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BA.NFFY-HU.NYAK
(nagyközség.)

A niagyat politikai eleiben, táz.iaJalmi,

izccialini t'.) iiiiicejzeíi leteti oly hatalina.ian,

olyan tiidataan .> teméljük, aniiyiza tet-

mékenyitcen falán /neif .^cha .>e/n lüktctetl

a nemzeti e'tze'ó, mint manapság. Politikai «.'.>

niívelöJe.ú törekvéseink ininJinkáhh gazJagoJnak

nemzeti taztalomhan ó kiiltútmunkánkat egyte

etösebhen jellemzi a nemzeti hüfzke.ieg, amelyhez

jogot az a meggyzödeáünk áJ, kogy a magyat az ö etköldi és fzellemi gazdag-

óágával miután a múltban mát tanúbizony.nigot tett töttenelmi jelentsé-

gétl nagy jövendt e hivatott.

E hivatáót betölteni: ez a mi nemzeti tötekvéáeink célja, ez vezet ben-

nünket, amikot a magyat népben fzunnyad ett ébte/ztgeljük. fzotgalmazva

annak fokozatos fejlefztését is.

A tetméfzettudományi gondolkozás — állítólag az embeti haladás e nagy

diadala eleinte fzivsan tiltakozott a nemzeti efzme ellen, meg pedig az

úgynevezett egyetemes embeti boldogság étdekében : aptánkint azonban, az

elméletek gyakotlati csdje után, megéttettük, hogy az embeti.wg magasabb

céljai mégis csak leghaniatább é.i legbiztosabban valsfthatk meg az egyes

nemzetek ketetein belül. Ma mát átalánosan valljuk, hogy amint a tetméjzeí

különböz tehet.séggel látta cl az egyes embeti s e tehetségek a különböz

vifzonyokhoz méz ten különbözen fejldnek, úgy az egyes népek, az egyes

nemzetek is különböz tehetségekkel vannak feltuházva s e tehetsegek, külön-

böz vij'zonyaik jzetint, különbözen fejldnek. Valamint egyenl joga van

minden egyes embetnek, hogy erejét s tehetségét fíahadon fejlesfze mindaddig,

amíg embertár.ia erejének és tehetségének /zabád fejlde.wt nem akadályozza,

úgy hasonló jog illet meg minden egyes nemzetet. Ennyi, és ez a nemzet jogo-

áultáága. Az az ezetféle sajátosság ugyanis, amelyeknek végtelen es vég-

telenül jellemz sorozata a fajok kiválása folytán, az éghajlat s az állami

betendezkedé.H'k külön/elesége tévén, minden nepnel ma.i es ma.í módon fej-

ldve ki, más és másfélekép is étvenyesül, sokkal határozottabb es tiállóbb

cgi'éniséget ád az tVj'i** ne/nzeteknek, óemhogy az egyete/nes embeti boldogság-

ért közö.ien küzd haladás nélkülözhetné azt az ett, amelyet a nemzeti efzme

rejt magában. Hogyan nélkülözhetné teJnit azt az ert, mely réjzint a

biztató mull emlékeibl, téjzint az ígérkez jöv reménységébl táplálkozvay

legfzilajabban s legtermékenyítbben ragadja meg a néplélek alkotó kedvet,

Jiogyan nélkülözhetné maga a nemzet? Ilifzen a nemzet csupán a népben



fiLiinnyadó etkölcái éá ^ellemi gas.dagóággal, cóakió e gaxdagáág fejlefxtéáével

éó éztékeáítéóével ficolgálhatja a haladáót, eliámetéót bixtoóítva e&által úg^

aaí nemzeti léte jogoóultóágának, valamint jövendkte fe^óló történelmi hiva-

táóának iá.

Nem elfogult, nem nó, vagy fenhéjázó óovénáég, ha így okoókodik a

magyaz. Élni akarunk, igazi életet, a magunk magyar életét akarjuk élni,

terméfe,et fiíerint, jog jzerint.

Nem mintha áltatnák magunkat, hogy cáak egy pillanatra iá kiléphet-

nénk a kor á az, emberióég haladáóának közöáóégébl, — de az emberi fejldéá

átalánoá törvényeinek való meghódoló.^ mellett minket a mi államjogi éá

politikai helyzetünk paranawló ervel kényjzerít, hogy mennél teljeáebben

megkereóóük éó megtaláljuk önmagunkat. Mert máára kire jzámíthatunk ?

Teótvézeink nincóenek á hol vannak barátaink? Szorongattatáóaink ó élet-

halál-harcaink közepette ki tördött valaha a mi megmentéóünkkel? Ki hozdta

^ivén ézvényeóüléáünket, boldogulásunkat ? Eó itt vagyunk mégió. A magunk

ezejébl, a magunk böcóletébl, — ami cáalhatatlan záloga annak iá, hogy

itt iá legünk, — annál ezáebbek, életteljeóebbek, a nagy míveltóégnek, az

egyetemeá emhezi boldogáágnak annál fegyvezzettebb hazcoáai éá annál mél-

tóbb ofictályoáai, mennél inkább magyazok tudunk lenni, igaz, öntudatoá,

kemény magyazok.

Kiá tüzet elolt minden foell, a nagy tüzet a vihaz iá cáak elejti. Az izzó,

a lobogó nemzeti ézzéát fe,itja a vefzedelem, de ha gyatzán piálákol cáak,

elhamvad a ficelltl iá. Pedig, ma aligha van még Euzópában nép, amelynek

nemzeti életét áajátáágoá államjogi helyzete oly vefo,edelmeáen fenyegetné, mint

fenyegeti a m.agyazét. Fenyeget ez a vefiedelem állandóan. Szezencáénkze : a

nemzeti hevület nálunk elemi ervel tüzelte a lelkeket akkoz iá, amikoz az,

látjzólag, egéfz Euzópában fzinte kihamvadt a népek ézzéáébl. A fokozatoá

népeáedéááel kazöltve jázó vándozmozgalmak á a tözvényeá házaááág lehetáége

valamennyi kezefictény nép között, cáaknem végkép nivellálták Euzópában a

fajkülönbáéget ; a kezejztényóég, mint valláá, nem támogatta a nemzeti külön-

álláát, mezt - eltekintve az «egy akol, egy páfctoz» egyeneáen nemzetközieááéget

hizdetö pazancáától — a kezefztényáég áehol áem vehette föl azokat a nemzeti

.iajáto.óóágokat, amelyeket az ókozi vallááok mindenütt megziztek á amelyek

azokat a pogány vallááokat ftinte az állami intézmény alkotó zéfcévé avatták.

Megjzünt az egyeá népek elfcigeteltáége iá; a vaáút, a kereákedéá, a áajtó mind

közelebb horták egymáóhoz a népeket, a folytonoá éó egyre közvetetlenebb

érintkezéá még inkább megnehezítette a nemzeti áajátoóáágok megörzéóét.

A jellemz nemzeti erkölcsök éá pLokááok rohamoóan tnnek el, mindinkább

ha.'ionlítunk egymáóhoz, a nyelvkülönbáégen kívül hova-tovább alig marad a

nemzeti jellegnek egyéb dokumentuma, mint a múlt emlékei ó a mvéfti

alkotááok, illetleg ez alkotááokon a müvéjzi áajátoáóág.

Ne feledjük: a mi önálló nemzeti egyéniáégünket vefrélyezteti még az

iá, hogy itt több fajta nép Jzonill ö.^fzc egy államba. Mái pedig az ilyen öájzc-



záttóág nem igen wí/ik a nemzeti jelleg e t cóhödeócnek javáza : a kczcA ég-

hajlat, a köz.í intézmények .) a társadalmi élet é.s érintkezéó ezét befolyása

tévén a nemzetiségek közelebb Jutnak ugyan egymáshoz é.i közelebb mi-

hozzánk, de vijzont mi ió ugyanily méttékben vagi'unk kitéve a kölcáönöó

hatáának .> a nemzeti jelleg tijztasága megáínyli ezt. Az ejzmék cM nézetek

.iaj'átoá cM egyéni alakulásának egyik alapcka mát ott van magában a nyelv-

különbáégben,— nemzeti tulajdonságaink megötzé.ie és fejlefzté.w tehát mát aak
annál inkább /zükséges. Külön jogot nyilván csak külön egyéniség követelhet

és tetemthel magának. A nemzeti jogosult.uig fogalmának gyakotlali nieg-

oalósífásáta tehát elengedhetetlen, hogy az, aminek jzámáta nemzet név alatt

jogosultságot követelünk, az mindenekeltt hatátozolt. .\ajáto.i egyéniség legven

és ilyenül meg is niatadjon.

Nemzeti egyéniségünket, a mi helyzetünkben, a multak emléke ha ez

a múlt még oly dics volt i-> a kegyele/ mélabús e/nlékezetevel meg nem
védelmezi. Nem ment meg bennünket, bátmint óvjuk, maga a nyelvbéli külön-

bó'zöáég sem, jóllehet a nyelv hatalmas bástyája a nemzeti különállásnak s

huzamosan megbiz a legádázabb pufztitó J'zándékkal i.t. 'Jötténel/nünk Jzolgál

ette példákkal. De a nemzet nyelve se gyzhetetlen. \e/nzeti jellegünkben meg
nem véd, magyat voltunkban meg nem latt. aak maga az alkotásokban

nyilvánuló eleven élet, aak a saját ers kultmánk, csak a Jialadó és fejld
magvai mveltség.

A nemzeti kultüták í cinekéi közül való a mvéfzet, s azt metnk
állítani: igazán müvéfzi tcniekkel csak a nemzeti etejök teljességeben lev
kultúrák fzolgáltak. I\> milyen hála) nemzetének a /nüvé/zet .'

. . . I^tvö.i

József bátó, aki pedig államjézfiú is volt. ncitiaak niúvcfz, nieggyzdcsscl hir-

dette, hogy egy-egy népdal olykot nagyobb befolyással volt az állam sorsáui,

mint ü legpompásabb államtudományi elmeletek.

,1 /nüvé/zet gyakotlati ét tekének bizonyításátíi Jzót vejztegcíni ma inat

talán fölösleges, — de minthogy mi a magva: nép müvéj'zetét és kizátólag a

képzömüvé/zet kewtei közt megnyilatkozó mnvéfzetél óhajtjuk c munka folya-

mán bemutatni: eleve hangsúlyozni kiviin/uk, mi értéke van nemzeti /zemponf-

ból ennek a népi mvéfzetnek.

Meg kell állapítanunk, hogv mint minden nnivc/zetnek, a kepzmve/zel-

nek nemzeti éitéke is kizátólag csak altot függ, hogy a mvefz mily gazdagon

és milyen tökéletességgel tudja f'zóhoz juttatni alkotó lempezamentumát. mely

téfze ama nép alkotó tempetamentumának, amelybl fzátmazik.
/',' megállapításta fz ükség van, nenhcsak azétt, mezt hatásában a képz-

mvé/zet, tennéfzeténél fogva, sokkal kevésbe közveletlen, mint az itodalom,

vagy a zene, hanem azétt is, /nett eppe/i a /nagyaz kepz/nuvefzet /neg fiata-

labb, se/nhogy /le/nzeti fot/nái idáig egységes stílussá tö/nötülhettek volna,

.iemhogy a nemzeti/iek //li/isíthet /nvéfzeti sele/nek tudo/tiányosa/í meg-

állapítva, vagy csak ösfiegyüjtve is volnának.

Ex a hizoiiytala/i.íág, vagyis inkább ez a tájékozatlanság iidott módot .»
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ád módot még ma ió atta a óok vióficaéléáze, amit fleg a magsat képx-
müvéfzet téten a nemzeti mvéjxet ol^ népfxetü lobogója alatt elkövetnek azok

a könnyelmek e'ó fzélhámoóok, akik minden tefotnikotp^akban pazarul bur-

jánzanak. A mvéfcet valódi céljával homlokegyeneót ellenkez éá a mvéfcet
éttékét cóökkent ama megalkuváát, mely a hazai témáknak még kontát

kézzel való étintéóét iá magyat étzéónek éá egyben müvéjzi erénynek tudja be,

áaját üzleti céljaikta kihajználták nálunk iá az élelmeá félmvépcek, fel-

cifrázva munkájukat magyaroá áallanggal. Pedig éppen a magyaróág mvéjzi
tartalmának éó mvéfü értékének megrzéáe fíempontjából, éppen mert faj-

tánknak, a magyar életnek éá viáeletnek, a hazai vidéknek eleddig jóformán

parlagon hevert feátiáégét iá ki kell aknáznunk nemzeti müvéfíetünk érdeké-

ben, — utaáitáuk viáfca ridegen ezt a fiélhámoááágot. Nem eáik áem a jogoá

nemzeti önérzet, áem a komoly néprajzi tudomány rovááára, ha kimondjuk,

hogy a magyar parafzt holmija, háza, temploma, a magyar parafztélet kör-

nyezete éá jelenetei lehetnek igen érdekeá éá becáeá dokumentumok tudományoá

néprajzi fcempontból, de mvéfü értéke cáak annak a népi alkotáának van,

amelyben feáti, plafttikai, fíerkefitéábeli, vagy diftítéái jzépáégekben nyilvánul

meg a nép alkotó temperamentuma; mvéfíi haftnát cáak annak a népi

holminak veáftük, amelyet öfttönfzerü, naiv, de annál egéjzáégeáehb fzépérzék-

kel alkot éá difút a mi cáudálatoáan mvéft parafctunk. Kiááé erfcakoáan

ugyan, de éppen ennek folytán éá erre a célra kérjük ki e munka áorán a nép-

mvéftetet az etnográfiától.

Különbáég egyeá müvéfzek között cáak a mvéfíi értékben lehet á ez az

érték afterint emelkedik, amint a mvéfc áaját kora mvéfíi áramlatainak az

élén halad, vagy ha éppen korát iá megelzi;— nemzeti érzéóben, ezt akarjuk

hinni, egyenlk mindannyian. Hifzen a mvéfcben, aki magyar, úgy-e, nem
iá lehet máá hit, máá érzéá, cáak magyar? Nem iá lehet. Nem, ha ugyan id-

közben el nem idegenedik utánzott idegen külááégek révén. Mert ez a vefíe-

delem, éppen mint magát a nemzetet, m.egnyomótithatja a mvéfct iá. Ezért

fíükáégeá, hogy a mvéfí mindaddig itthon maradjon, amíg mvéfíi egyéni-

sége fejletlen, ezért fcorgalmazzuk, hogy a magyar mvéfí, mieltt megiámerked-

nék az idegen mvéfíetekkel, megtanulja áaját nemzetének jellemz kifejezéáeit.

De ha — amint magunk iá bevalljuk — a magyar képzmvéfíet nemzeti

formái nemcáak hogy egyáégeá átiluááá tömörítve, de tudományoáan megálla-

pítva, át még Cáak öáfcegyjtve áincáenek, hol vefíi a magyar mvéfí a ki-

fejezéái módokat, amelyek nemzeti jellemünknek a jegyei ? Hogyan kereááük

ki aaí eddig oly áok ofítrák, német, bajor, olajz, francia éá angol hatáá alatt

fejldött hazai képzmvéfíetbl, az idegen utánzáá folytán annyira meg-

hamiáított éá elkorcáoáított formák közül azokat az elemeket, amelyek eredeti

mivoltukban nem fejezhettek volna ki egyebet, mint a magyat mvéjzi alkotó

hevületnek egyéni megnyilatkozááait ? Mert ha van nemzeti jelleme a magyar-

nak — mint ahogyan van minden nemzetnek — benne kell annak lennie,

látnunk, éreznünk kell azt a vonalak lendületében, a fnek harmóniái-



n

ban, a plafxtikai fozmák változatában cóakúgy, mint ahogyan kicócndl ax, a

magyaz népdal dtmuáából ; benne kell annak lennie a kompoxicióban, a /zec-

kezetben, a flepítéóben cáakúgy, mint ahogyan benne van a magyac ptozó-

diában, a magyar nóta bel.^ö zitmuáában, dallamának jellemz felepíteóében.

Eá benne iá van.

Ott kell kezelni, ahol meg megtalálhatjuk : a nép müvéfzetcben. Ott, ahol

költéjzetünk iú rátalált zamato.) é.í eíedeti magyai.iágáta.

Keteóáük a magyaz pazafzt építkezésében, házának bezendezéáében, tem-

plomának difiLÍtéóében, viseletének jzinöóficetételeiben, fazagcóaláóában, fzöve-

áében, fonásában, vazzogatásaiban, üde, dévaj, mindig azányoA é.i anyaghoz

alkalmazkodó difzító kedvének, fzín- éó fozmaérzé.tének megnyilvánulá.iai-

ban, - bízvást kezeshetjük s megtaláljuk ezez/éle müvéfii kezemunkájában.

Mvéfzet, — mezt hifzen egéjzséges alkotó kedvének, öfztönfzezú feépéixéóének

ezedménye, — mvéfzet mindaz, ami ily módon a magyat pazafzt keze alól

kikezül, kezdve kezítésének fonásától maga/ázagta .iírkóvéig : mvéfzet, s annál

becsesebb, mezt azánylag fzk kzze jzozulva, életének oly kicsinyke kezetei

között, háza, földje, temploma és temetje közében adja ki mindazt, ami

alkotó kedvétl és tehetóégétl telik s e kiainy kezetek közt mvéfzetének tattal-

massága az idk, nagy idk folyamán gy meggyazapodott, egyfzet.^ege

annyiza áttijztult, hogy a maga nemességében helyenkint megközelíti a klafz-

fcikus kultuzák alkotásait. Olyan a mvéjzete, mint maga, ahol még érin-

tetlenül maga tudott mazadni a magyar patafzt. Xem ismezünk egy/zezségeben

nemesebb, egységesebb, azányosabb életet. Tifzteletet getjefzto bekes egy.^egben

telik le az egéjz, egy hivatása van és azt betölti a végs célig azkaiku.í méltó-

.iággal : egefz lényében, egyetlen /nozdulatában sinc.i egy parányi hazugság s

a legteljesebb hazmóniában van önmagával é.í kznyezeíevel, bölcstl a .úrig.

Ezt a2\egyfzer, fzzi tifztaságában megbecsülhetetlen, mett nemzeti ter-

méfíetünkrei és mivoltunkza egyedül jellemz múvéfietet gyjtögetjük ösfic .»

mutatjuk be\ e munka folyamán.

