosság maga aratja le 4—5 holdnyi
búzáját. Segítségre nemigen van szük
1. ábra.
ség, legfeljebb a rokonság, szomszé
dok, vagy a falun kívül lakó cigányok
állatokat állva gyógyítja, mert fontos, állanak be a sorba. Kaszával, kévehogy a bütköt a beteg feje fölött kös kőtőfa nélkül folyik a munka, sarlót
se. A kisebb állatokat és gyerekeket, csak a marokszedő használ rendes
körülmények között. Az aratás legvé
széken ülve ölébeveszi.
A bűtök megkötése úgy történik, gére a legszebb darab búzát hagyják
hogy a madzagnak a kéz között lévő meg, ott csinálják a „Jézust" is.
részéből — a jobb kezet előre és
A lábonhagyott búza jó kévére
balra lendítve — hurkot formál, majd való. A gazdasszony a búzaszárak tö-
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vét vizsgálja és olyan tövet keres, me
lyen három egyforma növésű, szép,
egészséges kalász termett. Ha megta
lálta, amit keresett, piros szalaggal,
vagy fonállal a kalászok alatt össze
kötözi a három szárat. Ez lesz a „Jé
z u s " . A „Jézus" körüli búzát ezután
sarlóval vágják le, mert — „régente

1. ábra.

2. ábra.
is sarlóval arattak," kévébekötözik és
lefektetik az állvahagyott „Jézus" elé.
Némelyek a „Jézust" is kihúzzák a
földből és beletűzik a kéve közepébe.
Ilyenkor a kévét felállítják, mert a „Jé
zust nem szabad lefektetni." A tarlón
fekvő vagy álló kévét ezután körül
veszik valamennyien, letérdelnek és
e l m o n d a n a k egy Miatyánkot meg egy
'Üdvözlégyet. Az imádságot mindig
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magyarul mondják, bár maguk között
többnyire horvátul beszélnek (1. ábra).
Imádság végeztével a kévét felkapják
és magasra dobják. Közben három
szor kiáltják ; Jézus ! (2. ábra.) A kéve
magasradobásával hitük szerint a kö
vetkező évi vetés növekedését befo
lyásolhatják. A visszahullott kévét ez
után a legkisebb fiúgyermek fejére te
szik és úgy vitetik a többi kereszthez.
Azt tartják, ettől a munkától a kisfiú
egész életében dolgos lesz és szeretni
fogja a búzát.
Munka végeztével a „Jézust" ha
zaviszik és a ház (szoba) falán, a ké
pek alatt a szegre akasztják. Féltve
őrzik az újabb vetésig, akkor aztán
kimorzsolják belőle a szemet és a ve
tőmag közé keverik, hogy jó termé
sük legyen. Hasonló erőt tulajdoníta
nak a templomba vitt és a p a p által
megszentelt maréknyi b ú z á n a k is, ez
a szokás a z o n b a n újabb, a régit akarja
pótolni és még nem általános.
Dr. Csalog József.
Adatok a kenyérsütéshez a Ba
laton környékéről,
A Balaton és Bakony vidékén
mindenütt megtaláljuk azt a tipikus
konyhaformát, amit a Veszprémvár
megyei Múzeum mellett felépített „Ba
konyi ház" is bemutat. A konyhának
két kemencéje van, a nagyobb téglá
ból készült kemencét kizárólag kenyér
sütésre használják. Egy kenyérhez ál
talában egy szakasztókosár
(I.) lisztet
használnak, melyet teknőbe szitálnak
át. Egyszerre 4—5 kenyeret sütnek. A
kenyértésztát ma kovásszal, régen kom
lóval készítették. Demeter Jánosné 67
éves asszony Szentkirályszabadján a
komlóskenyeret a következőképen ké
szítette : A komlóvirágot megszárította,
vágott vöröshaj mával vízben megfőzte,
kenyérnagyságú és alakú pomposfedí
formált belőle. A lágy masszát tányér
ra tette és hűlni hagyta, majd korpá
val keverve összecsipkedte
s kb. egy
hétig abroszon, napon szárította. Az
egészet végül lisztszerűvé morzsolta
össze s tiszta vászonzacskóban
nyá
ron a padláson tartotta, télen a z o n b a n
a lakásban, „ne hogy megfázzon, mert
akkor nem lehet vele kenyeret sütni".
Dagasztás előtt a komlót melegvízzel,
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sóval összevegyítve a liszthez keverte,
Lepsényben nem készítik el egész évre
előre a kenyérsütéshez használt komlát, hanem a szárított komlóvirágot sütés előtt este 1 literes cserépfazékban
leforrázzák és másnap ezt a lilás fo-

munkálva a tészta, sütéskor elterül.
Régen a megdagasztott tészta a tek
nőben dagadt, ma inkább előbb szá
kasztja (az egyes kenyereket külön
szakasztókosárba választja szét). A
kelő kenyeret nyáron abrosszal, té-

lyadékot használják dagasztóvíz helyett.
Az így előálló kenyértésztát kb.
3
/4 óráig kell dagasztani, míg a kézről és a teknőről könnyen le nem válik. „Akinek nincs olyan vére, tovább
kell dagasztani". Ha nincs jól meg-

len vánkossal takarják be, nehogy
megfázzon.
Amikor a kenyér kel, fűteni kezdik a kemencét. A kenyérsütéshez egy
öl fa kell (amennyit két karjával átfog).
Az asszony a kemencébe rakja a fát
és szalmával gyújt alá. A tűz csak a
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kemence közepén ég. A kemence bel
seje kerek, hogy benne a láng meg
forduljon. A parazsat szénvonyóval (III)
és kétágú vasvellával (IV.) kurkálják
(kotorják) szét. Ha a kemence hátulja
belül fehér és szikrázik a feneke is,
akkor már sütésre kész. Ha nincs jól
megfüllve
kis ágakkal
langaltatják
(lángralobbantják). Vonyóval a para
zsat a kemence szájához húzzák, (az
ott magától elaluszik,) vagy a hamu
likba teszik. Régente rötögették (gyűj
tögették) a hamut, merf a
hamuszsiáók egy mércéért krajcárt adtak. A
kenyér berakása előtt kukoricafosztáslevélből készített, a bot végére erősí
tett pemettel (V.) kisöprik a kemence
fenekét.
A kenyér berakásakor a szakasztókosárból a kenyértésztát a lapátra
borítják. A búzakenyéren oldalt kar
cot vágnak, hogy ott gyürkéje legyen,
máskülönben az oldalén dudorodások,
csucskák, vagy csöcsök lesznek. Ezt a
gyerekek nagyon szeretik. A rozske
nyeret nem karcolják meg, mert az
nem forr ki. A lapáton lévő kenyértésztát megmosdatják s a megmaradt
vizet a z iszterjébe (ereszaljába) öntik.
Öcsön a kenyérmosdatásnál megma
radt vízből itatják meg a kis gyerme
ket, hogy h a m a r a b b tudjon beszélni.
Ezután beöntik .. a kenyeret, berakják
a kemencébe. Öcsön az első kenyér
nek a tetejét, amit a kemencébe be
raknak, ujjal benyomják. Ezt a kenye
ret eszik meg legutoljára, mert idő
közben, ha a h á z b a n tűz üt ki ezt
teszik felfordítva az asztalra. A teknő
oldalán maradt tésztából készül a vakarék, ezt a kemence szájába teszik.
Ebből a fiatal fiú nem ehet, mert mint
a szokás tartja : „nem adom neked a
vakarcsot, mert nem női meg a baju
szod". A kenyértésztából készül a lán
gálló is. A tésztát sütőlapáton nyújtófával korong alakúra kinyújtják 10—
15 mm vastagra, késsel megvagdal
ják, nehogy hólyagos legyen s csak
akkor teszik a kemencébe, amikor a
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kenyér már megnőtt és pirul. Amikor
a kenyeret berakták, a kemence szá
jára lapáttal keresztet vetnek. A ke
mence oldalnyílását — ahol fűtéskor
a füst kijön — betömik. Ha már pi
rul a kenyér, elveszik a kemence szá
ját elzáró „pléht", nehogy a kenyér el
égjen.
Először a vakarcsot szedik ki, d e
azt míg a kenyér a kemencében v a n ,
nem vágják, csak törik, nehogy a ke
nyér haja a kemencében a „bélétől" el
váljon. Sütés végeztével a
kamurában
lógó rácsra rakják a kenyeret; azért
nem polcra, mert ott elpenészesedik.
Megszegés előtt a kenyér aljára
késsel keresztet vetnek. A kenyeret
otthon a tűzhely tetején, az örzőgyerekek és s u m m á s o k nyársrahúzva pi
rítják is. A megszáradt kenyeret rán
tott-, borsó , lencselevesbe teszik.
Lepsényben csermelyés
kenyeret
is sütnek. A búza között termő cser
melye (Melampyrum arvense) magját
a búzával együtt őrlik, amitől a liszt
lilás lesz. Az ebből sült kenyér diós ízű.
A kenyérpótló ételek közül Szent
királyszabadján is ismerik a Jankó Já
nos által balatonmelléki különleges
ségként említett gánicát, dödöllét, keszőcét, poroszát s ezeken kívül az ár
papogácsát (2 liter árpalánglisztet 1
köcsög aludttejjel és egy kalán zsír
ral összekeverik, kisodorják, pogácsa
formára szaggatják, de nem mindig,
mert tepsibe téve egy lapban is sü
tik s fogyasztáskor törik darabokra),
hajdina gombócot (hajdinalisztet zsír
ral összegyúrva kézzel gombóc alakra
formálnak, vízben kifőzik és túróval
meghintik), hajdina kőtt-pogácsát
(2
liter hajdinaliszfet 2 dkg. megkelt élesz
tővel összegyúrnak, kisodorják, pogá
csaformára szaggatják és sütik) és haj
dina zsíros-pogácsát (egy kanálfej zsírt,
kis sót és egy liter lisztet összegyúr
nak, kisodorják, pogácsa alakra ki
szaggatják, sütik).
Pereszlényi
Mária.
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Krüger, Fritz: Die H o c h p y r e n ä e n . C.
Ländliche Arbeit. Bd. II. Getreide Heu
ernte, Bienenwohnung, Wien- und Ölbereitung. Hamburger Studien zu Volkstum
und Kultur der Romanen. Herausgegeben
vom Seminar für romanische Sprachen
und Kultur, Nr. 32. 500 I., 19 tábla, 69
fénykép, 1 áttekintő térkép. Hamburg, 1939.
A hamburgi egyetemen működő Se
minar für romanische Sprachen und Kul
tur mintaszerű munkájáról m á r többször
megemlékeztünk (Ethn. 1940. 381., Népr.
Ért. 1940. 424.). Krüger
professzor és ta
nítványai sorra publikálják az olyan nép
rajzi munkákat, amelyek az egész európai
népi műveltség szempontjából is alapvető
anyagot és megállapításokat tartalmaznak.
Ebben az újabb kötetben Fr. Krüger foly
tatja a Magaspyreneusok népi műveltsé
gének bemutatását s a népi mezőgazdál
kodással ismerteti meg a szakköröket.
Először foglalkozik a különböző ga
bonafajtákkal, az ugar, terassz és irtvány
kérdésével. Fontosak a pásztorkodás és
földmívelés kapcsolatára vonatkozó meg
figyelései. A g a b o n á s földeken gyakran
kint állanak a szérűk, istállók s a gabona
elraktározására szolgáló épületek. A Ma
gaspyreneusokban változatosak a jármok.
Ismeretesek a homlok- és nyakjérom, az
egyes és öszvérjárom, A nyakjáromnál az
aljdeszka hiányzik; az ökör nyaka két
(pálcás járom) vagy ívalakban meghajlí
tott husáng (íves járom) közé kerül. Fel
tűnő, hogy az íves járom Keleteurópában
is előfordul egymástól két független terü
leten : 1. a Balkán keleti részén Istriától
Görögországig, 2. északkeleti lengyel terü
leten é s a fehéroroszoknál
(Moszynski:
Kult, ludova Slowian. I. 647. skk. 1.) A
Nyírségben nálunk is nyoma van az íves
járomnak (Népr. Ért. 1937.310.1.). A Balká
non (és tovább a Kaukázusban'előforduló
íves jármok kétségkívül ugyanabból az ősi
mediterrán forrásból származnak, mint azok, amelyeket a Magaspyreneusokban
használnak. Kérdés azonban, van-e öszszefüggés a kelet- és déleurópai íves jár
mok között ? Az íves járom problémáját
tovább bonyolítja az a tény, hogy a nyak
járom (íves vagy pálcás járom) az Altéj
hegységben már a Kr. e. IV. s z á z a d b a n
ismeretes volt. Ezzel szemben a homlokjárom Eszaknyugateurópában mutat fel
magas kort, pl. Jütlandból korai vaskori
homlokjármokat ismerünk. Köztudomású
Vilkuna kutatásai óta, hogy a Kelet- és
Nyugatbaltikumban igen ősi ökörkultúra
és ezzel kapcsolatos homlokjárom terület
van (K. Vilkuna : Verwendung von Zug

ochsen in Finnland, Studie Fennica, II. k.
1936. 98. skk. 1., a fenti altáji adatot isennek a m u n k á n a k a nyomán közlöm).
Fontos kérdés lenne az észak- és déleu
rópai ökörkultúra összefüggését megvizs
gálni. A kérdés vizsgálaténál Magyaror
szágnak is lényeges szerepe van. Hazánk
ban 30—40 évvel ezelőtt a mezőgazdasági
m u n k á n á l több helyen még ökröt alkal
maztak. — Hasznos adatot közöl Krüger
a z ökörhajtó ösztön alkalmazásáról.
A Magaspyreneusokban változatosak
az ekeformák. Ezek részben még a közös
román „Urgemeinschaft"
maradványai.
Legegyszerűbb az aragóniai-baszk horog
eke, amelynél a gerendely és ekefő egy
d a r a b fából készül. A pyreneusi ekék vizs
gálata különösen fontos a balkáni ekék
vizsgálatánál.
Az ekék után foglalkozik Krüger a
boronákkal, ásókkal, irtókésekkel, sarlók
kal, kaszákkal, fogazott élű sarlókat hasz
nálnak s a fogazás a falusi kovács mun
kája. Az aratás részletes leírásénál (kéve
kötés, boglyák, keresztek, stb.) a szerző
felhívja a figyelmet a belső népvándorlá
sokra : aratáskor a hegyi területekről nagy
számú mezőgazdasági m u n k á s megy a sík
ságra s ott dolgozik. A kévekötés és fel
állítás módja függ a gabonafajtáktól, a szál
lítás módjától, a cséplőeljárásoktól és a z
éghajlati viszonyoktól. A szérűk tárgyalá
sánál tekintettel van Krüger a település
és a szérű kapcsolatára. A Magaspyreneu
sok m e z ő g a z d á l k o d á s á n a k ősi formáját és
változatos néprajzi rétegeződését a külön
böző cséplőeljárások mutatják: csépelnek
egyszerű bottal, cséppel, szekérrel, hen
gerrel, cséplőszánnal, nyomtatnak lóval„
stb. Mindezeknek a cséplőeljórásoknak a
különböző földrajzi övezetekben való elő
fordulását is megvizsgálja Krüger s keresi
azok néprajzi, földrajzi, gazdasági okát.
Tanulságosak a szemtisztifásról, mértékek
ről, elraktározásról írt fejezetek. Részlete
sen ismerteti a szénagazdálkodást, a mé
hészetet, a bor- és olajkészítést.
A vázlatszerűen bemutatott tartalom
ból és néhány kiemelt részletből láthatjuk,
hogy a gazdálkodáskutatás igen fontos for
rása Krüger könyve. Értékét emelik iro
dalmi utalásai, összehasonlító jegyzetei,
amelyek között bőven szerepel a m a g y a r
anyag is.
Gunda
Béla.
Bolla J ó z s e f : A népi k o n y h a m e s t e r s é g
műszókincse
Felsőgörzsönyben
(Ba
konyalja). Debrecen, 1939. Különlenyomat
a Debreceni Reformétus Kollégium T a n á r -

képző Intézete Dolgozatai 20. számából.
Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tu
dományegyetem Magyar Népnyelvkutató
Intézetéből. 6. sz. 8-ad rét, 89 1.
A szerző a népnyelvi gyűjtés mono
grafikus irányénak megíelelelően, egy fo
galomkörnek, a népi konyhamesterségnek
műszókincsét gyűjtötte össze művében.
Könyve első részében kilenc fejezet
ben ismerteti a levesek, főzelékek, kásák,
húsételek, tészták, tejtermékek, gyümöl
csök, csemegék, italok nemeit és elkészí
tési módját (általában alaposan, d e itt-ott
részletesebben sem ártott volna) s a kony
h a leírását.
Az egyes ételek ismertetésénél rámu
tat az illető étel szerepére (kedveltségére,
gyakoriságára) a felsőgörzsönyi nép ét
rendjében. Itt hasznos lett volna a heti
étrend közlése is, mégpedig a z esetleges
társadalmi rétegek szerint elkülönítve.
Az ételek leírásénál ismerteti a z éte
lek elkészítésénél használt eszközöket (bór
a teljességet nem éri el) s az ételek eltevésére irányuló eljárásodat is.
Hét rajzot is közöl. Ezek szaporítása
sokban növelte vohia a könyv néprajzi
értékét. Egyes eszközöknek csak a nevét
ismerjük meg a szövegből.
Itt-ott figyelemmel van a konyhames
terséggel kapcsolatos hiedelmekre is, de
nem kielégítő mértékben. Mindössze hét
helyen említ hiedelmeket (a káposzta meg-_
védése a hernyóktól, hurkatöltés, fánksü
tés, kenyérsütés, a kenyér tejbeaprítása,
a z e m b e r gyomrában élő giliszta), pedig,
jól tudjuk, hogy a konyha, a házi tűzhely

igen sok hiedelmet Őriz még ma is.
Könyvének második része a műszó
tár. Itt közli betűrendben a konyhamester
ség műszavait. A címszó a köznyelvi' ej
tés szerint írt alak (itt jegyezzük meg, hogy
a tuórosfazík,
tuóroskáboszta
köznyelvi
alakja nem toros, h a n e m toros, 1. disznó
tor) ezután következik a népnyelvi alak.
fonetikus írással (zárójelben a ragozott ala
kok), majd a szó értelmezése (itt meg kell
jegyeznünk, hogy a Dunántúl szeder-nek
nevezett gyümölcs köznyelvi alakja ,eper'.
L. „Feketén bólingat a z eperfa lombja") s
a szó használatát megvilágító esetleges
példamondat.
A mű szedésmódja szokatlan. Szer
zőnk a népnyelvi alakot álló szedéssel je
löli, a szöveg többi részét viszont dűlt sze
déssel. Ez zavar. A szokásos jelölés en
nek éppen a z ellenkezője.
Bolla könyvéből — bár nem tudjuk
megállapítani, hogy az . ismertetett ételek
vájjon éltalános elterjedésnek örvendenek-e
a tárgyalt területen — fejlett és meglehe
tősen változatos táplálkozás képe bonta
kozik ki, cáfolva azt az elhamarkodott ál
talánosítást, mely a magyar nép főzési tu
dományát vonja kétségbe.
Bolla h a s z n o s munkát végzett, azon
ban a néprajzi szemlélet fokozottabb ér
vényesítése művében (mely az eszközök
nek, eljárásoknak, hiedelmeknek s mind
ezek szerepének minél teljesebb össze
gyűjtésére, leírására törekszik) nyelvészeti
szempontból is gyümölcsözőbb lett volna.
Morvay

Szerkesztésért és kiadásért, felelős : dr. Domanovszky György.
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A Néprajzi Múzeum Értesítője
a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Tárának folyóirata.
Előfizetési ára egy évre 12 pengő.
A Magyar Néprajzi Társaság tagjai a folyóiratot ingyen kapják.
Minden érdeklődés, közlemény, kézirat, könyv, csere- és
ismertetési példány ár, Domanovszky György mb. igazgató, cí
mére küldendő.
Budapest, X., Könyves Kálmán körút 40. Néprajzi Múzeum.
A szerzők tiszteletdíj fejében 50 példány különnyomatot
kapnak. Minden cikkért a szerző felelős.

A t a v a s z í ü n n e p k ö r h a g y o m á n y a i a Nyitra m e g y e i
Menyben.
1. A virágvasárnapi kiszehajtás és villőzés.
a) Bevezetés.
Az északi felföld peremvidékén élő katholikus palóc és palócos jelle
gű községek lakói'között még nyomára akadunk két népszokásnak, ame
lyek virágvasárnapjához kapcsolódnak. Az egyik szokás legelterjedtebb
elnevezése a Htszétiajtás, amelynek lényege az, hogy egy menyecske
ruhába öltöztetett szalmabábut a leányok vagy pedig a leányok és
menyecskék együtt énekelve kivisznek a íalu végére vagy a határba,
ahol szétszedik; a- yizbe dobják vagy elégetik. Célja : védekezés a dög,
jégeső, jégverés ellen, továbbá, hogy ; a leányok szépek legyenek és
férjhez menjenek.- Elterjedési területe.a Nyitra feletti ^magyar szigettől
keskeny sávban a Garam völgyéig.tart," ahol megszakad, majd Lévá
tól Ipolyság félé,Déménden ismét rátalálunk, innét aztán Ipolyság, Ba
lassagyarmat,* Losonc, Rimaszombat\vqnalán egészen Rozsnyó'" nyo
mozható.^ Elterjedésének legdélibb területe (az eddigi nyomok'szerint)
a pestmegyei Boldog község.

A kiszehajtás elterjedési területe. — Verbreitungsgebiet des Todaustreibens.

A,szokás szalmabáb,ujának elnevezései: banya, kieiee, kicevice,
kisze, kiszéce, kisziíés^vúlő;}'
A másik szokás a*villőzés, (a rendelkezésemre álló adatok, gyűj
téseim szerint) már sokkal 1 kisebb területen élt vagy él. Ennek a terü
letnek községei Szlovákia területén Alsócsitár, Alsóbodok, Bábindal,
Béd, Gerencsér, Geszté, Ghymes, Kolóny, Lédec, Menyhe, Nyitraeger1
V. ö. még: A' Magyarság •;Néprajza 11/ 409., Szendrey Zsigmond és Szendrey
Ákos: Részletek a magyar szokás- és babönaszótérból. Ethnographia 1941. 64.

Néprajzi Értesítő
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szeg, Pográny, Vicsápapáti és Zsére; az 1938-ban visszacsatolt terü
leten pedig Kalász, Nagyhind, Aha, Tild és Csiífár. A szokás lényege
abban áll, hogy a leányok virágvasárnap délután egy feldíszített fűz
faággal, amelynek a neve vitlő, villőfa, villőág, ritkán zöld ág, sorra
járják a falut : megállnak minden háznál, eléneklik a villő-éneket, ami
után tojást kapnak.

l>* A kiszehajtás.
A két szokás leírását a kiszehajtással kezdjük, mivel időrendben
is — egy-két eset kivételével — a villőzés ezután következik.!
A menyhei leányok virágvasárnap litánia után gyülekeztek a
Horka nevű hegyen, ahová ruhát is vittek magukkal, amit azoktól a
menyecskéktől kértek kölcsön, akik abban az esztendőben (az elmúlt
év őszén és az év tavaszán) mentek férjhez. A. hegyen a magukkal
vitt ruhákba egy rúdra tűzött zsúpkévét, a kicét öltöztették. (Kice =
eresz, zsúpkéve.) Mikor az öltöztetéssel elkészültek, az egyik leány
felkapta és magasra emelte a felöltöztetett zsúpkévét és énekelve el
indultak vele a kertek mögötti patakhoz :2

Dallamát lásd még: Néprajzi hanglemezek F 4l/a., d), e).
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A leányok a pataknál a kicéről leszedték a ruhát, a csupasz
zsúpkévét pedig szétszedték. A szalmából minden leány markolt egy
csomót és beledobta a vízbe, aztán figyelték, hogy a szalmacsomók
merre úsznak. Akinek a szalmacsomója elúszott, az még abban az
esztendőben férjhez ment, akié pedig a part felé úszott, az megesett.
A szokást körülbelül 35—40 esztendővel ezelőtt tiltotta el Szvincsek
András lelkész.
Mikor a kicehajtásról jöttek vissza a menyhei leányok, a hegyol
dalban babafőzőfűvet szedtek és azt hazavitték. Ehhez még a nagyhét
első felében (hétfőn, kedden vagy szerdán) bodzafát, fűzfát és somfát
szedtek, amiből aztán nagycsütörtökön délután seprűt készítettek. A
seprűvel nagypénteken hajnalban 3—4 óra tájban kiseperték a házat,
majd a szemetet a seprűvel együtt elvitték a patakra és ott bedobták
a vízbe. Utána minden leány megmosakodott és vizet vitt haza. A sep
rűt azért csinálták és azért seperték ki vele a házat, hogy bugár ne
legyen a háznál.
Beden estefelé készítették el a szalmabábut. Amikor felöltöztették,
megkerülték vele a falut, ezután kivitték a határba, ahol elégették, majd
imádkoztak egy Miatyánkot és Üdvözlégyet. A szokáshoz kapcsolódó
ének az alábbi volt :3
Béd, Nyitra vm. K.Z.