M.-IIÜNY\I> /n.ii/wk' •»*••«;'
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,4* eredet e.) a kialakiilá.wk ke'tdéóének exeróóvéniní útvejsítSjét kerüljük;

nem avatkozunk a fajck kevetedéáe, a£, idegen jzomfiiédáág éó eg^éb kölcóön-

hatáóok folytán támadható vitákba áem, — áót óvakodunk akármilyen tudo-

mányod rendfzernek eleve való fölállítááától iá, nehogy a mi igénytelen anyag-

gyjt munkánk elé magunk veóóünk gátakat.

Ha úgy tetjxik, cáak egyfter képeákönyv eM, a magyar nép mvé^kedé-

áétl befiíámoló képeákönyv.

Ahogy Kriza Jánoó a ((Vadróz.iák»-at fcedegefte örök-üde bokrétába, amint

népköltéjzetünk gyjti bngép:,nek a rég lefiiedett, már-már ugarba vefc tké-

ken, — mi iá úgy cáelekjzünk, cáak annyit akarunk .> bár annyira vihetnk.

Kutatjuk azt, ami már kallódik, áfiekereágéljük ami még van, mentjük a

pufítuláától, hogy megrizheááük, hogy bemutaááuk, megiámerteááük éá meg

iá fxeretteááük minél több magyar emberrel: népünk müvéfxetének azokat a

termékeit, amelyek, hitünk fxerint, a magyar mvéjzetben, iparban, minden

munkánkban hafi^noáíthatók lennének á amit öáfe.e kell jzedni, föl kell dol-

gozni, mieltt pótolhatatlanul éá végleg el nem pufztulnak a pótolhatatlan

magyar parafíttal együtt.

Amit itt nyújtunk, az még nem a magyar átiluá. Lelkeáít azonban ben-

nünket az. a tudat, hogy néhány pcekér hafxnavehet matériát mi iá hozunk.

A magyar müvéfzek föladata, hogy kikezeááék az így gyjtött anyagból az érté-

keá éá fejlefctéáre alkalmaá réftt, azt fölhafínálva .) nyomukon k maguk iá

átkutatva a népi müvéfzet kincátárát, végre iá biztoáabban fzolgálják éá áegítáék

el azt a terméfzeteá evolúciót, amelynek áorán — á cáakiá így — eljuthatunk

a áovárogva várt nemzeti átiluához, a nemzeti kifejezdéá módjaihoz.

Vállalkozááunk tehát a következ : kereáünk hazánkban, a nép körében,

lehetleg mennél többet abból, amiben fajunk fzépérzéke — a meáéiben, dalai-

ban, fiokááaiban, .^t babonájában iá kifejezd költi érzéáét kiegéfíítleg —
a legjellemzbben nyilvánul. Célunk: fölkutatni a magyar mvéfzi alkotó-

kedv öfztönfzerü érvényeáüléáének kezdetlegeá próbálkozááaitól kezdve, el a

már fejlettebb motívumokig lehetleg mennél többet; menteni az elkallódáától

azt, amink van éá így a nemzeti jelleg megörzéáében eráíteni, irányítani, fej-

lefateni fajunk alkotókedvét ; megmutatni, bizonyítani éá igazolni fajunk m-
véfteti érzékének, rátermettáégének éá kéfiáégének áajátoááágát, erejét, becáét á

ezzel közvetve é.t közvetetlenül segíteni a nemzeti elem érvényeáüléáét izléáünk-

ben. mvéfietünkben éá iparunkban; gyarapítani a nemzeti önbizalmat, taní-

tani a magunk többrebecáüléáét, valamint megbecáüléáét annak, ami a miénk,

gátat vetni az idegenbl özönl nivéfteti éó iparmvéfzeti nivelláció elé, ez

vállalkozááunknak erkölcsi tartalma éá ez a célunk.

Sorra veáfíük hazánk magyarlakta réjzeit, annál tüzeteáebben, mennél

exponáltabb az illet vidék, á röviden iámettetve, jellemezve az ott lakó népet:

leírjuk éá képekben bemutaljuk templomát, temetjet, házát, otthonát, kertjet,

t magát, ruhavi.óeletét. házi éá munkaefcközeit, megkeresve mindezeken azt,

amivel öfttönfLerüleg éá tudva ftépérzékét elégíti ki. Megkereááük, legalább i.)



nyomozzuk népünk Ízlésének czcdctct : kutatjuk jzin- c.\ fotmaczzc.wnck tct-

méjíetct .1 izányát; .^oziajzccijiik a nuícfyai építem mintáit t'.) a ma^fvaz di/zítai

elemeket. Különösen foL/lalkozuiik i/ niüvéfzkedÖ ncpi ipaz /nuLfvaz tczmckeivel,

vizágáha kitzött célunkhoz méztcn u /zöi)é.it, az acfvag-, a fa-, csont-, höz-

tv) fé/nmüve.y.séget, ahogy azt a nép még mivcli. A) tle magától, a néptl

kézjük /nagyauizá.iát annak, hogy amil csinál, mictt csinálja úgy, ahogy

cóinálja, > t' közvetetlen fozzáshól Jzczzctt. Jc minden Jiaii\iáguk mellett i.í

jellemz adatokat egéfzitjük ki a sajál magyazázatainkkal. lözekvé.u'tnk, hogy

e munkát tiil.uigo.) elmélet ne íeíhe/je, de minden téj'zéhen /zemelyese/i meg-

kezesett e.> ellenözzött, Jzigoziian hü, pontos, a íiidó.) fzámáza it föltétlenül

meghízható, l->ec.uHe/e.> adatok felhafználásácal kéfzüljön az ^'géjz. Olyan

könyvet akazunk csinálni, hogy építink, képfazagóink, fe.Uöink, múipato.\aink

kzvetétlenül is hafznát cehe.t.íék, egyhe /i pedig j'zolgálja, közvetve, ipazunkát é.>

keze.ikedelmünket : segít. )e/i a /negi.>/neté.> által magéin a /lépen, legít.íen azzal

is, hogy i.t/neítetven az egye.t vidékek háziipau tevékeny. >eget, aniihen nuive-

fietük leginkáhh nyet kifejezést, ézdekldésünk zévén fokozzuk az öntudato.>

mködésüket, hogy nemzeti alapon megindult közgazda.uígi tözekve.icinkhe

kapcsolhas.íuk népfajunk különböze .>ajáto.> tehet. *egeit.

Az a lötekvé.íünk. hogy vigve ez a m i.i, minden hetjevel, a magyat

zamalol. a magva: fzelteniel. a niagyai lelket kultúzánkha. Xino olyan

potcikája a magya! ecedeti.)eg/iek. aminek elvejzoe, aminek patlagon hagyá.ia

és meg neiti tze.te pötolhalallan vefzle.wge ne lenne mivelöde.áink nemzeti

jellegének. így tehát egefz kultuzánknak. Mennyi vejzett máz el'. . . . Mentsük,

a mi meg megmenlhelö.

KAI.OT\>7.K<iI VAHRÓ I.KÁNVoK.

Vállalt munkánkat öt év alatt öhajlauök he/cjezni. adván az ot e\- folya-

mán öt ilyen kötetet, mint ez az el.to.

l'.nnek az els kötetnek az itnyagat lüdélyhen. a kalota/zegi falvakhan

gyjtöttük : az e:de/yi fzekely.tcg es lö:ocko mvejzetevel foglalkozunk a niá-

.sodik kötethen : hatmadik kötelünkben a dunántúli magyat.iág nivéfzetetöl

lefz fz, a negyedik és ötödik kötetben kézül uv a nagy Alföldze. a lelvidekw

s az efzakkeleti l/egyaljaia.
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Nemzeti közétdeket óhajtván jzolgálni a magunk kió cóelekvéóével ió,

köteleóóégünk iómctelten fxáiiion adni, mely ideák itányítottak bennünket, e

dolog elvégzéóéte vállalkozván.

A mvéfzetek történetében világoóan kifejezdéóte jut az, a jelenóég, hogy

a mveletek megujhodáóa éá föllendüléóe mindig akkot vette kezdetét, amikot

a nemzeti áajátoóáágok föliómezéóe, azoknak megbecóüléóe éá ézvényeóítéóe tévén

a fajbéli elemek ófotmái, illetve, étintetlenül megtzött népi elemei vegyültek

a magukat túlélt iókolai hagyományok közé. A nemzeti nyelv, poézió, egéfe, ito-

dalomunk, zenénk, ott kezdi új éá nagy jvó'te hivatott életét, amikot a néphez

fotdult fölftiááüléáétt, meggazdagodááétt. Képzomvéázetnk éá ipati mve-
letünk a külföldi nemzetek vetáenyte buzdító hatááa alatt áokáig a külföldtl

vette ihletét éá fotmanyelvét, ebben pedig mát eleve ott volt az a biztoá vefze-

delem, hogy mi a vetáenyben cáak veftteáek lehetünk: mvéázetünkben hijja

lefa, az éltet etedetiáégnek. Ma mát maga a külföld követeli tlünk, hogy

fcellemi tetmeléáünkben ne cóak azt adogaááuk jzüntelen, amit tle vettünk a

kezdéáhez kölcáön, de bizonyítóuk életképeááégünket, ha van, a magunk
tetemt fztönének, áaját tudááunknak étvényeáítéóével. Az egéfxáégeá fejlejzteá

alapja adva vagyon. Népünk, áok vifíontagáága között éá a gyotáan nivelláló

modetn kot áodtában áem vefzitette még el mvéfíeti áetejét, ha a vifzonyok

áúlya alatt vetgdve iá, de alkot folyton; kincáei, a nemzeti müvéjzet alap-

elemei éá mvéfíetünk nagy jövjének fottááai megvannak, cáak meg kell

keteáni, cáak áütgáen kell megketeáni (mett vefxti mát a nép boldog jó kedvét,

kénytelen ftükáégleteit éá naiv fényzéáét a gyátipat olcáóbb tetmékeivel kielé-

gíteni) éá be kell vinni minden mvéfzi magyat holmit a nemzet köziámetctebe

éá oda kell adni valamennyit a mvéfíeteknek még idejekotán, hogy vegyék

haftnát. Éá ha attól van fzó, hogy idegen hatááokat hogyan kell a mi magyat-

áágunkban felolvafitani, hát azt iá jó lefz a mi népmvéftetünktl megtanulni.

Ebbl ipatunk éá keteákedelmünk húz közvetett hajznot : tetmeléáünk

lefc etedetibb, tehát keteáettebb, tehát jövedelmezbb.

Öáfíekapcáolódik ez a nép etkölcái éá anyagi jólétének gyatapítááával

;

mett ha a nép tudatáta ébted a háziipatában kifejezd mvéfcet eliámett

fcépáégének éá hafcnoááágának, kotcámai zülléá helyett cáakhamat fzíveáebben

fotdul a kedvét iá ftolgáló munkához, ami, jól tudhatjuk, tetméfzetében van.

Bizzunk talán abban iá, hogy a magyat föld népe a áaját kiágazdaáágát

a kifejld háziipathoz fiükáégeá nyetátetmékek míveléáe tévén intenzivebbé

tehetné, áok elkallódó munkaett hafznoáíthatna ; a munkája tévén feléje irá-

nyuló figyelem éá étdekldéá folytán pedig önétzetében, a vagyonoá elem itánt

való bizalmában etábödik, nemeábedik éá boldogabbá left.

Nem hihet á nem hifi boldogulááunkban, aki ette, lemoáolyogván, azt

mondja : ábtándozáá

!

Nem ábtándozáá ez.

Aminthogy az áem ábtándozáá, hogy haáonló munkákkal, közvetetve,

nemxetetáít politikánkat iá fzolgálhaíjuk. Szolgáljuk mái azzal iá, ami
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hafxnot a magvat kultiitának, a magvat faj munkakepeáóégc'nek, faji ön-

tudattá ébtedcóünknek hajtunk véle. Szolgálhatjuk az, államalkotó magvat faj

közé ékeldött nemzetiáégek eltt kialakuló kultutálij tekintély /zetvezéáével

;

fiolgálhatjuk a fajbéli ellentálló et jelentékeny fokozá.m által; végül — ÍJogy

eg}'ebekte ki ne tetjcfzkedjünk, bát igen közvetetlenül étdekelheti a nemzetiségi

politika különböz itányú vonatkozásait hasonló munkák segítlietik meg-

rizni, védeni, etáíteni éppen azt, ami magyatóágunknak minden mástól külön-

böz sajátossága lévén, vefztével éppen magyarságunk gyöngül meg és vefzhet cl.

Itt az els kötet.

Etdélylyel, a legexponáltabb hazatéfzfzel kezdtük, lévén az etedeti sajá-

tosság pufztulásának vefzedelme ott a legfenyegetbb.

Munkám elején kedves kötelességem köjzönetet mondani nagytabecsült

étdemes hatalomnak, Betczik Atpádnak ; buzdított, hogy munkához
lássak, katonjógolt .) kopogtatott vélem a minden nemzeti ügy fzolgálaíában

áldozatké/z Ftan kii n - Tá tsulat nál.

A ptogtamot, a munkatervet K. Lippich l'Jekkcl együtt kéfzitettük

;

a vezet efzméket együtt állapítottuk meg ; nincs egy lépésünk, amelyet nélküle

tettünk, kezdve a legelstl s ha Isten éltet bennünket, velünk matad az

utolsóig. A magyar kultufr-kotmány gondosan megmétvén vállalkozásunk

fajsúlyát, kiemelend áldozatkéfiséggel fordult ügyünk felé, s hogx' a munka
erkölcsi biztosítékait fokozza, a minifzlétiuin mvéfzeti fzaktefezen.n't.

Korong hi Lippicii lAek dr. tanácsost, megbízta dolgunk ellenotze.>evel.

A kereskedelemügyi m. kit. mini/ztétium is gondjaiba vette ügyünket, mit

hálá.mn kiemelvén, kjznetünkeí nem hallgathatjuk el Szte:enyi Joz.ie/

kereskedelemügyi államtitkár úttal /zeniben; a fldmívelé.u'igyi minifzlétium

körében Batlóky József minifzteri tanácsos út volt ügyünk páttfogója.

Éhez az els kötethez javamunkájukkal járultak dolgozótát.^aim

:

Edvi-Illés Aladát, Juhász Átpád, Ktiesch Aladát festmüvéfzek,

Medgyaszay István épitmvéfz, Telegdy Atpád bánffi-hunyadi tajz-

tanát, Gtoó István, az Otfz. Ipatmúvéfzeti iskola tanáta, es Rózsa

Miklós dt. író; föstöttek, rajzoltak, vélünk együtt fényképeztek és gyjtöttek,

segítettek a megírásban és a fzerkefttésben.

Együtt hifzünk a dolgunkban.
Budapest, iQo januát i.
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KALOTASZEGI BOGI.YAK.

Ix mvós/.rtrk crt'dcU-nck rrjlrlnifif iiiáif; >•• nldalták iiie^'. I»ár a liidoiiianv >(>kul

foglalkozik fosze^otésükkol. Tölti* ukoskodns áll eltérben, l^íon érdekes a Darwiné.
O a szépérzési s c réveei a niüvészelek lotfanizásáf nemi alapon niaiívará/za : a nslénv
liajlandóí?á^:áérl kíizdvén. az állah iláiíhan i> rendesen a leyszehlt. a leiílocinásahlt. a für-

gébb és ügyesebb hím a gyztes. Ebbl az alapfelfogásbol indult ki dratil Ali n !•«. az

ember esztétikai érz'!'sének fejldésérl iroll mnnkájában. — szerinlc is, a nemek vonzal-

mán és viszonyán alapid az eredend, az si szépérzés. Ka az ehnélet azoidian sokszorosan
arlósnnk marad a nn'ivészetek keletkezésének megmagyarázásával : nem hídja. |»éldáiil.

okát adni annak sem. hogy mi az összefüg^íes a nemi-kiválás és ama nem vilalliató lény

között, hogy a magánosan él semlx r is rajzoliíat már. amikor alakokai karról kb«-.

fába, a rénszarvas agancsának lapjára, flogy a maiíánosan él sember i» i«»merli' a s/r-

relm •! ? . . . Iromba állatalakjaival aligha gond<dhalo|l s/i>n>|ini hódításra.

A iiéinel Lazanis a pihenési és a szórakozási elnncl minsíti alapvetnek a iiiMvcs/rl»'k

keletkezésében, l gyanezt az elmélelel sztték tovább, \allozalosan tarkítva, ."^penrer is. meg
(iroos is, — <le azt az esetet, például. hog\ eme ngyiievezeti jálékol. a mvészeiéi, nem
egyszer végkimeriilésig zi a pihenésében szórakozó ember, n nie-ak hogy a játékelmélet

meg nem magyarázza. <le még .'spenetM' ((erfölóslegen sem. ."^ehiller !Vdle\ese szerint is,

a tryernu'k játékab<')l fejldit az einb»'r mnvészkedése : C.onrad Lanye a/ illúzió sziikség-

lelébl, Kibot a ké|)zelet alkotnivágyó s erejébl. Taiiie a koiii\ezelsiiifallla nlánzási szük-

ségletbl magyarázza a fejldést.

A legújabb (dmélet -- amel\el taiaii biológiai. \:\ií\ lias/no>.sáiíi elméletnek nevez-

hetnénk — a szinérzéket és formaéiYekel. legelemibb ténykedésében. valameU srégi
hasznosság llytán legt«dj«'sebben kilejlett idegpálya lizeméiiek b-kinli. mely ere«leti hasz-

nosságát a fejlílés f(dyamán elveszítvén, egyn* szélesebbkorn és miiul újabb öritnikkel

társult s ezek a/ <»romérzetek már es/lélikai ií\onyornségek voltak. Miinek a/ elméiéinek

meg van legalább is az az érdeme, hogy megmagy.-irazza azt az oromét, aine|\e| bizon\os

geometriai formák és a részaránvosság keltenek az emberben : merthogy ezek csakugyan
ttszépséghalásokn, az nyil\án\al. hiszen dis/iléseiben e/ekel a/ elemi moli\nmokat a leg-

kezdel levesebb nép is alkalmazza.

A népmvészet l.-iniilmányozása közben, mind (dlga<lhaloldtnak találjuk azi a fól-

tí'vésl, hogy a ^•eomelriai díszítésekben nyil\ánnl<'> oromér/el bizonvos olvan osrt'>gi

jeh'k és ábrázolások m(*gsztikásában hdi maLr\ará/alat. amel\ek \alaha hasziue^sagi okok-

ból kelelkezv*' és évezredeken át alkalmazva, annxira befészkellek maLTiikal a/ emben-k
lelkébí". hogy lálásnk, ismers voltuk onnnet szerzett akkor is. amikor hais/nussági n-n-

deltelésk már régen megsziiiil : a kezdetleges házieszkozk eii-deti formáit s vonnldiszi-

léseil ma is alkalmazza a m''p. a primili\ ízlés ember égetend ag>a;íedi-ii\eire is rákar-

eolja. ráiiNomkodja azokat a mintákat. amelNeket fonott kosárba s kasba helvez«'tl ai;>ag-

edeiiNeiii e\i*zred«'ken at megszokott. K kérdéssel iH'liaIoan és énlekesen foirlalkti/ik Júszi
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Oszkár. aMvészet és Erkölcs» cím munkájában. Idézzük, nem azért, hogy véle a fejldési

folyamat messzire elvezet útjára térjünk, de mert szükségünk van annak a megállapítá-

sára, hogy a kezdetleges ember, tehát a kezdetleges diszít mvészet is, legszívesebben

azokat a formákat alkalmazza, amelyek legeredendbb szükségleteivel vannak összefüggés-

ben s amelyekben, ennélfogva, legsibb örömét is lelte. A falusi ember, az öntudatlanul

s ösztönszeren mvészked nép elssorban azokat a díszítési elemeket alkalmazza,

amelyek valamelyes vonatkozásban vannak az foglalkozásával és az t körülvev termé-

szettel. E kezdetleges szépérzésbe — amely már nemesebb, mint az, mely csak a táplál-

kozás és a nemi vonzódás örömeibl fakad — a fejldés folyamán egyre szövevényesebb

elemek vegyülnek : szóhoz jut a fajszeretet, érvényesül a vallás szentsége, a hazafiúi érzés-

sel együtt nyilvánul meg, s talán ez a legersebben, a kenyéradó föld szeretete.

A fejldés folyamán azonban, marad minden nép mvészetében mégis valami sajá-

tosan közös vonás, ami bizonyos egységes jelleget ád minden egyes nép mvészetének.

Ez az egységesség az illet nép nemzeti jellegében gyökeredzik ; hogy ez a nemzeti jelleg

micsoda és miként kerül a mvészetbe, arról már szólottunk, — a kérdés most az : hogy

az egységes nemzeti jelleg keretében mint jut önálló és külön jelleghez egy-egy vidék

mvészete?
Az egyéni alkotó szabadság, a föltaláló, képzel és teremt er, vagy akár a csa-

pongó szeszély, nemcsak hogy egyebünnen nem fakadhat, mint az illet egyén környeze-

tébl és a környezethez fzd, a környezet költötte eszmetársulásokból, — de ami mind-

ezt irányítván, egyszersmind korlátozza is, az szintén csak a környezet. A falu pedig, —
annak az egyszer mvésznek, a népmvésznek környezete, — már elszigetelt helyzete

folytán is. sokkal maradibb, lassabban haladó, régihez ragaszkodóbb, semhogy az egyéni

szabadságot korlátok közé ne fogná, korlátok közé fogván így a közös termelést is. Ez

ád olyan önálló és külön jelleget egyes falvak s az egymásra utaltabb vidékek munkájára,

de viszont, ez akadályozza meg olyan szerencsésen, hogy egyesek hitbuzgósága, vagy

korlátozottsága eredeti jellegétl végképp megfoszthassa a népmvészetet. A célszerségi

elem is tetemesen hozzájárult, hogy a népmvészeti alkotások, bizonyos kedvezen elszigetelt

területeken, eredeti és közös jellegükljen mind máig megmaradhattak ; a mvészileg tökélet-

lenebb munkát se löki suttba a falu, ha valamelyes hasz-

nát veheti. Megóvja a parasztot a mvészi kicsapongá-

soktól a szokás is, a falu könyörtelen közízlése. Hiszen

mvészetrl, müvészkedésrl, malkotásról szó sincs a

faluban, mesterségrl van szó s az els kérdés, az els

föltétel : érti-e mesterségét az atyafi ? A többi, ami nékünk

SABVASAK, lAI.U.
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rnvés/.ef, az nékik már nsak a ráadás, a/ a hasznavehet, a jó, a rélszern holminak csak

a cifrája. A l, hogy az iga föl ne lörjc a bivaly nyakát, azután következik, hogy milyen

színes, mennyire hímes az az iga ; a f, hogy a sulyok helyesen marokra álljon a mosó-
asszony kezében. — hoyy milyen díszes, az már a szerelmes legény sziveskedése. téli id<)-

töltés, amikor a foldmíves embernek nines egyéb okosabb dolga, hát öli az idt, faricskál.

A falu egységes jelleg mvészetét a közös munkálkodás teremtette s így formálód-

Jak azok a helyi különlegességek. amely<'k azulán faliiiikiiil (inállóan. szinte függetlenül

fejldtek lovál)b. Kgy-egy házban, egy-egy udvaron találkozunk egyénibb ízléssel, találunk

változásokat, «'liéréseket, de összeütközésbe ez sem kerül soha a közös helyi felfogással.

A falvak festi voltál nyilván abban leljük, hogy jóformán mindenik falu más- és más-

milyen, ha van is raj luk helyi jelleg ; annak a falusi embernek eszeágában sincs, hogy
széju'leni akarja a természetei, viszoni, szabad fejldésében sem akadályozza s csak azt

irtja, auii valamely gazdasági szemponlból akadálylyá válik. Soha paraszt ember, például,

fát iM'ui ídlel esztétikai célból. de fáit. szabad, természetes kifejl«lésükben nem is

zavarja, urin idomítja.

Meg kell értenünk a nép alkotási ösztönének indító erit, ha mvészetét meg akar-

juk érteni. Érzéseinek a paraszt, kivált a szkszavú, a nyugodt természet, a nemesen
zárkózott magyar paraszt nehezen ád kifejezést, nem is igen tu<l hozzá, de meg, mintha

a féríiasság i-ovására menne, ugyancsak módjával árulja el azt. ami a szivében van. Kz a

bájosan naiv esetlenség nyilatkozik meg mvészi, solia ne feledjük, öntudatlanul mvészi
munkájában is. Nincs mei;hal('>bb, mint amikor a szerelmes paraszt legény egy-egy maga-
l'aragta hímes sulykon, egy-egy díszes ka|)atisztilón. egy-egy cifrázott gereblyenyélen vallja

kezíh'tleges mvészkedésével a választolt hajadoimak, hogy «szeretlek» . . . Ks éppen az

ilyen szeretettel, az ilyen érzéssel készidl holmi a le<cbecsesebb mvészi szempontból is.

Az idk folyamán sokat és nagyot változik a falu s a falu mvészele is. A templom,

a kastély, a szomszédos város, fejleszt a nép mvészetén, de aztán annál többet ári is

neki. X'egyiik Kalotaszeget. Klszomorító. siralmas az, hogy amint a falvak során közele-

díMik .legényén. Kgeresen ál Kolozsvár felé, niennyire szürkül s min<ien részében, házai-

ban, utcaajtfiiban. holmijában, viseleteben, meiuiyin' eltucatosodik a szép színes, az a

mvészi világ. Öli a város, oli a né|) mvészelél az olcsó, a rikít»>, a kófic gyáripar ;

szokásait, erkölcsét, gyönyörséges viseletét eszi a város ; a kolozsvári határban már
lialotijail is ("sak olyan tueatm<''dra temeti s nyoma sincs a bokrélás, lobogó pántlikás

tej fának a lemelben.

A városi mvészei ugyan eredetileg a falutol taiud formanyelvel, teknikát, de

csakhamar a saját szíikséglelei. saját ízlése szerint mi'xlosítja s vezet a város, - a falu

a városba jár tanulni. Szerencse, hog\ számos anyagi, hasznossági küls ok melb'ft.

a paraszt már természeténél, életmódjánál fogva is, oly konzervatív hajlandóságú,

hogy mégsem veszett ki teljesen a nép mvészetébl minden jellegzetes sajátosság.

A paraszt nem szivesen válik lueií kipr<')báll holmijától, házi s gazdasági eszközeit

nem szivesen cseréli. A város egyre új és újabb formákat vesz ál s eszel ki. — a

falu h az egyszer már elfogadót I hoz, a megszokolthoz. és legföljebb csak azl módo-
sítja, ha ferdítve is. Krdekes |>éldák vannak erre az épületdíszítésben ; Brassó vidékérl

ágazva, a Székelyföldiül, l.ovélén. Ilomorod- \lmá>ion. Karácsonyfalván. Hklándon. Ijfaluu,

Zsond)oron, Mirk\a>iaron ál, a vasúti all<irnási<r, Jlomoród-Kohalomig, valoság«)s paras/l-

barokk fejldött ki. I'.efolyással Noltak a politikai és vallási ellenlélek, ; egy-<*gy szaba-

dabb, tuiállóbb szellem faluban feltíinik valanti ersebb tehetség s elárasztja virágzásával

az egész kornyék«'l ; általában, ahol teljesebb a |iolilikai szabadság, ahol gazdasági füg-

getlenség, vallási béke van s a falu elég távol esik n városlól, olt önérzetes a paraszt, oU
megbecsidi, szereli ollh(Miál. földjét és oll bi/onyosim találunk önálló, eri'deti, ma i«»

viratr/ó népmú\é>/elre. liotry a/ eletítr*' fuvrifelb'u. olykor dúsifa/da^ alföldi falvakban

mierl ol\ ke\e«. a inú\e'«/el. erre a kejjo liei\( n Ui-re>»siik Uieu a \ala>«/l.
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\ égzetesen nagyot változtatott a falvak jellegén és jellemén, tehát

lüvészetükön is, a vasút. A XIX. század közepe óta rohamosan satnyul

nép mvészete, veszíti eredetiségét, üdeséget, bájos közvetetlenségét,

annyira, hogy ma már jóformán csak a vasúttól

messzire es helyeken lehet szó egészséges nép-

mvészetrl, de teljesen érintetlenül talán seholsem

maradt minálunk. Az összehasonlító, mívelt ízlés

híjján, de meg a kinálkozó olcsóbbság révén is, a

paraszt nem a szépet, nem a jobbat, tehát nem a

drágábbat választja a városi holmiból, hanem az

olcsóbbat, a cifrát, a feltnt, a mutatósat, tehát

a mindenféleképp hitványabbat. Az is baj volt, hogy

a múlt században akkor, amikor a falu annyira

közelebb jutott a városhoz, a városi iparmvészet

is satnya, cifra s hazug külsség volt, kopott

hagyomány, minden eredetiség nélkül. A városi módihajhászat, az idegen portéka után

való mohó kapkodás, a parvenü ízlés állhatatlansága mételyezte meg a falu tiszta leveg-

jét is, — az igazi paraszt, mvészetével együtt, szinte elpusztult tle.

Ami aránylag épen maradt, vagy megmaradt belle : a népmvészet fejldése külön-

böz vidékek szerint különböz. Vannak vidékek, ahol a falvakban ugyanazt a stilusfejldést

találjuk, mint az illet vidék városaiban ; viszont, vannak olyan vidékek, ahol máinapig

is egészen kezdetleges, valósággal srégi az építkezés, régi minden szerszám, minden holmi,

st találunk minden ismert stílustól különböz, eredeti formákat. Az egyéni találékonyság

az újabb és újabb tapasztalatokkal karöltve, hol gyorsabban, hol lassabban, de változtat-

tak a népmvészet jellegén mindenütt. Bizonyos azonban, — s ez általános törvény a nép-

mvészetben hogy a falu mvészete mérhetetlenül konzervativebb a városénál. Jellemz

erre az a századosán lassú, az a tempós átalakulás, amelynek folytán a hajdan egyetlen

helyiség parasztház több helyiségvé gyarapszik, — vannak viszont díszítési elemek,

amelyek, mint a burján, olyan pazarul lepnek el egyes vidékeket. A renaissanceot, például,

nálunk egyes helyeken megkedvelték s helyesen is alkalmazták, másutt viszont a felismer-

hetetlenségig eltorzították
;
jellemz azonban a nép teremt kedvének egészséges voltára,

hogy a parasztmvészet renaissanceában mindenütt valami sajátságos vidámság nyilat-

kozik meg, ahol színeket alkalmaz, ott valósággal tobzódik a meleg színekben s formái-

nak ötletes, merész, friss fordulataival túltesz a hamar sablonosodé polgári renaissanceon.

De hiszen a tiszta, naivul romlatlan néplélek, lehetetlen is, hogy menten ki ne érezte

volna a renaissanceból éppen a ders karaktert ; tudjuk, különben, hogy Európa összes

államai között, elsnek mi fogadtuk magunkévá az olasz renaissance-mvészetet s az, a

kastélyokból, diaílalmasan vonult le a magyar néj) mvészetébe, a pogány és keresztény,

az srégi és középkori elemek békésen keveredett, egymással pittoreszken megfér társa-

ságába. Ha nem csalódunk, ép|)en a renaissance elemek jelentkezésével egyidejleg kezd-
dik a paiaszt-otthon átalakulása, akkor lesz világosabb, kényelmesebb az otthon, akkor

kezdenek a küls díszítéssel is többet tördni ; cifrábbra faragják a gerendákat, csipkézik,

formásífják a zsindelyt, szépítik a ház homlokát, a kezdetlegesen pontozott és mereven

vonatozott rajzíjk tökéletesebb ornamentummá képzdnek ; a nyers és merev régi színek

között halovány és tört szinek jelentkeznek ; díszítenek bévül a házban is, festik a falat,

rajzosabb lesz a bútor, formásabb a házieszköz, szabad lére nyílik a i)araszt ösztönszer

<líszil kedvének. A változatosságot tetézi a mvészkedési kedvvel együtt járó versengési

hajlam, mely a közvetellen szomszédságban él, a maga szk kis világára utalt parasztban

természetszerleg még ersebben jelentkezik, mint a városi end)erben ;
egy-egy vidék

népmvészetét tanulmányozva, azt hihetnk. hogy egyes családok, szomszédos telkek, st
egyes teslvérfalvak szint*- vélekednek a mvészi feladatok legbonyolullahb. legkülönfélébb
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megoldásában. ííormadával es/olik ki :i diszítörlcmok új meg új rso|»(»rtosHá««ál. kifogy-

hatatlanok a loiiniiújításban s a s/inpa/.ailáshan. a virtuskodáslian. néha rf^'s/m a h'íir-

tetlen túlzásokig. Ezért, de még amiatt is. mert a parasztmvész*'! minden látható követ-

kezetesség és megokolható sorrend nélkid \áll<»/talfa formanyelvéi, meglehelósen bajos a

régibb emlékek korát megúlla|)ilani : a tizennyohadik s tizenkilencedik század még. néhol,

oly tisztán alkalmazza a román és gót elemeket, hogy az illeló korra esküdnék az ember.
Különben. é[)|) ebben is meglátszik az a kídönbség. amely a né|> éi-zés- és gond()lat\ilágál

annyira megkülönbözteti a városiak érzés- és gondolatvilágától. .\ városban gvorsan
múlik, hamar hal a szokás, a hazai hagyomány — s a divat pedig nem kiméli a nemzeti érzést

sem ; város és város között esekély a kídönbség a falvak között lévó ropj)ant ellenlétekhez

képest, s mindez megérzik a városi mvészeten és meg a falu mvészkcílésén. A várójá-

ban, úgyszólván, az ellentétek összeolvadása jellemzi az iparmvészetel. a falu invészelé-
ben az ellentélek fentartására fejtenek ki szívós ermegfeszífést.

De meg a faluban nines is akkora hatalma a korszellenuiek. .^zinle észii-vrth'nül

suhan el fölöttük az id. legkídonfélébb áramlataival. viszont, annál erósebben kötik

ket a faji s a hazai sajátságok. Megesik, hogy két falu közvetetlenül egymás melh'lt,

mint például Daróc és Bogártelke, két egészen kidcui világ, erkölcsben, szokásban, mvé-
szetében és viszont, egymástól távol es falvakban meglepen sok has<»idalosságra

bukkanunk, ugyancsak Kalotaszt'gben. Falun, a mvészi kedv. a szépérzék kitdégitésében

nincs akkora szerepe az anyagi helyzetnek, mini a városban, st inkáljb azt tapasztaljuk,

hogy a szegény ember több gondot fordít háza é«. holmija diszílésére. mint a í;azdaiíal»b.

Talán mert inkább megbecsüli, inkább dédelgeti azi. ami az övé. Kgy-egy vidéknek, mond-
hatnók, meg van a maga mvészi stílusa s mégis akadunk, közben-közben. olyan helysé-

gekre, ahol vagy semmi mvészei nincsen, vagy p»Mlig nieróben eltér ; vannak \ idékek.

ahol csu|)a zagvvalék, valóságos zsibvásár a ház és a i>erendezés : eífVí's helveken a U-"-

türelmetlenebb kegyelettel rzik a réiíit. Iioloti a szomszédban a ieiíinofjcrneliji kófic holmit

szerették meg.

Az építkezést, mondanunk is

föhisleges. ersen irányítják s iuíxIo-

sílják a topográfiai viszonyok, a he-

gyes, dombos vagy lapályos talaj.

V()lgv. n)ocsár. folyam, palák mind

változtál nemcsak az elhelyezkedésen,

de lermészelesen a >-liluson is. liá/

s udvar kényelmesen lerjozkedik szel

az Alfiddon : a szk Ntd^rNben be kell

érni kicsiiiNke leiekkel s egy-egy

kalolas/eiíi (dninkus telekit (például N\ai--zon) lelislele epid. nu-rl •'Zepapa. naií\apa. liu.

unoka. nei;v nemzedék akar megférni rajta, lehetleg valauMMUiyi külön, a saját födele alall:

aztán milv furfanggal kucorog a ház a sziklás hegyoldalban ! Alkalmazkodni k<ll az cü^liaj-

lati viszonvokhoz. Nedves \idéken. például Lóvéién, szint az ege»z ule.i^or laba-haz ; ahol

erós szeh'k garázdálkodnak, olt alacsonyabbra kell építeni a házat : hcLryoldalban a ifor-

díd kövek, az olvadás árja ellen kell védekeztii s aszerint húzzák a lell : a ha\as Krdel\

ben magas süveglel kell. h(»gy k(»nny<'bl>en csúszszék le róla a lio : a zord klima idlen

vastag fal. kis ablak, viszont nyiloll. s/ello> az építkezés, ahol >zelid s enyhébb az éghajlat.

A falu foglalkozásai i- a vidék jelle^'c irányítja s eszerinl alakult a tíép mvesz«'le.

Más képe van a szánlóvelo eudterek falváiiak. mas. ahol inkább állallen\«'«.zle«.Hel. crdén

míveléssel foglalkoznak : más a halászfalu, más a bányatelep képe s karaklen*. .\ fás

vidéken a fái dolgozzák fol. ahol inkább nád terem, olt a fonoll holmival mvészk«*dnek.