3

Kodály Zoltán: Zoborvidéki népszokások. Ethnographia 1909. 121.
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Gesztén a felöltöztetett szalmabábút uff/ő-nek nevezték és mint
Menyhén, szintén énekelve vitték végig a falun. A falu végén leszed
ték róla a ruhát, a szalmát pedig meggyújtották. Az öregek azt tartot
ták, hogy amely udvar felé fordul a villő, amikor viszik, abban az ud
varban kidöglenek az állatok. A szokást pedig azért tartották, hogy
dögvész ne legyen a faluban.4
A Garam völgyében, ahol a lakosság nagy része református val
lású, semmi nyoma a szokásnak. A legöregebb emberek sem emlé- ,
kéznek arra, hogy valamikor is tartották volna. A szokás hiányát itt
két okkal lehetne magyarázni : az egyik az, hogy a Garam völgyén
keresztül évszázadok óta egy fontos közlekedési útvonal vezetett vé
gig, amelyen sok idegen fordult meg és talán az idegenek előtti szé
gyen hatására szűnt meg,5 a másik sokkal valószínűbb ok a reformá
ció hatása, amely minden bizonnyal katholikus vagy legalább is katholikus színezetet látott a szokásban. Az előbbi feltevést megdönteni
látszik az a körülmény, hogy a Garam völgyében észak felé, a szlo
vák nyelvterületen, így Garamkovácsiban is találkozunk a szokással.
Lévától keletre, az ipolysági országúton haladva,, a szalmabábú
kihordásával Deménden taláfkozunk ismét, ahol a kiszehajlás a világ
háború előtt még szokásban volt. Itt is virágvasárnap délután öltöz
tettek fel a leányok egy zsúpkévét valamelyik farsangi menyecske ru
hájába, aztán rászúrták egy karóra, majd énekelve vitték végig a falun.
A kiszét a falu végén a vízbe dobták Hogy miért csinálták, arra már
nem emlékeznek. Deménden kiszének nevezték még a savanyított kor
pából készült levest is, amit a böjti időben fogyasztottak. Ez a bőjtt
étel az egész vidéken ismert volt.6
Felsőszemeréden {Hont m.) virágvasárnap litánia után hajtották
a kiszét, még néhány évvel ezelőtt is.7 A rávaló ruhát azonban már
a mise után összeszedték a leányoktól és a fiatal menyecskéktől. A
kiszebábut litánia előtt készítették el: először kerestek egy kopasz
rudat, erre szalmából fejet csináltak és bekötözték egy fehér kendővel.
A fejre ceruzával vagy korommal szemet és tupétot rajzoltak. Ezutárr
egy rövidebb fát tettek keresztbe, ez volt a kisze keze. A farát és de
rekát zsúpszalmából formálták ki, majd két pentőt adtak rá, aztán fel4
A kolónyi szokásról Résó* Ensel (Magyarországi népszokások 181.) ezeket írja :
Virágvasárnapján a virágzó kis leánykák énekkel elegy járásukkal, egy s z a l m a b é b o t •
menyasszonyilag felpiperézve, mit „kicevicé"-nek neveznek, hézról-hézra körülhordoz
n a k s énekszóval a faluban így zengenek :

Villő, villő. falu végén selyemsátor,
Zengjük ott most úgy, mint m á s k o r :
Villő, villő, kivisszük a kicevicét,
S behozzuk a koncmesternét, Villő, villő.
Végre a kicevrcél beledobjak a falu patakjába s eldalolják :
Ví«an szenteljük meg mpjd Őt,
S énekszóval a pünkösdöt. Villő, villő.
5
V. ö. Marót K á r o l y : A magyar néprajkutatés feladatai. Ethnographie 194G
275., mely szerint előfordul az is, hogy a hagyomány — pl. a beálló szégyenkezés
visszahatása folytén — egyenesen akadályozhatja a további esetek következését.
6
Távolabbi elterjedésére m u t a t : Bruckner Jenő : A nagyböjt eltemetése a pest
megyei Boldogon. Ethnographie 1933. 66.
7
Előfordul, hogy egy-két évig szünetel a szokás, majd ismét éleire kél, látható
lag minden különösebb ok nélkül.
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öltöztetlek menyecskének : puffos ujjú inget, pruszlikot húztak rá, nya
kába rojtos kendőt kötöttek, fejére pedig menyecskefőkötőt tettek. Ami
kor elkészültek az öltöztetéssel, a kiszét eltették a pajtába, a h o n n a n
litánia után bujtatva vitték ki a falu szélére a kerteken keresztül, majd
énekelve vitték végig a falun :

Ref. Haj ki kisze, haj,
Gyöjj be sódar gyöjj.
Haj ki kisze, kiszőce,
Gyöjj be sódar, gömböce.
Az ének szövegében először azokat a menyecskéket dalolták ki,
akik ruhát adtak a kiszére, majd azokat, akik nem adtak, a következő
szöveggel (a dallam másik felére):
Az a Piri Margit
Ojjan híres asszony,
Ruhát kértünk tőle,
A kiszére nem adott.
Haj ki kisze, haj, stb.
Ritkán fordult elő, hogy valamelyik menyecske, akitől ruhát kér
tek a kiszére, nem adott volna, mert a kiéneklést szégyennek tartot
ták, ami a menyecske vagy a család fösvénységét is megbélyegezte. 8
A szemerédi leányok a kiszét a falu végén levetkőztették és a
szalmával megdörzsölték arcukat, hogy ne legyenek szeplősek, A ki
szét pedig azért hajtották, hogy dögvész ne legyen a faluban.
Horvátiban és Tompán (Hont m.) szintén menyecskeformára ké
szítik a kiszét és ebéd után a következő dallam éneklése közben vi
szik ki a Selmece patak partjára:
8

Ez a jelenség mutatkozik minden községben, ahol a kiéneklés szokásban van.
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Haj ki kisze, haj,
Gyöjj be sódar, gömböce.
Horvátiban a kisze zsúpszalmáját a leányok bedobják a vízbe,
a fiúgyermekek pedig kikapdossák és megdörzsölik vele az arcukat,
hogy ne legyenek ragyásak. A kiszét azért hajtják, hogy dög ne le
gyen a faluban. Ha a kisze véletlenül megfordul, amikor viszik, a dög
is visszajön.
Pereszlényben (Hont m.) kb. 10—15 évvel ezelőtt hagyták el a
kiszehajtást. A kiszére való ruhát itt virágvasárnap mise után, házról
házra járva szedték össze az öregebb leányok, akik aztán ebéd után
a falu felső végén gyülekeztek egy pajtában, ahol megcsinálták á ki
szét. Amikor elkészültek vele, a legöregebb leány felkapta és elindul
tak énekekelve :
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Az a híres Tóth Ferencné
Ollyan híres asszony,
Ruhát kértünk a kiszére,
Nem volt embersége.

Az a híres Pintér Margit
Ollyan híres asszony,
Ruhát kértünk a kiszére,
Mindjárt kész volt adni.

Haj ki kisze, haj ki,
Gyöjj be sódar, gyöjj be,
Félre voltál, fél csizmádat
Varrd meg kisze, varrd még.

Haj kisze, haj ki,
Gyöjj be sódar, gyöjj be,
Félre voltál, fél csizmádat
Varrd még kisze, varrd még.
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Az ének addig tartott, miközben az összes menyecskéket és leá
nyokat kiénekelték, akik a kisze öltöztetéséhez hozzájárultak vagy azt
megtagadták, amíg a íalun végig, a patakhoz nem értek. Ott a kiszét
levetkőztették, a fát és a zsúpszalmát pedig bedobták a vízbe, majd a
következő dallam éneklése közben vissza mentek oda, a h o n n a n elin
dultak :

Legyen velem j ó

vi-téz,

Hajdú

fi i

i

I-lo - nács-ka.

Nyisd ki asszony a kapudat, mert nem pénzed ára
Sej, haj, fényes nád, borsos kapitényka,
Legyen velem jó vitéz, Hajdú Ilonácska.
Az énekre a leányok sorba álltak, kezeiket összefogták és me
netközben a sor vége előrekanyarodott és átbújtak a sorban levő első
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leánypár feltartott karjai alatt. Az átbújt leányok tovább mentek és
amikor mind átbújtak, újból kezdődött a bújócska. 9
Pereszlényben szintén azt tartották, hogy a kiszével a dögöt vi
szik ki a faluból. Az öregek ma is gyakran mondogatják, hogy azért
döglenek a disznók, mert elhagyták a kiszehajtást.
Ipolyvisken (Hont m.), mikor a kiszét hajtották, a leányok meg
álltak a n n a k a leánynak a háza előtt, aki nem adott ruhát és a ki
szét megrázták, hogy ottmaradjon a dög.
Kemencén (Hont m.) kb. 30 esztendővel ezelőtt még szokásban
volt a kiszehajtás. Bodó nevű plébános tiltotta el, aki — mikor a ki
szét hajtották — a kiszéről leszaggatta a ruhát, a lányokat pedig szét
kergette. A szokást itt is azért tartották, hogy dög ne legyen a faluban.
Réső Ensel az ipolysági kNzehajtásról azt írja, hogy „virágvasár
nap délután a hajadon pórleányok egy nőalakot öltöztetnek fel s azt
póznára illesztve a folyóhoz viszik. Ä folyónál az alakról leszedik a
ruhát, vázát pedig a vízbe dobják s örömkiáltások között térnek haza. 1 0
Az ipolysági kiszehajtás még a világháború alatti években is szokás
ban volt.
Hont Vármegye Monográfiája
a hont megyei szokást a követke
zőképpen írja l e : „Virágvasárnap az úgynevezett kiszehajtás dívik,
ó c s k a ruhadarabokból óriási bábut kötnek a leányok, ez a kisze, ame
lyet a leányok és legények hosszú póznára kötve, közvetlenül ebéd
után nagy lármával a falu végére visznek, ahol elégetik. A tüzet kö
rültáncolják ezt a dalt énekelve : n
Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll ;
Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik,
Egész kitavaszodik.
A leírás — sajnos — nem szól a z énekelt szöveg eredetéről, pe
dig ez igen fontos volna, tekintettel arra, hogy ez az egyedüli szöveg,
amely a kiszebábu elégetéséről beszél és a köd elleni védekezésre utal.
Ipolyszécsénkén (Hont m.) virágvasárnap ebéd után hajtják a ki
szét. 12 Valamelyik szérűn vagy szinke (félszer) alatt gyülekeznek a Ieá
nyok, ahová a kiszére való ruhát is magukkal viszik. A kisze ruhája
pentőből, négy-öt szoknyából, ingből pruszlikból, nyakbavaló kendő
ből és fejkendőből áll. Régebben a fejkendő helyett féketőt tettek a
kisze fejére. Amikor elkészülnek az öltöztetéssel, minden leány első
nek akarja felkapni a kiszét, mert aki először veszi kezébe a leányok
közül, az megy leghamarább férjhez. Az a leány, aki felkapja a ki
szét, elkiálltja m a g á t : Haj ki kisze. haj! Ezután elindulnak énekelve,
közben egymás kezéből kapkodják a b á b u t :
9
Általánosan elterjedt tavaszi játék. V. ö. Kiss Áron : Magyar gyermekjátékgyűjtemény 201—205.
10
Réső Ensel: Magyarországi népszokások 168.
11
Magyarország Vármegyéi és Városai. Hont Vármegye, 134.
12
V. ö. Tolnai Vilmos : Nagyfalusi babonák. Ethnographia 1899, 395.
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S e j , Mari
o-da vagy, Peak J á - noft r a b j a vagy.
Az itt közölt verset azokról a leányokról éneklik, akik a kiszehajtásra nem mentek el. A következő második versben a kiszehajtásnál jelenlevő leányok kerülnek sorra :
Koncz Julisnak, Koncz Julisnak tele a ládája,
A kiszére, a kiszére van neki ruhája.
Sej, Julis oda vagy, Mics Lacinak rabja vagy.
A következő versben azokat a
szére nem adtak r u h á t :

leányokat éneklik ki, akik a ki

Kovács Margitnak, Kovács Margitnak üres a ládája,
A kiszére, a kiszére nincs neki ruhája.
Sej, Margit, oda vagy, Kertész Laci rabja vagy.
Amikor a kiszével keresztúthoz érnek, arccal a z út négy iránya
felé fordítják (hogy miért, azt nem tudták megmondani). A falu végén
levetkőztetik és a szalmát elégetik. A tüzet a leányok átugrálják. Ré
gebben a szalmát vízbe dobták és utána a vízben megmosakodtak a
leányok, hogy szeplősek ne legyenek. A kisze fejéről levett féketőt
vagy kendőt a jelenlevő kis leányok (iskolás leányok) valamelyikének
a fejére teszik, aztán a kiszét hajtó leányok közül kettő kézen fogva
vezeti vissza a faluba, miközben az előbbi dallamra a következő szö
veget éneklik : 18
Kismenyecske, hol az urad, aki sohasem volt ?
Bekötötted a fejedet, azt montad, hogy meghót.
Sej, Rozi oda vagy, Koncz Gyurinak rabja vagy.
- 1B A szokás itt kapcsolatot mutat a pünkösdi királynéjárással. A tűz átugrálása
pedig a már régen elmaradt szentiváni szokás más alkalomnál való továbbélésére
vall. Ezt a jelenséget a szláv anyagban is megtaláljuk.
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A íalu közepén a kis leány íejéről leveszik a íéketőt vagy ken
dőt, aztán szét mennek. A kiszét azért hajtják, hogy kihajtsák a dö
göt és a leányok íérjhez menjenek. Ha bent marad a kisze, nem men
nek férjhez a leányok.
A kelenyei (Hont m.) leányok a menyecskéktől kérik a kiszére
való ruhát. A kisze felöltöztetése mindig valamelyik pajtában történik.
Kelenyén is azt tartják, hogy az a leány, aki legelőször kapja fel a
kiszét, legelői megy férjhez. A kiszét vivő leányok az alábbi dalt éneklik :

Ha a menet közben visszafordul a kisze, visszajön a jégeső,
mondják az öregek, de azt is mondják a kiszehajtással kapcsolatban,
hogy kivisszük a dögöt a faluból. A bábut a leányok a szomszéd falu
határába viszik, ahol levetkőztetik és a szalmát elégetik, hogy a jég
el ne verje a határt. A kisze elégetése után énekelve mennek vissza
a faluba. Itt külön énekszöveg nincs, leginkább a közismert népies
műdalokat és az újabb stílusú népdalokat éneklik.
Ipolybalogon (Hont m.) virágvasárnap délben felöltöztettek egy jó
hosszú karót: szalmából kezet, fejet csináltak neki, majd fodros inget,
teher szoknyát és piros pruszlikot adtak rá, fejére pedig tarajos féke
tőt tettek, aztán menyecskeformára bekötötték. A ruhát a legutóbb
férjhez ment menyecskéktől kérték kölcsön, de a leányok is adtak.
Amikor a leányok elkészültek az öltöztetéssel, a kiszét végig vitték a
falun, ügyelve arra, hogy a jelenlévők közül minden leány legalább
egy rövid ideig vigye a bábut. Az asszonyok azt mondták, hogy amel-
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lik faluvégről hajtják a kiszét. arról a faluvégről mennek férjhez a
leányok.14
A falu végén leszedték a kiszéről a ruhát, a karót és a rajta
levő szalmát pedig beledobták az Ipolyba, jól a közepére, hogy a gye
rekek el ne érjék és vissza ne hozzák a faluba, mert akkor a leányok
nem mentek volna férjhez. Mikor a kiszehajtásról visszafelé jöttek a
leányok, összefogódzkodtak és kaput nyittak :15 kezeiket összefogták,
az első pár összefogott kezeit magasra tartotta, a többiek pedig átbúj
tak, miközben énekeltek :

A szokást körülbelül 10—12 évvel ezelőtt tiltotta el Balázsy Já
nos plébános.
Orhalomban (Nógrád m.) csak akkor hajtják a kiszit, ha hamva
zószerdától virágvasárnapig asszony-halott nincsen a faluban. Ha ez
alatt az idő alatt asszonyt temetnek, azt mondják, hogy a halott viszi
ki. A leányok ilyenkor sajnálkoznak, hogy nem vihetik ki a kiszit. Ha
az említett időben halott nincsen, akkor virágvasárnap litánia után
valamelyik leányosház udvarán készítik el a bábut. Két vékony rudat
tesznek keresztbe, aztán összekötik, majd szalmából íejet csinálnak
14

V. ö. Lajtha László : A kiszejárás a hontmegyei Ipolybalogon. Ethnographie
1933. 161.
15
V. ö. Ipoly Arnold : Magyar Mythologia 11. 50.. Kiss Áron : Magyar gyermek
játék-gyűjtemény III. játékok.
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neki, derekát pedig rongyokból formálják. Ezután Jelöltöztetik és rán
cigálva elindulnak vele.
Útközben a leányok bottal, verik a bábut. Mikor az Ipolyhoz ér
nek vele, csupa rongy, annyira Összeverik. Az Ipoly partján, ha árvíz
van, valamelyik vízzel telt árokba dobják, ha nincs kiöntve a víz, az
Ipoly ba.
Az Örhalom melletti Varbón szintén csak akkor hajtják a kiszit,
h a a negyvenölés
ideje alatt nem volt asszonyhalott a faluban. A kisze elkészítése és kihordása megegyezik az őrhalmi szokással. 1 6
Galgamácsán (Pest m.) virágvasárnap volt a Ki kiszi, be sodar.
Felöltöztettek egy rúdra kötött szalmabábút s ha útközben legény jött
szemben, odakenegették hozzá, hadd csókolja meg. 17
Balassagyarmattól északkeletre egészen Rozsnyóig, pontosan Berzéte nevű községig sikerült a szokás nyomait kimutatni. 18 Sajnos, a z
errevonatkozó adatokat a helyszínen nem volt módomban ellenőrizni.
A szokásra vonatkozó általános közléseket ugyanis 1940. év nyarán
kaptam a gömörmegyei Dernő községben a vidékről bevonult kato
náktól.
A kiszi-bábu virágvasárnapi kihordásának legdélibb a d a t a a pest
megyei Boldog községből való. 19 A szokással kapcsolatban Bruckner
közli, hogy még ma is (1933-ban) szokás, hogy a nép nagyböjt idején
a húsos, zsíros ételektől tartózkodik és legföljebb olajjal főz. Nagyböjt
idején legszokottabb eledele a feiszt-nek nevezett leves. Ez úgy készül,
hogy a korpára forró vizet öntenek és az így nyert savanyú léből le
vest főznek, amelybe egy kevés sót és még legfeljebb tésztát vetnek.
A negyvennapos böjt vége felé bizony már unja apraja-nagyja ezt a
savanyú lét és azért a felszabadulás napjának tekintik virágvasárnap
ját, amikor eljárják a kiszit, kihordják a faluból, vízbe vetik, vagyis a
nagyböjtöt képletesen eltemetik. Az eltemetés abból áll, hogy a Zagyva
partjára viszik, ahol levetkőztetik és bedobják a vízbe. Utána még egyegy rögöt is vetnek.
Az itt közölt szokásokkal rokonvonást mutatnak az ország kü
lönböző vidékéről származó, de az év más napjaihoz kapcsolódó ada
tok. Réső a farsang eltemetéséről azt írja, hogy hamvazószerda dél
utánján egy férfialakot kitömnek szalmával s a korcsma asztalára te16

Bakó Ferenc közlése.
Gönyey S á n d o r : Adatok G a l g a m á c s a néprajzához. Értesítő 1940. 46.
Nógrád Vármegye Monográfiája (164. old.) szerint a kiszihajtás Nógrádnak
különösen Honttal határos részén és a Cserhát vidékén van s z o k á s b a n . Virágvasárna
pon, h a nagyböjtben senki sem halt meg (lia asszony nem halt meg), a fiatal leányok
piszkafára szalmabábut kötnek s ócska ruhadarabokkal menyasszonynak öltöztetik fel,
azután közrefogják és énekelve viszik ki a h a t á r b a :
17

18

Haj ki kiszi, kiszőce,
A másik, határba,
Gyere be sódar
A mi kis k a m r á n k b a .
Ki visszük a betegsíget,
Behozzuk a z egíssíget.
Haj ki kiszi, haj.
• .. >
Utána vízbedobjak vagy meggyújtják és a tüzet körültáncolják.
19
Bruckner J e n ő : A nagyböjt eltemetése a pestmegyei Boldogon. Ethnographie
1933. 66.
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szik, mint valami holtat, mire egy leginkább borivásról nevezetes egyén
hosszú ingbe öltözve, beszédet tart a mulandóságról. Utána az alakot
felemelik és a falu végére viszik. A Nyárád-mentén az óévet szimbo
lizáló szalmabábot ásnak el a legények : ez a téltemetés. Déván óév
délulánján a fiatalság egy legényt vagy annak öltöztetett szalmabábot
szekéroldalon vagy deszkalapon a falu szélén kis gödörbe vagy hóba
fektet. A székely fiatalság is óév estéjén égeti el a mező szélén szal
mabábját. Budikfalván feketevasárnap égetik a mdrd-nak nevezett stró
mant, a mérki fiatalok pedig húshagyó estéjén dobják a réten rakott
tűzbe a maijuk vénasszony-bábuját. 'Somló vidékén egy suhanc egy
görnyedt hátú öregembert végigkorbácsol az utcán : ez a télkwerés.20
c) A szláv Moréna alakja.
A magyar szokás szalmabábujának, kiszéjének rokona a szlová
kok, morvák és csehek Morend-ja, aminek az egyes vidékeken még
Marmarierina, Mariena, Marena, Morenica a neve. 21 A szlovák mithológia szerint Moréna a hálál istennője, ő kínozta a világot, győzött
a természet küzdelmében, rázúdítván a földre a kemény telet, anikor
annak pezsgő élete kihalt és az élőlények is megdermedtek. De a Mo
réna mégsem diadalmaskodik, mért a föld végén leveti gyászpalástját 22
A Moréna rokon nőalakját a lengyeleknél is megtaláljuk, mégpedig a
cseh elnevezéshez legközelebb álló elnevezéssel, Marzána néven. Er
ről Dlugosz János krakói plébános könyve azt írja, hogy Lengyelor
szág első uralkodója minden községnek meghagyta, hogy egy megha
tározott napon az összes istenképeket megsemmisítsék : törjék össze,
mocsarakba, tavakba, pocsolyákba dobják és hányjanak rá köveket.
Ugyanez a szerző a régi Lengyelország pogány isteneinek felsorolásá
nál ezeket írja: Ceres autem mater et Dea frugum, quam satis regio
indigebat, Mariana vocata apud eos in praecipv.o cultu et veneratione
habita fuit. (Ceres pedig a termés anyja és istennője, akinek ezen a
vidéken nagy hiánya volt. Marzanának neveztetett náluk ,és különös
tiszteletben volt része.)28 Ez azt jelenti, hogy a szlovák Morenának fé
lelmetes alakja a lengyeleknél jó szellem volt és a jó termést adta.
Az elmondottak előrebocsájtésa ulán lássuk most a szlovák,
morva és cseh szokásokat. Melich János idézi Gyurikovics Györgynek
1818 körül írt és az Országos Széchenyi Könyvtárban levő kéziratá
ból a következőket: „A trencsénmegyei Szlatina faluban fiúk és leá20
Réső Ensel : Magyarországi népszokások 13!., A Magyarság Néprajza IV. 324.,
Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos: Részlelek a magyar szokás- és babonaszótár
ból. Ethnographia 1941. 64. A szokás távolabbi k a p c s o l a t r a rámutatnak még Herkely
Károly gyűjtésének adatai: Barkán (Gömör m ) húsvét éjszakáján tüzet raknak a le
gények é4s ott dalolnak hajnalig, akköi eloltják és mennek a leányokat füröszteni. Darnyán ,(Gön ör m.) Karácsony böjtje estéjén a legények a Póka-letőre jártak s ott kará
csonyi énekeket énekeltek. Egy legény diktálta ez éneket. Ahány hétből állott a far
sang, annyi kéve szalmát gyújtottak meg.
21
V. ö. L. Niederle ; Slovanské Starozitnosti II. sv. I. 177.. Jén Mjartan : Sebedrazie. Národopisná monográfia. Sborník, 124—171.
22
Hajnal Ignác : Adalékok a magyar tótoklakta vidékeinek tavaszi népszoká
saihoz. Ethnographia. 1918. 250.
33
Diug< sz János krakói plébánosnak a XV. században írt könyve : História Poloniae II, p. 94.
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nyok egy botratekert bábut, amelyet Morenának hívnak, hordanak kö
rül. Amikor körülhordozzák, a halál elűzésének az emlékét megújítván,
akkor mint körmenetkor, éneket énekelnek s a bábut a vízbe dobják.
A fiatalság éneke a következő:
Moréna, Moréna,
kiért haltál meg?
Nem miértünk, nem miértünk,
hanem az elnyomott keresztényekért.
Ez a szokás a lengyelektől és sziléziaiaktól jött át, akik a 966ban uralkodó Mieczislav alatt az igazi Isten tiszteletére áttérvén, a bálványisTeneket összetörték és kidobták s ezzel a szokással a bálványkidobásnak ma is megünneplik az emlékét." 2 4
Az árvamegyei szlovákok feketevasárnap három méter hosszú
póznán szalmából emberi alakot kötnek és díszes női ruhába öltözte
tik. Ez a Marmarienna,
melyet a serdülő leányok a délelőtti istentisz
telet után magasra emelve, házról-hára hordanak. Minden háznál meg
állnak, a bábot a Marmarienna-dal
eléneklése közben jól megforgat
ják. Ezután a patakhoz viszik és bedobják. Ezután megjelennek min
den háznál, ismét elénekelnek egy dalt és 1—2 krajcárt vagy tojást
kapnak. A tojást eladják és az árán koszorúkai vesznek melyekkel a
kápolna szentjeit díszítik fel. Némely helyen, így Turdossinban is, a Mariennával nem mennek házról-házra, hanem az istentisztelet alatt a
templomban végig viszik és onnan egyenesen a folyóhoz mennek vele. 28
Melleken (Bars m.) virágvasárnap litánia után, a magyar szoká
sokhoz hasonlóan, az egyik pajtában csinálták a leányok a Morenát.
A ruhát azoktól a menyecskéktől kérték kölcsön, akik a b b a n az esz
tendőben mentek férjhez. A szalmabábu kivitele közben a z alábbi szö
veget énekelték, amíg a falu végére nem értek :
Moréna, Moréna,
Kde si zimovala ?
V Fodorovej pajte
V bielom pat'oiate.
A szöveg magyar fordításban :
Moréna, Moréna,
hol teleltél?
A Fodorék pajtájában,
fehér fátyolban.
A Morenát a falu végén bedobták a patakba, miközben a követ
kező szöveget énekelték :
Morenica von z dediny,
Mastny kostial do dediny.
Moréna ki a faluból,
Zsíros csont be a faluba.
24