.\z epitauNag is, lernu'szetesen. a \idek mitisége s/erint fa. ki>. ag\ag. sar s az dielu

anvag más-ma>« metíniú\elésl. mas-más mvés/i kitalálást ko\ele|.

NY\n<;7íif-\i riioi



A paraszt nagy gyakorlati érzéke is meglátszik mvészetén. Az élet sok apró-csepr

uvomorúsáíía tanítja hasznos ügyeskedésre, nem is igen akad mvészetében olyasmi,

aminek gyakorlati hasznos volta hiányoznék. Innen van sokszor a népi dolgokon az a

példás nagy harmónia a szerkezet és az ornamentális kiképzés között. Hajlékot építvén, gondja

van családjára, jószágaira, termésére s miután minden hasznossági célnak eleget tett,

akkor s eszerint díszít csak ; a kontytet dísze elssorban füstlyuk, csak azután tet-

(jísz^ — az útszélre állított Krisztuskép elssorban a vallási szükséglet kielégítése s csak

ezután kedvtelése a mvészi ösztönnek, illetve együtt a kett : a hasznosságra és a szép-

ségre törekvés. A paraszt ersen konzervatív természetét is ezzel a gyakorlati hajlandósággal

magyaráznók
;
gyakorlati tapasztalatai alapján ragaszkodik a kipróbált, alkalmasnak bizo-

nyult holmihoz, — tévedéseit, ízléstelenségét is ez okozza, amikor a városi holmin a saját

gyakorlati szüksége szerint olykor ferdít, ormótlanul változtat. De viszont, van eset rá,

hogy a városi tucatholmit úgy átformálja a saját ízlése szerint, hogy csupa gyönyörség, —
mint például a városi köntöst a kalotaszegi fehérnép, egy-egy bútordarabot, például a fali-

órát, a kalotaszegi fest-ember.

A gyakorlatiasság, a hasznosság ily arányú érvényesülése mellett, mi hát a népmvé-

szet bája? Szépsége, igazán mvészies volta és becse miben rejlik?

Abban, hogy a nép mvészete h kifejezdése a nép legbensbb érzésének, igaz

tükrözdése jellemének, kedvének, egész életfelfogásának s amig érintetlen, addig föltét-

lenül uralkodik minden egyes alkotásán a nemzeti jelleg és megriz e jellegbl igen sokat

a legkülönfélébb hatások ellenében is. De mennyi báj rejlik naiv szinteségében, közvetet-

lenségében, keresetlenségében, abban, hogy nincs semmi mesterkélt sem a kitalálás-

ban, sem a szerkezetben, sem a kivitelben ; abban, hogy az az ösztönszerleg, öntudatlanul

mvészked paraszt önmagához h, egyénien eredeti tud lenni még akkor is, amikor már

utánoz és bámulatos egyszerséggel, szinte játszva, mert természetesen oldja meg a nehéz,

a bonyolult föladatokat is. E mesterkéletlenség mellett csudálatos egyes magyar vidék

népében a dús formaérzék s a szín tobzódó, kielégíthetetlen szeretete, — és mindez a

romlatlan, teljes egészség jegyében. Nem riad vissza a rikítóan színes, nem a túldiszíteít

holmitól; ezt megokolja az az ers nagy világítás, ami színes holmijára, köntösére, háza falára,

gazdasági eszközeire a szabadban, a napsütéses mezn, a napfényben fürd faluban árad —
s megokolja otthonában, többnyire kis ablakos házában, a félhomály ; kunt a nagy vilá-

gosság enyhít az ers színeken, bent a félhomály követeli meg a színek gazdagságát. Lám,

a parasztszobában oly harmonikus fösttt bútor mennyire rikító a városi házban I A nép-

mvészet túlzásaiban is ritkán lesz bántóvá, — valami kacagó vidámság, együgységében

is üde kedvesség árad bellük. Változatossága is megnyer, a párosat kedveli, de három

egyformát már nem szívesen csinál.

Talán mégis, legjellemzbb : színekben tobzódó öröme, az a túláradó gyönyörség,

amit az szinte, tiszta, határozott és vidám színekben lel. Valamennyi színük világít, har-

sad s oly élesen elütnek egymástól, mint kedves virágjaik a kis kertben, mint a mák. a

liliom, a tulipán, a muskátli. De a szz, a határozottan tiszta szinek ill megválasztásá-

ban és szomszédosításában mester a parasztmvész
;
példa erre viselete, a vasárnapi, köz-

napi, a lakodalmi vagy temetési köntös. A kalotaszegi nép például, színes fejkendkkel

teríti le a ravatalt, virágot szór a halottra, csupa szín, szín és szín ... és mégis, ki tudja

fejezni a gyászt, még szomorúbban, mintha minden fekete volna. Szines a temeti fej fa,

olyik helyt szines pántlika, szines keszken lobog a sír fölött — és mennyivel hangulato-

sabb, mennyivel temetbb ez a temet a mi városi sírkertjeinknél !

Kedve, mondjuk hangulata, teljes mértékben érvényesíil munkáján, a vallásos érzés

révén nyilvánuló erkölcsi tartalmával együtt. A ház homlokára, a kapu fölé, a ládára, a

cserépedényekre került jámbor mondás szívbl, hitbl s meggyzdésbl fakad
;
templo-

mát nem a parádé kedvéért diszesíli, Teremtjének hálálkodik, hitet vall véle, nem pusz-

tán imádkozó hely az, igazán Isten házának tekinti. Lelkének nemes egyszersége azon-
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ban semmi botránkozlatót sem talál abban, hogy keresztény vallási szimbólumokkal kever-

jen régi pogány jelvv'nyeket, meg hazafias és históriai jelvényeket. — hisz a milyen gyakran

s kedvtelve alkalmazza a nemzeti címert, ép úgy megtri kanesóin, varrottas kendin a két-

fej sast. Nyilván valami régi susztertalléron, a négykrajcároson lát! a. Iiiszcn az lorgolt

parasztkézen legtöbbet. — s megtetszett néki a kétfej madár, mert loiMUHsualv. alkalmas

díszítési motívumnak találta. Mennyi kölcsönzött elem van a régi ccniczes pogácsa^)

mintákon, — de lám azt is a magáévá teszi, megtoldja valami magyarossal, ha ugyan az

egészei nem maga eszeli ki, mint a régi bánfly-hunyadi pogácsások (1).

Az életbl, közvetetten környezetébl legszívesebben azt válogatja, ami eleven, friss

és ders. Kedvtelve foglalkozik önmagával, hétköznapi dolgát végezvén, vagy ünneplben.

Az asszonyt magyarosan megbecsüli mvészetében is. Osi nagy témái : a szülelés, a szere-

lem, a házasság és a halál. — képzeletét legkivált a szerelem foglalkoztatja s leleményes-

sége kifogyhatatlan az erre vonatkozó díszítési motívumok kitalálásában. Díszítési elemek-

kel szolgálnak néki meséi, mondái, st babonája is, de a legtöbbel mégis magától a

természettl kapja. A tájkép iránt semmi érzéke nincsen, vagy legalább is igen kevés,

akár csak a régi klasszikus mvészetnek, de szereti a növényzetet, az állatot, ezeket jól

megértve, ügyesen, a legnemesebb egyszersítésig, stilizálja is. Szereli az írást, a bött,

az ötvenes években még falapocskára vésett, úgynevezett ábécés tábláról tanult bött a

gyerek nép s e táblákat egy-egy értelmes földmíves faragta (2). A kivijeiben nyers, durva,

de ez, nem ritkán, hozzájárul alkotása monumentáhs voltához s er van munkájában akkor

is. amikor meglepen finom és könny.
Különben, aki szeretettel keresi a nép mvészetét s igazán meg is akarja érteni, az

ne méregessen az ismert mvészi mértékekkel és ne akarjon mvészet histórai szabályok

szerint eligazodni. A népmvészetben hasztalan keresgélünk olyan memlékek után,

amelyekbl rendszeresen korszakokai állapíthatnánk meg, hasztalan nyomozunk olyan

malkotásokat, amelyek paragrafusozható széptani törvényekkel szolgálnának ; itt, esetleg,

a legkezdetlegesebb teknikával alkotott valaki igazán mvészit s viszont, éppen az a

haszontalan, ami képzelt eljárással és tudatos mgonddal készült. Példa erre akárhány

fafaragó iskolában elrontott, kaptára szoktatott parasztlehetség.

Tehát, hogyan keressük a népmvészetet, hol és mit keressünk?

Nem képet, nem szobrot s nem díszépüleleket keresünk, — aki így fogja föl a dolgot

ÁBár,í;S TÁBLA, KIS-PF.TBIBÖL. (2)

(K<-t»zeres UIkhvJiIiÍIi's ,)
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akár elimliilii.i a/. <'r«lbf'. hotcy valaiiii'lvik faáiiun prldáiil rjjv \ rlas(ni«'/.-kr|trf Irljen.

\eni ííry. Kls/.<»r is. r/. a s/ó. luvrs/rl. isincrcllrii a raliil>aii : ahol már müvrs/.ctel cnih--

^etiick. (xla l»«' se mcnirmk. oll már a városi hatás i^^ará/dálkodik. A lassan órió sárvásárí

örcií molnár, |>t'Máiil. iirazáii istrtiadla mvész, ládái, dis/.cschln't. sriiki <r\u piniráll. iskolát

alapilotl. Iaiiil\aii\ ai v;iimak a vidi-kcri. — de azért ö csak az oití; molnár, aki csupán

akkor szedi idt- a foslrki'!. akkoi- lial»r;d t'félévol. amikoi- nini-» viz a malom kcrrkcrr. Mo^-

liánlatiá. aki mnvrsziM'k m-vcznc. mert nrki nn'ií van a ma^a hocsídeh-s mrslcix'íír.

Tipns az itvi'íi s bizonyosra vehctjnk. aháiiN ii^azi magyar paraszt múvt-sz. szakasztolt

ilyen az. valamennyi.

.\ hánll'y-lninyadi orszá^íúton. ket-haroin nyíllov«''snyire onnét, alnd a nyái-szói forduló

a sárvásári alszeí/lie torkollik, a szelídz«dd tehéidiajtó aljában a vén malom, a lassan örló

öre^ molnár. Maria bácsi malma. S/emkozt véle, ott messze, a zordományos N'le^yásza.

amelyen a kis barmát mar naíj-y hó niéif akkor is. amikor a völgyben hathet«'s az aszály :

a malom mo^-olt hullámos, nairy kopasz hál húzódik, itt-ott néhány be^yótrynll apróbb

halom, pázsilos szónvetf a horpáesos oldalakon s a malom elölt sejmikes. rot»-yinás kis

lapály, i-sak akkora, hotry elnyújtozhassek e<^y es«>ppet a malom ^alja mo;,'é az a kis viz,

ann'lyik minden lanifyosabb szellöcske elöl a rö^ök alá bii\ik — és olyankor áll a mnloni.

Sokszor áll a malom. A malom szeifellelénél. a'tájt. ahonnét a víz es«>rdul a kerékre:

néhány kris, néhány l'üz és e^ész berek koki'ii>bokor. nie^ sok aesalapu. sok keserrdajtu.

mindenlele terebélyes lapu és sás és hanga, meg sujoni. meg részegvirág — egy maroknyi

paradiísom az oll. (dyan vad és olyan szép é< ri<r\ el lehel bújni benn-, hoi^y <;/inle keresi

az end»er a lát, amel\ról olyan kívá-

natos gránál|>ómával kinalla .\dámot

az aszszony, Kva. Soha m\év/iiek -^

\alobb környezet I

Amikor odakerullunk. belek óta

járlunk már akktu' nie«.v/cloldon. is-

meretlen világban, annál messzebb

levben, annál i>>me|-elleiiebb löldun.

mei-| lii»z idehaza Nan. - nepmú\é-

szetet kerestünk. K« talalluidx. iilon

útl'elen : lapo-nak rajla. Aliií ií.\o/lidx

fisszeszedtú, kivált a/on a vidéken. |•,•^

amint bzc<legeltük : mindeidele, mind- II MII \ NVMirKI. \Z •olll «, \lii|,\ AK ' M M M \. •« M«\ \hÁHT. (3»
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untalan az öreg molnárt emlegette a nép

nékünk. Már vagy öt-hat szomszédos faluban,

ami legszebbet találtunk, azt az öreg molnár

((tsinálta». Az apró fatemplomokba a ((sótár-

kirakó))-ra, kátédra koszorújára, a pap székére,

kórus elejére, az úrasztalára, a «menyegzet))-re

bokrétát az öreg molnár föstött — (camikor

még pápaszemre nem szorult)). A leghelyesebb

menyasszonyládákat ö pingálta «gyöngyszín

fdre sárga meg piros gyorgyinávab), padszé-

ket, szegellet-tékát, cifra szuszinkot tle vitt

új fészkébe az új pár, tulipántos reng böl-

cst is ö tselekedett az újszülött kis kalotai

tatárnak.

Ahány szerelmes legény a vidéken, fél-

század óta a malomba ballag le :

— Mónár bácsi, a jó Atya is megáldja

kigyelmedet, sulyok kéne nékem, ersen hí-

mes ! Úgyis áll a malom.
— Ki a szeretd, te ? — kérdezte az öreg

molnár, mert aszondják, örökké olyan éle-

medett volt.

— Péntek Gyugyi György lánya, a Kisó, —
vallotta a legény.

— No, az ! . . . Járt ü is már errefele.

Tudom, a kéket kedveli.

— Azt a', a kéket! A páváskéket. De egy szív is légyen a sulykon, mónár bácsi, drágám!

— Lesz. Madtr is lesz. Páros galamb. Szombat estére idenézhetsz. Ha addig meg

KALOTASZEGI MALOMRÉSZLET.

indul a malom.
— Adhatna már a jó Atya

KALOTASZEfW MALOMRESZLET

egy kicsiny est, — sóhajt a legény s halad, dolgára.

Szombat estére, — mert hogy mindig az

égen volt az ((áldott)) (így hívják a kalota-

szegiek a napot) s es nem hullván, a malom

se indult meg, — kész a sulyok, gyönyör hí-

mes, szív is van rajta, páros galamb is. rzi

is majd Kisó, a Péntek Gyugyi György leánya,

csak húsvéti gúnyát sulykol véle ;
és rzi

majdan a leánya is, ha egyszer odáig segélte

ket a jó Atya.

így készül a hímes vetél, így a cifra

vászonfeszít, a csillagos csüU, a példás orsó-

fogó, a díszes karikó és így a szépséges kapa-

tisztító, aminél nem gyönyörbb a fecskefarkú

pillangó se. Valamennyi az öreg molnár ki-

találása és tselekvé mindet, mialatt állott a

malom. Jó félszázad óta, nem fakadt szerelem

azon a környéken, hogy ne az munkája

révén történt volna a szerelmi vallomás. Keze-

nyomát hány leány csókolgatta titokban !

Hánynak a könyje perdült a mónár bácsi

páros galambjára !
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Csak neki nem akadt, egy jó fél-

századon át, párja. Néki noin vallotta l)o

soha egyetlen hajadon se, hogy milyen szint

szeret. Öreg lett. [jápaszeinn* szorult. Akkor
történt, — most négy í'sztendeje — hog\

valahonnan a \ legyásza aljából egy formás

fehcrnép került a malomba, egy oláh h'ány ;

az mosott az öreg mvészre, az almás húst,

az egreses levet az IV./le néki és amikor
egy kis leánykájuk lett. feleségül vette t
az öreg molnár.

Nyárszón mesélték nékünk :

— Lassan rölt az öreg, de már most

csordultig a boldogsága. Az országútra kiál-

lana a gyerekil nuitogatni! .\ falai kf-nyerct is

megmézeli aimak a kis cselédnek... Mán pin-

gálja a menyasszonyi ládát is néki. Még nincs

három esztend-, mán szedegeti össze néki

a négynyüstös le|)('dket, varrottas hajtással.

Az asszonynak is patyolat sora van nála...

Mindezt íudluk már az oregi'l. amikor beállitollunk hozzá a maiondia.

(ioruyeill, sz ember, galyaszárban : lisztes abújbtdéi) a halán, az is esupa kopott, fol-

tozutlan ahol rongyos. Ott üldögélt a malom kó|)adszemöldökén, nézte, hogy matat elölte

a földön egy tömzsi kis leány. Mint a nagyiils vén fz. amelyet megviselt száz tél. száz

nyár s csak a háncsa maradi a lr/sébl, úiíy görnyedt az öreg mvész a fold felé. A be-

rekbl behallatszott a menyecske kacagása.

Semmi, de egy csorba kancs(') s<' volt a malondiázban, ami mü\eszi h'tl volna. Kg>

faszilánk se himes, a rúd mezítelenül nyújtózott a mennyegzet alatt, dágyflül-valói) nem

lógott a nyoszolya végén, «rúdra-való)) kendk nem vidáunlollak a lustos falat. Az asz-

talon künl hentergett a megszegett kenyér s egy tányér túró körül tenger légy gaz«lalkodoll.

Hát ez annak a mvésznek az otthona, akit hat falu min»len szép holmija emleget?

— Nincs énnékem semmim. — mondotta az öreg — esak ez a kis eseleileui ! K/ az

enyim I
— és a kis leány fejét simogatta.

— I)e valami himes holmi csak akad.' \ alami fost öt t.' Kigyelmed. a ki ann>i szépei

csinált ? !

Vállat vont. Nincs semmim.
- No öreg, álljon ki a malom elé. Ili

a fotografáló masina, levesszük.

- Kepei is kapok? kérdezle egés/en

nekiliatalodva.

— Hogyne !

.Sietett a sznszinkhoz s nyomban (dloz-

telni ke/flle a kis leányi. Magával nem tö-

rdött.

— Úgy vegyenek le. konyörg()m. hog\

ez a gyen'k az ölemben legy<>n,

— Hát az assziuiNl, a feleségit ?

— Ne bántsuk, mas dolga \aii annak.

T.dán nines is itlhon.

Kiull a malom ele. Mintha a/ o/ouvi/-

liol uieuleiie, úg_\ olelle a/l a g\ereke|.

<^:

\ sÁRVÁSÁKI MAIOM.
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— Aztán, könyörgöm, lássék azon a képen jól, hogy az enyém ez az apróság.

— A kendé biz' az, mónár bácsi, a kendé ! — szólt egy legény, mert hírünkre oda-

szállingóztak a malom elé többen s csudálták a fényes masinát, akiben egy picurka

plajbász van és az egyszeribe lerajzolja azt, aki a masina szeme elé áll.

Egy tempós szavú öregebb gazda is biztatta a mónár bácsit :

— A kigyelmedé I . . . Há'szen a nagy tz után is, a cinteremben, szinte karácsony-

tájt hányt virágot a kurátor barackfája. Csuda vót, de hát kigyelmeddel szintúgy eshete

csuda, amilyen jó vén fa kigyelmed, mónár bácsi.

Az öreg molnár bólintott, s nékem mondta, még egyre ölelve a gyereket :

— Hej. uram I Gyönyör mesterség is ez a magiké. Képet csinálnak, rajzolnak, meg
írnak. Meg az is ilyen csudálatos szép, aki épít... De jó is volt régen, a mikor én is

ilyenformát próbálgattam. A jó Atya bocsássa meg, szint' örültem, amikor álla a malom,

hogy akkor a föstékkel, meg a nyiszoróval foglalatoskodhattam. Elmúlt. .. Hej, csak én

még egy csöppet megifjodhatnék, uram !

— Pingálni szeretne, öregem, ugy-e?

Csöndesen csóválta fejét : nem a' ! dehogy pingálna !

— Csak addig szeretnék még itt lenni, amíg ez a gyerek konty alá kerül . .

.

ismét hallatszott a berekbl a menyecske kacagása. És az öreg molnár kézenfogta

a kis leányt, mintha attól tartott volna, hogy elszalad mellle.

A malom eltt, a tornácon lógott a laskanyújtó, meg egy kis dagasztótekn. A tekn
kampóján lógott egy pápaszem. Mosolyogva kérdeztem :

— Xo bizony, öregem, nem igen szorul még kigyelmed pápaszemre, ha így kunt

szárogatja a tornácon ?

— ,Jó helyt van az ott, mert nem jó mindent meglátni nékem. De képet azért küldjön

majd a tekintetes úrfi !

Kisért bennünket az országútig, kézen vezetve a leánykát. Aztán így búcsúzott

:

— Szerencsés találkozást adjon a jó Atya !

Ölbe vette a gyereket s úgy ballagott vissza a malomba, az öreg mvész. Mi pedig

haladtunk tovább, népmvészetet keresni.

Úgy, ahogy együtt haladunk olvasóinkkal ezután.

Szemügyre vesszük a falu fekvését, kazlat, boglyát, a kalangyákat a falu határában,

a küls kertelést ; szóba állunk itt-ott egy-egy tipikus alakkal, megismerkedünk termé-

szetével, eszejárásával, kikérdezgetjük a dolga fell, aztán sorra járunk a faluban tem-

plomot, házat, temett, megnézünk minden apróságot, ami mind arravaló, hogy szeretetét,

szépérzését, ösztönszer díszít és alkotó kedvét töltse rajtuk a magyar ember, anélkül,

hogy a mvészet eszeágában is volna.

KAI.OTASZKfíl |ikmekai,a\<;yak,
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A tOLKtlAHíTT TKHLLLI lEHKKFK.

tL Kalol.'i és a Körös völi^yóhcn. a jjvaliii havasok, a N'lcsrvásza ós a Meszes heg^ység

közöli fekszik : Báiilív-Hunyad (nagyközségi, de a nép vámsnak hívjaV Sárvásár. Nyárszó,

Kalota Szenl Király. Zentelke, Magyaró Kereke. Ketesd. Magyar Bikal. Körösfö. Damos, Jákó-

telke. Zsohdk. Dan'ic. Boiíárlelke. Magyar N'alkó. Sztána (EszlánaV Kis Pefri. Natry Pelri. Kis

Kapus, Nagy Kapus. Magyar (iyer \'ásárlicly. Farnos. Nagy Almás. Báhony. Magyar (ly<'rö

Monoslor. Inaklelke, Tre, V'ista. Méra. Szursák. Makó, Rács. Magyar Nádas (ahol már
egy szem magyar sincsen). Egeres, .fegenye. harminrnégy falu. a melyi-kel a végzett

kulalás sorrendjében sorollunk idé. s ezt hívják Kalota^/rgnck. Ili el. s<ik hajjal, sok küz-

ködéssel. dolgozik ernyedetlenid s magyarságához h vagy tizenkilenc-húszezer magyar.

\ falvak, festi szép kis falvak, löhhnyire |)atak melleit, hegy láhánál. a mélyehh

völgykatlatiok lapályáu fekszrnek. Mert a magyarság nem vonul fol állatjaival a hegyi

legelkre, de kikeresi a völgyhen a legmélyehh. leglermhii lapályt s ott él. foldmividés-

bl. .\ falvak nincsenek távol t'gyn)áslól s a nép egységes magyar szigel a környez oláh

tengerben : a tenger ers. f«'nyegrt hullámverése szímtelen ostromolja a szigetel, eddig

nem birl vélt-, de jia nem gondoskodunk kalotaszegi vénünkrl, ha anyaiéi szonuitraltalá-

sukhan segilségiikre nem sieluid\. majd s»'i;íl rajtuk, mert rászondnak. a s/.oriraluiasan

szervezked oláh tkr é> annak mi adjuk meg az árát. k«'Sfi'V('>«cM. Ilar nrm/flí cr/é-

sük épségében kelrlkt'dui egyrlr." nims okunk, de azt nu'rnk állítani. Iio^^n niai^yar vol-

tukban, ilyen cptui. fleg csak külii. jellemz, ket mimieu másliM uieirkulmdio/lel

mvészetük segítségével maradhattak \\u'\s. < bi/(Uiy mái- saluyul. minlik. Ne-"/ ;i iiep

mvészete kiru'ses Kalotaszegben is.

Hogy honnan s mint kendt ide e/ a maroknyi matryar. ez a/ istenáldott, lehetséges,

kedves, gyíuiycir nép. kik V(dlak az els l»'le|M'dk. s ludyiikbe. vagy hozzájuk, kik kend-

tek a/ulán. írás. okmány, históriai bizonyosság hiján nem tudjuk. H»'szelik. sz<»hauyomán\

hogy elébb román, majd szász telepek vtdtak itt s maradi is nyonui ilyesminek, imill

íunoll : ,1 magyar ajkú lako-^ság eretlelérl hármas a vélemeiiN : nuitr^ar. s/ekely é> lalar

származási emletjelnek. Néhai .Iaid\<> .láims dr., a magyar néprajzi tudomány i'gukels

mesten*. akimdx alapvel becses munkája (Kalotaszeg Magyar Népe) nyomán igaz«»dlunk

e vidéken. egyel bizoiiNosan megállapíloll. azt. hogy ujabb érkezés talár elení csak-

ugyan keverdött a tor/slakosságba. de hogy az a lorzslako^ság mi voll. mag\ar vagy

székely, az bizonytalan. A uépéh'tben, szokásokban, hagyományokban s a uep mvészeié-

ben is ers székcdy é> matívar nyomokra bukkanhatunk.

A kalotaszegi magyarság foldmivelésstd foglalko/ik; amikor a uuinka dandárja vagyon,

ember, asszony, kiuil serénykedik a foldon. A matía^abb fekvés, a zordabb éghajlat miatt

Miiluni/iiii ItriKÓ: A iiingynr •i«'j> múf^mrlr I



KALOTA-SZENT-KIRÁLY FALUBÓL.

a gabona itt késbb érik, mint az Alföldön, a nép hát kimegyen a Királyhágón túli

Magyarországba is, nyári munkára, ahogy k mondják, ((takarni)). A földmívelés mellett

a férfinép javarésze mesterséghez is ért
;
Inaktelkén a fél falu varga s van sok darócvarró

is. Jákótelkén sok jó szalma-kalap készül, a magyar-gyermonostori gyontáros ládáknak

nagy a híre, jMagyar-Valkón a díszített cserépedényhez értenek, a bánffyhunyadi szcsök

s fazekasok ma is ügyesen dolgoznak, de harminc-negyven évvel ezeltt még nagyon

híresek voltak Erdélyben. Ritka az olyan kalotaszegi gazda, aki ne maga készítené gazda-

sági eszközeit, a díszít faragáshoz meg a legtöbb ember tud. Antal István János, Magyar-

Bikaion, mint haliam, majd meg láttam is, maga eszelt ki egy ekét. (8., 9.)

Sokat küzködtem, — beszélte, — az ódalos födémen, mindegyre eltaszigált a ren-

des eke nem birtam fölvágni. Tusakodtam, hogy találjak ki valami helyeset. Ehun e' !

Ennek kormánya, ködöké, szarva, gerendéje fábul vagyon, de azér' azóta, amióta evvel

járom a fdet, négyszer annyit terem. Egy barázdán jár, két kormánya van s három szarva,

nem kett, mint a kerül ekének. Lapis vas is kett benne, hosszú vas is kett. Egyik

fele mindig hever. De bezzeg a hangadülön, a berekai dln, meg a csügeti dlben,

nincs ennek párja I

Antal István János csUt is talált ki, kerekeset, olyat, hogy a fonalat maga viszi

tol a vetkaróra. Csinált kicsi hordót is, olyat, hogy háromféle ital megyén beléje. Búto-

rát asztalát, székeit, fali tékáját maga csinálja, — ((amikor ráér ideje van))— , házán a díszes

oromfal, a szép kisajtó az munkája s mivel hogy a kék színt kedveli, ajtaját, ablakát

kékre fö'stötte s a szokásos minium piros helyett kékkel vannak szegélyezve kályha csempéi is.

— Nagy mester kigyelmed !

— Nem is nyugszom addig, amíg egy dúdoló masinát nem csinálok !
— fogadkozott

az öreg magyar, mosolyogva. Mert hogy fonográffal is jártak már a fabdDan az urak,

nótát szedtek s az a masina nem hagy néki nyugtot azóta.

Ugyancsak magyar-bikah földmíves ember Kozma Kis György (10, 11). Ö faragja,

fösti a temetbe a fejfákat, tud, ha kell, száz fajtát is, csak ráérjen; himes széket is tud.

— Hát a templomot meg tudná csinálni, kigyelmed, kicsiben? Úgy, hogy magamnak

elvihessem?

— Csak ráérjek.

— Hát egy bikali házat, csrrel, óllal?

— Kerítés, meg leveles kapu, meg ucc'ajtó is lesz hozzá, csak ráérjek.

Meg is csinálta.

Hát a ketesdi ezermester (12), Kis Lrinc Ferk I Házukat apja. Kis István Ferk

építette, pedig tud mindenhez. Fiatal legénykorában becsukták, mert féktelen ügyes-

ségében hamis pénzt is próbált csinálni, de amióta kiszaliudnlt s hazakeríilt, nincs a faluban



ANTAL ISTVÁN JÁNOS MAG AKITALÁLÁSÚ (iÓDALOS EK KJE') MAGYAR-BIKALRÓL. (8, 9)

munkásíibb, böcsületesebb ember. (A tiszteletes úrtól tudora, Elek Lajostól, akinél neme-

sebb, áldottabb népapját képzelni sem lehet.) .\csmunkát még apjától tanult s aztán a

többit : aszlalosságot, es/.lergályosságot. lakatos mesterségét, gépkovácsságot, órás mester-

séget. Csupa íigyesség. ötlet és lurlang ; kezdve a magakieszelte köríurészeló masinától,

kezdve a hátultölt puskától a muzsikáló óráig, csinál ó mindent ; a télen kerekes mester-

séget tanult hat hétig. Hunyadon, ott egy vándorszínésztl cserélt egy szopós malacéri

egy rozoga vén eisensslatli W'eltz-lele órát. csinált rá mutat<')t marhacsonlból, a szerkezetét

is úgy kigyógyilotla, hogy vígan jár és muzsikál a régi óra. Most egy lotogralaló masinát

szerkeszt magának. Házán is diszít, javít szüntelen ; verset a kapu fóliájára. (aÉdes rózsám

Mait jársz Engem lám Szivedbe zársz Eu is mikor Ara járok N'eled szívbl niskurálloki)).

hóiiaj)niulatól a falra (Ezen Ibuiap mulatót Epílelte Kis Lrinc. Ketesden), okos kilincset ;

haragudott, hogy a tornácajl(')t iMiinicir.vic nyílva hagyogatják, hat két ócska kaszavasból

olyan rugót cselekedett hozzá, hogy mar niosi nem marad nyitva. I»ecsukódik magától :

bútorát készili, kályhát is maga rak magának. — múludye a házvégében, valóságos

csudakamra. Hogy ízlésén nuit a fudákosság, a sok imitt-amott ellesett s összekevert forma

sem válik hasznára annak, amit még szebbnek akar, az bizonyos, de jellemz példája a

kalotaszegi magyar i|)armüvészi készségének, sokszer genialilásátjak.

Kii/M\ Kis (.VdiK.V lAllAC.TA I ÜJIÁK. MAtl V\ M- lU K V LHül.. UHi
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\'agy Körösion (13), mennyi mvészi készség Péntek Gyugyi Györgyben ! Faragó

földmíves, is, amikor ráér. Ez a család példája a kalotaszegi fajmagyarnak, a böcsületes-

ségnek, józanságnak, szorgalomnak. Anyja, (a bonya, a nagyanya) 78 éves, de ma nincs itt-

hon, oda van aratni, apja, Péntek Ferenc Gyugyi (a bopa, a nagyapa) 85 éves, — mialatt

fiát várjuk haza a mezrl, beszéli, a napon üldögélve:
—

• Nem nékem, tekintetes úrfi lelkem, soha se

pipa, se szivar nem volt a számban, részeg se voltam

én soha. Szegény fiú voltam, de nem aféle torha. Ami
kaszáló, szántó, magam szereztem. Hát úgy, hogy húsz-

harminc ökröt hajtottam Váradra, Gyulára, Debrecenbe,

hála a jó Atyának, jól ment a kereset. Negyvennyolc-

ban vettem az asszonyt, jól jártam véle is. Egyik

szemével mindig pislantott rám az Isten. Elég a'!

A templom menyegzeten is csukva van a nap fél-

szeme, mert ha mind a kettt kinyitná, elperzselné a

világot. Napszámra, istállóm, so'se voltam . . . Ilyen

deckapádimentumos ház nincs is több a faluban. Volt

egy pap testvérünk, attól is maradt egy szekrény, de

a fösték lekopott róla nyolcvan esztend alatt. Az

asszony ládája, szép körtés. Negyvennyolcban készült

az is . . . Nagy baj e' nékem, tekintetes úrfi lelkem,

hogy nem hallok. A nyolcvanöt esztend sok lármája

maradt csak meg a fülemben. Meg az is nagy baj,

hogy nem mehetek már én kévekötni. Megyén a fiam.

Hanem azér' ersen jó kut ez itt ni, ebbl nem fogy el

a víz. Az ember nem ilyen.

A fia, hazakerülvén, megmutogatta, mivel fog-

lalatoskodik télen, amikor ráér. Csinál díszes osztovátát

bükkfából, hímes guzsalyszéket s fonókereket
;
gereb-

lyét, kaszanyelet, kaszaktokot iharfából, karosszéket,

zsámolyt, ostornyelet, sulykot, vetélt, gyertyatartót,

pakulár poharat, mind hímeset s mind másmilyet
;

tud a járomhoz, amin a rúdf, a bélfák, még a járom-

szög is gazdagon hímes és föstve is van.

Hires nagy faragó volt Kis-Petriben a biró apja :

Tulogdi István Tasnádi, ábécés táblát (2) is faragott

az oskolás gyerekeknek a negyvenes években, mert

akkor még nem könyvbl tanulták a bött, — zsótár-

szorítót (285) is csinált a templomnak.

— Bíz kifaragott volna akar egy embert is, —
magyarázza a fia, — de azt nem merte.

— Miért?

— Azér', — mondja a csizmadia, Simon .János

Tódás, — mer' akit leképelnek, meghal az abban az

esztendben. Lám a magyaró-kereki országúton a kovács, Böndi Andris Kormos házára,

a ház homlokára odacselekedte a kovács képit a sógora, Ijjefalvi .János az ács, amint a

vasat veri. Üe nem is adok egy esztendt a Kormosnak !

A magyar-gyerovása rhelyi faragó földmíves, Káló Pisti Fogadós, iKivezetes kasza-

nyeleket tud. csak éppí>n hogy a két kaszamankó jó kézbeillen sima rajta, a többi, bámu-
latos, szinte monumentális összhangban, hímes.

Dicsérjük, hogy szépi

KOZMA KIS GYÖRGY FARAGÓ FÖLDMÍVES

M. BIKALON. (11)

KIS LRINC FERKO EZERMESTER.

(kETESD.J (12)



— Hogy szép-e ? : . . . Az, uram,

hogy példásabb vágású kasza nincs a

világon. Erre álclomásl lehet inni I

Egy formás karosszéket is lát-

tunk nála.

Pendelyes gyerekkoromban, a

mikor marha után jártam (legeltetni),

akkor hajlítottam hozzá egy ágat az

'•rdö aljában; úgy ntt az az ág tizen-

hat esztendeig. Most négy esztendeje

vágtam le. görbe székhátának.

liatisz Bandi Feri, szintén V'ásár-

iielyf, mestere a kalántarlóknak s lia

nagyon kérik, lejlat is farag a teme-

tbe, - a jó embereinek ingyen, Isten meg-

áldjáért. Az a|>ja jeles é[)it volt, réíícn.

amikor méjí frész nem volt a faluban s

csak úgy fejszével készídt az egész ház.

Szebb is volt az! Nem olyan etryt'nc

görbe, ott is, ahogy az Isten cifrázla.

Akad a hímes uc'ajtónak is mestere, rendesen núiidcn fahiban. vntíy jön a sógor,

koma, segíteni, kalákába, akár a tizedik faluból.

Darócon gyönyören farag a legénység, de Boju^ártelkén mégis b'^jtobb a hímes orsó-

n<*hezílö kai'ikó, a tívonyor ka[>alis/,til(). a pél<!á>^ sulyok; mester az ilyen nuuikában

Nagy Marci István, meg Alljcrt .lános Marci, aki a Kovács .János kapuzábéjára kilara^'oll

egy legényt, meg e<;y leányt is. Ezermester, Nagy-.Mmáson, Varga Márton Mihók is,

még {>edi^ a javából.