Melich János: Pótlás az „Adalékok a magyarországi hídjátékokhoz" c. érte
kezésemhez. Ethnographie 1940. 84.
25
Nagy József: Árvamegyei népszokások. Ethnographia 1891. 81. V. ö. még Sakalová : Vel'ko-bytcianské zvyky a obycaje. Casopis Muz. SIov. Spol. 1930. 15.
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A szokást körülbelül 30—35 évvel ezelőtt tiltotta el Jezsó János
plébános.
Mellek a jelek szerint elszlovákosodott magyar község és való
színűleg ez a z oka annak, hogy a szalmabábu elkészítési módja tel
jesen azonos az ipolyvidéki kisze elkészítésével és a magyarlakta te
rületeken általános, későbbi időpontra, virágvasárnapra való eltolódá
savai. A szokással kapcsolatos énekszöveg, melyet a bevándorolt szlo
vákok hoztak magukkal, anyanyelvükkel együtt megmaradt, amit az
tán átvettek az elszlovákosodott magyarok is. Zsitvagyarmatra a múlt
században bevándorolt szlovákok hozták magukkal a szokást, amelyet
azonban csak a szlovákok tartottak, de a helybeli magyar nemes ere
detű családok nem vettek részt benne
Garamkovácsiban (Bars m., jelenleg Szlovákiához tartozik) virág
vasárnap délben öltöztettek fel a leányok egy zsúpkévét menyecské
nek, rendesen valamelyik pajtában. Ä ruhát a leányok adták, de a
főkötőt egy a b b a n az esztendőben férjhez ment menyecskétől kérték.
A felöltöztetett kyselicá-t délben vitték végig a falun énekelve :
Kyselica, Moréna
Kyselica, Moréna,
za kohó si umrela ?
kiért haltál meg ?
Cí za pána rychtára,
A bíró úrért.
cí za jeho syna ?
vagy a fiáért ?
A kyselicát a falu végén levetkőztették, a zsúpszalmát pedig széjr
jeltépték és a patakba dobálták.
Csehországban, a Sumava vidékén a Marená-i az a menyecske
viszi, aki a farsangban utoljára ment férjhez, máshol fiúk is viszik. 26
Némely vidéken a leányok feketevasárnap előtti este járnak a bábu
val és énekelnek :
Marena, Marena, za kohó umrela ?
Za pána Martina s cernyma ocima.
Budte baby veséié, nővé leto neseme.
Listicko, listicko, célú zem pokreje.
Marena, Marena, kiért haltál meg ?
Márton úrért és fekete szemeiért.
Legyetek asszonyok vígak, új nyarat hozunk.
Levélke, levélke az egész földet befödi.
A Marená-i utána a patakba dobják és megkövezik. 27
Erben szerint Csehországban feketevasárnap (virágvasárnap előtti
vasárnap, Dominica de Passione) a leányok elviszik a halált és bej
hozzák az új nyarat. Egy fadarabot női ruhába öltöztetnek, amit azitán a leányok hónaljuk alatt vagy egy botra tűzve Kivisznek a fatü
végére, ahol a vízbe vagy az árokba dobják. 28 Ilyenkor énekelték a
következő szöveget :29
26
27
28

Niederle: Nórodopis lidu ceskoslovanského. Dil. I. Sv. II. 769.
U. a.
K. J. Erben : Prostonárodní ceské písné a rikadla, Prága, 1936. — Niederle
Slovanské Starozitnosti 11. sv. 1. 249 ) szerint a női alak mellett néhol férfialakot is
hordanak, ennek a neve Szlovenszkón „dedko", Morvaországban és Sziléziában „marák", „smrcák", „marcch."
29
Erben id. gyűjt. 56. old.
- '',
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Smrt nesem ze vsi,
novy lito do vsi :
budte, páni, veselí,
ze Vám líío nesemy
s cervenymi vejci,
s zlutymi mazanci.
Jakej je lo mazanec
bez koreni bez vajec.

Halált viszünk a faluból
új nyarat a faluba :
vígadjatok férfiak,
hogy a nyarat hozzuk
piros tojásokkal
sárga monyurkával.29a
Milyen monyurka,
bors és tojás nélkül.

A szöveg kezdete máshol így változik :30
Smrt plyne po vode,
A halál úszik a vízen,
noyé lito prichodie
új nyár érkezik
a cervenymi vejci atd.
és piros tojásokkati . . .
Vagy
Smrt jede po vode,
nővé léto k nam jede
a cervenymi vejci atd.

Halál megy a vízen,
új nyár érkezik hozzánk
és píros tojásokkal . . .

Stránská Drahomíra szerint a bábut rendesen szalmából készí
tik és karóra szúrják, úgy viszik a íalun végig. A falu végén pedig
bedobják a vízbe, szétszaggatják vagy el
égetik, végül a jelenlevők minél előbb fut
nak vissza a faluba, mert azt tartják, hogy
aki utolsónak marad, leghamarább meg
hal.31
Erben megjegyzi, hogy a feketeva
sárnapi szokás énekszövegei kétségtele
nül a huszita ; kor előtti időkből valók.3"2
Stránká Drahomira a szokással kapcso
latban azt írja, hogy ugyan nincsenek arra
vonatkozó adatok, amelyek azt bizonyí
tanák, hogy a szokás a kereszténység előtti
korba nyúlna vissza, azonban az egyházi
körök már a XIV. században tiltják. A
prágai szinódus egyil< hiteltérdemlő adata
szerint 1366-ban a halálkihordást Prága
városából megtiltják. Ezt a tilalmat 1384ben megismételték, de hasztalanul, mert
Prágában a. XVII. században is gyakorolta
a város fiatalsága.33
d) A villő-ének.
A cseh szokás szalmabábja. —
Strohpuppe des tschechischen
Brauches.
S9a

A menyhei leányok a kicehajtás után
villózni mentek. A villőzés még ma is szo
kásban van, de csak a kisebb leányok, az

Krumplis tesztéből készül (angyalbögyörő, pucóka, ném. nudel).
U. a,
31
Ceskoslovenská Vlastiveda. Rada II. Nérodopis. Prága 1936.: Drahomíra
Stránská ; Vyrocní obyceje 285.
8S
Erben id. gyűjt. 56. old.
33
Ceskoslovenská Vlastiveda 285. — Az 1366rban kelt szöveg a következő: De
30
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iskolások gyakorolják. Itt is, mint a hagyományoknál általában, a szokás
lecsúszott a gyermekek játékai közé, ahol azonban még időhöz kötve él
tovább, de értelme egyre halványabb a szokás énekszövegével együtt.
Az iskolás leányok már előre elkészítenek egy szalagokkal és zseb-

Zoborvidéki villőző leányok. — Mädchen beim Herumtragen d e s grünen A s t e s .

kendőkkel íeldíszített íűzíaágat és rendesen a délutáni órákban, ebéd
vagy litánia után sorrajárták vele a falut. Minden
ház előtt (újabban
csak a rokonoknál) megállnak és énekelnek.84

mortis imagine. Item quia in nonnullis civitatibus, oppidis et villis prava clericorum et
laicorum inolevit abusio, qui in medio q u a d r a g e s i m a e imagines in figura mortis ,per
civitatem cum rythmis et laudis superstitiosis ad flumen deferunt. ibiquique ipsas ima
gines cum impetu submergimt, in earum ignominiam asserentes, quod mors eius ultra
nocere non debeat, tanquam a b ipsorum terminis sit consumata et totaliter extermi
nate. (Höíler : Concilia Pragensia 1862. l l . S v r . Z i b r t : C. Lid II.456.)Az 1384-ben meg
ismételt tiltás így s z ó l : „ne plel'ani ludos supertitiosos in plebibus suis admittant, specialiter ne in medio q u a d r a g e s i m a e extra portás urbis vei villae imaginem, ad hoc
íactam. in modum mortis cum rythmis sicut consuetudo prava in quibusdam locis in
olevit, ofíerri permittant" (Zíbrt 1. a ) . — A Posen-i egyházi hatóság 1420-ban tiltja
Dlugos közlése szerint: „Quae indolorum confractio et immersio tunc facia apud nonnullas Po'onorum villas simulacra Dzievannae et M a r z a n n a e in longo ligno extollentibus et in paludes in Dominica q u a d r a g e s i m a e Laetare proicientibus et demergentibus
representatur et renovatur in h a n c diem.*
84
Dallamát é s szövegét l á s d : Néprajzi hanglemezek F 41/a., d), e).
Néprajz! Értesítő
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Ez ki háza, ki háza ?
Jámbor Kovács Bélajé.
Villő, villő.
Vallj meg kereszt, véllj meg,
Mint ruzsás pallagori.
Villő, villő.
Hagy fonjam be sárhajam,
Hagy veg>em rám gyócsingem.
Villő, villő.
Az ének után a gazdaasszony kijön
a z udvarra vagy az utcára, ahol a vilíőző
leányok v a n n a k és tojást ád nekik, majd
valamelyik leány villőágáról letör egy galylyat, azzal sorra veri őket, miközben ezt
mondogatja :
Mind menjetek Űrhöz !
A zsérei leányok a viliőre hímestojá
sokat is kötöznek és amikor megállnak a
ház előtt, a feldíszített fűzíaágat, a villőt
bemutatják az ablakba, majd eléneklik a
villő-éneket. 36
>
Az alsóbodoki leányok régebben előbb
elkészítették a szalmabábut, aminek banya
35
Szövegéi és dallamét lásd : Kodály Zoltán :
Zoborvidéki népszokások. Ethnographia 1909. 121.

Zsérei leány a villő-ággal. —
Mädchen mit dem grünen A s t
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volt a neve, és amikor azt kivitték, a mezőn fűzfaágakat törtek, azokat
feldíszítették és úgy jártak a faluban házról-házra.36 Mielőtt elkezdték
az éneket, bekiáltottak az ablakon :
Van magoknak virágvasárnapjok ?
Ha azt felelték, hogy nincs, ami ritkán fordult elő, akkor tovább
mentek, ha azt, hogy van, akkor elénekelték a villő-éneket.

A villőzés alsódobokon még szokásban van, de itt is már csak
az iskolás leányok gyakorolják.
Ghymesen a szalmabábu kihordásának már nincs nyoma, de a
villőzés még szokásban van. Az iskolás leányok virágvasárnap járnak
házról-házra a feldíszített íűzíaággal, amikor az alábbi szöveget éneklik :
86

U. a.
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Beden litánia után jártak a leányok villózni és a kicevicét este
felé, a villőzés után hajtották. Itt, amint m á r a kicevice kikordásánát
is láttuk, a többi szokásoktól eltérően, fordított volt a sorrend. 8 '
A kalászi leányok, mint a zséreiek, szintén az ablakba teszik a
feldíszített fűzfaágat, amikor az alábbi éneket éneklik a bodoki dal
lamra :
Haj kicice, kicice,
szép szakajtó kicice
a nagy főző kanállal.
Sírva járó Szent Gergő,
mert fehér a mező
a fehér rózsától.
Ott se volt a rózsa,
csak a Szűz Mária,
Jézus Krisztuskával,
az ő szent fiával.

Az ének után piros tojást kapnak a kalászi lányok. Az öregaszszonyok szerint a szokást azért tartják, mert örömnap
virágvasárnap'
és az Úr Jézus emlékére, hogy pálmaágat hintettek.
37

U. a. 120. old.
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A nyitra-vidéki villŐzéssel látszólag egyik dunántúli adat mutat
szorosabb kapcsolatot. Somló vidékén fehérvasárnap, litánia után a
leányok párosával járták a falut s a járj, járj ződág kezdetű éneket
énekelve hordozták meg a íelszalagozott zöldágakat. A világháború
óta nincs szokásban. 3 8 Sajnos, az említett fehérvasárnapi szokással
kapcsolatban nincs elég adat arra, hogy a zoborvidéki anyaggal öszszehasonlítható legyen.
e) A villŐzés szláv

kapcsolatai.

Már megemlékeztünk arról, hogy a villőzés elég kis területre,
mindössze néhány községre szorítkozik. Elterjedési területének keleti
határa Csiffár község. A Garam mentén és a Garamtól keletre semmi
nyoma sincs a szokásnak. A Csiffártól néhány kilométerre fekvő Mohi
református községben sem emlékeznek arra, hogy ilyen szokást vala
mikor is tartottak volna. A környékbeli, sőt a távolabbi szlovák köz
ségekben, továbbá a morváknál és cseheknél azonban mindenütt nyoma
van, de a magyarral egységes vonást csak a szokás időpontja és esz
köze mutat.
A szlovákoknál, morváknál és cseheknél különféle elnevezése
van a szokással kapcsolatos zöld ágnak. A szlovákoknál legtöbbnyire
zelená vrba (zöld fűz), a cseheknél és morváknál májecek (májfácska),
léto (nyaracska), krasna (szép ágacska), kysel (karó, ág). 39 A villő, il
letve a víla, víly elnevezést, amelyből Róheim & magyar szokás elne
vezését származtatja, a szláv anyagban nem találjuk.
Melleken (verebélyi járás) az iskolás leányok virágvasárnap dél
ben járriap a zelená urbá-val, a feldíszített zöld fűzfaággal, leginkább
a rokonokhoz. Rendesen az ajtó vagy ablak előtt állnak meg és a kö
vetkező szöveget éneklik:

38
Relkovic íDavorka: Adalékok a Somlóvidék iolklorejähoz. Ethnographie.
1928. 106v
39
Ceskoslovenská Vlastivéda, 286., Anton Hreblay : Brezno a jeho okolie. Sboranik Matice Slovenskej, 1926. 120.
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Óhajon (Bars m.), ahol a Moréna kihordása nincs szokásban, nem
is volt az idősebb emberek emlékezete szerint, a fentebbi dallammal
és szöveggel egybekapcsolt virágvasárnapi zöld ág hordásán kívül szo
kásban van, hogy feketevasárnap és virágvasárnap litánia után az
asszonyok és leányok a kereszteknél imádkoznak. Az imádkozás után
a leányok ott maradnak, körbeállnak, egy leány a kör közepére áll, a
többiek pedig körben forogva énekelnek :
Hela, Hela, Heluska,
Cervená, béla ruzicka.
Kerá dievka na helicku neprisla,
tá nerada pec ohnist'o opúst'a.
Gonzalová stará dievka neprisla,
tá nerada pec ohnist'o opúst'a.
Ide Duro k nám,
nesie leto nám,
a by tráva rástla.
Tráva zelená,
vysse kolená
vseliaké kvety,
drobná lalia,
chlapcom naperecká,
dievkám navenecká
k velikej nőci.
Magyar fordításban :
Hela, Hela, Heluska,
piros, fehér rózsácska.
Az a leány, aki a helicskára nem jött,
a kemence melegét nem szívesen hagyja ott.
A Gonzalék öreg leánya nem jött el,
a kemence melegét nem szívesen hagyja el.
Közeledik György,
hozza a nyarat,
hogy a fű növekedjen.
A fű zöldül,
térden felüli,
mindenféle virág,
apró liliom
a fiúknak bokrétára
leányoknak koszorúra
húsvétra.
Ha a leányokat legények nézik, még a következő dalt éneklik :
Ohajski mládeci
mladí sa robíte,
ked' nedel'a príde,
brady si holíte,
brady si holüe.

Óhaji legények,
fiatalok akartok lenni,
ha vasárnap jön,
megborotválkoztok,
megborotválkoztok.

A játék este 8 óráig tart a falu különböző helyein. Azért táncol
nak és énekelnek, mert örülnek, hogy közeledik
a tavasz, a meleg
idő. A szokás énekszövege azt mutatja, hogy nálunk is ismert,, nagy
böjti játékokkal vegyült el a zöld ág hordásának szövege. Érdekes
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megemlíteni, hogy a szöveg két kezdő sora Heia, Hela, Helicka, ceruená, béla ruzicka a magyar gyermekjátékok szövegébe is becsúszott. 40
Komáromtól északra, Ógyallán é s környékén elterjedt magyar gyermek
játék szövege így kezdődik : 41
Héla Héla, Héluska,
Cservená, bíla ruzicska,
annacin bimbuska,
leányok bírója . . .
A már idézett Gyurikovics-íéle kézirat közli még, hogy a trencsénmegyei tótok másik szokása ez : „A negyvennapi böjt hatodik va
sárnapján, amelyet virágvasárnapjának nevezünk, a falvakban a leá
nyok különféle szalagokkal feldíszített fűzfaágat hordanak körül s ház
ról-házra járva énekelnek s pénzt, tojást, pogácsát és más ajándékot
gyűjtenek össze. A legrégibb tót dalok egyike, amelyet a hajadonok
karban máig énekelnek, e z :
Haja dunda (gyungya), haja
Királyasszony küldött minket
Azért a kicsi fiúért.
Haja dunda (gyungya), haja.
Nem valószínű, hogy ez volna a szokáshoz kapcsolódó legrégibb
szlovák dalok egyike, mert amint a z eddigi példákból és majd a cseh
szövegekből is látjuk, a melléki szöveg az, amely a szokással kapcso
latban a legtöbb helyen kimutatható. Az egységesnek látszó szövege
ket még a bácskai szlávoknál is megtaláljuk. Erről Hajnal Ignác azt
írja, hogy Pinczéden a Dodolát*2 a húsvét előtti két vasárnapon (fe
ketevasárnap és virágvasárnap) vezetik. Az első napon fekete ruhába
öltöztetik és lombokkal meg virágokkal díszítik fel. Utóbbi vasárnapon
pedig fehérben jelenik meg s ugyancsak lombbal és virágokkal van
leidíszítve. így járnak vele házról-házra, kaskát is vive magukkal, hogy
-•a nyert, leginkább tojásból álló ajándékukat összegyűjtsék, mit a kéthárom leányból álló kíséret vesz oltalmába. A dodola-ének után meg
öntözik a Dodolát. A két vasárnaphoz kapcsolódó énekszövegeknek
a melléki szöveggel egyező kezdő soraik magyar fordításban a kö
vetkezők : 43
feketevasárnap :
Feketevasárnap,
A kulcsokat kinek adtad ?
Odaadtam, odaadtam
A szomorú Györgynek. "
Szomorú György, ébredj !
A földeket nyisd fel.
A fű már kizöldült,
Térden felül megnőtt stb.

virágvasárnap :
Virágvasárnap,
A kulcsokat kinek adtad ?
Odaadtam, odaadtam
Virágos Györgynek.
Virágos György, kelj félj!
A földeket nyisd fel!
A fű már kizöldült stb.
|

40
41

;,• i

V. ö. Kiss Áron : Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. 408., 409.
Kiss Áron fentebb idézett gyűjteményének 408. és 409. oldalán közölt 25. és
26. dallam lelőhelye azt bizonyítja, hogy még nagyobb területen elterjedt.
42
A Dodolára vonatkozóan lásd Bellosics Bálint : Dodola. Ethnographia. 1895, 418.
43
Hajnal Ignác : A bácskai tolok Dodolája. Ethnographia 1905, 299. I
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A szövegben előforduló szomorú György, virágos György itt a z
óhajt és a chrudimi szöveg Györgyével együtt Szent Györgyre vonat
kozik, akinek ünnepe április 24-én van. Ehhez
a naphoz, mint tavaszkezdőhöz különben is sok
hiedelem fűződik. 44
A morva határszélen a halál (szalmabá
bu) kihordásának mintegy kiegészítője és foly
tatása az a szokás, amely a tél jelképes ki
vonulása után a tavasz érkezését jelenti. 45 A
gyerekek tojásokkal, képekkel, szalagokkal fel
díszített vörösfenyő-ágakkal
járnak a faluban é s
énekelnek :46

Cseh leányok a feldíszített fenyőággal. (Erben
gyűjteményéből). —
Tschechische Mädchen
mit dem grünen Ast.

Máj, máj, cesta do Betléma mésta.
Svaty Jiri jede k nám,
po vénecku veze nám,
n á m , n á m , stráznickym p a n n á m .
Vitej, Pétre z Rima,
dej n á m flasu vína,
a b y s m e se napily,
P á n a Boha chválily.
Druzbovanci, kvétovanci,
s cervenymí vejei
a zlulymi koláci.

Magyar fordításban :
Május, május, út Betlehem városéba.
Szent György jön hozzánk,
koszorúval vezeti hozzánk,
hozzánk, hozzánk, a szlrázsnyicei szüzekhez.
Isten hozott Péter Rómából,
adj nekünk egy üveg bort,
hogy megigyuk,
az Úristent dicsérjük.
Vőfélyek, koszorúslányok
piros tojásokkal
és sárga kalácsokkal.
Némely községben ezt a menetet királynéjárásnak
nevezik, amit
a vidéken pünkösdkor is megtalálunk. Vlcsnovban a délutáni isten
tisztelet után 5—10 leány feldíszített fácskákkal jár az ismerős házak
hoz és énekelnek :47
Královnicka, kral óvna,
Királynécska, királyné,
uz t'a kral volá,
már hiv tégedet a király,
abys k nému prisla
hogy hozzá menj
és ne légy büszke,
a nebyla pysná,
44
V. ö. Szendrey Zsigmond : A varázslócselekvések személye, ideje és helye.
Ethnographie 1937. 13., Szendrey Ákos: A népi élet társas összejövetelei. Ethnogra
phie 1938. 134., A Magyarság Néprajza IV. 238., Bálint Sándor: Népünk ünnepei 239.
és Berze Nagy János: Baranyai Magyar Néphagyományok III, 283., Szendrey Ákos í
A. tavaszelő ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethnographia 1941. 101.
45
Národopis Lidii Ceskoslovanského Dil. 1. Sv. II. 771.
, .
46
U.
a.
47
U. a.
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Jé k nému nepűjdu,
sama su doma.
A vy vozice,
spravujte bice,
korié vyvádéjte,
voze vytlácajte,
pro milu jed'te,
Pro milu jeli,
ludé hledéli,
co to za dévecku
v zeleném vénecku
henkaj vezu.
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különc.
En hozzá nem megyek,
egyedül van otthon. —
Es ti kocsisok,
készítsétek az ostort,
vezessétek ki a lovakat,
toljátok ki a szekeret,
a kedvesemért menjetek.
A kedvesemért mentek,
az emberek keresték
azt a leánykát,
akit zöld koszorúval
ott vezetnek.