Sárvásárt ház ali^ akad. lii>iíy valami uives/il ne lelnénk lieiuK-; a hímes uc'ajl(')k,

a hímes vetélk és vászonfeszítk hazája

PKNTKK FKRENC GYUGYI, ÖREG FARAGÓ, KÖRÖSKÖN. (1.1)

mint ma. .\ gerenda tormásabb, itt is

ez. Van ilyen kincse min<len lehérné[)iick,

vagy legalább is volt, amíg el nem mis-

másolta valakií. A kurátor. Balázs Ferenc

Mátyás, ess idben, amikor beszorul a

liazba a foldmíves. szeret föstögelni s ta-

karos velélket, meg vászonfeszítket farag

bükkfából; gyrtartól, kiiu^ses szuszékot

('2t)5), meg tükörrániát is csinált a lányok-

nak, amikor íialal volt; a tornácláb fa-

gond)ját s ez talán az si bálványfának

visszajáró endéke (182), -- kifaragta em-

berfejnek, «ki is föstötlem Iájnul, piro-.

volt az orcája, bajsza, *<zeiue fekete, a haja

szke, de eccer szénát csinálni volluidv. a

^•yerekek nekiálllak illhon bicsokkal, le-

farai,'lák.)) I'orinás a liá/ában minden ; a

lornáckarfa ki van csipkézvi', a bútora

hímes, díszes a villalarló, a kanállartó, a

kis pad szélire lortuicol húzott, hogy le

ne kívánkozzék a vizes kancsó. Nem is

titkolja : <(\iní-s a'házban -enimi. amit ne

ma^am csináltam v('m"!>i

C$
.\

rapubAlvány, vistán. (iiÁzftnzó riitya.)
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így járhatunk í'aluról falura, majd mindenütt találunk mvészkedö földmívest; a

kézvonópad s valami kis faragómhely-féle kunt a csrben és a gazda télvízidején,

vagy amikor sokat pityereg az ég, nyiszoróval foglalatoskodik, kicifrázza még a faragó

szerszámjai nyelét is. a kantahordó rudat is. mint például Lukács János Pese, Hunya-
don C-'^^)-

Szerelmesek a színbe, férfi s asszony egyaránt. Vasárnap: lemplomozás idején, mintha

tulipános virágerd vonulna ki a templomajtón. Amilyen színtelen, szinte komor viseletében

például a székelynép, olyan friss, üde, szines a kalotaszegi és ilyen a karaktere is. A kék,

a piros, a sárga, a zöld csak úgy virít a falukban, az els háztól a temetig, de maga a

temet is. A városból került, tucatmódra, csúf piszkossárga színre mázolt bútort meg nem
tri, mihelyt hazavitte, élénkít rajta, ha egyébként nem, besávozza feketével, hogy cctig-

rises)) legyen. Például Kelemen István, a hunyadi földmíves, a bikali erdn járt a minap,

lábát csúnyán feltörte a csizma; a sebre mokányszurkot (fenygyantát) rakott s most,

amíg a lába gyógyul, idehaza pingálgat tuhpánt, meg nemzeti címert a tornáckarfára.

A virágos tornácon a leány alig látszik, olyan színes, olyan virág is, a virágok közt.

Piros a csizmája is, de még arra is tulipán van varrva, zöld selyemmel. Színes, vidám a

házban bévül is. minden; piros vagy zöld a kis ablak függönye, míniumos a zöld kályha

minden eresztéke, színes díszítés kancsók a fogason, piros és kék varrású kendk a rúdon,

piros és kék varrású a párnahajtás. Hogy a viselet mily szépségesen színes, azt leírni

nem lehet, azt csak a föstött kép sejteti. Ahány forduló, megannyi színes kép a vidék is;

távolban a hegyek tengerkék párázatába olvadnak a meleg zöldek, közelben a kalászossárga

táblák, a ház ablakokban, a kis kertekben a száz színváltozatban virító janistor (borsó-

virág, szagos bükköny), fekete, lila, piros, sárga mályva, patkonca-virág, szalmarózsa,

bazsarózsa, szekf, viola, liliom, engemnefelejts, gyorgyina, rezeda, isziók, kabós, német
szekf, nevendula, bécsi cifrus, csíkos f, felfújó . . . Gere György Csepe, a köszvényes

magyarókereki csizmadia tanított a virágnevekre.

— }tiev elkeresztel ez a nép, uram, mindent. Lám magam is, hogy jutottam a Csepe

névhez? Apósom, Tamás János, kunt vala a mezn. Egy kótya, afajta félesz, elkajátja:

((Siessenek haza kigyelmetek, mer' csepe az ess!)) Jót kacagtak a csepe szón s rajtunk

maradt, nem a kótyán, de Tamás Jánosékon. Hogy aztán én, Gere György, elvevém Tamás
János Csepe leányát, véle kaptam a Csepe nevet.

A fakult színt nem szeretik. Például az ingvállon, amikor a téglapiros fejt a mosások

után színt vált s lilásba játszva, a nyakon lév gránáttal modernül szép harmóniába jut,

azt k már nem kedvelik, bár nem vetik el, mert ragaszkodnak a sérült, használt holmihoz,

megb csiUik, mint a kiszolgált állatot.

Damoson fst Vince János Ferk, bútort, jármot, nagy szeretettel magyar címert,

mert azt kívánja a falu teljesen átmagyarosodott oláhsága is.
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— Itt születtünk, itt halunk Magyarországon, magyarok vagyunk 1 vallja Vurkovits

Leontin s magyar címer van a kályha csempéin is.

A porig égett, szegény s eladósodoft jákólclki új templom olyan szomorúan dísz-

telen, de koszorúban valami narancssárga diszítés mégis lóg le a menyezelrl. Megnézzük

közelebbrl, mi az? Néhány száz hídvámcédula. Biharvármegyébl ((t.\prú lábas jószág,

1 rdlér»)— valaki arrajárt, hazahozta a templomba, mert hogy olyan szép narancssárga..*

Híres butorföstó s ládadiszít-mester a makói kántor. Csákány Károly; a makói színes

holmit különben dicséri egész Kalotaszeg. Ötletes a nyárszói Viskán Laci is. az öreg

sárvásári molnár, Barla János tanítványa.

Nem hallgathatjuk el, hogy a löstött bútoron van itt-ott oláhos szín es diszítés,

habár hogy a magyartól mit vett át a román s a romántól, szásztól mit a magyar, olyan

kérdés, amelyre határozott választ sohasem fogunk adhatni. Egy-egy bogártelki föstölt

holmi romános vol.ának tudjuk a magyarázatát: Oláh-Köblösön lakik egy román ezer-

mester, Tyivoram Máté. annak a mhelyébl hirmondó kerül erre a vidékre. De a képekkel

telilbstött kis román temf)lomokból is kerül a falu ízlésébe oláhos elem, viszont, jócskán van

magyar munka a kis oláh bezerikákban is (84). Nevezetes a magyar-valkói kis román fatem-

|)l()m; akadunk e lemplomocskál)an magyar fölirásokra, magyar karosszékekre, de két

jellemz kép is van benne. Az egyik: Ábrahám föláldozza fiát és sarkantyús csizma,

zsinóros kuruc dolmány van Ábrahámon. A másik: Jézust ostorozzák a zsidók es ahány

zsidó, bajuszos kuruc hajdúnak van föstve valamennyi. .\ régi nyugtalanabb világból

maradlak e képek, - csittit beiuiímket a valkói érdemes tiszteletes, Mihálcz Elek. aki

maga is mvészkedik, szereti, megböcsüli, mert megértette népe mvészetének erkölcsi és

nemzeti jelentségét. Sok oláhos mintájú löstött bútor maradt N'alkón a néhány év eltt

elhunyt András Pista íiabora után. Ilaniísúlyozni kívánjuk azoid)an, hogy azon nyersen

azt sem alkalmazza a magyar, ami esetleg oláh. vagy szász liolmin tetsz»'.tl meg néki.

ád hozzá a magáéból bven, mieltt felhasználná.

A dekorativ íoslésnek becses maradványait szedtíik össze Kis-Petriben (7(S), meg a ketcsiii

és a magyar-gyer-monostori templomban s a daróci templomban a X\ II.. W Ili. századból.

Egyáltalában, ahol a régi templom még le nem égett, agyon nem korhadt, össze nem

dlt, vagy le nem hordták, hogy helyébe valami ormótlan tucatépületet emeljenek, ott

még találunk a kolozsvári mesterek, L'jnlin-

gék nyomán fogant falusi dekorativ m-
vészkedést.

Hanem a város és a város mveszet-

gyilkoló gyáriparának hatása talán Sídiol

sem siralmasabb, mint ezen a kincses vidé-

ken, mert itt látjuk na|)onta. nyomon kisér-

hetjük a pusztidást. Elei^ egy országos

vásári végigjárnunk, például liánlly-IIunya-

don. Végig a nagy ulcan s a templom kör- ^
nyékén, hol áll, hol megy»Mi a kirakó |^

vásár; olt vannak hag^

ben, a páncél-csehi, zi

tímárok, — a zilahi és kolozsvári csizma-

diák, - a helyi, /.ilahi. vármezei es lordai lazekas(dv s :iz apátfalvi, hollóházi és murányi

ízléstelen gyári edények. a nagyváradi és kol.)Zsvári takácsok s ruhakereskedk. --

a kalotaszegi gvai.júárusok, a íielyi szcsök, — a kolozsvári fesus»»k, pántliká-

Hok és rfosok ' Kolozsvárról. - a tordai pecsenyesütk, - - a helyi kenyérsütk, -

zilahi és helyi szíjgyártók. nag>Nan.di k<.telverk. a havasokról, a Maguráról s a/

Albákról az oláh tVkeusok és csebresek, a nagjváradi s helvi kalapi»sok, Kolozs-

várról a kefekotk. Magyur-Fenesról s Kalota-Szenl-Királyról a zöldséges szászok.

gyományos sorreiul- JJJT

zilahi és hidalmási * vAhÁM U.-lll .N^MXi.S.
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GvKluból s tudj- Islen honnan, a tót rfösök és bicskóárulók. meg a bosnyák késesek,

-

Törd ,ró a szitakötk, - Kolozsvárról s Nagyváradról a vas- és cserépkonyhaedonyesek, ^

Bedecsröl a román zuszéngosok és hombárosok, - a hely szappanyosok es kaszá-

nk az alsó- fels- és középfüldi román favellások, lapátosok, - a videk gabona-

ktalw - a bécsi'z Wók. fejkeszk' nvel s ilyet árul helyben Kubászek, Pálfi és Páskuj,

r ef a evalui óímény, ^ Hódosról, járommal, oláhok, - a deszkap.aeon albak,, magura,

l-mariseU oláhoT mg mokányok, - hunyadi, kolozsvári s torda, mézeskalácsosok es

pogacsÍök "Blonn'sok helybl s Kolozsvárról, - ócska vasat kínálnak a helybeh s

kolozsvári cigányok.

MAGYARÓ-KEREKE FALU.

Semmit se hagytunk ki s hasztalan keressük a^^; hely ;par, ^^be^ mi ka^^^^^^^^^^^^^

:r'T meÍ'tjtr ::rtth ;'":;,! kXarerbo^^rSlUi, maktelkl daród

':Lné:fkí:^^W:t hasztalan leresünk, nincs, ^^1 ' ^elT.r^trr:- ^
piacán, csak még a nép, a maga gyönyör, de mar-mar P»*^,"''°

™;'<"™™,^^f, ,;,,, be a

árulnak, nem kell az itt senkinek, akinek még van ^ ^^^ ^;;2lnap n^ma se marad
kolozsvári hetivásárokra a mvészi írásutan való varrottast s

"f^°Tf "^7^ ^^lag

Kalotaszögében; si bútor, vagy valarn, szép föstött, ;>"<=-"• ™-^,' ^^^ ^;„" ^f/.^sárf,

lakolt holmival, az manapság már csak ^,''"'1™'=''"''''''*''";'";
f';' "'„/„'.„Uárk már majd

Magyar-Valkón vagy Makón, piá^a nem,
,»^^^^^^

olyan se lesz, aki alkura bar, csinálja . .
.
N

<
msoKara o j

leenemesebb munkása,

hanem lesz minden házban egyforma »f-k/\ --8^'"™;-;^
VróJár Amié a a faeke Aiméne

a földmlves helyett, lesz fldiizemmel foglalkozó falusi .P™'''^'''^ r*;;;;^,- rá szükség)

divatból., botban vesznek vasekét; rokkát s gnzsalyt í™;' °" 7,''*«;[ ei"/^ ^

szép himeset tudnak még csinálni, s csinálnak "'"ura Korosfon és '-ktelké

^ ^^^po^Uan
minek. - elegend ami az bsökrl

--"f^'^ ^t "Így r-Gy- -Mono!Iorról's Nagy-

munka az is; harisnyaposztó kerül meg, ha «Pf
" ''™'

"°P^,.,4b ki venné? Amióla a

Kaloláról is, d<- azt se érdem.-s vásárra cepelni, a botosé olcsohb.
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pánrélcsfhi timár dT/jtorszáíjljólD kerített s/ckcn-t - - jó ers és kékre van pingálva és

csak száz peng kapós a tói szekér. .\mi cifrálkodáshoz való ajn-óság. a gyöngyös,

pillangós párta, a kontyoló kend, a «<liilandlé» (lulle-anglaise), a kaláris, mind tartja

már a zsidó, aki olyan sebesen árul. miközben árad belle a szó. A viselet!?... <iKezd

hagynlni mán a piros csizma szine is», — az ingváll helyeit városi rékli, a muszuj, bagazia

helyett bolli szoknya. Egy-egy régi öreg sajnálja az sit. de a mái nép tágít a fenyeget
szegénység ell. Kndor Marci Huszár, a cucilista, vasárnap, a templom eltt elégedetlen-

kedett:

— Hej, tekintetes úrfi, ne csu-

dálja keti Ezek, felöltözn<>k ezek

cifrába, selyembe, otthon meg nincs

mit egyék. Ha maga fáraflna véle.

mint az anyjal... De bótbúl veszi

a fonalat, a vásznat is, verje meg az

áldott IslenI Majd oszt húzzák ránk

a cifrátok során az adót . . . Még ké[>el

csinálnak róluk az urak!... De nincs

egyéb bajuk! ... Azt vegye le a lekin-

tí'tes úrfi avval a niasinával. amikor

ilyen pántlikás bársonyban koplalnak

odahaza!

Van azonban a népmvészet s

ezzel a nemzeti jelleg veszedelmének

egyéb oka is ezen a vidéken.

Nem jár senki a nép kezére s

aki irgalmaskodik véhik valamely titu-

lus alatt, az is inkább csak ront a né|) ízlésen, mert inüves/.elel meg nem erli. .\/ iiri osz-

tály, mondjuk az intelligens osztály, egyáltalában nem tördik a népmvészetiéi. Mintha

nem látná, vagy talán nem is látja, mert úgy megszokta maga köriU. mert annyira nem érti.

se fejlesztésére, se megmentést-rc, csekély kivétellel, nem cselekszik semmit. Aki esetleg

óvja, az is inkább ront rajta, mert lényegében félreismeri, eredetiségét gyöngíti s istápoló

munkájában csak azzal tördik, hogy e réven is jusson egy-két gai'assal több a szkölköd
néjmek. Általában, a [)olgári osztály h'kicsinyli. lenézi a ((para</losat» s i(r\\ közvetve azt

a szépet, amit sablonos polgári ízlése ;uin\ir;i tol >o\u er. ho<r\ e«./teíikai. erkolesi s nem-

zeti tartalmában meg sem
sejdíthet, .lellemz a si\ ál-

ság az egyszer-egyszer le-

égett falvakban, ahol a régi

szép holmi elpusztult s ahol

az ri osztály k<'>nyorüli'tes

segedelmével szedte össze

magát a lakosság.

.\ ka[)zsi kereskedi

szellem, sajnos, szintén eléu

fogékony talajra talált, r

kidöidjen is szívesen pia(o>«

természet népnél. bár

menti ket a .szükség, a

megélhetés nehézsége. Ki

vált az asszonynép h.i

leánva nincsen, akire tes- ic.y K\i.or\»/n;i i'\i« \></ti.k\nv hy/.y. [ll.-uv\^ \\<

Mtitunyay U' tnü : A nmgyar nc/i múi'«iitet-' I.
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tálja — könnyen válik meg si szép

holmijától, néhány garas haszonért,

alkuszik ügyesen, de a ládafenekérl

is clékeresi a régi varrottast, mihelyt

vev jelentkezik ; van olyan ((keres-

kedasszony)), kivált Körösfn, aki a

Balaton vidékére, st Pozsonyig, st
német földre is eljár házalni kalota-

szegi varrott assnl, nem is szólva azok-

ról, akik esztendönkint kétszer meg-
fordulnak a falu fehér népének mo-
dernebb munkájával Budapesten. Van
akárliány földmíves, akinek a felesége

többet megkeres tvel, mint amennyit

a kis földbl el tud teremteni. Meg-
döbbenve értesültünk, hogy a legszebb

régi varrottas külföldre vándorolt

;

egy báníTyhunyadi keresked közvetítésével, Budapesten át, évekig rendes exportja volt e

pótolhatatlan holminak. Eladták a régit, holott amit oly szorgalmasan varrnak manapság,
amivel országszerte házalnak, az kézimunkának kézimunka, de mvészi szempontból nyo-

mába sem léphet a régi, írás után való varrottasnak. ,\mit maga a nép nem hord piacra,

viszi a szemfüles zsidó, ha egy kis haszna kerülhet rajta, y^mikor Bogártelkén a szép

hímes orsónehezít-karikókat és kapatisztítókat gyjtöttük, a zsidó boltos ferde szemmel
nézte munkánkat, végre is kitört belle a méltatlankodás, németül panaszolta, hogy mit

rontjuk mi az üzletét. ccHa én azt tudom, — monda — hogy az ilyen parasztszemétnek is

van valami keletje Pesten I .. . Egyezzünk meg. Az urakat meghúzzák érte, én, feleha-

szonra, néhány krajcárért összeszedek tavaszkor mindent, ami a faluban van. Tavaszkor

lehet ezekkel beszélni. Olyankor nincs

ötven krajcár az egész falubanl . . .))