Erben közli, hogy amikor Csehországban a halált vízbe fojtották,
-egy színes szalagokkal és aranyozott golyókkal feldíszített nyárfaággal
jártak házról-házra a leányok és ilyenkor Chrudimban a következő szö
veget énekelték : 48
Moréna, Moréna,
kam jsi klíce déla ?
Déla, jsemje, déla
svatymu Jiri,
aby nám otevrel
do réje dverí.
Déla, jsem je, déla
svatymu Jánu,
aby nám otevrel
do nebe bránu.
Svatej Jifi vstává,
zem odemyká^á,
aby trává rostla,
tra^icka zelená,
ruzicka cervená,
fijala modrá.

Moréna, Moréna,
hová tetted a kulcsokat ?
Odaadtam, odaadtam
Szent Györgynek,
hogy nekünk kinyissa
az ajtót a menyországba.
Odaadtam, odaadtam
Szent Jánosnak,
hogy nekünk kinyissa
a kaput az égbe.
Szent György felkel,
megnyitja a földet,
hogy nőjjön a fű,
füvecske, zöldecske,
rózsácska, piroska,
kék ibolya.

A szokással kapcsolatban Erben több énekszöveget közöl, ame
lyeken még világosabban látszik az egyházi hatás, illetve kimondottan
egyházi eredetűeknek tarthatók. 49
f) A szalmabába
néphitben.

távolabbi

kapcsolatai

és jelentősége

a

magyar

Az eddigiekből kitűnik, hogy a nálunk ismert virágvasárnapi kiszehajtásnak rokonait az északi sz!ávoknál: a szlovákoknál, morváknál
é s cseheknél, sőt a lengyeleknél is megtaláljuk; azonban a délszlávoknál teljesen hiányzik, legalább is ebben a formájában. 60
Krohn
Gyula szerint a germán és litván-szláv népeknél széltiben el volt s
részben még most is el van terjedve az a szokás, hogy a tavasz jöltét úgy ünneplik meg, hogy énekszóval körülhordoznak egy szalma
bábut, mely a telet vagy a halált jelképezi s végtére a vízbe dobják
48
49
m

Erben id. gyűjt. 54. old.
U. a. 56.. 57. old.
Zelenin : Russische Volkskunde. S. 375.
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vagy a tűzbe vetik s elégetik. Az észtek Gyümölcsoltó-Boldogasszony
napján gabonakévékből bábut készítenek, egyik évben íéríinak, a má
sikban nőnek öltöztetve és elteszik az istállópadlásra. Tavasszal aztán
hosszú rúdra szúrják, énekszóval körülhordozzák a faluban, végre ki
viszik a legközelebbi legelő-erdőbe és egy fára helyezik. Itt körtánccal
fejezik be az ünnepséget. A bábu neve általában metsik, de mondják,
hogy más-más évben neme szerint fölváltva metsa-isa (erdőatya) és
metsa-ema (erdőanyá)-nak is nevezik. A kimondott cél a nyáj oltal
mazása, ami a bábu nevét tekintve, elfogadható magyarázat lenne, de
kévékből való készítése inkább a földműveléssel való összefüggésre
utal. Jelen alakjában — Krohn szerint — ez a metsik-ünnep valószí
nűleg a szomszédos népektől származik.61 Sebestyén azt írja, hogy a
szalmabábu elégetése, mint általános újévi szokás, egész Európában
ismert. A különbség csak időben van. Néhol karácsonykor, máshol far
sangkor vagy a nagyböjt negyedik (Dominica Laetare), ötödik (Domi
nica de Passione), hatodik (Dominica Palmarum) vasárnap tartják 62
A szokással kapcsolatban régi adatok vannak. A XII. századból
ludjuk, hogy február 22-én (Szent Péter ap. antiochiai székfoglalása,
duplex maius) Itáliában, Galliában és Eszakafrikában vígsággal és lakmározással egybekötött ünnepségeket tartottak, melyekben az ősök kul
tusza nagy szerepet játszott.63 A rómaiak ugyanis február 13-tól egy
hétig az elhunyt rokonok emlékét gyászolták, február 22-én pedig az
élő rokonság egészségére rendeztek zajos ünnepségeket, mulatozást.
A középkorban e napon ünnepelték a tavasz ébredését is, amikor egy
kitömött bábu jelképezte a telet, amelyet elűztek és különböző éne
kekkel ébresztgették a tavaszt. E szokások eltörlése helyett jónak lát
ták az egyházfők, hogy inkább más keresztény ünneppel helyettesítsék,
így rendelték el az ősi pogány Charistia vagy cara cognatio elnyomá
sára már a VIII. században a Cafhedra Petri ünnepet Szent Péter an
tiochiai uralkodásának emlékére.04
Baucenben (Szudétavidék) 1523-ban az addig február 22-én tar
tott tavasz ébredésének ünnepét, amikor a telet egy kitömött szalma
báb alakjában hordozták végig az utcán és a város melletti dombon
elégették, az egyházi hatóságok megtiltották.55 Azonban a tiltás itt is
eredménytelen, maradt, amint azt a prágai egyházi hatóságok ismételt
tilalmaiból látjuk.
Zelenin a szokás elterjedési területéből arra a megállapításra jut,
hogy a keleti szlávoknál a pogány múlt megszemélyesítésének ilyen
fajta ábrázolása újkeletű és szemmelláthatóan nyugatról kikölcsönzött.56
Mivel ez a szokás — Wienecke szerint — a XIV. században Délné
metországban gyakori, tehát itt egy e vidékről kölcsönzött szokásról
van szó. Egykori elterjedési területének tekintetbevétele mellett meg
állapítható, hogy a szokás Délnémetországból Thüringián, Szászorszá"
51

Krohn Gyula—Bán Aladár: A finnugor népek pogány istentiszteletei 118.,
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Sebestyén : Regösök 241.
V. ö. Kellner : Heortologie 226.
Artner Edgár: Az egyházi évnek leírása és magyarázata 115, 116.
Adolf Frenzel: História populi ac rituum Lusatiae superioris (Handschrift in
Görlitz),
S. 418., Haupt: Sagenbuch II. 53.
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gon és Csehországon keresztül terjedt el Lengyelországban is. A szo
kásnak ezen terjedési vonalán a régi német települések útját látja.67 Niederle szerint sem lehet kétség afelől, hogy a szlávok télkihordásának
szokása indoeurópai eredetű, amelynek drámai jelenetei a tél elmúlá
sát és a tavasz kezdetét fejezik ki s egyben az új termés biztosítására
irányulnak.58
(Hasonló és ismert német szokásokra és egyezésekre ezúttal nem
térhettem ki, ezt más összefüggésben igyekszem majd pótolni. Ezt an
nál is inkább, könnyebben tehetem, mert meggyőződésem, hogy ezek
a magyar szokásokra nem voltak közvetlen, a szláv analógiákhoz
fogható hatással és a szláv analógiák a lényeget kielégítően meg
határozzák.)
A magyar szokások kifejezett céljait három csoportba oszthatjuk :
I. védekezés a dög és jégeső ellen, 2. jóslás a házasságra és a há
zasság előidézése, 3. a nagyböjti savanyú leves kihordása után a hús
étel, a sonka behozatala.
•
•
Ha az 1. cél jelentőségét vizsgáljuk, könnyen megtaláljuk a szlávsággal való kapcsolatait az új termés biztosítására vonatkozóan és a
halál kihordásával a dög kihordása is megmagyarázható, mint a szo
kás általános hiedelme. A 2. és 3. cél tekintetében azonben már lé
nyeges eltérések mutatkoznak.
A Marzana, Marena, Moréna, Mariena, stb. Niederle szerint va
lószínűleg csak megszemélyesítője volt annak az áldozatnak, melyet a
fagytól megszabadult tavaszi víznek szántak és helyettesítője a régi,
valóságos emberáldozatnak 59 Ezt bizonyítja Frazer is, aki a szokás
ban az emberáldozatok emlékét látja 60 A szalmabábu elnevezései te
hát semmiféle szláv istenség, istennő vagy démon alakját nem őrzik,
így nem helytálló az az adat sem, amely szerint a Moréna a halál is
tennője volna 6 l A magyar szokásokban sem találunk legkisebb nyo
mot sem arra nézve, hogy a kiszebábu valamilyen természetfeletti lényt
személyesítene meg, ellenben a szerelemmel, az erotikummal való kap
csolata kétségtelen, ami viszont Róheim megállapítását igazolja, amely
szerint a kisze-bábu szalmaalakja a villővel együtt részben a szláv
vila (tündér) szerepét őrzi. A vilák a szlovák néphitben (pl. Trencsén
környékén) az elhalt menyasszonyok lelkei, akik nem találják meg
nyugalmukat, bolyonganak és a legényeket halálos táncra biztatják.62
A magyar néphit sem a kiszebábunak, sem a villőzéssel kapcsolatos
szokásnak nem tulajdonít ilyen félelmetes erőt, sőt a villőnek, mint a
szokással kapcsolatos ének megismétlődő refrénjének, varázsszó jelen
tősége van, amely örömöt, kétségtelenül jókedvet kifejező indulatszó,
a kiszebábu pedig egy általános európai évkezdő szokás tárgyi alakja,
amely olyasvalamit vett át a szomszédos szláv törzsektől, ami erede
tileg is uralaltáji, mégpedig török forrásból került hozzájuk.63
57
M
59
60
61

Wienecke: Untersuchungen zur Religion der Westslawen. Leipzig, 1940. 120.
Niederle: Slovanské Starozitnosti II. sv. 1. 249., 250.
U. a. 251. old.
Frazer: The Dying God. 191.205-271.
Jellemző, hogy a volt csehszlovák tankönyvekben (olvasókönyvekben) is Haj
nal Igriáchoz hasonlóan írtak a Morenáról. A szokás szalmabábuját a halál istennőjévé
léptették elő.
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Niederle: Slovenské Starozitnosti II. sv, 1. 363.
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Menyhén az a leány, akinek a kisze-bábu szalmacsomója el
úszott, még abban az esztendőben férjhez ment, akié pedig a part felé
úszott, az megesett. Ipolyszécsénkén azt tartják, hogy az a leány,
aki a kiszét legelőször veszi a kezébe, leghamarább megy íérjhez.
Amikor pedig a kiszehajtásról jönnek vissza, a kisze fejéről levett fé
ketőt vagy fejkendőt egy kisleány fejére teszik, akit mint kismenyecskét vezetnek vissza a faluba énekszóval. ípolybalogon azt tartották,
hogy arról a faluvégről mennek férjhez a leányok, amelyikről a kiszét
hajtják. Ha pedig a kiszét visszavitték volna a faluba, a leányok nem
mentek volna férjhez. Orhalomban csak akkor hajtják a kiszit, ha ham
vazószerdától virágvasárnapig asszony-halott nincs a faluban. Ugyan
ilyen vonatkozásokat találunk a szlovák szokásokban is, amikor a
szalmabáb ruháit a vízbe dobják és amely leány vagy legény vízbe
dobott ruhadarabját a víz közelebb hozza a parthoz, az hamarább,
akiét távolabb viszi, az később megy férjhez, illetve később házaso
dik.6* A szokásnak a szerelemmel és a halállal való ilyenfajta kapcso
latát már a cseheknél sem találjuk, akik — állítólag — nekünk köz
vetítették volna a szokást.
A kiszebábunak a lakodalmas szokásokkal való találkozására
mutat rá az a szlovák szokás, amelyet Mjartan közöl.65 Privigye Kör
nyékén régebben a lakodalmi vacsora után egy legényt szajmába kö
töttek, a fejére cserépfazekat tettek, aztán kivitték egy dombra, ahol a
bírák halálra ítélték: a éjéről leütötték a cserépfazekat, majd leszag
gatták róla a szalmát, amit zeneszó melleit elesettek és körültáncol
tak. Ennek a szokásnak alig felismerhető kapcsolatait a magyar hajnaltűzben is megtaláljuk, sőt egész közeli kapcsolatait pedig Borsod
ban, ahol a negyven-ötven évvel ezelőtti lakodalmakban szokás volt,
hogy azt a férfit, aki a menyasszonnyal kalapban táncolt, láncra ver
ték és fejvesztésre ítélték, amit a hóhér végre is hajtott rajta : a tiló
nyelvével leütötte fejéről a cserépfazekat. Mjartan megjegyzi, hogy azon
a vidéken, ahol ez a kivégzés szokásban van, a Morenával kapcso
latos szokást nem ismerik. Valószínű, hogy ez a szokás kapcsolódott
a Morenához ott, ahol a női alak mellett egy férfialakot is kivisznek
a faluból.66
A szokás céljának 3. pontjában is lényeges különbséget találunk
a magyar, szlovák, morva és cseh szokások között. Első és leglénye
gesebb, amit megállapíthatunk, az, hogy a szlovák és cseh, morva
szövegek közös eredete, egységessége első pillanatra kitűnik. A halál,
illetve a tél és megszemélyesítőjének neve egyik szövegből sem hiány
zik, a cseh szövegek pedig kivétel nélkül még arra. is utalnak, hogy
a telet kiviszik a faluból vagy a vízbe fojtják, a tavaszt pedig behoz
zák és az urak vagy asszonyok legyenek vígak. Tehát a tél kivitele
és a tavasz behozatala, mint cél, kétségtelen. A szlovák anyagban már
átmenetet találunk a magyar szövegek felé. A garamkovácsi szöveg
azf mondja, hogy Kyselica, Moréna, kiért haltál meg ? A melléki leá
nyok, amikor a bábut a patakba dobták, azt kiabálták, hogy kiszelica
84
65

Ethnographia 1909. 121.
Mjartan : „Pálenie deda" na okolí Valasskej Belej. Národopisny Sborník, sv.
1. 1939. 47.
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ki a faluból, zsíros csont be a faluba. Ha tehát itt a kiszelica szó a
kyslú, kyslá, kysle (savanyú) melléknévből származik, illetve ezzel van
kapcsolatban és nem a kysel szóval, ami karót is jelenthet, akkor a
kiszelica kiáltásnak a magyar kisze szóval való kapcsolata kétségte
len, sőt elfogadhatjuk azt az állítást is, hogy a savanyú levesnek, mint
böjti ételnek kihordása (és a sonka vagy sódar behozatala), mint a
szokásnak újabb jelentősége, nálunk magyaroknál alakult ki és a szlo
vákok a tőlük kölcsönzött szavukkal együtt visszavették vele újabb je
lentőségét is. Ezt még inkább bizonyítja az a körülmény, hogy a ma
gyar szokás szövegeiben a hangsúly éppen a kisze, a savanyú leves
kihordásán és a sódar behozatalán van, viszont a szlovák szövegek
ben csak halvány körvpnalakkal jelentkezik először a vízbedobásnál,
másodszor pedig a Moréna előtt, mint értelmetlen jelző. A magyar
szokások szövegének az a része pedig, amely kiénekli a jelenlevőket,
továbbá mindazokat, akik a kiszebábu ruhájához hozzájárultak vagy
azt megtagadták és egyszersmind dramatikus formába öltözteti magát
a szokást is, teljesen hiányzik mind a szlovák, mind a cseh és morva
szövegekből.
A szokásnak ez a jelensége, különbsége teszi a hagyományt ma
gyarrá, még akkor is, ha a szlávoktól vettük át, mert mint Marót írja,
minden folytatás, átvétel sajátosan másféle lesz, mint az „eredetije"
volt, sőt minden tekintetben azonos ismétlődés tulajdonkép egy sze
mélyen belül sem lehetséges : holnap (az előző után) magunk is más
kép hajtjuk végre „ugyanazt" a cselekedetet És ez a másféleség mu
tatja meg a „világpanoptikumban" a sajátosan értékes magyar típus
mintához a legtöbb vonást. 67
g) A üillőzés

és

kapcsolatai.

A zoborvidéki szalmabábú kihordásának énekszövegei összeke
veredtek a villőzés énekszövegeivel. Ezt látjuk a szokás elnevezésénél
is, a z o n b a n a menyhei szöveg a bédivel együtt mégis különbséget tesz
a két szokás között, amikor azt mondja, hogy kivisszük a kicevicét és
majd behozzuk a zöld ágat, a leányokra jó szerencsét. Itt megint ta
lálkozunk a szokásnak már említett erotikus vonatkozásával, egyben
a szalmabábut felváltó zöld ág általános tavaszt varázsló jelentősé
gével is.
A villőzés vizsgálatánál elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy
úgy az északi, mint a déli szlávoknál, — főképp az északi szlávoknál, ahol a zöld ág hordása általános jelenség — találunk-e a szo
kassal kapcsolatban a magyar elnevezéshez hasonlót ? Erre a kérdésre
kétségtelenül nemmel felelhetünk. Róheim a villő szót a szláv víla,
víly (tündér, tündérek) szóból származtatja. Hogy ez így van-e, kétsé
ges. Niederle szerint a víla szerepe kétségtelenül régi eredetű, de sze
repét pontosan körvonalazni nem lehet. Ügylátszik, hogy különböző
eredetű lények v a n n a k egy csoportban egy név alatt és ezek a vílák.
Arra semmiféle bizonyíték nincs, hogy a víla szerepe a szláv néphit
ben ősrégi volna. Az oroszok ma sem ismerik és a nyugati szlávokMarót Károly: A magyar néprajzkulatós feladatai. Ethnographia 1940. 273.
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nál sincs sok bizonyíték szláv eredetére. 68 A magyar villő szó szláv
eredetének ilyenforma megoldása semmiesetre sem olyan könnyű, amint azt gondolnánk, ezt bizonyítja az az egy-két rövid próbálkozás,
amely két ellentétes szempontból igyekezett a szó eredetére rávilágí
tani.69 Egy azonban kétségtelen: villő szavunk semmiesetre sem a Tol
nai által elgondolt módon került kapcsolatba a népszokással. 70
A menyhei szalmabábu kihordásánál énekelt szöveg, amint már
láttuk, világosan utal a két szokás kapcsolatára, de ezenkívül hang
súlyozza, hogy maj' behozuk a ződ ágat, a Lányokré jó szerencsét.
Tehát a villőzés nálunk, eltérően a cseh szokástól, kifejezetten a leá
nyok férjhezmenetelére utal, amit még inkább bizonyít az a menyhei
szokás, hogy a villőző leányokat, amikor megkapják a tojást, a gaz
dasszony valamelyik leány villőágáról letör egy galyat és azzal sor
raveri őket, miközben azt mondogatja, hogy mind menjetek fírhöz!
A zöld ág a májfának előfutárja, a természet újjáébredésének
szimbóluma és kétségtelen, hogy itt nagyon régi képzetek kapcsolód
nak egymáshoz. Életfának is nevezhetjük, amelynek célja a termé
kenység. Erre mutat a lucafa, katalingally szerepe. A zsérei leányok
Luca napján készítik a lucafát. Levágnak egy somfagallyat és vízbe
teszik, hogy karácsonyig kizöldüljön. A leány ezt a gallyat magával
viszi az éjféli misére. Mise után titokban megérinti vele szeretőjét. Ez
zel magához köti a legényt.71 Radostyánban (Borsod m.) a leányok
Katalin napján vágtak le egy orgonaágat és a vízbe tették, hogy ka
rácsonyig kivirágozzék. A virágot aztán a legénynek adták és ha az
karácsony napján a kalapjához tette, a leányt elvette feleségül.
Amint a fentebbi adatok mutatják, a villőzés, amely a regöléshez
hasonlóan jellegzetes újévi (évkezdő) szokás és amelyben a kívánsá
gok elemei hiánytalanul megvannak, de valamilyen oknál fogva (szláv
hatásra ?) a kiszebábuval együtt a szláv évkezdő* ünnepéhez közeleső
naptári ponton helyezkedett el, mint a húsvéti határkerülés. Sebestyén
szerint a regösök egy indogermán szokást tulajdonítottak el, de azt az
átvett szokást uraltáji énekmondók módjára gyakorolták.72 Körülbelül
ugyanez a helyzet a villőzésnél is : átvettünk egy szláv évkezdő szo
kást, amely azonban uralaltáji tartalmat őriz. Róheimnek a már idé
zett errevonatkozó megállapítását alátámasztja a cseh néprajzi iroda
lom is, amely azt mondja, hogy a zöld ág hordásának szokásáról ké
sőbbi hírek vannak, mint a halál-kihordásról.73 Kétségtelen, hogy a
télkihordás szokása később vegyült a zöld ág hordásával és ez az
eívegyülési folyamat legteljesebb a magyar szokásoknál, kevésbé a
szlovákoknál és legkevésbé a cseheknél é.s morváknál. Hogy a két
ss
Niederle : Slovanské Sfarozitnosti II. sv. 1. 59. V. ö. még : Edmund Schneeweis :
Grundriss des Volksglaubens und Volksbrauchs der Serokroaten, 16—19.
69
Ipolyi: Magyar Mythologia IV. fej. 60.. XII. fej. 361., Tolnai Vilmos : Vilii-tün
dér, villi-ténc. Ethnographia 1920. 110., Magyar Adorján : Villő. Ethnographia. 1927.259.
70
Nem lehetetlen, hogy „villő" szavunk az egyház közvetítésével a latin „villosus" (lombos, bozontos, főnévi alakja: „villus" (lomb) szóból származik, amelynek
vocativus-a „ville."
,
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szokás nem volt szorosan egymáshoz tartozó, abból is kitűnik, hogy
a szlovák, morva és cseh területeken ma sem mindenütt egy napon
tartják. A szalmabábu kihordása a legtöbb helyen íeketevasárnap (ha
lálvasárnap) történik, míg a zöld ággal leginkább
mindenesetre egy
házi hatásra — virágvasárnap találkozunk. A zöld ágnak virágvasár
naphoz való kapcsolatát a kalászi öregasszonyok magyarázták meg
legvilágosabban: az Ur Jézus emlékére, hogy pálmaágat
hintettek,
mert örömnap
virágvasárnap.
A villő-énekek szövegei kétségtelenül magyar földön keletkeztek,
függetlenül a szláv szövegektől, mert az ismert szláv szövegek tartalma
a magyarral még hasonló vonásokat sem őriz, ha csak a tavaszra
utaló motívumokat nem tartjuk rokonvonásnak. Ezek azonban inkább
általános jelenségnek számítanak, amelyek a szokás idejével, illetve
a zöld ággal vannak kapcsolatban. A kalászi szöveg sírva járó Szent
Gergő-je és Szűz Mdn'd-ja újabb becsúszások, átalakulások eredmé
nyei az eredeti szöveg értelmetlenné válása, átalakulása következté
ben. Még egy lehetőség volna a magyar és szláv szövegek kapcsola
tára : h a régebben a mai szlovák, morva és cseh szövegek helyett let
tek volna m á s a magyarokhoz hasonló szláv szövegek. Ezt a kérdést
azonban Erben teszi valószínűtlenné azzal a megállapításával, hogy
szövegeik kétségtelenül a huszita-kor előtti időkből valók.
Végül ismételten megemlítendő az a jelenség, amely nemcsak a
villőzés, hanem a kiszehajtás énekszövegein is végigvonul és ami —
amint arra már többször rámutattunk — a mi szempontunkból talán
lényege is a szokásnak : a házassággal való kapcsolat. Ez már az ed
digiekben is világos volt, de kétségtelenné teszi a feltevést az alsóbodoki szövegnek befejező része, amely azt mondja :
Kivitték a fűzfavesszőt,
majd behozzák a hajkölőst.
Haj villő.
A regösénekek zenéjével kapcsolatban Sebesytén megjegyzi, hogy
a= magyarság megjelenése idején a pannóniai szlávok s velük együtt
élő avar és gepida néptöredékek már keresztények voltak s akár köz
vetlen, akár közvetített a népszokás átvétele, a zenei részben már nyo
mot hagyhatott a keresztény egyházi befolyás. 74 Sebestyénnek ez a
megállapítása kétségtelenül helytálló, azonban a menyhei és bédi dal
lam litániaszerű dallamvégzője: villője, kireleiszoma
sokkal későbbi
eredetű é s minden valószínűség szerint már a kántor, illetve az iskola
hatása. Mivel azonban a kisze- és villő énekek nagyrésze is, mint a
regösénekeké, a z úgynevezett indogermán
hexachordlb
dallamtípust
képviseli, jogos az a feltevés, hogy ez volt a régi egységes, szertartás
szerű dallam és az ettől eltérő, különböző dallamtípusok a különböző
zenei befolyások eredményei. Ezek a befolyások pedig, amint azt a
példák igazolják, amíg a szokás él, mindig hatnak. így vagyunk vég
eredményben az itt ismertetett két szokásnak egész hagyományösszességével. Ez a tény azonban semmit sem von le értékéből, mert az:
idegen kínálattól felébresztett és kifejlesztett csíra mindig csak alkaSebestyén : A regösök 76.
Kodály Zoltán : A magyar népzene 39., 40., 41.
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tunkba illő, s más idegen erőknek ránkhatása eleve csak a magunk
magyar keretei közt volt lehetséges. 7 6 Viski szerint, azok a képződ
mények, amelyek a közösség lelkében keletkeztek, vagy ha egyebün
nen származtak, benne sajátosan íormálódtak és formálódnak s többékevésbbé híven hagyományként szállnak nemzedékről nemzedékre. 7 7
2. Nagyhét.
A katholikus egyház a nagyhét három utolsó napjának, nagy
csütörtöknek, nagypénteknek és nagyszombatnak szertartásaival ele
veníti fel Krisztus szenvedéseit, kereszthalálát és féltámadását. A n é p
ebből a három napból csak a nagypénteket üli meg ünnepként,
munkaszünettel, míg a nagycsütörtök és nagyszombat (az utóbbi n a p
délutánja kivételével) közönséges m u n k a n a p n a k számít. E napok ün
nepi jellegét inkább az egyházi szertartások és officiumok őrzik. A kö
zépkorban azonban a hívők is részesei voltak e három nap szertartá
sainak, így a keresztelendők nagycsütörtökön mondták el a hitvallást,
nagypénteken tartották és tarják ma is a keresztimádást és passió
éneklést, nagyszombaton pedig a tűzszentelést, amely a pogány tava
szi tüzek elnyomására rendeltetett 7H Érthető tehát, ha ezek a napok
jelképes szertartásaikkal és cselekményeikkel a népleiket is megtermé
kenyítették és megrögzitői voltak a lappangó vagy élő hagyományos
szokásoknak, amelyek e napokhoz kapcsolódtak, mert egy-egy hasonló,
örömmel félretehető elem, a keresztény gondolatnak mintegy újból újjá
születve, átadta helyét.
A nagypéntek hajnalához kapcsolódó menyhei szokást már is
merjük. Ehhez még csak annyit, hogy a gyerekeket is a patakba kül
dik mosakodni, hogy ne legyenek lusták. Ezt a hajnali mosakodást az
egész felvidéken megtaláljuk, így Vámosladényban is, ahol a mosako
d á s után még a víz tükre felett fésülködnek a leányok és a fésűben
maradt hajszálaikat leeresztik a vízen, hogy olyan hosszú hajuk le
gyen, mint amilyen messzire viszi a víz a hajszálakat 7 9
Mohiban azért mosakodnak nagypénteken a patakban, hogy ne
fájjon a szemük. Nagycétényben szokásban van, hogy nagycsütörtök
ről nagypéntekre virradó éjjel az asszonyok és leányok a templomban
imádkoznak és énekelnek, aztán megkerülik a falut: keresik Jézust.
A pataknál mindnyájan megmosakodnak annak az emlékére,
hogy
Jézust is bedobták a patakba80
Napfelkelte előtt még vizet is visznek
haza a patakról, melyet szenteltvíznek tartanak, mert Jézus is benne
volt. Ezzel a vízzel körülöntözik a házat, hogy távoltartsák a rovaro
k a t ; férgek, patkányok, békák ne legyenek a háznál.
Zsérén nagypénteken reggel azért kergetik a gyerekeket fürödni
76
77

Marót Károly: Va'Iás és nép. Szellem és Élet könyvtára 1939. 7. sz.
A Magyarság Néprajza III. 9.
78
Thalhofer: Handbuch, I. 640. V. ö. még Mihályfi Ákos: Nyilvános istentisz
telet. 146.
79
V. ö. Ethnographie 1895, 111., 1896. 185., 1908. 159., 1910. 287., 1927. 257..
1940. 393., Uj Elet. Kassa, 1936. 216., Gönczi: Göcsej 243., Kandra : Magyar Mytholo
gie 211., Berze N. J.: B. M. N. III. 281.. Bálint Sándor: Népünk ünnepei 198., Értesíti
1913. 82.
80
V. ö. Bálint: Népünk ünnepei 198.
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a patakra, hogy ne legyenek lusták, mint Menyhén is láttuk, de még
azért is, hogy ne fájjon a szemük. Felsőszemeréden hajnali 2—3 óra
körül a legények és leányok mennek mosakodni a patakra. Mindig a
víz folyásával szemben és visszakézből mosakodnak, ugyanekkor vi
zet is visznek haza és az egész húsvéti ünnepek alatt ezzel mosakod
nak. Boriban reggel napfelkölte előtt a leányok azért mosakodnak a
patakban, hogy szépek legyenek Ugyancsak Boriban van szokásban
nagypénteken a disznócsorda ünnepélyes kihajása, a vyhon (a szlo
vák vyhon — hajtás, kihajtás szóból). A kanász délelőtt 10 óra kö
rül egy terített asztalt tesz az udvarra, melléje széket, az asztalra egy
üveg pálinkát, melléje kisüveget és megfújja a „dudát" (tülköt). Az
asszonyok odahajtják a disznókat és a kanásznak tojást, babot, lisz
tet, kenyeret, stb. visznek, a kanász pedig mindenkit megkínál pálin
kával. Ezután kihajtja a disznókat.
Pereszlényben nagypéntek hajnalán a boszorkák harmatot szed
tek. Lepedő volt a nyakukban, mit a határban végighúztak a termé
sen, miközben azt mondták, hogy „én szedem a termést." Mikor viszszajöttek, a patakban mosakodtak. 81 (Volt egy szegény pásztorember,
aki ilyenkor találkozott a boszorkákkal, akik az életét akarták elvenni,
de köztük volt a komaasszonya, aki nem engedte s így csak a kezeit
csavarták ki.)
A menyhei iskolásgyermekek kb. 40—50 évvel ezelőtt nagyszom
bat délelőttjén, 11 óra tájban, amikor a gazdasszonyok már megsütöt
ték a kalácsot, a tanító részére kalácsot szedtek, koledáltak (nagyszom
bati kantáció). Minden házba bementek és és elénekelték a következő
éneket, ami után a kapott kalácsot zsákba tették és továbbmentek :82

ja.

A szokás régebben az egész környéken elterjedt volt.
Megemlítendő még az az újabban egyre általánosabb szokás,
hogy nagyszombat délutánján a feltámadási körmenet előtt a kereszt
anyák keresztgyermekeiknek ajándékot küldenek: mézeskalácsot, játé
kot, ruhafélét, sőt nyakláncot, órát, gyűrűt is.
81
V. ö. Berze N. J.: B, M. N. III. 287., Herkely Károly: A mezőkövesdi maiyó
nép élete 120., Ethnographie 1911. 295. Ipolyi: Magyar Mythologia 1854. 433—436.
82
Harmat—Sík: Szent vagy Uram, 90. dallam, Bozóki: Énekeskönyv (1797*)
nyomán.
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A húsvétvasárnapi éteíszentelés elvétve még szokásban van Zoborvidéken, azonban egyre ritkábban. Az elmúlt években Menyhéről
már csak két-három asszony szenteltetet ételt. Egyébként húsvétvasár
napjára is érvényes az a hiedelem, hogy az asszony szerencsétlensé
get hoz a házhoz. Húsvéthétfőn a menyhei legények csoportosan jár
ják sorra a lányosházakat, hogy a leányokat és az eléjük kerülő me
nyecskéket, fiatalabb asszonyokat megöntsék. A legények a megöntött
leány szüleitől pénzt kapnak, amit az öntözködés végén elmulatnak a
kocsmában. Gesztén húsvétkeddjén szokásban van, hogy a legények
8 fűzfavesszőből font korbáccsal sorraverik a leányokat. Ezt „suhodás"nak nevezik.83
3. Május első vasárnapja.
A menyhei legények május első vasárnapjának virradójára májfát
állítanak a leányoknak.84 A májfáért járó pénz összeszedésének 25—
30 esztendővel ezelőtt még hagyományos formája volt. Azok a legé
nyek, akik májfát állítottak, vasárnap délután gyülekeztek a kocsmá
ban, a legénybíróval, törvénybíróval, két esküdttel és kisbíróval együtt.
Amikor mind együtt voltak, elindultak. Elől ment a legénybíró, mellette
két oldalról a két esküdt, utánuk a többi legények, végül a cigányok.
A legénybíró egy selyemkendővel letakart tányért vitt a kezében és a
tányérra egy nagyobb papírpénzt (100 koronást) tettek. A két esküdt
egy-egy üveg bort vitt a kezében és a borból megkínálták az utcán
levő embereket. A legények, amikor elindultak, a következő dalt
énekelték :

83
A szokás más időponton való elhelyezkedését és magyarázatát lásd : Ma
gyarság84 Néprajza II. 406.
Hazai kapcsolatait lásd még : Zoltai Lajos : A „májusfa" megünneplésének
legrégibb magyar feljegyzése. Ethnographia 1934. 185., Ebner S.: Matyó „híres lányok"
májféja. Ethnographia 1932. 81., Réső; Magyarországi népszokások 198.. Magyarság
Néprajza II. 412., Medveczky: Liptómegyei népszokások. Ethnographia*.VI. 441., Eth
nographia 1897. 436.
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Amely ház előtt májfa állt, ott megálltak a legények, a ház
előtt álló leányokkal egy rövid lassú és gyors csárdást táncoltak, majd
kidöntötték a májfát. Ezután az a leány, akinek háza előtt a májfa
állt, 20—50 koronát tett a legénybíró tányérjára. Amikor az összes
májfákat kidöntötték, visszamentek a kocsmába, ahol táncmulatság volt.
Zsérén déli 12 órakor indulnak a legények, hogy összeszedjék a
májfapénzt.85 Itt is a legénybíró megy elől, aki „villő"-t (feldíszített fűztaágat) visz a kezében. Mellette a két esküdt megy kivont karddal. A
legénybírónak zsebkendővel van bekötve a szája, hogy ne nevethes
sen, mert ha elneveti magát, áldomást kell fizetnie. Az esküdtek a kar
dokkal arra vigyáznak, hogy az úton senki át ne mehessen előttük. A
májfáért járó pénzt a törvénybíró szedi össze egy kendővel letakart
'tányérba.
A májfapénz összeszedése — Réső szerint — szintén a menyhei szokáshoz hasonlóan megy végbe Kolónyban is. A legények a
kocsmában gyülekeztek, ahol borozás közben megválasztották a „szo
morú király"-t, akit kétoldalról fakardos őrök kísértek s így zeneszó
mellett jártak házról-házra. A szomorú király bandájával magállapo
dott a kapu előtt, a többiek pedig bementek s mátkáiktól a májusfa
ültetéséért járó adópénzöket tányéron beszedték, amit azután elmulat
tak. A szomorú királynak itt is kötelessége volt, hogy szomorú képet
vágjon, mert ha elnevette magát, pár itce bor vételére büntették.86
A májfapénz összeszedésének ez a szertartásos módja, — tud
tommal — a többi felvidéki községekben nincs szokásban. Az Ipoly
vidékén, ahol a májfát pünkösdvasárnapján állítják, a májfapénzt rend
szerint a leány adja át a legénynek a pünkösdhétfői táncmulatságon.
*
Összefoglalva a tavaszi ünnepkör hagyományait, illetve ennek két
utolsó részét: a nagyheti és a május első vasárnapi szokásokat, első
pillanatra egy egységesnek látszó kép ,áll előttünk, amelynek határvo
nalai távol esnek hazánk területétől. És mégis, a részletekben külön
böző színeket, elválasztó vonalakat találunk, mert a néprajzi eredetű
ethnikum is magában foglalja az egyéneket, akik viszont hagyományos
•életformájuk megnyilvánulásában éppoly variánsokat őriznek, mint pl.
a zenében, a szövegben. Az emberi cselekmény, legyen az ösztön
szerű, hagyományos, korai vagy késői átvétel, minden ismétlésnél más
és más lesz, mert emberileg ugyanazt, pontosan ugyanolyan módon
sohasem ismételhetjük meg.87 Nemcsak magára a cselekményre vagy
az ezzel kapcsolatos körülményekre vonatkozik ez a megállapítás, ha
nem a célra is.
A nagyheti, főkép a nagypénteki szokások lényege a mosakodással kapcsolatban, a betegségek elleni védekezés, a szépség, a hosszú
haj elérése, a férgek, patkányok, békák, stb. elűzése, amelynek esz
köze a víz, használatának különböző változataiban. A Felvidéken á
folyóvízben, patakban mosdanak. A liptóiak a szembeteg, görvényes
85
Zsérén, amikor a legények a májfát hozzák, énekük a „Hallottétok-e már híriiJJJ.V kezdetű népdalt (lásd Bartók : A magyar népdal, 9. dallam.)
86
Réső : Magyarországi népszokások 199.
87
Marót: A magyar néprajzkutatás feladatai. Ethnographie 1940. 274.
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és sánta gyermekeket három patak vizéhez viszik és a beteg testré
szeket megmossák. 8 8 Mohiban az öregebb asszonyok azt mondják, hogy
a szemfájás ellen még hasznosabb, ha három forrás vizében mossák
meg a szemet. A göcseiek azonban medencébe tett ezüstpénzről mos
danak, hogy a szemük ne legyen fájós és elkerülje őket, a kelevény. 89
A nagyhét szokásait az északi szlávoknál, szlovákoknál, cseheknél is
a tisztálkodás jellemzi és a rossz elűzése a háztól. Nagycsütörtökön és
nagypénteken ott is megtaláljuk a napfelkölte előtti folyóvízben való
mosakodást, de imádsággal kapcsolatban, bízva a víz gyógyító erejé
ben Néhol egymást locsolják, leginkább a fiatalok. A ház környékét
is meglocsolják, hogy kihányják a betegséget és a tisztátalanságot. 90
Róhem szerint kétségtelen, hogy a víznek a húsvéti tisztító, baj
elhárító szerepe kapcsolatos magával a keresztelés szokásával, 9 1 de
ezenkívül rányomta bélyegét a keresztény Krisztus kultusz, amelynek
keresztényi értelemben vett kiindulása szintén a vízben, a Jordán vi
zében kezdődik Jézus megkeresztelésével és majdnem végződik a Cedron pataknál, amelyben a monda szerint Jézus akkor esett el, amikor
az Olajfák hegyéről elítélői elé vitték. Ezt mutatja a nagycétényi szo
kás, amelynek szereplői a menetet is megjátszák, talán éppen azért,
mert a keresztény keret eléggé kitágult arra, hogy befogadja és ma
gáévá tegye azt, ami eddig a néplélekben különváltan élt. A keret tá
gulása és a z abban elhelyezkedő elemek minősége és mennyisége pe
dig mindig a z egyénre és közösségre ható külső tényezők és a lelki
alkat belső kínálatától függ.
Nagyheti szokásainkkal kapcsolatban mindenesetre megállapíthat
juk, hogy ellentétben a karácsonyi ünnepkör hagyományaival, a z öszszehangolás itt mindenesetre tökéletesebb, ami természetes is, mert a
nagyhétnek a kereszténység első századaitól formálódott szimbolikái
sokkal könnyebben megérlelték a z átadás és átvétel feltételeit.
Még a május első vasárnapján állított májfáról és hagyományai
ról kell szólnunk. Róheim szerint magyar adataink a május elsejét il
letőleg többnyire a magyarság északi határáról, meg Dunántúlról va
lók. 92 Ha a felvidéki, elsősorban a menyhei, illetve a zoborvidéki ada
tokat nézzük, elengedhetetlen követelmény a z északi szlávok hasonló
szokásainak megismerése. Róheim megírja, hogy annak, aki a nyugati
népek folklore-ját ismeri, a mi adatainkban az óvószertartások, boszorkányüzések hiánya vagy legalább kevésbbé szembeszökő volta a felfűnő. A cseheknél és szlovákoknál Fülöp és Jakab (május 1.) a kárt
hozó boszorkányok napja. Ellenük védik magukat, a házat és a jószá
got, mint nálunk Luca napján. Ugyancsak e napon találjuk meg a bo
szorkányégetést, a jellegzetes nyár előtti tüzet, a m e l y ' kapcsola
tot mutat a szentiváni tűzzel is, de amely eredetileg nem kapcsolódott

88

M e d v e c z k y : Liptói tót népszokások. Ethnographia VI. 441., v. ö. még Jón
Mjartan: Príspevky k národopisu Hornej Nilre. Casopis Muz. Spol. 1931. 3.
89
G ö n c z i : Göcsej 244.
90
Ceskoslovenskó Vlastivéda. Rada II. Národopis. 286., Národopis Lidu C e s k o slovanského. Dil I. Sv. 2.. 3. 771.
. .
91
Róheim : Magyar néphit és népszokások 250.
93
Róheim : Magyar néphit és népszokások 281.
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bizonyos ünnepekhez. 9 3 Ezt a május elsejei boszorkányégetést Meny
hén nem találjuk meg, azonban a garammenti református községekben,
Vámosladányban és környékén Szent György napjának (április 24.)
előestéjén rátalálunk. 94 Boriban Szent György tüzét a n a p előestéjén
gyújtják a Szarkás dombon, amikor már elcsendesedik a íalu. A legé
nyek szalmát és Öreg seprűket visznek magukkal, amiből a dombon
tüzet gyújtanak. Amikor már a tűz lobogó lánggal ég, egy legény el
kiáltja m a g á t : Pú Szent György, meglőlek!
(Régebben ilyenkor egy
csőbe puskaport tettek, azt meggyújtották és eldobták, hogy nagyot
durranjon.) A kiáltásra másik legény válaszol : Ne lőjj, jó vitéz. Erre
egy h a r m a d i k : Mit ígérsz ? A negyedik : Szépet, jót. Ezután min
denkit kilőnek: leginkább a leányok és asszonyok hibáit kiabálják
ki. A kikiabálás az előre leírt sorrendben történik. A legények ugyanis
egész éven át felírják a megtörtént dolgokat és ezeket papírról olvas
sák. A kíváncsi leányok és asszonyok elbújva hallgatják, hogy mit kia
bálnak ki rólunk, azért a végén még a következőket m o n d j á k . a le
gények:
A gólya, de nem az a gólya, aki a réten sétál, de nem is az,
aki a gyerekeket hozza, hanem az a gólya, melyik fölszáll az egek
égibe s onnan sz , . . k le a tisztelt hallgatók fejire.
A cseh és a magyar szokás közötti kapcsolatot a rossz elleni
védekezés mutatja. A cseh szokás képletesen égeti el a kárt okozó
boszorkányokat, a magyar szokás pedig magát a rosszat égeti el, lövi
ki, egyúttal kipellengérezi a leányok, menyecskék, asszonyok hibáit.
Érdekes, hogy a szokást csak a református községekben találjuk.
A 'májfával kapcsolatban a XV. századból származó cseh ada
tok megemlékeznek arról, hogy a leánynak felállított májfa házassági
ígéretnek számított, amit a bíróság is elismert. 95
Mint az Jpoly vidékén és más magyar területeken, Csehország
ban, Morvaországban és Szlovákiában is megtaláljuk a májfaállítást
pünkösd vasárnapján. Ezeken a helyeken a májfaállílás szokása kap
csolódik a pünkösdi királyjárással és a menyhei májfapénz összeszedésének dramatikus formája ezekkel mutat hasonlóságot, továbbá azok
kal az északi szláv szokásokkal, amelyeket farsangkor találunk, ami
kor a legények fakardokkal járták sorra a lányosházakat.. 9 6
A magyar néprajzi kutatásokban még kétségtelenül nagy szerep
vár az északi szláv analógiák vizsgálatára. Ezek a vizsgálatok lesz
nek hivatva arra, hogy megvilágítsanak sok olyan kérdést, amelyre
eddig nem adhattunk feleletet.
Manga János.
*
Bräuche des Winterfestkreises in Menyhe, Kom. Nyitra.
Am westlichen Randgebiet des Felföld, unter der katholisch palozischen Bevöl
kerung, lassen sich die Spuren von zwei Palmsonntagsbräuchen finden • der eine
•ist das Todaustragen, der andere „Villőzés" = Herumtragen eines grünen Astes. Das
Todaustragen besteht darin, dass die Mädchen eine, als junge Frau gekleidete, Stroh93