Általában jellemezve a kalota-

szegi nép mvészetét, már többször

emlegettük a varrottast, mint legér-

dekesebbet, legtipikusabbat. Ez pe-

dig — bár akad a férfiak között is

egy-egy ((cihero), aki tud a tvel

bánni — a fehér nép mvészete. Csu-

dálatos, bár ismeri s tapasztalja hasz-

nát, mennyire hmézi ezt a munkát a

férfi! A kenderhez, például, hozzá se

nyúlna,— a vékás vagy félvékás földet

csak megugoralja, megforgtaja a ken-

der alá, de egyebet semmit, legföljebb,

hogy még a szekérrel behordja a ter-

mést. A többi az asszony munkája, vé-

gig, míg csak a szép fodorvászon lé-

szen belle, amire olyan gyönyören

tudtak ((írni)) a régi asszonyok, lúdtol-

lal meg varjútollal, koromlével, szebb-

nél szebb hagyományos mintákat,

amiknek ma már a nevét is alig is-

CLCA sztcs isTvÁ.N.NÉ, jKÓAsszo.NY I li.-n ü.NYAij). (15) míuú az Új ncmzcílék. (352—361).
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Mondják, él még két-három öregasszony, aki liul az ilyesmihez, - mi csak egyet talál-

tunk I)áníTy-riuny;Klon. C/uc/n Islvánné Szcsöt (\5). A hetven fele jár a nénike, beteges

((((iyün a baj rám, mint az árvíz))), nem igen ír már (<íTiszta lej kell az íráshoz, úrfi

drágám, nem lehet azt már, ily<'n ingóban»), de azért apránkint mégis írt nékünk néhány

si minlál. Csudálva uézlídí, hogy kezd a munkához, minden elzetes beosztás, minden

niéregelés nélkül; kezdi a naííy árkus clfjéri, minlha levelet írna és a serceg penn.i

alól csakúgy ömlik a kalandosnál kalandosabb fordulatú diszítö vonal, a csuszamlásokból.

az eltérésekbl, a véletlenségekböl is összhangzatosan egyéni és eredeti diszílés lesz, bár

az egész alaj)jábau az anyától, a nagyanyától vabdia eltanult hagyomány medrében készíd.

Minlha nem is írna, minlha valami láthalallan kéz vezetné reszket öreg kezét.

— TudDlI hozzá, — magyarázza az ura, aki valaha szcs volt. <le fthogy bejött a

vasút, elhagyta a mesterségeid. — volt is sok cifra rúdravaló a házban. Kppen hogy két

[>árnahéjj maradt. A' kell, amikor meghalunk. Kladnók. de a pénz elniegyen s aztán majd

az se lesz, amire fektessenek.

Szelíden megveregette öreg párja hátát s nn'>kás mosolylyal mondta : kKüIs

országban az ilyen vén asszonyt mán viszi piacra az ura s adja el. Fátyolt az orcájára,

valami bolond talán meíjveszi lln mán nem adom, ha ennyi idt együtt valánk I Ne félj

öreg. az enyim maradsz.

»

Bólint az öreg néni s is szeli<len feleli : aPályidt bizony, azt tesz kiííyelmed ;iz

oreámra s viszen a piacra... Szent Mihály lován.

»

KALOTASZKf.l VVUHOrr.VS |Í;SZ\KI KÁHiil.Y n I.XJlKiN \|. Í^ZT.WAl.
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r^lmés, harálsáííos. krdvcs né|). kíilsó nicg'jelenéséb«*n, inozj^ásában, gesztusaiban

nomos a férfi, a/ ass/.oiiy pciliif clkrlon korsós, niiházatiik, visololíik. toljos ü>íSzoúlli-

lásában a loíi^s/.inosol)!), lotriiuivi's/ibb inaii-yar visolol'-k közül való; kovori a rétril az újabb

iiiódival. <lc a szép összhaniíot moíífalálja iiiiiidig' s ízléssel alkalinazküdik viseliében,

annak komorabb vaíív íiorüsobb jclloi;ével az évszak<»klioz. a tUtloiíiiaplioz. a íjryászlioz és

nnnepléshoz. Kj^y-ogy ruiiadarabjnk párját li;i</f;iIaM keresnk egyebütt, de amelyik meg

vvsÁnNvf, \ ikmi'I.mm i:i.n. ho«;áiitei.kk\. (Ifi)

is van máxiill.ill li;il;i-ti-;ibii. nirrt-^/ í./in()»<^/«'l<-lfl<'i. i/li«^<'*> alkaliiia/ása folytán eredetibb

és festibb, .'^zinekl^on pnmpa/ú. fi'lcfjlu'tfllcn kép. amikor vasárnap, ünnepi díszben, isten-

liszlelcl után. elár-urogiiak oiín kioit a tem|tloni elótl, a fák alatt ?• a ragyog«) nap szórja le

reájnk arany tallérait a lak londtja ko/i»tt, ahány a-szony, ahány leány, egy-egy mosolygás

és ka<-ag, boldoifan. drrü-en. >/inrkl»cn k;iprá/\a az o:íé«iz kep : virít a /«dd s«'ly»'nnnel kivar-

rott |»iros rsi/.iii;i, ragyog a ^\<»ntr\<>- |iai*ta. az arany |»illati^:<>>i fejkoló esillog, >nh«>g a \ illogó

liirésü rojtos selyemkendó. libbenm-k a ^záz >/inn srlymi hajfonó pántlikák, tarkán pompázik

;i omnx/nJB (felhajlott elojü *izoknya). a ró/>á< sarkú kötény, a himzett s/ouletú fát\»»l. (a

dulandh-i bokrrta a |rgén\ek kalapján s liimrs mejjre\ali't rajtuk: a me;;letl eudicr szép

ImiiihiIv n/iiit, méltóságosan n\ugodt megállása rendezi, tai/ulja a hasonlíthatutlun kepét.



NOI VISELET, KOROSFON.

Lássuk elébb a férfiviseletet. (V. tb.)

Az ing ma rövid, köldökig ér, — egy emberölt eltt, mondják az öregek, még

lobogós újju inget hordtak. A régi lobogós ingújjon, a kézeln, vagdalásos fehér varrással,

gazdagon változatos volt a dísz; a mai ing kézelje

csupasz. Az ing behasított nyakát a nyakravaló

tartja össze, ami hajdan egyszer, széles fekete

r* A? kend volt, aféle ((fátyol kravátli», újabban, kivált

Makón s Vistán, színes, piros, kék, zöld zsinórvar-

rásos nyakkendt hordanak a legények; Vistán

(VI. tb.) arasznyi széles, szép darázsolt díszítés

kendk is akadnak. Nyári viselet a rövid gatya,

K
r^),

KOKOSKOI FKHU. SZCUBKN. EGY B.-HUNYAI)1 UUVAltlUM,
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téli a zsebellcn fehér daróc harisnya (combhoz feszül, székolyes csizma-iiaWiáií). amelynek

szélén piros j)OSztó a diszítés.

A férfi legdíszesebb ruhanemje a omejjrcvalój), (IX. tb.) mely ialvaU szerint vál-

tozik. A réjfi viláí^ban egyszerbb volt a mejjrevaló, kevesebb rajta a selyem kivarrás,

ma már, — kivált Bánffy-Hunyadon — olyan srn telicifrázzák sclycmmt-l. Iiogy semmi

parasztja, semmi diszílellen része sem marad, eredeti anyagjából, a báráiiybörbul semmi

sem látszik. Az ilyen agyoncifrázott nál bezzeg szebbek azok a n)ódjával varrottak,

amily<'neket például még Monostoron, \;dkón. Makón s Vislán viselnek. A nu-jjrevaló

téli ruhadaralj, <le nyáron is fölveszik temjtlomozásra, temetésre. Télen s hvös idóben.

a mejjrevaló alatt kék flanel bujkál, mint ók mondják, bujbelét hordanak. A mejjrevaló

(IX. tb.) díszítésének java, a selymihimzés a hátra kerül. — eleje, a gomldyukak s

gombok tájéka vörös, zöld s fekete lakk brrel van

szegélyezve, ez az aalmásolásD, amely ismétld
ívekbl s pántokból áll; hasonló brszegély ves/i

körül a ahátieifrátB is, de már gazdagabb kikép-

zés, lulipán-szívalakú, st olykor az egész háli-

cifra brbl van. némi selyemvarrás levél- és in<la-

díszszel. A tliszílend mez, a mejjrevaló szabásá-

nak megfelelen, alul szélesebb, mint felid, mert :i

két hónalj kivágás íve keskenyebbé szeli lels részéi.

A hát középvonala két arányos részre osztja az

egész díszt s felez vonala az alsó és a fels cifrá-

nak. Az egyszer vagy többszörös alsó brszegély

közepébl, amelyen szintén lehet folyó leveles, ró-

zsás Ilim/és, indul ki az alsó himzell ornamentika,

többnyire egy egyt-nesen fels/.(ik»>, leveles ágon ul.

két oldalra hajló tuliftán s ezek alatt két georgina,

ahogy k mondják, agyorgyinaí. A levelek f»'l-

váltva pirosak és zöldek; a középs s két oldalsó

tulipánok közeit kisebb rózsák töltik ki ; ugyanily B. -HUNYADI CSAI.AO. (i/)

Miilfti/ay íh'Uii : .1 magyiir ttep inúi't»iel«. I.
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dísz jö a gyorgyina fölé is. Ez eg-yike az egyszerbb
alakításoknak ; rendesen egész egymás mellé simiüó.

minden tért betölt a dísz, vagy legföljebb annyi

üres hely marad, hogy még a fels rész az alsó rész-

tl valamelyest megkülönböztethet. Rendesen fel-

ismerhet a középs tulipán, rózsa vagy pávaszem,

a két oldalsó ág, különféle rózsákkal, levelekkel és

a jobbról meg balról es georgina. A szár a tulipán-

ból indul ki, a georginák fölött rózsák vannak, a

hosszúkás középtulipán két oldalán újra két nagyobb

rózsa, fölöttük madáralak, melynek fejébl indul ki

lehajlólag a leveles ág, végén négy pávaszemes virág-

gal ; ilyen virágféle van a középtulipán fölött is ; a

megmaradt közöket kisebb pontokkal, rózsákkal,

szívidomokkal töltik ki. E díszítés különben nagyon

változatos ; néha a gyorgyina és rózsa közül több

ág indul, levelekkel s rózsákkal. Néha oldalvást

indul el alulról az ág, körülveszi a gyorgyinát és

a tulipán bimbaját s a középen tulipánnal, egy

kisebb tulipánnal végzdik. Egyszerbbek a brrel

díszítettek : három egymás mellett álló piros vriág,

mindenik egy közép rózsával, kétoldalt mellé simuló

levéllel és alattuk a georgináknak megfelelen egy-egy virággal. Van minta, mely két-két

oldalt georginából, s közülök kiinduló leveles rózsából áll; a két oldalsó virág itt is feltalálható

a nagy tulipán alatt, amelybl újra ágak s rajta rózsák nnek ki. Más változatban mutatja

be ezt az ötös tagozást egy mejrevalónk : a brbl vágott közép-tulipán (már alig hasonlít

tulipánhoz) négy georgina közé esik, a tulipánból két oldalt nnek ki a szárak, nagyobb,

piros brbl vágott és kisebb, selyembl hímzett levelekkel. A mejjrevalók hátának fels

dísze néha hasonló az alsóhoz, dp meg van fordítva, virágai lefelé csüngenek, vagy egymás

mellett van tulipán, rózsa, pávaszem, vagy a közép-tulipánból két oldalra nyúló ágon fent

is, lent is virágok; vagy csak két rózsa közt a tulipán. Néha fönt sincs ilyen bokréta s

csak brbl készül a hátcifra és alatta kis bimbó füzér, közepén nagy körmös bimbóval.

Téli bunda helyett hordják a festett kozsókot, 'így hívják ugyanis azt a mejjre-

valót, amelynek újjá is van (IX. tb.) ; festettnek azért nevezik, mert a fehér birkabr,

B. -HUNYADI FIATAL PÁR. (23)

díszítés a szrön. (2.'))
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KÖBÖSF FALUBÓL.

amibl készül, kávcbarnára vall

színezve ; kiváll Vistán s Monos-
toron viselik, fekete prémgal-

lérral s prémkézels ujjakkal

;

kevéske selyemvarrású díszítés is

van rajta, a háton, fölül a tarkó

alatt s a hát alján. Panyókára

vetve hordják a ((csonkát)), a ccda-

rócot)).

A szrt, (20. 23. és V. tb.)Jankó

János szerint, régente nem viselték

a kalotaszegiek, de ma már általá-

nos ; Kolozsvárról, Nagyváradról

hozzák a vásárra. Díszítése fekete

vagy sötétzöld s e vidéken nem
olyan gazdag és változatos, mint

hazánkban egyebütt. Fdísze (24.)

a hátra csüng gallér; van díszítés

elül, a két alsó csücskén, oldalt az ujjak alatt s szegélyezve van a két újjá. (25.) A gallér

szeo-ése eo-yszerü széles sáv; a négyszögletes mez közepén, felülrl, a tarkó alól indultán,

levél formába foglalható díszítés van: vastag szár, két oldalán rózsák s levelek; az egész

tömötten tartva és úgy, hogy a küls végzdések mintegy körvonalát adják egy hegyes

levélnek. A gallér két alsó sarkában, ferdén befelé, ugyanilyen alakú, de nagyobb díszek

foglalnak helyet alul egy-egy hozzájuk simuló levélfüzérrel. Elül szintén két fekete, össze-

futó, széles sáv közt van a szr szélének dísze, épúgy lefelé keskenyedve. Helyes ízlésre

vall ez a megoldás, amennyiben nem kisebbíti véges-végig az adott motívumot, hanem

elbb egyszersíti, azután egy kisebb, egyszerbb alakba megy át, hogy a végén ékben

végzdjék. Néhol, így Vistán, látni olyan szröket, amelyek különböz piros színnel van-

nak díszítve, de csak a két oldalon, a zseb táján.

Általában csizmát viselnek. Hetyke legények —
Makón látni gyakorta — a csizma szárának fels ré-

szét kifordítják, úgy, hogy a csizma fülei is kilógnak.

(V. tb.)

A kalap nyáron karimás, l'ekelc pörge, jobb ol-

dalán bokrélával. Munkában csurgóra gyrt karimájú

szalmakalapot hordanak; a szaluiakalaj)on larka sclyciu-

])ántlika van, Makón tenyérnyi széles, 'l'élcn Ickolc

báránybr sipkát viselnek.

Nézzük a ni viseletet. (V. VIII. tb.)

BáníTy-Hunyadot kivéve, egész Kalotaszegen úgy-

nevezett vállfs, a vállon kivarrott inget hord a fehérnép;

Kíjlozsvár környékén kötéses inget viselnek, Hogárlelkén

szép pókos kötéssel, Monostoron finom receixötéssel. Ki

van varrva az ing gallérja s kézeli, - - legdíszesebben a

vállf, két ujjnyitól tenyérnyi szélességig ; legszélesebb

a makói. A válH' varrása írás után való s ennek szé|)

pélílányait a varrottasról szóló lejezetben íruitatjuk be.

A hónalj alatt Uét betoldás van: leiül a ])állia. alul a

csók. A varrás az ingen piros vagy fekete lejt. A gal-

lért K a kézelket két-két liosszan lecsüng hárász

ii.-HL>y\iji MKNVKCSKK. íi7> Ixtjllal koük össze; Makón s a köruvékhcli l'ulvakban
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tiégy, sl hat bojl is koríil a nyakra. Az in<^ro, leg-

alul — különösön Ihinyudon a kurlu szoknya követ-

kezik s erre' kötik a fehér fodorvászonból készült alsó-

szoknyát. -a pengyelt. A pengyelre j(in a niiiszuj. —
Kolozsvár környékén bagazia a neve. -a kalotaszegi

viselet e legjellenizobb darabja, amelyet a leány, pár-

tával egyíitt, a konfirmációtól kezdve visel. (27.. 28.)

A musziij vagy musziily, fél szoknya (ez

úgy értend, hogy elejébl egy kötényre való

hiányzik; eredetileg egész szoknya volt, csak

utóbb hagyhatlak el belle, uiiuláu az a rész. a

fülibe kötött köténytl úgy sem látszik), amelynek alsij

szegélyére belül arasznyi széles színes ípiros, sárga, zöld)

posztót varrnak, azután a szoknyát ell felhajtják, úgy,

hogy a szoknya bels oldalán a színes poszli) és a |)en-

gyel egy része is látható : ell köténynyel takarják el a

pengyell. A uiuszuj színe sötét, fekete vagy kék íllunya-

don). az övnél sr ráncba van szedve s a ráncok a nui-

szuj övkötjében egyesülnek; az vkol BánlVy-Hunya-

don zöld, vidékén piros. A köt alatt, köridbelid kél

ujjnyira, a ráncokat kockázás, szedés vagy darázsolás

fogja össze. Leányok, menyecskék muszujszeg posztója

piros vagy sárga, az idsebb asszonyi »ké zöld, az öreg

asszonyoké fekete. Ujíibban. BánlTy-Hunyadon. divatos a

mintás plüs (bársony) nuiszujszegély. de ez nem olyan

szép, mint a j)0sztó. A posztó szélessége változó, néhol

keskenyebb, másutt húsz centiméternél is szélesebb. A |«>s/tt ki is szokl

PF.NíiYELEN A MLSZUJ. (b.-HCNYAü).

í'ik lúuíc/.ni

;

l'l N<.^l MN \ Ml -/> I il: III ^^ \li'. >;«•
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TOROCKOI KÖTÉNY. (ZENTELKEI. (29)

leggyakoribb liogy rávarrják a tulajdo-

nos nevét és a készítés évszámát. Makón
a kis tíz-tizenkét év. s leányok is hor-

danak jnuszujt, ami nagyon kedves.

A kötény vagy köt (VI. tb.) ren-

desen olyan szín és olyan anyagú, mint

a muszuj. de voltak ezeltt nagyon szép

zöld posztókötények, piros torockói csip-

kével díszítve. (29.) Ma már, sajnos, ilye-

neket nem csinálnak. A kötény is srví

ráncba van szedve s ezeket a ráncokat

is darázsolás, szedés vagy kötés tartja

össze. A kötény szélét színes pántlika

futja körül három oldalt; vagy egyszín
(piros, sárga, kék vagy zöld) vagy virá-

gokkal díszes. A kötény két alsó sarkába
egy-egy nagy rózsa kerül, rendesen ugyan-
olyan a pántlikából, mint amilyen az ol-

dalán van. de néha csipkébl (torockói csipke), néha gyöngyökkel díszítve s középen
hárász bojttal. A rózsát néha még két szalaggal varrják körül, úgy, hogy a rózsa mintegy
keretben van; Makón e keret fölé, néha kisebb keretben egy másik rózsát is tesznek.

Ünnepl a gyócsfersing. a sr ráncba szedett, a vizelt (mert nedvesen redzik) fehér

szoknya. (30., 31.)

Ma már ritka a váll vagy fzs váll, a piros posztóból készüli kis mellény fekete

rsipkedíszszel. mely elül piros szalaggal volt összefzve; címek a mellébe és hátába fa vagy
vas volt bevarrva, halcsont helyeit. (32.)