Csl. Vlastivéda 289., 230.
V. ö. Kodály: Pótlék a zoborvidéki népszokásodhoz. Ethnographia 1913. 74.
95
CsI. Vlastivéda 290.
96
Národopis Lidu Csl. 768., 774. V. ö. még Vachot: A magyar föld népei VI. 12.
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puppe a u s dem Dorfe singend heraustragen und sie in d a s W a s s e r werfen oder ver
brennen. Das Verbreitungsgebiet dieses Brauches erstreckt sich in Form eines schma
len Streifens von der ung. Sprachinsel obeihalb der Nyitra bis zum Garamtal;
nach
einer Unterbrechung finden wir ihn von Léva a u s gegen Ipolyság wieder auf. Von hier
a u s ist dem Brauch auf der Linie Ipolyság,
Balassagyarmat,
Losonc,
Rimaszombat
ganz bis Rozsnyó nachzufolgen. Als südlichste Verbreitungsgrenze lässt sich die Ge
meinde Boldog (Kom. Pest) nochweisen. — Die Benennungen der Strohpuppe des
Brauches s i n d : banya, kicice. kicevice, kisze, kiszi und villő.
Der andere Brauch beschränkt sich auf ein bedeutend kleineres Gebiet. Die
Gemeinden dieses Gebietes liegen auf der ung. Sprachinsel oberhalb der
Nyitra
und von hieraus südwärts. Bei der Ausübung dieses Brauches gehen die M ä d c h e n
am Palmsonntag mit einem geschmückten Weidenast n a m e n s villő, vill&fa, villodg,.
seltener zöld ág, im Dorfe herum und bleiben auf jedem Hofe stehen, indem sie d a s
Villőlied hersingen, wonach sie Eier bekommen.
Die Zwecke der, mit dem Todaustragen z u s a m m e n h ä n g e n d e n ung. B r ä u c h e
lassen sich in drei Gruppen r e i h e n : 1.) Abwehr gegen Pest und Hagel, 2.) W a h r 
sagen über Heirat und Förderung derselben, 3.) Austragen der Fastsuppe und Her
beiführen von Fleischspeisen. Untersuchen wir die Bedeutung des ersten Zweckes, sokönnen wir seine Z u s a m m e n h ä n g e mit dem Slawentum, bezi glich Sicherung der neuen
Ernte leicht a b f i n d e n . Mit dem Todaustragen ist auch d a » Austragen der Pest als
allgemeine Deutung des Brauches ohne Schwierigkeit zu erklären. Beim Zweck 2.) und
3.) ergeben sieh aber schon wesentliche Abweichungen.
Die erotischen Z u s a m m e n h ä n g e der ung. Kiszi-Puppe
beweisen auch folgende
Beispiele: in der Gemeinde Menyhe heiratete — nach dem Volksglauben — jenes
Mädchen, d e s s e n Strohbündel (aus der Kisze-Puppe) im W a s s e r fortschwamm noch
im selben Jahre ; d a s Mädchen aber, dessen Bündel gegen d a s Ufer s c h w a m m wurde
schwanger. In Ipolyszécsénk
glaubt man, d a s s d a s Mädchen, d a s die
Kisze-Puppe
ruerst in die Hand nimmt am frühesten heirate. In Ipolybalog
ist man der Meinung,
d a s s die Mädchen von diesem Dorfende zuerst heiraten, von welchem man die Kisze aus
getragen hat. Hätte m a n die Kisze in d a s Dorf zurückgetragen, so würden die Mäd
chen überhaupt nicht heiraten. — Im slovakischen Brauchtum finden wir dieselben Be
ziehungen ; doch kommen bei den Tschechen — die u n s den Brauch angeblich über
mittelten — die Z u s a m m e n h ä n g e mit Liebe und Tod überhaupt nicht vor.
Auch hat der andere Palmsonntagsbrauch bloss dingliche Verbindungen mit dem
ähnlichen slawischen Brauchtum. Bei Untersuchung dieses Brauches h a b e n wir
zuerst festzustellen ob dem Ungarischen ähnliche Benennungen bei den Süd- und Nord
slawen vorhanden sind oder n i c h t ? Diese Frage ist eindeutig mit nein zu beantwor
ten. Róheim ist der Meinung, d a s ung. Wort villő s t a m m e aus dem slaw. vila, vily
(Fee. Feen) her. Die Stichhaltigkeit dieser Behauptung ist aber zu bezweifeln. Nach
Niederle ist zwar die vila alten Ursprungs, doch lässt sich ihre Rolle nicht genau umreissen. Es scheint, d a s s W e s e n verschiedensten Ursprungs unter demselben Namen
(nämlich vila) zusammengefasst sind. Dass die Rolle der vila im slawischen Volks
glauben uralt w ä r e ist selbst noch nicht bewiesen. Bei den Russen ist sie unbekannt,
a u c h lässt sich ihr slawischer Ursprung bei den W e s t s l a w e n nicht nachweisen. E s
ist möglich, d a s s d a s ung. villő a u s dem lateinischen villus, dessen vocativ ville ist,.
stammt. — Die Texte der Villö-Lieder sind ohne Zweifel unabhängig vom slawischen
Text auf ungarischem Boden entstanden. Der Inhalt der bekannten slaw. Texte be
wahrte mit dem ung. keine ähnlichen Züge.
Nach ausführlicher Erörterung der Texte, hebt Verfasser diese Erscheinung, die
a u c h in den Texten des zuerst behandelten Brauches, d e s T e d a u s t r a g e n s überall vor
kommt, nämlich die Verbindung des Brauches mit der Heirat besonders hervor. Die
se Erscheinung stellt, seiner Meinung nach d a s W e s e n des Brauches dar.
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R é t k ö z i m a g y a r s á g f a j i s á g a . I«
A történetfilozófia, szociológia, kultúrföldrajz, majd az emberföldrajz
azok a tudományok, melyek embernek emberhez és embernek tájhoz
való kapcsolatát kezdték vizsgálni. A kezdetben tisztán filozófiai, majd
geográfiai síkokon mozgó elméletek, meggondolások, eredmények ké
sőbb mindjobban előkészítették azon kutatásokat, amelyek az ember
és táj hatásösszefüggéseinek elemzését tűzték ki célul. A tájban élő
ember, mint akcióközpont, a maga erői tekintetében önközpontú és önfelelősségű tényező. Azonban ezek az önerők valamire támaszkodnak és
ezek éppen a környezetelem formái, melyek függésbe hozhatók az önközpontúsággal. Kérdés most már az, vájjon melyek a környezetelem
azon formái, amelyekre a z ember, az akcióközpont, mint formatív erőkre
támaszkodik.
A környezet az állandóan jelenlevő és ható tényező megnyilvá
nulási formáiban rendkívül bonyolult. Eligazodás végett az egymás
sal összebonyolódott tényezőket általában a szokásos felosztás szerint
két nagy csoportba különítik el u. m. 1. természeti (fizikai) és 2. kol
lektivitás tényezőire. A természeti, illetve fizikai tényezőkben megnyil
vánuló környezet (milieu) mint felosztási alap további két tényezőcso
portra különíthető el, u. m. a holt természet, (vagy földrajzi környezet)
és élő természet (növény- és állalvilág) tényezőire. A társadalmi (kollektivitási) környezet rendkívül komplex fogalom, melynek tényezőit
(kollektivitás tényezői : 1. spontán-ösztönös, -intuitiv ; 2. tudatos, -akarati,
-reflexiós) a természeti (fizikai) környezet tényezőitől különválasztani
bizonyos vonatkozásokban szinte lehetetlen, miért is mindinkább az
„összmilieu" gondolata nyomult előtérbe.
Az „összmilieu1
tényezőinek hatásösszefüggéseit csak a kapcsolat
tudományok alapján és segítségével lehet elemezni. Az emberföldrajz,
településtörténet, néprajz, szociológia és az összmilieu hatásösszefüggé
seinek elemzésével dolgozó rasszantropológia, mint kapcsolattudományok
egy egységet képeznek. Ebből következik: 1. hogy nincsen oly rasszantropológiai probléma, amely településtörténeti, néprajzi, emberföldrajzi
és szociológiai meggondolások nélkül megoldható volna ; 2. hasonló
képpen nincs oly szociológiai, emberföldrajzi, néprajzi, településtörténeti
kérdés, amelyet rasszantropológiai ismeretek nélkül megoldhatnánk.
Ilyen, mindent figyelembe vevő elemzéssel lehet ugyanis az összmilieu
tényezőt szétválasztani és azok hatását megközelítően vizsgálni.
A hatásösszefüggések elemzésének alapgondolata vezetett akkor,
amikor nagyobb területen, sok egyénre kiterjesztett, sok jellegre vonat
koztatott socialrasszaníropológiai vizsgálataimat Szabolcs megyében meg
kezdtem. Jelen dolgozatomban e vizsgálataimról szeretnék részben szá
mot adni, amennyiben az átöröklés és környezethatás, (természeti, kol
lektivitás tényezőinek hatása) különösen ez utóbbinak lehetőleg minél
több és finomabb elemre bontásának segítségével igyekszem a szabolcs
megyei Rétköz, a z önállónak mondható kisebb táj-individuum három
községének Nagyhalász, Beszterecz, Kék magyarságának tájtípusaira,
mondhatnám tájfajtáira vonatkozó kutatásaimat és a n n a k eredményeit
ismertetni.
Az antropológiai vizsgálataimat 1940-ben kezdtem meg és ennek
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során Szabolcs vármegye 133 községe közül eddig 20 községben (Beszterecz, Kék, Nagyhalász, Tiszanagyfalu, Tiszaeszlár, Kemecse, Demecser, Tiszalök, Nagykálló, Vencsellő, Rakamaz, Nyíregyháza, Gégény,
Tiszapolgár Piricse, Büdszentmihály, Nyirbogdány, Tiszabüd, Vasmegyer, Berkesz) 3567 egyénről vettem fel rendszeres antropológiai ada
tokat, kiegészítve azokat településtörténeti, demográfiai, környezettanul
mányi adatokkal és megfigyelésekkel.
A későbbiek megértése végett röviden ismerkedjünk meg, a még
szakemberek előtt is oly kevéssé ismeretes szabolcsmegyei Rétközzel.
Rétköz, Szabolcs vármegye é-i részén, Nyírségtől é-ra a Lónyay csatorna
é s a Tisza által elhatárolt területen terül el. Vencsellőtől Tuzsérig ter
jed és területe kb. 140.000 hold. Mélyenfekvő terület, valóságos teknő,
amelynek közepe táján van, az egyik ismertetendő község, Beszterecz. Típusos lápi kisközség. Kék és Nagyhalász községek tőle 7, ill.
10 km.-re vannak dk-i és dny-i irányban. Kiss Lajos „Beszterecz" és „Földmívelés a Rétközön" című dolgozataiból közlöm még a további Rét
közre különösen fontos tudnivalókat. A Tisza árterébe eső Rétköz
egészen a Tisza szabályozásáig és a felszíni nyírvizek levezetéséig
posványos, mocsaras vidék volt. A sok rajta Ieömlő víztömeg annyira
elárasztotta Rétközt, hogy az egyes községek belterülete és határainak
kisebb homokos területei csak mint apró szigetek emelkedtek ki. A
vázolt vízrajzi helyzet következtében érthető, hogy az egész tájegység
teljesen elzárttá vált, ahol a z egyik községből a másikba csak csolnakon, gázlókon volt lehetséges az átjutás. Ennek eredményeképpen vált
a nép száján ismeretessé az a mondás, hogy „Besztereczen van a világ
vége". Kuthy Lajos »láthatatlan ingó vízországa" tényleg adottságaiban
kifejezője egy egykori elhatárolt tájindividuum kritériumainak. A geo
gráfiai, azaz földrajzi környezet után röviden ismerkedjünk meg a három
rétközi község népének társadalmi szerkezetével, népességi mozgalmai
nak fontosabb adataival.
Szociográfiai szempontból a legtermészetesebb csoport mindig egy
falu lakossága. Az ilyen, mondhatni közel elemi társadalmi szervezettség
népesedési viszonyaiban, életmegnyilvánulásaiban, mozgalmaiban viseli
magán leginkább a környezethatás bélyegeit. Egy község népének tár
sadalmi szerkezete méreteinél fogva áttekinthetőbb és életmegnyilvánu
lásainak kétségtelenül lassúbb dinamikája könnyen nyomon kísérhető,
miért is szocialrasszantropológiai szempontból szinte magától adódik
vizsgálata. A rétközi Nagyhalász, Beszterecz, Kék népének társadalmi
szerkezetét ma természetesen nem vonhatjuk meg éles vonalakkal, mi
után annak egyes rétegei egymásba átnyúlnak, illetve egymáson átszö
vődnek. Pontosabban a három község népe, ma társadalmi szerkezet
szempontjából az átalakulás stádiumában van, végleges képét még
nem "nyerte el, de a régit elveszítette és ma az egyes rétegek mozgását
a z elasticum mozgásával hozhatjuk hasonlatba. Kérdés most már az,
vájjon, milyen tényezők vezettek itt leginkább a társadalmi szerkezet meg
mozgatásához. Kétségkívül megállapítható, hogy geográfiai környezet
jellege, annak megváltozása és ennek nyomán más alakban jelentkező
gazdasági erők indították meg a változás folyamatát. Mindenekelőtt is
a vízrajzi helyzet, azaz a nyírvizek lecsapolásával kapcsolatosak itt az
újabb időben bekövetkezett hasadások. A h a s a d á s nyomán meglazul-
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lak a közös tevékenység szálai. Az életfeltételek zárt egységben ki
alakulva, közös tevékenységet követeltek eddig, most pedig az új helyzet
ben, más akció és pozició foglalás következett be és pedig akként, hogy
a z eddig leginkább űzött ősi foglalkozások (vadászat, halászat, stb.)
helyett, mindinkább előtérbe nyomult, a szűz talajon kialakult földmívelés. Az új honfoglalás, azaz a Iecsapolással együttjáró pozició vál
tozás a társadalmi rétegződést előmozdította, sőt mondhatni, nagy mér
tékben gyorsította is. A helyzeti, vagy poziciótényező ezen átalakulása
azonban egészen másféleképpen nyilvánul meg a három község mind
egyikében, aminek eredményeképpen az egyes községek különböző
társadalmi rétegei a másikéval nem azonosíthatók minden vonatkozás
ban. Poziciótényező pl. a talaj minősége, a n n a k összetétele ; homokos,
vagy áradmányos volta. E téren is eltérések mutathatók ki a három
községet illetőleg. Az* egykori áradásos, mocsaras, nyírvizektől járt te
rületen bekövetkezett pozició változást a községek népének egykori
fohásza és mai mondása fejezi ki leghűségesebben.
„Dombrád, Halász, Rád, Vasmegyer,
Kék, Demecser, Gégény, Berencs,
Ilyet Isten többet ne teremts !
„Fillért vetünk — koronát aratunk.
A két közszájon kelt mondás a társadalomformáló helyzeti, «po
zició tényezőnek eredményét emeli ki, miszerint az egykor igen cse
kély megművelhető területen földközösségben élt községek népének
társadalmi szerkezetében az egységesség helyébe a sok ill. a többrétegűség lépett.
Nagyhalász, Kék lakossága e társadalmi rétegződés során három,
Beszterecz népe négy osztályra bomlik fel. Nagyhalászon, Kéken van
nak nagygazdák, gazdák és törpebirtokosok, Besztereczen az előbbiek
hez hozzájárul a feles számban jelentkező birtoknélküliek osztálya. A
megállapítások különösképpen vonatkoznak a község népének ősi réte
gére, kevésbbé a beköltözött zseliér és más napszámos népekre. Ezek
nek egy község életén belüli és még eddig ki nem értékelt rasszantropológiai szerepét egy más alkalommal fogom bővebben tárgyalni. A
tagolódásban feltűnő, hogy Nagyhalász és Kék nagygazdái pozícióban
nem egyeznek egymással, Beszterecz nagygazdáival, amennyiben a bir
tokok nagysága nem egyező a három helyen. (Nagyhalász 100—300,
Kék 100—200, Beszterecz 5 0 - 1 5 0 hold esetenkint 200 hold). A fel
vételezésem során az egyes társadalmi rétegeket, ha lehet mondani
„osztályokat" A, B, C, D betűkkel jeleztem és ez volt később a z egyik
szempont, ami szerint az egyes fajtajellegeket szocialrasszantropológiai
megítélés alá vettem.
Rétköz e három jellegzetes községének számravett adaiait a ké
sőbbi összehasonlítások helyes megítélése végett, az alábbiakban fogla
lom össze.
Nagyhalász a legnagyobb község, lakossága : 6665 ; Kék és Besz
terecz közt már nem olyan nagyfokú a különbség a népesség lélekszáma
közt, amennyiben Kéken a jelenlévő össznépesség 18í6, Besztereczen
1383. Nemek aránya legszerencsésebb Nagyhalászon, ahol 3336 a férfi
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és 3329 a nő. Ritka eset. Kéken a féríiak száma 937 és 949 a nők száma,
azaz 100 férfire 101'2 nő esik. Besztereczen legrosszabb az arány,
u. i. 661 férfivel szemben 722 nő van. Ez az arány már majdnem
megközelíti a városi arányszámot, amikor is 100 férfira 106 nő jut.
Társadalomszerkezetét differenciáló tényező ez a jelenség. Kormeg
oszlásban a nemek itt vázolt aránya érvényesül, amennyiben mind
három községben, de különösen Besztereczen feltűnő a nők m a g a s
életkora. Nagyhalászon a lakosság 65 % 50 éven aluli és 22 % 50— 70
év közt van és mindössze 1 5 % van 70 éven felül. Kéken 5 4 % ,
2 5 % és 2 1 % , az előbbi korosztályok aránya. Besztereczen az alacso
nyabb gyermekszám miatt, az életkorcsoportok aránya a m a g a s a b b élet
korcsoportok felé tolódott el inkább. Besztereczen az ötven éven aluli
lakósok száma mindössze 47 % , az 50—70 év közt 23.5 % , 29 5 %
a 70 éven felüliek aránya. Beszterecz község lakosainak életkorcso
portokban mutatkozó ezen különleges helyzete az átlagos életkor
magasabb szintjét jelzi, de egyben a népmozgalmak lassúbb ütemét
is mutatja, amely az egyes nemzedékek váltásában nyilvánul meg.
Szaporodáscsökkenés egyben az öregedés jele. Beszterecz népe szívós,
különösen a idősebbje, megélte a 80—90 évet és legnagyobbrészt vég
elgyengülésben haltak meg. A gyermekszámkorlátozás, ami Szabolcsban*
kevéssé ismeretes, helyenkint mutatkozik.
Vallás tekintetében a lakosság és a megvizsgáltak többsége reformá
tus, kisebb arányban oszlik meg a többi vallás gyakorisága. Szempontunk
ból jelentősebb a három összehasonlítandó község népének gazdaságihelyzetére vonatkozó adatok. Nagyhalászon 12 olyan gazdacsalád van,
hol a birtokállomány 100—200 holdon felül van. A közép és kisbirtoko
sok száma is jelentős, amennyiben azok száma 318. Egy holdon gaz
dálkodók száma 23. Kéken mondhatni még jobb a helyzet, amennyi
ben ott 15 gazdacsalád van, akiknek 100—200 holdjuk van. 114-err
vannak, akik 10—50 holdon gazdálkodnak. Besztereczen csak két gazda
család van, akik 100—200 holdon gazdálkodnak. A kereső és eltartottak
aránya ugyancsak rávilágít a társadalmi tagozódásra. Arányban leg
kevesebb a kereső Besztereczen, majd Kéken és végül Nagyhalászon.
Ebből következik, hogy aránylag legtöbb munkaalkalmat Nagyhalá
szon a „káposzta és fodormenta királyok" gazdasága képes nyújtani,
viszont a megtermett termény Besztereczen oszlik meg legjobban.
Felmerül ezután mint kérdés, vájjon a földrajzi környezet (milieu)
és a n n a k változása, nemkülönben a társadalmi szerkezet említett, utóbbi
időben bekövetkezett nagyobb arányú tagolódása, hogyan értékelhető
ki antropológiai szempontból. Kettős a z út. Egyfelől kísérletet kell tenni
a z irányban, hogy az egységes tájindividuum keretein belül tényleg
megállapítható-e az ősibb fajtaösszetételnek megfelelő tájtípus és más
felől, a társadalmi tagolódásnak megfelelően lehetséges-e különbségek
megállapítása. A vázolt probléma röviden a következőben foglalható
össze. Rétköz, mint tájindividuum, különösen a vízszabályozás előtti
elzárt terület, mennyiben érvényesült mint tájtípus (lokális forma) kiala
kító tényező és a változás, nemkülönben a társadalmi rétegeződés, mint
formatív tényezők, mily különbségeket eredményeztek az egyes közsé
gek népessége közt. Természetesen itt a hatás közvetett megnyilvá
nulására gondolok, amint arra majd még kitérek.
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Vizsgálataim során
Nagyhalászon 103 férfit és 39 nőt
Besztereczen 62 „
49 „
Kéken
74 „
30 „
vizsgáltam, mértem, és fényképeztem. A módszertani és a nagyobbigényű örökléstani fejtegetések helyett itt most az öröklés és környe
zethatások által az egyes rasszalakokon belül előállt számtalan vál
tozat megfigyelése útján a labilis és stabil jellegegyütteseket emelem
ki. Jellegegyütteseknek ily összehasonlítása elterjedést figyelembe véve*
segít el minket ahhoz, hogy megállapítsuk, a vizsgált szomatikus jelle
gekben mi a változatlan, mindig jelenlévő vonás, s melyek a környe
zethatással kapcsolatos vonáok, akár mint kiválogatódásban, akár mint
alkalmazkodásban nyilvánuló jelenségek.
Kék

Nagyhalász

Méretek, jelzők
n

Beszterecz

cT

9

d*

9

cT

9

.103

39

74

30

62

49

Fej legnagyobb hossza
Fej legnagyobb szél.
Hosszúság-szélességi j.
Járomívtáj szél.
Morí. arcmagasság
Morf. arcjelző

183 90
157-38
85'66
142-98
114 61
79-80

176'35
151*93
86-22
134-60
10911
81*03

18832
160*40
87-10
141-12
115-40
80-27

181*25
158*30
86*10
139-48
107-80
7930

18825
162-44
85-72
145*70
113'90
77-96

188-14
156*57
86'58
138-50
103*42
74-50

n

103

39

74

30

62

49

53-60
33-28
59-80

48*70
3ri0
5990

54*71
32'44
59-24

52*10
31"20
£630

5323
33'88
63-49

49*32
29-68
60-79

103

39

74

30

62

49

Orrmagasság
Orrszélesség
Orrjelző
n

Testmagasság
164"27
157-10
164-11
15611
16497
154-20
Rétközi magyarság fontosabb méret- és jelzőinek középértékei.

A rendszeres, eddig szokásos variációs adatközléssel ellentétben
közlöm Nagyhalász, Kék, Beszterecz fajta- és jellegegyütteseit és azokat
azután társadalmi szerkezet szerint elemzem szét.
Nagyhalász magyarságának fajtaösszetétele képletben (ha ilyen
ről már szabad beszélni) kifejezve következő : K^+Ta+Tus+Da+A—Ni.
(KeletbaltÍ4+Taurid-Turanid3+Dinári2+Nordicus-AIpii). A képletben jel
zett fajták jellegei a következő jellegegyüttesben jelennek meg. Ter
metben uralkodó a közepes termet (nagyközepes csoport is) 163*9
—169 9 cm. átlag határértékekkel. A nagyközepes és magas termet a
képlet végén dinári és nordicus fajtaelemekkel kapcsolatos. Kombiná
ciós, statisztikai vizsgálatok útján kitűnik, hogy a közepes termet leg
nagyobb korrelációban a rövidfejalkattal áll. Határértékek itt egészen
szűk határok közt ingadoznak (12 egység). Mindössze 6'70°/o a hosszúés középfejűség (dolichocephalia, mesocephalia) gyakorisága. A nagy
halásziaknak magas, rövid fejaíkata szembetűnő. Koponyatető magas,
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ívelt; nyakszírt szögletesen elkülönült, -markáns, ennek következtében
magasan ül a nyakon a fej. Testarányokban a három társadalmi réteg
szerint igen jó elkülönítés állapítható meg, nevezetesen az „A" társadalmi
réteg, azaz a nagygazdák T a + T u + D fajtajellegeit t mutatják. A végta
gok rövidek, törzs hosszú, a váll és csípő közepes. A „B" szociótipusos rétegben K + T a fajtajellegei érvényesülnek olyképpen, hogy a
végtagok rövidek, a törzs rövid, zömök, a váll, mint a csípő széles. A
testaránykialakító törzs és végtagok harmonikusan illeszkednek egybe.
A „C" szociótípusos rétegben K + A + ? fajtajellegek érvényesülnek és
pedig olymódon, hogy a különböző jellegek nem harmonizáltak, mi
nek következtében legnagyobbrészt a jellegegyüttes kiforratlan, dísz
harmonikus, labilis. A törzs hosszú, a végtagok rövidek, a váll széles,
a csípő nemegyszer keskeny. Mint szaporodási közösség is nyitott e
réteg és pedig olyképpen, hogy a többi réteg felé vonatkozásai van
nak. Színviszonyok (szem, haj) tekintetében Nagyhalászon az átlag
szürkésbarna-barna, gesztenyebarna (45—35'25 %.) A három szoció
típusos réteg szerint, szétbontva a z átlagot, már élesebben mutatkoz
nak meg a különbségek. „A" rétegben uralkodó a barna szemszín,
„B"-ben a szürkésbarna és a „C" rétegben a barnától egészen a szür
kéig és kékes árnyalatig minden színárnyalat megtalálható. A finomabb
elkülönítések tekintetében az arc fiziognomiája szolgál alapul. Az „A"
réteg arc alakja 58 % ovális, elliptikus, magas és a járomtáj szélessége
kisebb. A "B„ rétegben csak a többségi arányszámot számítva és említve
a szegletes, lapos arc jellemző (72 % ) , viszont a „C" rétegben a többi
fajta és azok jellegeinek együttes megjelenésének eredményeképpen
a diszharmonikusabb arcok, a kerek és szegletes, nemkülönben a nagy
arcok jutnak túlsúlyra (55—30 % ) . Az arc egyes jellegei közül Nagy
halászon a homlok, az orr és állkapocs metrikus és morfológiai értékei
kisebb változékonyságot mutatnak, viszont a járomívszélességben van
nak erősebb differenciák (I. a köv. oldalon levő táblázatot).
Kéken a megvizsgáltak fajtaösszetétele képletben kifejezve a kö
vetkező : K 6 +Tu2+Ta 2 (KeletbaItio+Turanid2+Taurid 2 ). Formakomplexu
ma már egységesebb, kisebbek a differenciák. Termetében a nyert átlag
(16ö'5 cm.-es) egyben a közepes csoport abszolút gyakoriságát is jelenti.
Testarányok tekintetében a kéki ember zömök, rövid törzsű, széles csí
pőjű, széles vállú. Megjelenésében szegletes. Fejalkata méreteiben tú
lontúl rövid és morfológiailag szegletes. A fajtabeli összetétel fejalkat
ban annyiban jut a továbbiakban kifejezésre, hogy a fejtető körvonala
57*28% tagolt, szegletes és 42'72 % ívelt, kerekített. Különösen vonat
kozik ez a nyakszírt hajlatára. Az arc egészében és részleteiben in
k á b b durva, nagyhalásziakkal szemben már kevéssé arisztokratikus
kifejezésű. Az arc kétoldalt határozott egyenes vonalakkal különül el.
A járomív és állkapocsszöglet közt az eltérés nem nagyfokú.
Színviszonyok tekintetében szemben-hajban-bőrszínben a világo
sabb árnyalatok uralkodnak. Szemszín szürke-kék, hajszín gesztenye
barna, bőrszín világos fehér, kevés sárgás árnyalattal. A szociótípusos
rétegeződés hasonló Nagyhalászéhoz, csak itt még jobban kifejezésre
jut a „B" réteg markáns jellegegyüttese. Az „A" szociótípus T u + K
fajtaegyüttes jellegeit viseli magán. Keskenyebb törzs, gracilisebb vég
tagok, a fej m a g a s rövid, de átlagban kerekdedebb már. Igen fontos az,
I
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I.

Férfiak.
Nagyhalász

Méret, jelzők és azok határértékei
A. Testmagasság.
1. Igen alacsony
2. Alacsony
3. Kis közepes
4. Közepes
5. Nagy közepes
6. Magas
7. Igen magas

C. Morfológiai arcjelző.
1 Hypereuiyprosopia
2. Euryprosopia
3. Mesoprosopia
4. Leptoprosopia

%

°/o

n

%

22
32
19
15
15

2L34
3104
18-43
14-59
14-59

12
18
19
14
11

16-21
24"32
25-67
1893
14"86

103

9999

74

9999

13
15
14
8
11
1
62

20-96
24-19
22"58
12-90
1774
L62
99-99

7
48
40
8
103

670
46-56
38-98
776

íoo-oo

4
35
25
10
74

5-40
47-29
33*78
13*51
99-98

4
21
33
4
62

6-45
33 87
53'22
6-45
99-99

49
33
17
4

4753
3208
16-49
3-88

39
22
10
3

52-70
29*72
13-53
4'05

38
17
6
1

6L29
27-41
9-67
162

103

99-98

74

íoo-oo

62

9999

1300—1499
150'0—159"9
1600—1639
1640—166-9
' 1670—1699
170-0-179-9
180'0—199'9

B. Hosszúság-szélességi jelző.
1. Dolichocephalia
x—75'9
2. Mesocephalia
76-0-799
3. Brachycephalia
80 0—85"4
4. Hyperbrachycephalia
85'5—90'9
5. Ultrahyperbrachycephalia 91 '0—x

Beszterecz

Kék
n

x—78'9
790—839
840—87'9
880—92 9

n

Nők.
Méret, jelzők és azok határértékei
A. Testmagasság.
1. igen alacsony
2. Alacsony
3. Kis közepes
4. Közepes
5. Nagy közepes
6. Magas
7. Igen magas

x—139'9
1400—149'9
1500—1529
1530—1559
1560—1589
1590—167-Q
168-0—1869

%

n

%

n

°/o

4
5
10
11
9

10'25
12-82
25-64
2820
23'07

12
8
2
6
2

4000
2666
666
2000
6'66

13
5
6
18
6

27-08
10-41
12-50
37-50
12*50

39

99-98

30

99"98

48

9999

4
14
19
2
39

ÍO'25
35*89
48-73
5'12
99-99

1
15
8
6
30

1
20
22
6
49

2-04
40'81
44-89
1274
9999

11
21
5
2

2820
53"84
12-82
5'12

18
9
2
1

38
11

77-55
22*44

COOCOO
1 COOCOO

x—78'9
790—83 9
840—87'9
88"0-r92"9
930—x

Beszterecz

n

lO CM CM

C. Morfológiai arcjelző.
1. Hypereuryprosopia
2. Euryprosopia
3. Mesoprosopia
4. Leptoprosopia
5. Hyperleptoprosopia

Kék

1 coöcbö

B. Hosszúság-szélességi jelző,
1. Dolichocephalia
x — 75"9
2. Mesocephalia
76-0—80-9
3. Brachycephnlia
810—85'4
4. Hyperbrachycephalia
85'5—90'9
5. Ultrahyperbrachycephalia 91'0—x

Nagyhalász

99-99
60-00
30Ö0
666
3'33

39
99*98 30
99-99
99 99 49
Rétközi magyarság fontosabb méret- és jelzőinek csoportok szerinti megoszlása. 1
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hogy a „B" rétegben a keletbalti („K") jellegek a többi fajtához viszo
nyítva, közel tiszta formában jelennek meg. A „C" réteg nagyhalásziakkal
szemben, miután ez kisebb helység lévén, egységesebb és bizonyos
-azonosabb megjelenése van. Termetében alacsonyabb, fejalkata nem mu
tat nagy differenciákat; arca kissé diszharmonikusabb és színviszo
nyok tekintetében a világos árnyalatok uralkodnak. Szürke-kék szín
gyakorisága „C"-ben 40—42*24 °/0 szürkésbarna 27'28 °/o; világos
szőke haj — rötes haj gyakorisága 59'27 %• A bőrszín inkább sárgás,
mint fehér.
Beszterecz népe mindkét most tárgyalt falu népétől eltér. Vonatkozik
-ez a jellegegyüttesre nemkülönben a rétegek szerinti differenciákra. A tí
pusok itt a legkevésbbé konstansak. Minden jellegben nagy variációk mu
tatkoznak és élesek a kontrasztok. Beszterecz fajtaegyüttesét is nehéz meg
adni. K4+D2+T3+A—Ni. Termetük nagyközepes (1679 cm), testarányok
ban nem egységesek. Zömök a törzsük, felső végtag hosszú, alsó végtag
rövid. Fejalkatuk közép és inkább rövidfejű (brachycephal, átlagérték 8870).
Arcalak nem egységes, mert egyenarányban van az ovális és szegletes
arc. A szegletes arc nem négyzetes, hanem téglányi inkább. Az áll
kapocs szélességi viszonyainál fogva különösen jellegzetes, nemkülön
ben a homlok is. Szociótipusos rétegeződés szerint Beszterecz népének A,
B, C, D osztályai igen átmenetesek. Az „A" réteg tagjai termetben
közepes termetűek, viszont fej és arc alkatban a hosszú-, keskenytől
egészen a rövid, széles fejalkatig minden megtalálható. E nagy skála
ellenére is megállapíthatók bizonyos csoportok, elkülönülések. A meg
vizsgáltak egyrésze az „A" rétegben rövidfejűség tulontul-i csoportjába
tartoznak (ultrahyperbrachycephalia 89—90-es jelzőértékkel), ez a na
gyobb és valószínűleg az ősibb elem (gyakorisága : 47'89 % ) . A ki
sebb, de még nagyobb gyakoriságú csoport a rövidfejű (brachycephalia) legnagyobb részt alpi és dinári elemekkel kapcsolatos (gya
korisága : 85'50—8600 értékkel 28'56 %). Arcalakban a fajtakeve
redés eredményeképpen leggyakoribb a trapézalakú arc. Járomív szé
les, állkapocs keskeny. „B" rétegben a legkarakterisztikusabb jelleg a
színviszonyok egyöntetűsége, amely kapcsolatos a szemredő belső le
kerekített hajlatának nagyobb gyakoriságával. „C" rétegben már inkább
a taurid jellegegyüttes állapítható meg. „D" réteg diszharmonikus ke
veredésben magán viseli a taurid-keletbalti-nordikus-alpi fajták jelle
geit. E réteg tagjai már inkább más helyről beszármaztak és alapjában
véve gyökértelen réteg.
A három község jellegeinek vázlatos ismertetése után pár szó
val még egy biológiai jelenségre is kitérek, amely a tájtípus kialakulá
sánál ugyancsak érvényre jut. Nagyhalászon, Kéken, Besztereczen a
három lényeges fajta más arányú keveredése és azoknak más fajták
kal való érintkezése, fajbiológiai hatásban a következő mértékben ju
tott kifejezésre. Összegyűjtött adataim tanúsága szerint Nagyhalászon
a házasságkötés ideje korai (24—27 év között férfiaknál, nőknél 19
—25 év között átlagban). Kéken ugyanezen arányon mozog a nyert
érték, amennyiben férfiak 24—28 év, nők 20—24 év között lépnek
házasságra. Beszterecen a házasságkötés ideje erősen kitolódik, amennyiben 27—30 év a férfiaknál és 19—26 év nőknél. Ezen jelenségnek
<és az ennek nyomán mutatkozó kisebb gyermekszám (Nagyhalász 3'5,
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1.
t = k3 4- m 2 + ta5

Í2.
t = dg + k2 „A" réteg

„A" réteg

t == tu7 + ta8

a)
t = h + n3 + ?

„B" réteg

b)
t = d 5 -f- k 5
„ C - D " réteg

c)
t = tu4 + d 3 + k*
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Kék 3'0, Beszterec 2'3) kapcsolatbahozható a íajtakeveredés és a kör
nyezet tényezőivel. A rendszeres adatközlésig és végleges eredmé
nyekig azt tételezhetjük fel, hogy mennél több az idegen fajtaelemnek
egy szaporodási közösségbe való jutása, annál nagyobb a társadalmi
rétegeződés és annál nagyobbak az illető község népének biológiai
életében bekövetkezett eltolódások.
Egészen röviden szólni akarok még a földrajzi környezetváltozás,
de még inkább a társadalmi rétegeződés nyomán fellépő reakcióról. Az
eredeti környezet elhagyása, nemkölönben az egyéneknek egyik réteg
ből a másikba való jutásával, akár fel-, akár lefelé történjen az, mindkét
esetben az eredeti ősi fajtajellegek arra jellemző karakterisztikusabb
voltukból veszítenek és ezek a második, harmadik generációban fino
mulnak ki és válnak ismét harmonikussá. Az eredeti szegletes arc pl.
megtartja előbbi járomívszélességét, keveredés és más szociótípusos
hatótényezők hatására az arc megkeskenyedik, különösen az arc alsó
részében és előáll a lefelékerekedő, de határozott típusba be nem
sorolható arcalak.
Az említett földrajzi és társadalmi környezet tényezői hatásának
eredményeképpen a keletbalti, taurid, a mongolid, turanid, dinári fajta
mindegyike más változatban jelenik meg. E változatok bizonyos táj
egységben a keveredés, bizonyos jellegeknek dominanciája folytán más
és más típusban jelennek meg, egymáshoz hasonulva végezetül a táj
típus kialakulását eredményezik. A tájtípus a kis tájegység tényezőinek
közvetett hatása alapján alakul ki, és az alapvonásokat a szaporodási,
vagy életközösségben a többi fajtaelemnél túlsúlyban lévő valamelyik
fajta adja meg. Jelen esetben mindhárom község típusainál a keletbalti,
majd a taurid, turanid fajták adták meg a kialakult tájtipusok alaptó
nusát. A társadalmi rétegződés figyelembevétele a jelenségek megítélé
sénél abból a szempontból volt lényeges, hogy mintegy ennek segítsé
gével meghatározzuk, melyek azok a rétegek, amelyek az ősibb jelleget
megtartják, a tájtipust alakítják és mi az útja az itt-ott mutatkozó „eljellegtelenedésnek". A stabil jellegegyütteseket a földhöz kötöttebb, erősebb kapcsú rétegekben találjuk meg. A „B" réteg az, amelynél a ha
sadás bekövetkezik és amely állandóan veszít tömegében és súlyában.
A tájjal meglazult kapcsolatú rétegekben („C") a labilis jeliegyüttesek
gyakorisága számottevő.
Egy vidék antropológiai arculatát ilyen, minden tényezőre kiter
jedő vizsgálatokkal lehet megközelítően megrajzolni. Különböző vidé
kek népének jellegkomplexumai majdan térképre vetítve, állapíthatók meg,
a földrajzi elterjedést figyelembe véve a környezeti hatások. Ilyen térké
peket összevetve emberföldrajzi, néprajzi, településtörténeti, nyelvjárási
és régészeti térképek adataival reményünk lehet arra, hogy a magyar
ság rasszantropológiai kérdéseinek komoly megoldásához eljutunk.
Nemeskéri János.
*
Die Rassigkeit des Rétköz-er Ungartums.
Als Verfasser seine sozialrassanthropologischen Untersuchungen, die sich auf einem
grösseren Gebiet, über viele Individuen und viele Merkmale beziehen, im Komitat
Szabolcs begonnen hat, wurde er vom Gedanken einer Analyse der Wirkungszu
sammenhänge von Mensch und Gegend geführt. Er trachtet in seinem Aufsatze —
Néprajzi Értesítő
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der bloss einen Teil seiner Untersuchungen a u s m a c h t — d a s rassische Bild des Ungartums dreier Gemeinden (Nagyhalász,
Kék, Beszterec = Rétköz, Kom.
Szabolcs),
mit Hilfe einer analytischen Auflösung der Elemente der Vererbung und der Umwelteinwirkungen zu umreissen. Die drei Gemeinden machen in ihren geographischen Gegebenheiten ein b e i n a h e eigenes „Gegendindividuum" a u s .
Rétköz, ein tiefliegendes Gebiet, ein wahrer Trog, verbreitet sich über 140.000
Katasterjoch und liegt im nördlichen Teil des Komitats Szabolcs umgränzt von der Tisza
und dem L d n y a y - K a n a l . Das ganze Gebiet war bis zur Regelung der Tisza sümpfig,
morästig. Ein Verkehr zwischen den nachbarlichen Dörfern war nur mit Hilfe von
Kähnen möglich. Ausser der „Gegendindividualität" von Rétköz macht es auch die soziale
Gliederung seiner Einwohner für eine anthiopologische Auswertung besonders geeignet.
Diese Auswertung versucht klarzustellen ob einerseits die Behauptung des Vorhandenseins eines, den alten R a s s e n z u s a m m e n h ä n g e n entsprechenden Gegendtypus' — im
Rahmen eines einheitlichen „Gegendindividuums" möglich ist, andererseits inwieweit
der sozialen Gliederung entsprechende rassische Zusammensetzungen oder sonstige
eventuelle Unterschiede feststellbar sind ? An Stelle der Teilergebnisse der Untersuchung,
gibt Verfasser die Formel der Rassenzusammenfügung aller Gemeinden wie folgt, an :
Nagyhalász: K 4 + T a + T u 3 + D 2 + A — N t
Kék:
•
K6+Tu2+Ta2
Beszterec:
K4 + D 2 Ta 8 + A—N x
(K — ostbaltisch, Ta = taurid, Tu = turanid, D == dinarisch, A ==' alpisch, N =
nordisch).
Nagyhalász.
Das Unaartum der Gemeinde ist in drei Schichten zu teilen undzwar „A", „B", „C". Schichte „A" (d. h. die Grosswirte) weist die Merkmale des
Rassenensemble T a + T u - f - D auf. Der Kopf ist kurz, der Rumpf lang, die Länge der
Glieder mittelmässig; Schulter und Hüften sind- mittel massig. Vorherrschend ist die
braune Farbenkomplexion. Im Soziotipus „B" gelangen die Merkmale des Rassenensemble „ K + T a " zur Geltung. Die ostbaltischen Rassenmerkmale herrschen besonders
vor. In der Schichte „C" sind die Merkmale des Rassenensemble „K + A + ? " festzustellen. Das Rassenensemble ist labil. Die Gesichter sind disharmonisch.
Kék. Formkomplex der einzelnen Schichten ist einheitlicher, die Abweichungen
sind kleiner. Schichte „A" trägt die Merkmale des R a s s e n e n s e m b l e „Tu + K.* In der
Schichte „B" erscheinen die ostbaltischen Merkmale — im Verhältnis zu den anderen
Rassen — in reinerer Form. Schichte „C" ist in ihren Merkmalen einheitlicher als die
von Nagyhalász,
ihr Rassenensemble ist „Tu + A—N." Dies gelangt besonders bei den
Farbenkomplexionen zur Geltung : neben der braunen Haar- und Augenfarbe sind die
blauen und rötlichen Komplexionen ziemlich häufig.
Beszterec. Das Ungartum von Beszterec weicht von dem der bereits behandelten Gemeinden a b . Dieser Unterschied bezieht sich sowohl auf d a s Merkmalensemble,
wie auch auf die Differenzen, die unter den einzelnen Schichten hervortreten. In der
Schichte „A" ist der niedrige W u c h s mit kurzem Kopf mit dem alpischen, grösstenteils mit den dinarischen in Verbindung. Für Schichte „B" ist die Einheitlichkeit der
Merkmale bezeichnend, hauptsächlich w a s die Farbenkomplexionen betrifft. In der
Schichte „C" kann m a n d a s Merkmalensemble der Taurid-Rasse feststellen. Die Schichte
„D" weist, in einer disharmonischer Vermischung die Merkmale der taurid-ostbaltischnordicus-alpischen Rassen auf.
Der Gegendtipus entwickelte sich, in den drei Gemeinden, auf den mittelbaren
Einfluss des gesellschaftlichen Organismus und der Faktoren der Gegendeinheit und
zwar in derweise, dass der Grundton von jenem Rasselement gegeben wird, der über
die anderen die Oberhand gewonnen hat.
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Erdei m é h k e r e s é s S z é k e l y v a r s á g o n .
Székelyvarság község Zetelakától 22 kilóméterre íekszik, E. K-i
irányban. Hosszú ideig Oroszhegyhez tartozott s csak az 1900-as évek
után alakult át önálló községgé. Az 1000 méternyi erdős hegyek kö
zött fekvő község éghajlata a mezőgazdaságra nem nagyon kedvező.
Lakossága eredetileg fakitermeléssel és állattenyésztéssel foglalkozott s
csak legutóbb kezdtek földmívelést űzni. Méhészettel, amely a z erdős
vidékek lakóinak mellékfoglalkozást nyújt, a székelyvarságiak nem igen
foglalkoztak. Most is csak néhány embernek van méhészete. Az általuk
használt kasok és kaptárok után ítélve, méhészetük m á s vidékről szárma
zott. Erre enged következtetni az a körülmény, hogy méhkasnak nem
odvas fatönköt, hanem vesszőből, vagy
gyékénykákából fonott és sárral letapasz
tott kasokat, vagy pedig deszkából készült
modern kaptárokat használnak. Ismeretes,
hogy az egy fatörzsből készült tőkekasok
a z erdős vidékre, a vesszőből, vagy gyé
kénykákából fonottak oedig a fátlan vidé
kekre jellemzők. Feltevésünk szerint tehát
a régi időkben a méhészettel foglalkozó
emberek munkássága a z erdei méhek fel
keresésében és mézük összeszedésében
merülhetett ki.
Az erdei (vad) méhek felkereséséhez
bizonyos fokú tapasztalat, kitartás, jó szem
és néhány eszköz szükséges. Kitartásra
azért van szükség, mert a méhvadásznak
n é h a 10—15 kilóméteren keresztül kell kö
vetnie a repülő méheket, amíg megtalálja
a fészküket. A jó szem pedig képessé
teszi, hogy nagyobb távolságra tudja fi
gyelni a méhek repülését.
Az erdei (vad) méhek fészkének ke
resési ideje augusztus 10-től a hideg be
álltáig, vagyis addig tart, amíg a méhek
1. ábra. Méhéscsont.
Abb. 2. Bieíienbeute,
kijárhatnak. A tavasz és a nyár nem alkal
masak, mert a virágok szaga erősebb a méz
nél s így a méhek inkább a virágra szállnak, mint a méhvadász mé
zes csalétkére. Úgy mondják a falubeliek, hogy a vadméhek keresésére
az első hóharmat (dér) leesése után legjobb indulni, mert ilyenkor a
virágok elveszítik szagukat, a méz pedig megtartja. így a méhek nem
a virágra, hanem a mézre szállnak.
A vadméhek kereséséséhez szükséges eszközök a méhészcsont,
csákja, pohár, lépes méz, illetve mézzel bekent száraz lép és mosztika.
A méhészcsont közönséges szarvvég, melynek oldalán dugóval
elzárható lyuk van, alsó nyilasát pedig egy sűrűn átlyukgatott bádog
lemez zárja el. Az oldalt lévő kis lyukon dugják be a méhcsontba a z
elfogott méheket, az átlyukgatott bádoglemez pedig lehetővé teszi, hogy
a befogott méhek lélegezhessenek (1. á.).
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A csákja méternyi hosszú dorongfa (karó) (2. á.). Ennek egyik végét
kihegyezik, másik végét pedig négyrészesen behasítják. A hasítékokat
két pecekkel kifeszítik és zsineggel lekötik, hogy el ne csússzanak. A
csákja felső részébe, a hasítékok közé poharat, vagy cserépcsuprot
helyeznek. Ez edénybe teszik aztán a köralakúra vágott lépesmézet,
egészen a fenekéig letolva. Azért használnak lépesmézet, mert a mé
hek nem mennek a folyékony mézre. Ha a méhvadásznak nincsen
lépesméze, akkor száraz lépet helyez az edény fenekére s azt lecsö
pögteti mézzel. Akár pohár, akár csupor a használt edény, lefelé min
dig elkeskenyedő alakú.
A mosztika a viaszfőzés melléktermé
ke. A sonkolyból marad vissza a viaszkifőzés után. A mosztika, ha füstölőnek hasz
nálják, mézszagot terjeszt, melyet a légmoz
gás nagyobb távolságra is elsodor. A méh
vadász ezeken kivül száraz lépet és folyé
kony mézet is szokott magával vinni. A
használt méznek teljesen tisztának kell
lenni. Különösen izzadt, vagy dohányos
kézzel nem szabad hozzányúlni s ha va
lami igazítani való lenne a készüléken, azt
csak tiszta fadarabbal eszközlik. A méh
ugyanis nagyon érzékeny a szagok iránt s
ha m á s szagot is megérez a mézén kívül,
csak körül röpködi a csákjára elhelyezett
mézet, de nem száll reája. Ezekkel a z
eszközökkel felszerelve indul el útjára a
méhvadász.
A vadméh keresését a varságiak vadméh tanításnak, vadméh szoktatásnak ne
vezik. A méhvadász első dolga, hogy va
lamely virágról vadméhet fogjon be a mé
hészcsontba. Ebbe a kis lyukon keresztül
ereszti be és a dugóval pontosan elzárja
a csontot. A méhet vagy szabadkézzel,
szárnyainál fogva ejti rabságba s a kis
lyukon keresztül dugja be a méhcsontba,
vagy pedig a virágon torkoskodó méhre
2. ábra. Csákja.
reáborítja a kifedett méhcsontot, mialatt
Abb. 2. Haken.
másik kezével befogja annak nyílását. A
rabra aztán óvatosan reátolja a csont fedelét. Ezután egy tisztás
helyet keres, ahol a csákját leszúrja a földbe, ráhelyezi a lépes
mézzel felszerelt poharat s e fölé tartva a méhészcsontot, a n n a k fede
lét nagyon csendesen kihúzza (3. á.). A s z a b a d d á lett méh ekkor, ha gyors
mozdulattal el nem vadítottuk, pár perc múlva rászáll a lépesmézre s
enni kezd. Most a méhész csendesen felemeli a csontot s csendben
félrehúzódik, ügyelve arra, hogy meg ne riassza a méhet (4. á.). Amikor
a méh teleszedte magát, felszáll s néhányszor körül repülve a poharat
egyenesen a b b a a z irányba repül, amerre odúja van. Bizonyos idő
múlva többedmagával tér vissza. H a a mindig nagyobb számmal jövő
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méhek két-háromszor visszatértek, a méhész néhány méhet elíog és a.
méhészcsontba helyezi. Ezután íelszedi egész készségét s elindul azok
kal a méhek repülési irányába. Túlsók méhet nem szabad befogni,
mert azok csak megzavarnák egymást. A méhvadász ekkor 3—400
méterrel halad abba az irányba, amerre a méhek elszálltak volt s itt
újra felállítva a Csákját s a csontból reáereszti az elfogott méheket.
Ezek teleszedve magukat újra elröpülnek s ismét többedmagukkal tér
nek vissza. A méhvadász néhány fordulót enged a méheknek, aztán
leírt módon újra előremegy. Ezt az eljárást addig ismétli, amíg a mé
hek nem jönnek gyorsan és nagy rajokban vissza. Ekkor a méhész
abba az irányba szalad, amerre a méhek repültek s a fák között ke
resni kezdi a méhodut. Ha nem találná meg, visszatér a Csákjához,
újra megfog néhány méhet s egész készségével a méhrepülés irányában
tovább folytatja a keresést. Megesik az is, hogy a méhész irányt té
veszt s túlmegy, vagy oldalra elkerüli a méhodut. Ezt a méhek repü
lési irányáról mindjárt megtudja ál
lapítani, hiszen ekkor visszafelé, vagy
oldalt repülnek. Ilyenkor a méhva
dász a helyes irányba fordulva mind
addig keresi, amig rá nem talál az
odúra. Gyakorlottabb méhvadász a
méhek fordulásának idejéből már tud
következtetni a távolságra. A vad
méhek fészküket nemcsak faodukba,
hanem a földbe, erdei építményekbe
stb. is szokták készíteni. A repülés
irányának megfigyelhetése végett a
méhvadásznak sokszor faágakat, fák
koronájának a hegyét kell levágnia.
Ilyenkor a mézes poharat a fa tete
jére kell felállítani s onnan figyelni a
vadméhek röpülését. Az is megtörté
nik, hogy a méhek nem jönnek a
mézre. Ilyenkor taplót, vagy száraz
marhatrágyát kell égetni, amelyen lé 3. ábra. Méhészcsont a poháron. —
pet, illetve mosztikát füstölnek. Ez füs Abb. 3. Das Glas mit der Bienen-Beute.
tölve ég el s szaga messzibre elterjed, mint a mézé. (Bélint Sándor vé
leménye Katona Lázár ezen állításával szemben az, hogy a füstölésfelesleges, mert a méz szagára feltétlenül jönnek a méhek).
Amikor a méhész megtalálja a méhlakásul szolgáló fát, első teen
dője annak megállapítása, hogy az odvasság a fatörzs mely részén
van. Ha a fészek magasan van, akkor a fát kidönti. Bálint Sándor né
zete szerint az odu nyílását azonnal be kell tömni, hogy a méhek csí
pésükkel ne zavarják munkájában a méhészt. Pál Katona Lázár a lyuk
bedugásáról nem beszélt, de azt mondja, hogy azonnal füstöt kell ger
jeszteni. Kidöntés után a méhvadász nagyobb lyukat vág fejszéjével
azon helyen, ahol a fészek van. Ezen keresztül aztán kiszedi a mézes
és fiasított lépet s azt a magával hozott köpübe belerakja. A méhek
rövid idő múlva mind behúzódnak a köpübe. Ekkor a méhvadász va
lami ruhafélével beköti a köpü nyílását, majd hátára véve haza viszi.
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H a a fészek csak olyan magasságban van, hogy állva elérhető, nem
vágják ki a fát, csak a lyukat nagyobbítják meg s a továbbiakban a
már leírt mód szerint járnak el.
Ha a vadméheket nem akarják szaporítás céljából haza vinni,
akkor a méheket elpusztítják. E célból a fészek aljánál az odúhoz
lyukat vágnak s ezen keresztül égő zsupszalmát dugnak a nyílásba.
A lángoktól lepörkölődik a méhek szárnya s az állatkák elpusztulnak.
H a ez bekövetkezett, kiszedik a mézet. Ez a z eljárás azonos a kidön
tött vagy állva hagyott fákban lévő méneknél. A méhek elpusztítása
azért is szükséges, mert ha élve hagyják őket, zavarják a méhvadászt
a további méhkeresésben. Az ilyen méhek ugyanis rászoktak a Csák
ján levő mézrejáráshoz s ahoz vissza-vissza térve tévútra vezetik a
méhészt, aki nyomukban újra a már kifosztott odúhoz jutna. H a az
odu kipusztítás után még mindig jönnének méhek a kitett csalétekre,
ez a n n a k a jele, hogy a
közelben még egy méh
család tanyázik, amit
szintén megkeres a méh
vadász.
Elég gyakran meg
történik, hogy a méhva
dásznak már nincsen elég ideje, hogy még az
nap kiszedje az odúból
a méheket illetve a mé
zet. Az ilyen esetben,
Bálint Sándor
szerint
a méhvadász keresztet
vág a fa tövére, ami
már tulajdonjelül szol
gál. Bárki jönne tehát
reá a fészek ottlétére,
az tudja, hogy e méhek
a jelvágó tulajdonát ké
4. ábra. A méhészcsontot felemeli. —
pezik. Még per esetén is
Abb. 4. Aufheben der Bienen-Beute.
neki Ítélik a zsákmányt.
Ha két méhvadász ugyanegy időben, ugyanazon méhcsaládnál találkozik, kölcsönös meg
egyezés alapján megosztoznak. Pál Katona Lázár ezzel szemben azt
tartja, hogy a z ilyen jeltevés nem jelent tulajdonjogot s nem szolgál
alapul, hogy más el ne vihesse a mézet vagy méheket. Még ha reá
jönne is arra, hogy ki vitte el, nem követelhet semmit, még a rajta ka
pás esetében sem. Legfeljebb annyit kívánhat, hogy megosztozzanak.
Túlságosan nem is hangoskodnak, mert akkor reájuk terelődne az er
dőigazgatóság figyelme s jól megbüntetnék az engedély nélküli faki
vágásért. Előfordul az is, hogy a méz mennyisége miatt a m é h v a d á s z
nem szedi ki a mézet, hanem hagyja a következő évig. Ha szeren
csés és más nem fedezte fel, akkor ő szedi ki a következő év gaz
d a g a b b n a k hitt zsákmányát.
Említettük, hogy a községben kevés ember foglalkozik méhészet-
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tel. Ezek egy része modern kaptárokat használ. így pl. Bálint Sándor
nak Boczonádi féle országos méretű és német kaptárai vannak. A kaptárak és kasok mindig valamely épület keleti oldalán állanak, nyila
sukkal kelet felé. A modern kaptárakba műlépet használnak, míg a
régi, sárral tapasztott vessző vagy gyékénykasokban a régi méhé
szetet folytatják (5. á.).
A kiröpült méhraj gályákra, vagy más alkalmas helyre száll le.
Innen toll segítségével szokták egy kasba seperni. Sokszor még ez sem
szükséges. Ugyanis egy köpübe csaléteknek mézet helyeznek s azt a
raj közelébe helyezik. A méhek legtöbbször minden további nélkül be
lemennek az ilyen köpübe. Mikor bevonultak, a kaptárt, illetve köpüt
beállítják a többi közé a méhesbe. Néha egyik-másik raj nem akar
leszállni, hanem szökni próbál. Az ilyen raj elé vízipuskával, vagy
seprűvel vizet fecskendeznek, amitől a raj megtorpan és leszáll, mire
a szokásos módon befogják.
Az itatás itt n e m szokásos. Az erdős területen nagyon sok a for
rás. Nagy ritkán, ki
válóan száraz év
ben mégis kell itat
ni itt is.
A méhek kü
lönféle virágokból
gyűjtik
mézüket,
így a méz színe
nem világos, ha
nem sötétebb és
sűrűbb is, mint az
akácmézé. A méz
fölösleget helyben
adják el, vagy be
viszik Székelyud
varhelyre.
Bálint
5. ábra. Sárral tapasztott gyékénykasok. —
Abb. 5. Bienenkörbe mit Lehm eingeschmiert.
Sándor a méznek
nagy gyógyhatásában is bízik. Ennek tulajdonítja, hogy a világháborúban megromlott
egészsége ismét helyreállott.
A méhészet mellékterméke a viasz. A viasznyerés módja a kö
vetkező. A lépet — mézétől megfosztva — sonkolyostól együtt vízbe
teszik és felforralják. Mikor a viasz felolvadt, merőkanállal leszedik s
az egész folyadékot kenderzacskóba téve kisajtolják. A sajtolásnál a
viasz a vele lévő vízzel együtt kifolyik egy alája tett és hideg vízzel
megtöltött cseberbe. A viasz a hideg viz tetején megalvad s kézzel
könnyen leszedhető. A kenderzacskóban visszamaradó sonkolyos anyag
a mosztika. A viaszból petróleumszűk időben házilag gyertyát készí
tenek, a felesleges viaszt eladják, a mosztikát pedig a méhkeresésnél
használják.
A modern kaptárakban a hideg ellen préselt szalmapárnákkal
védik a méheket. Az összepréselt szalmát zsineggel, vagy sodronnyal át
varrják, végeit sarlóval egyenesre nyírják (6. á.). A kaptárok hátsó részén
kettős ajtó van. Ezeken keresztül cserélik a lépkeretet. A belső ajtó
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rendszerint üveges, hogy a keretek helyzetét és állapotát rajta keresz
tül megfigyelhessék. A szalmapárna e közé a két ajtó közé kerül, deelső oldalát nem védik semmivel.
Téli időben meg kell győződni arról, hogy a méhek nem éhez
nek-e. Ennek kikutatására a méhész megkopogtatja a méhkast annak
bejárója közelében. Az egészséges méhcsalád erre felhersen, az éhező,
vagy beteg család síró hangot ad. Az ilyen kast aztán beviszik a ház
ba s megvizsgálják. Ha a méhcsalád éhezik, akkor vízben oldott cuk
rot adnak neki. Ezt az oldatot előbb felforralják, aztán ki hagyják hűlni,,
majd ráöntik a lépre s így adják oda a méheknek. Ha nincsen cuk
ruk forralt gyümölcsöt, vagy gyümölcsízt adnak.
A méheknek sok ellensége van. Ilyenek az egér, cickány (cicka)
fecske, harkály, cinege, pinty, da
rázs és a rabló méhek. Az egerek
ellen úgy védekeznek, hogy a be
járó lyukat megszűkítik. A cickány
ellen nehéz védekezni, mert ez be
bújik a lyukon, kizavarja a méne
ket s a mézet megeszi. A harkály,
cinege és pinty télen tesznek kárt
a méhekben. A harkály addig ko
pogtatja a méhkast, míg azon lyu
kat vág s azon keresztül kiszedegeti
a méheket. A rablóméhek csapatos
tól törnek reá a méhcsaládra s be
nyomulnak a kaptárba. Ha kevesen
jönnek, a méhcsalád felveszi velük
a harcot s el is űzi őket. Rende
sen azonban nagyobb számban tá
madnak, letörik az ellenállást s
egyetlen nap alatt elhordják az egész kaptár mézét. Támadáskor el
sősorban az anyát igyekeznek meg
ölni. Ha ez sikerült, a megtámadott
méhcsalád is hozzájuk csatlakozik
s
együtt rabolják ki kaptárukat, a
6. ábra. Szalmapárna készítés.
Abb. 6. Anfertigung von Strohkissen. rablókhoz hordva a mézet. Ha rab
lóméhek járnák valamely kasban,
a méhész könnyen észreveheti a méhcsalád haragos zúgásáról. A rab
lóméhek éjjelre nem maradnak az elfoglalt vagy megtámadott kaptár
ban. A gazda, ha nagyon figyelmes volt és észrevette a támadókat,
éjjelre lezárja a veszélyeztetett család bejáróját, s lépes mézet állít
elébe. A visszatérő rablók nem hatolhatva be a kaptárba s meglátva
a kitett mézet, annak esnek neki, egész rajokban, melyet aztán a gazda
könnyen elpusztít.
Mint minden foglalkozásnak, a méhészetnek is vannak babonái,
hiedelmei. Bálint Sándor meséli, hogy betegsége alatt méhei elpusztul
tak. Mikor felépült, kilenc kedden böjtölt s kérte Páduai Szent Antalt,
segítsen neki méhei visszaszerzésében. Meg is segítette. Kilenc család
méhét visszaszerezte. Most újra böjtölt kilenc kedden s újra kérte a

Erdei

méhkeresés
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szentet, hogy segítse hozzá őt még pár család erdei vadméhhez is.
Alig két hét alatt sikerült is hét család erdei méhet összeszednie, ame
lyeknek árán két borjút vásárolt. Ügy meséli, hogy mindezt megálmodta :
„Tenyeremen volt egy darab kenyér, amelyre méhek szálltak. Ekkor
egy öregember odaszólt hozzám, hogy vigyázzak a méhekre, mert azok
az erdei méhcsaládokhoz íognak vezetni. Mikor reggel felkeltem, egy
olyan darab lépes mézet vettem kezembe, mint álmomban a kenyér
volt, s azzal elindultam az erdőbe. Itt a méhek reászállottak a tenye
remen levő mézre, aztán elrepültek. Utánuk iramodtam s negyed óra
múlva megtaláltam a méhcsaládot. így két hét alatt hét méhcsaládot
találtam. Ha máskor is fogadtam valamit s nem tartottam be, mindig
károm, lett belőle. Mégis csak Isten hatalma a legnagyobb".
Általános nézet a községben, hogy van olyan virág, amely meg
védi a méheket a rossz szellemektől. Ilyennek tartják a lészcsánt (Le
visticum officinale), amelynek a szaga nyújt védelmet. Ez a petrezse
lyem szagára emlékeztet, de annál erősebb. A községbeliek azt állí
tották, hogy az oláhok ezt levesbe főzték s megették. A lészcsánt em
berek gyógyítására is felhasználják. Fejfájás ellen levelét kalapjukba
rakják s úgy teszik fel fejükre, amitől a fejfájás megszűnik. Van még egy
másik növény is, olyanszerű gumós gyökérrel, mint a pityóka (burgo
nya), amelynek virága szintén védi a méheket a rossz szellemektől.
Tagán Galimdsán.
W a l d b i e n e n - S u c h e in S z é k e l y v a r s á g .
Die Neste der W a l d b i e n e n werden vom ersten August bis zum Eintritt der Kälte auf
gesucht. Die benötigten Geräte sind der Knochen (Bienen-Beute), der Haken, ein Glas,
ein Stück trockener W a b e n mit Honig eingeschmiert. u. a. Der Bienenjäger hat zuerst
eine wilde Biene von irgend einer Blume in den . K n o c h e n " einzufangen. Dann sucht
er eine geeignete Lichtung, w o er seinen Haken absteckt, d a s Glas mit dem W a b e n
darauflegt und den Deckel d e s Knochens vorsichtig aufmacht. Die befreite Biene lässt
sich auf den W a b e n nieder und beginnt den Honig zu fressen. Sobald sie sich satt
gefressen hat, fliegt sie in die Richtung, wo ihr Nest ist, um bald mit anderen Bienen
zurückzukehren. W o die Bienen zwei- bis dreimal nacheinander schon zurückkehr
ten, fasst der Bienenzüchter wieder einige in den Knochen ein und geht mit seiner
•ganzen Ausrüstung 3-400 M. weiter in die Richtung a u s der die Bienen gekommen sind.
Hier stellt er seinen Haken wieder a b und befreit die Bienen a u s dem Knochen. Nahcdem
diese sich am W a b e n satlgefressen h a b e n , fliegen sie fort und kehren in Bälde mit
anderen Bienen zurück. Der Bienenzüchter lässt die Bienen einigemal wiederkehren,
nachdem er auf die oben beschriebene W e i s e wieder vorwärtsschreitet. Dieses Ver
fahren wird solange wiederholt, bis er d a s Nest der W a l d b i e n e n aufgefunden hat. —
Verfasser beschreibt die Bienenzucht, die Abwehr gegen Feinde der Bienen, die Bie
n e n k ö r b e , ferner d a s Gewinnen des Bienenwachses. Auch bespricht Verfasser die mit der
Bienenzucht z u s a m m e n h ä n g e n d e n Aberglauben.

.
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Örtutay Gyula: A Magyar Népmű
vészet. I - II. Franklin Társulat kiadá
sa, Budapest é. n. 308 + 388 lap, 4<>,
364 + 280 fekete kép, 32 + 32 színes
tábla.
Szemet gyönyörködtető, szívet meg
örvendeztető, szép könyvet adott ki a
Franklin Társulat a magyar népmű
vészetről, élelmesen felhasználva a Ma
lonyay nagy könyvének régi kliséit és
„áldozatosan" kiegészítve azokat né
hány újabb képpel. Amennyire sze
met kápráztató a z o n b a n a könyv első
pillantásra, annyira megdöbbenti a
szakembert már a képeket kísérő szö
vegaláírás, ha mélyebben beletekin
tünk. De nem is szükséges ez, mert a
képekhez fűzött fölírások olyan népis
mereti tájékozatlanságot árulnak el,
hogy az nemcsak a szakembert lepi
meg, de még azoknak a laikusoknak
is szembetűnik, akiknek a szerző a
könyvet szánta. A hibák annyira tu
datosan következetesek, hogy azokat
nem tudhatjuk be könnyedd felületes
ségnek, sem „szedési errornak", amint
egy helyütt a szövegíró, a képek ma
gyarázatában kiigazítja a tévedést, ha
nem csak néprajzi járatlanságnak. A
menyecske viseletét nem tudja meg
különböztetni a lányétól, amit több
kép aláírásában következetesen lát
hatunk (168, 177, 180, 181, 186, 188
[Őrhalom] képek).
Ha egy felszedett szőtteskészítő fa
lusi asszonynak kezébe jut a könyv és
olvassa, hogy ennek segítő eszköze a
tábla, ugyancsak csóválni fogja a fejét
ezen, mert felszedésben, szálfelemelés
ben az egész országban nem ismerik a
táblát. A szövőtábla csak a legegy
szerűbb madzagszövéshez való esz
köz, amivel mintás szőtteseket nem
készítenek.
Csodálatos, hogy Malonyayból
vette a szerző a képanyag nagy ré
szét s a szöveget annyira nem ismeri,
hogy azt a közismert tényt, hogy az
írásos hímzéshez a vászonra koromba
mártott lúdtollal írják a mintát, „Pa
lotaitól kellett megtudnia", holott ezt
már régen megírta Bátky, sőt előtte

J a n k ó J á n o s s utánuk Malonyay a
kalotaszegi kötetben (230 lap).
Ha már bevette a szerző a halasi
csipkét a népművészetbe, legalább n e
írta volna alá, hogy „csipkeverés". Tud
valevőleg a halasi csipkét Dékány Ár
pád rajztanár tervei alapján Markovies Mária készíttette a halasi leá
nyokkal, azután még Stephanek Ervin,
Tar Antal, Ambrus József és Ferenc
iparművészek tervezték, tehát semmi
köze a népművészethez, nem egyez
tethetők egyik meghatározással sem„
amit a szerző a bevezetésben ma
gyarázgat. Ezenkívül a halasi csipké
ket nem verik, hanem hímezik é s
varrják.
Nagy technikai tájékozatlanságot
és tárgyi néprajzi járatlanságot árul
nak el a 280 és 283-ik oldal ábrái.
Következetesen subrikált kakasos se
lyem hímzésnek mondja azokat a vagdalásos, szálhúzással készült lepedő
szélhímzéseket, melyekkel
felvidéki
házaló tótok az egész országot el
árasztották s így minden etnikai terü
leten felbukkannak. Ha már Malo
nyay elkövette a hibát, hogy ezeket a
magyar népművészetbe bevette, a
szerzőnek nem lett volna szabad kri
tikátlanul átvennie és még azzal te
téznie a hibát, hogy különböző címe
ken jól-rosszul bemutatja, mint helyi
jellegzetességeket. Egyik helyen palóc
recemunkának mondja, a második kö
tetben pedig, horribile dictu, székely
varrottasnak (243., 244. lap) ugyan
azokat a tót hímzéstípusokat. Ezzel a
joggal még matyóhímzésnek is mond
hatta volna, minthogy Mezőkövesden
is megtaláltuk ezt, de éppen így a
Rábaközben is. Lehetséges, hogy né
melyik ilyen tót hímzésen a k a d subrikálás is, de az ábrákon subrikát
még nagyítóval sem találunk.
A tipikus szűcsmunkára, az I. k.
243-ik ábrán lévő dunántúli ködmönhátára azt írja : szűrhimzés.
Somogyi szőtteseknek írja a 274ik oldalon a buzsáki hímzéseket. A
XXIII-ik tábla recemunkáit sárközi
jegykendő címén közli, holott récéből.
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jegykendőt sohasem készítettek a Sár
közön. Úgynevezett sárközi csipkéje
s e m g a b ó c a a 300»ik oldalon, hanem
részben horgolt és vert csipkék, rész
ben vagdalásos hímzés vert csipke
szegéllyel. A 301-ik és 302-ik oldalon
lévő hímzett récék sem mondhatók
gabócának. A 308-ik ábra tipikus tót
hímzésére, ami véletlenül talán hódmezővásárhelyre vetődött, sem mond
hatjuk, hogy hódmezővásárhelyi hím
zés. A 307-ik oldalon bemutatott pár
n a c i h a nem délmagyarországi, h a n e m
kunsági, ami tudvalevőleg az Alföld
szívében van.
A párnavég, párnaciha, vánkosciha egymás mellett különösen hang
zik. Ugyanezek a 205-ik oldalon (II).
hímzett párnahaj és vánkos, egy ol
dallal o d á b b párnacsup. Ezeket vagy
általánosan egy irodalmi nyelvbe be
vett szóval kell jelölnünk, vagy idé
zőjel között a megfelelő etnikai terü
leten használt kifejezéssel.
Könnyedén elintézi a szerző az
erdélyi kötetet, egyszerűen nem ír ar
ról, de a hibák az á b r a aláírásokon
itt sem m a r a d n a k el. A 133-ik olda
lon a Gyímest, csángó menyasszony
és vőfély képe alatt kecseti (Udvar
hely vármegye) népviselet aláírást sem
tekinthetjük „szedési errornak." Az er
délyi kötet legtöbb képe alatt csak az
áll, hogy viselet. Legalább részletesen
jelölte volna meg, hogy a viselet mi
lyen részében, ködmönben, mejjrevalóban, muszulyban vagy bagaziában
van az ábrázolt alak. A 203 és 204-ik
oldalon vagdalásos fehér hímzésekkel
díszített pendely- és gatyaszegélyeket
kalotaszegi csipkének nevezi. XVIII.
táblán a mosófát lapítónak mondja,
holott tudjuk, hogy Erdélyben a lapító
általánosan a tésztagyúró deszka ne
ve. Tipikusabb példát választhatott
volna a torockói hímzésnek, mint a
208-ik oldal úrias hímzését, amelynek
különösen alsó felén semmi torockói
jelleg nincs. Ugyanazt mondhatjuk a
255-ik oldal kalotaszegi tányérjaira. A
260-ik oldal kék sgraffitos edényei
sem torockói cserépedények.
Ezek a felsorolt hibák a legszem
betűnőbbek, s az ábramagyarázattal
csak fokozódnak a tárgyi alaposság
hiányában. Mindenesetre annyira fel
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tűnők, hogy azokat ma már a nép
művészetben járatos közönség, a ké
zimunka tanárok és növedékeik is
észreveszik s ezért nem viselhetjük el
az esetleges vádat, hogy nem tettük
szóvá. Ezzel a néprajzi tudomány
hitelének érdekében
tartozunk. A
népszerűsítés nem jelenti azt, hogy
felelőtlen felületességgel adjunk közre
néprajzi hibákat, melyek az avatatlan
közönséget megtévesztik ; sőt éppen a
laikusoknak szánt tudnivalókat még
j o b b a n meg kell gondolni a szakem
bernek, mielőtt a köztudatba bevinné.
A szép karácsonyi képeskönyv is
megérdemelte volna az a l a p o s a b b kö
rültekintést, a gondosabb munkát s a
nagyobb néprajzi elmélyedést, külö
nösen, ha a szerző „népművészet ke
resztmetszetét" sőt „az egész magyar
népművészet áttekintését, átvilágítását"
ígéri és az „érdeklődőnek a magyar
népviselet egyik leggazdagabb kataló
gusát, áttekintését" akarta adni.
Gönyey
Sándor.
Smith, P. L.:. K a u t o k e i n o og K a u t o k e i n o - l a p p e n e . En historisk og ergologist regionalstudie. Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Serie B :
Skrifter, XXXIV. 602 1., Oslo, 1938.
A lapp ethnologiával foglalkozó
irodalomnak jelentős terméke ez a
könyv. A szerző az északnorvég kautokeinoi magasföld lapp lakosságának
életét mutatja be 1550-től napjainkig.
A lappok régi életére különösen a z
egyes adózási rendeletek és egyházi
felfegyzések vetnek világot. Ezekből a
lappok gazdasági életét és műveltségi
állapotát szépen tudjuk rekonstruálni.
A m u n k a ergologiai részében részle
tesen megismerjük a vadászatot, ha
lászatot, a települési viszonyokat és
elsősorban a rénszarvastenyésztést. A
nomád élet bemutatásánál igen érté
kesek Smífhnek azok a feljegyzései,
amelyek az időszaki megtelepülés és
a tüzelőanyag,közötti kapcsolatot vi
lágítják meg. Értékes anyagot találunk
a m u n k á b a n a családi és társadalmi
viszonyokról, a jogszokásokról, a név
a d á s formájáról. A szerző megálla
pítja, hogy a lapp néphit hasonló a
szomszéd északi népek 16—17. szá
zadi szokásaihoz. Ismerteti a születés.
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keresztelő, eljegyzés, házasság, halál
és temetkezés szokásait, a mondákat.
Nagyon becsesek az áldozó helyek
ről, áldozati kövekről közölt feljegy
zései, amelyek a finnugor néphit ku

tatóit közelebbről érdekelhetik. Smitk
munkáját a lapp szellemi sajátságokat
tárgyaló résszel fejezi be.
Gunda Béla.

Szerkesztésért és kiadásért felelős : dr. Domanovszky György.
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