A kalotaszegi viseletrl írja munka-
lársiudv, Kriesch Aladár: (cA kalotaszegi

vis.'let, különösen a ni viselet, nemcsak
a közönséges érteleinlten vett festi, -

hauem, hogy úgy mondjam: arhitekto-

nikus. Az ország sok egyéb Iáján van

még népviselet, mely úgy rajzbeli karak-

terénél, valamint színeinek eleven akkord-

jainál fogva erteljes, ép stílust mutat.

De a kalolaszegin kívül egy sincsen (s

ebben a tekintetben még az oláh is messze

mögötte marad), amelynek alapprinci-

piumát az képezné, hogy vonalaiban,

szabásában az emberi lest tagolásához,

annak vonalaihoz alkalmazkodjék I Ezt a

costume-öt még az antik görög sem

lalálla volna barbárnak. Figyeljük meg.

mint símúl az ing a törzs idomaihoz, s

miképixMi vannak az ujjak beillesztve,

jelezve a karok különállását a testtll

Mily gyönyör lesz ennek következté-

ben a karnak minden mozdulata. Az

eliü felhajtott szoknya, a ((muszuj)), len-

dületes vonalában miképpen adja meg

(íyócsfkrsing. (h.-uu.nyau). CM) a medence rajzát, a szoknyák sokasaga
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nem csinál rellonlílolt tölcsért a n-
bl, hanem a lábak mentén leomolva,

harmonikusan zárja be a silhoiietle-t,

míg a piros csizma mei,''aclja a keleties

nuance-ot az egész viseletnek.))

A fehérnépnek is van niejjre-

valója, (34 és N'II. Ib.) niéí^ l'ctlig

hosszú és kurta. A hosszút manapság
már nem is készítik, a még meglév-
ket hordják, de csak öreg asszonyok,

vasárnapi fenij)l()mo/.ásk()r. A kurta

mejjrevaló csakn»'m olyan, mint a íer-

íiaké. díszítésében sincs különbség.

.Sajnos, a szép tormás, csipkés mejjre-

való (35. 36.) már kiment divatból;

ez zöld vagy fekete posztóból készült,

piros vagy sárga csipkedíszszel, körül-

prémezve feketén. Darócot vagy con-

drát is használnak a nk. A leányok

karácsonykor fehér daróccal, párlásan mennek a leniplomba. Ugy az asszonyok, mint a

leányok csizmája piros, csak Ilunyadon kezdenek újabban a városi szolgálatból kazakerült

leányok fekete csizmát viselni. A csizma zöld selyemmel van kivarrva. (37).

Templomo/.áskor leányok és fiatal menyecskék szélesen kibontott tarka virágos kesz-

B.-HLNVAIiI HAJADONOK. TK.MI'LOMOZAS UTÁN, c;V(><>

FERSI.NGÍtEN, P.\RTÁVAL. CM)

e.vóoFKHSiNr. (micÁiiTKLKi: i> ii.-iii: NVAii. I
úvt.
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(kalota szt.-király).

kent viselnek jobb kezükben, legjobban szeretik a

rojtos szél kendket. Bal hónuk alá is szorítanak egy
rojtos selyemkendt, amit nem szabad lehullatni, — így
rzik mozdulataik illedelmes voltát.

Fejükre szintén szines, virágos kendt kötnek;

templomozáskor elül kötik meg, máskülönben hátra-

kötve viselik s ez sokkal szebb, mert szabadon hagyja

a nyakat. Leányok, a konfirmációtól kezdve a lako-

dalomig, pártát tesznek vasárnaponkint. (38 és VII. tb.)

A párta két-négy ujjnyi széles vasabroncs, srn ki-

rakva arany pillangós üveggyöngygyei, gyöngyház csi-

gával ; a párta hátulsó részérl különböz szín sallangok, pántlikák, gyöngyöskötk s

iDOJtok (((boszintó))) lógnak le. A pártát Hunyadon vízszintes állásban viselik, egészen a

homlokon; a falvakban hátradl rézsútosan helyezik a fejre.

A mennyasszony (IV. VIII. tb.) dulandlét visel s ezt viseli mindaddig, míg keresztelre

nem viszik els magzatát; finom fehér patyolat fátyol, két sarkában (az egymással átellenben

lév sarolcban) kivarrott díszítéssel. A dulandlé (cctulle anglaise))) díszít szegesét színes

pamutból az úgynevezett (cberliner))-bl vagy mint k mondják hárászból varrják ; köröskörül

többnyire egyszer, ritka kockás vagy háromszöges dísz fut végig a fátylon s a sarkokat a

mejjrevaló hátsó részének középs díszéhez sok tekintetben hasonló hímzés tölti ki. Itt is van

egy nagyobb rózsa- vagy tulipánalakú középdísz, mely a sarokból indul s leveles száron ül két

oldalt rózsákkal és georginával; a rózsából levélfüzérek nnek ki, két oldalt lecsüngve s fent

egy másik kisebb rózsa. A díszítés uralkodó színe a vörös; rajza széles nagy formájú, több-

nyire tulipán, amelybe sokszor országcimer van varrva. Egyéb virágdísz is elfordul; például

a két alsó tulipán csak az ágak kiindulási helyét jelöli s az ág felett is, alatta is, van

egy-egy rózsa ; vagy csupán egy rózsa fels részébl indul ki az ág, amelyen különböz

szín kis rózsák váltakoznak. A gömböly vonalas minták mellett elfordul a szögletes

forma is ; ez a ccszál után varrott» varrottasokra emlékeztet egyenes vonalú tört kontúrjaival,

meg van ezen is az egy fágon és a két mellékágon ül öt virág, mellékágakkal ; színe

majdnem egészen vörös, csak a szárak zöldek.

A színösszetétel s a foltelosztás általában ügyes;

egy világos és egy sötétebb szín egymás mellett,

ez a jellemz. Majd a tengely emelkedik ki sötét

foltjával, majd a sötétzöld kelyh nagy rózsa,

világosvörös küls része, két oldalt ugyanolyan

világosszín rózsával, ád világos foltot az alatta

s fölötte lév levelek sötét tömegétl körítve.

Egy kendn a nagy középrózsa az alatta lév
két tulipánnal és két rózsával simul össze egy-

séges színfolttá, körülvéve levelek sötét foltjával

s az egész körül ismét világos foltot képeznek

a virágok és lent ismét sötét folt van a tulipánok

alatt. Mindez fejlett ízlésre vall.

A dulandlé alá j a gyöngyös csipkével

lekötött, színes staniol-lemezekkel és piros hárász-

díszszel ellátott fköt, amely alighogy keresztül

tetszik a fátylon. A fátyollal, a dulandléval körül

kötik a fejet, a nyakon egyszer körülcsavarják

s hátul úgy omlik le sarokig (VII. tb.)

Nincs a világon nép, akinek festibb lenne

NYÁBszÓN. (33j a viselete.
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A ((mejjrevalók)) kapcsán

emlékezzünk meg egy tipikusan

magyar, a gyáripar elül szintén

tágító, rohamosan pusztuló mes-
terségrl, a szücsmesterségrl.

Hat-hét régi szcscsel találkoz-

tunk Kalotaszegen, abbahagyták

mesterségüket, (cnem gyzzük,
amióta begyült a vasút !» Akinek
még aránylag jól menne, akinek

meg volna a kell kis anyagi

tehetsége, mint k mondják, a

((kitartása)) hozzá, gondolkozik

már az is, — mint például Kati

Márton, az értelmes, ügyes

bánfl'y-hunyadi szcs, — hogy
holmi egyéb, jövedelmezbb,

versenyképesebb kenyérkereset

után nézzen. Lám, Kati Márton
azon tanakodik, hogy valami

kis szatócsüzletet nyisson, mert

áriparral uem gyzi a versenyt a ((mesterség)). Milyen is hát az a mesterség?

Ugyancsak Kati Márton oktatott ki bennünket, mint lesz a berbécs brbl a mejjrevaló.

B.-HUNYADI ZÖLÜSELYEII VARRÁSÖ PJROS CSIZMA. (37)

a) b) disziti's a lábfején ; — c) diszités a csizma kérgén.

B.-11L.\YAUI, I'ÁHTÁS HAJADON. (38)
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A s/.iH-snu'sUTsr^ oíívs/orü s/erszámai » kövei kr/k : rainalál* s r;ijl;i ;i lV-lk»'/.\as

;

kaszaszék (kasza|)a(l. Iái), járom, kés) ; olló. csipkéz kalapács, csipölo^ó, szabókés. török

vagy lörkvas. lyiik;iszló. csipkéz. liftrjí'^'iVíw (kákó, hrhir v;»s) : ;i h;nniiia< « hamvas i

kád. áziat kád. korpalarló. (30

»

iMár most hallJMk inai;ál a mcslrrl.

A hcrliérsrl Ifiui/./a a mészáros — lüiidórc iiui/va (amikor kirordilja l»rél>l az álla-

lol) vatry liasílva — a brt s azon nyersen átvesszük tle. Els sorban lefejtjük íkifejjüki

róla a zsirí. kaszával, a rámán, aztán árnvt-kos jndyen. a színben. kiteriljíd\ rúdra : amit

tömlre nyúzlak, azi páliikkkal peekeljrd< Ki s n<^y kenil rúdra
(
pálejkát dniíiink a lejbe,

!nellb<'. farba s a Uel lábliai. A szárítás m'i»-yH»t napiir lail. aszerint, milyen zsíros a br.
Kiszárítás Illán. amik<»i- a br «mei; van tiimeiíesedveu. a mester szaknianyokba (»>/lja a

loMol^^'^ozandt) anvatíol < kikészítés végett átadja a s«'gédnek. ( Kgv szakmány Ims/onöl

darab íir s ennyivel ei;\ naji végez o^\ ügyes end)en.

r)

A >Zl'(.s MKHliii ^/tns/\>i\i 11- m nvahon. (.iUi

«,; Ko%rii*/fk. — h) KnMnk^* ^ n Horgn% \n%. — i// Tuikö *n». - ri tWitWiCt. - ft l.\iikn«/l>

g} OipA-fogó. — h) S/nbókt'v.
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A segéd az ázt ató-kádban, tiszta hideg vízben, tizenkét óra hosszat áztatja a brt, —
azután kimossa elször ugyanabban a vízben, majd újított vízben áztatja ismét, másnap
reggelig. Másnap reggel kihányja a kádból, csorogni, a bakra ; miután kicsorgott, tajigába
dobja s elhúzza a cchúsoló helyre)), a színbe. Egyes darabonként, — mintha ostort pattin-
tana, — kicsapja belle a vizet, rámára szorítja, keresztbe s hosszába «behusolja» és amelyik-
kel végez, azt, ismét árnyékos helyen, rúdra veti.

A napi szakmány, a huszonöt darab behúsolása után, a mester vizet melegít, sót,

timsót, vitriololajat, hauiuzsírt s dercét elkészítvén, csávát (pác) kever és evvel a csává-
val, az áztató-kád borítódeszkáján, a segéd, az inas segítségével, bedörzsöli a bröket
keresztbe hosszába s meghintvén dercével, összehajtogatván, egy üres kádba veti. (Egy
szakmány csávájához kell: tizenöt kupa víz, vagy tíz krajcár ára só, háromfertály kiló
timsó, három borivópohár vitriololaj, öt krajcárra hamuzsír s jó négy kiló derce.) Bekészí-
tés után, a megmaradt csávát ráöntjük a kádba helyezett brökre.

KOROSFO FALUBÓL.

Másnap, ha jó id van, a bröket, szrire, kiteregetjük sorjába az udvaron a földre,

liogy a (cfd zsírján száradjon))
; amikor ((testet fog a br)), amikor nem ugrik már össze,

az inas megforgatja s már most szrivel vannak fölül.

Rendes iparos, ((akinek kitartása van)), pihenteti az így bekészült bröket, mert jobb,

tartósabb s kidolgozásra alkalmasabb a pihent br. A hiúban, száraz helyen pihen, csomóba
rakva, ötvenivei, százával.

Már most, ha szükség van brre, megyek a hiúba, kiválasztom s ledobom, ((be-

kenésrcD. Ez is a segéd dolga ; szakniányonkint (egy szakmány : berbécsbr tíz darab,

báránybr lizennégy) bekeni tiszta vízzel. a kenést csepüvel vagy a rongyból kötött

«rnosóval» végzi. s elteszi pihenni negyvennyolc cirára, hogy megpuluüjon. Amikor

puha. «kisarkalja» (sarkával ráhág s úgy liúzza. nyújtja, kézzel) ; sarkalás után darabon-

kinl fclliiirkolja kiéire s hoi-f^os vassal kihorgolja, azután kikaszálja, hogy egyenl
puha legyen se (íac.inlos», se ((dobh)!!)) ne maradjon. (A k('Tges br az ((acintos)) ; amelyik

hámlik, az a «(h)[»|<)lh).j Kikaszálás ulán cgvcnkiul iiyújljnk ki a ráuián s kipattogtatjuk

a szélekéi kézi kaszával. Kinyújtás iilán tiszta hiizakorpával vegyített fehérkvel (ala-

bástrom; bcíjörzsöljük s egyenkint kiszíneljük a rámán, elször hosszában, azután kereszt-

ben s harmadszor is, hogy szép szabályos legyen, hosszában. Végíil kiporoljuk s kész,

Száiiibaveszi a mester.
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Szakinányonklnt. a sejítMl fizet«'sc egy forint ln'is/. krajcár, éhez húsz krajcár bor-

p«'nz és két-három pohár szilvapálinka.

Már most megyén a br szabás alá. A mester, ((belátás szerintJ). szín után válogat

a brök közíil. Kozsóknak. paraszt (üres, nem kivarrott) munkának valót j)iros brrel,

egyszer szironyozással ; jobb brt butorbrrel - s a legjobb, a legszebb szín brbl készül

a ccdufla elejü mejjrevalóD karmazsinttal s lakkal díszítve ahunyadi-paraszl»-nak. — mert

ezek nincsenek wselymezve)). .^elymezettetf csak leánynép s legényember visel. Gyöngébb
juh- és báránybrböl készíd a wselyines)) : a bimbós, a körmösbimbós, az egy rend csillagos,

két rend csillagos, gyorgyinás. meg a koszorús. Legparádésabb az «egészcifrai), azon még
iiparadicsonuuadár)) is van. (!Í4).

Irhának, zöld szironynak. zsebrevalónak a döglött juh brét használjuk, mert a zöld

sziroiiyt s az irliát. azt magunk kés/.ítelird< réirerile. Ma már... azt se érdemes.

Hogy az irha mint készíd .*

A bór béáztatódik, aztán nyolc napra a uhaiumasba)) tesszük (ahammasD egy földbe

ásott hordó s benne vía. oltott mész és szitált cser-, gyertyán-, tölgy- vagy biikk-hamu ;

egyszer megtöltve, elszolgál egy esztendeig) s naponta kétszer a kanálrúddal megforgat-

juk. .\ hammasból rúdrahányjuk, úgy. hogy leve a kádba visszacsuroghasson ; aztán rámára

feszítjük, egyik oldaláról, félkézvassal. lehúzzuk a szrt, másik oldalát meghúsoljuk, -

tiszta vízben kimossuk, detlo behúsoljuk, aztán, hogy tisztuljon, tyúkganés vízben (ami a

mészlartalmat választja ki a brbl) áztatjuk egy félórát, detto behúsoljuk. — mert az

irha három húsolást kivan, - s huszonnégy órára begyúrjuk a rendes csávába. Ha ez

megvan, kiteregetjük s beszárad. .\/.lán nyirkos helyen, teszem a pincében. (íuiegnyirkolD

s ((hajnalosan a harmat is megnyirkíljai). Aztán, csak mint a többivel. De ennek fehérítés

nem kell. mei'l színének a volt gyapjas részét hagyjuk.

Hogy mire kell az irha? Öreg emberek bundáját s mejjrevalóját irhával ékítjük, a

bunda varrásait véle födjiik bé az újjasbundán. meg a juhászbundán.

A szirony jjcdig? Az a szé[) z(>ld ?

Hfipen mint az irha: koppad a hamma^ban nyolc napig s az els behúsolásnál mo-
gyorófából hasított abroncsra húzzuk spárgával, amálészem köré kötve hurokraTt. — a

vizet kiftíjjük belle félkézvassal. Kifejés után béontjük tiszta vízzel és sebesen bedörzsöl-

jük szalámiasóval, aztán (ctiszla eredeti rézrl re-zelt porral behintjük, amit Váradról, a

liarangöntlöl liozlaki) : lel<*sszíd\. úgy az abroncson, a pincébe, egy kád víz fölé, mint a

födt. Másnap reggel kitesszíik a napra, száraílni vagy egy órahosszára. Amikor az óra

letelt, félkézvassal lekotorjuk róla a rézport, — kész a szirony.

Igy volt régen. Ma már megcsinálja külországban a német, gyárban, firnájszos zöld

rösifkkei. I)e olvan i-i az !... Hanem hát olcsóbjj, amivi szent.

^<3^

n\Mo«s FM.rnói .
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üalolaszeg népe, csekély kivétellel, amag-yar* hiten van ; a reformáció hódító gy-
zelmei után a katolikus templomot tették meg magyar templomnak s utóbb épült templo-

maikon is részi)en megmaradt a régi katolikus építkezés stílusa.

Kalotaszeg reformja, — írja Jankó János, akinek már idézett néprajzi munkáját

ciláljuk s egészítjük ki a következkben, - - Szilágyi Sándor szerint, végre volt hajtva

már 1541—4'2-ben ; már 15()l-ben BánlTy-Hunyadnak is református papja volt. A tzként

terjed reformáriónak a kis Jegenye és Bács tudtak csak ellentállani és katolikus voltuk-

ban megmaradni. A reformáció szelleme, természetesen, a templomokban elpusztította

mindazt, ami katolikus volt. Magyar-N'alkón, például, a klastroniut lerombolták, a tem-

plomból a festett és faragott szentképeket a templom mellé ásott gödörbe hányták és

betemették. Ami szentet ábrázoló faragványl a lem[»lom falából ki nem vehettek, lefarag-

ták a felismerhetetlenségig. I^^s ezt megtették nemcsak Magyar-N'alkón, de az egész Kalota-

szegen mindenütt. \ reformáció els viharos, csaknem erszakos bevonulása után azonban

a megnyugvás kora következett, amikor az egyiiúzakuak a né[> ízlése szerinti való díszítéséi

látjuk kivirágzani. A katolikus templom falai megmaradlak ; a gót szabású ablakokon nem
változtatlak, legföljebb egy ajtót befalazlak, egy másik újat vágtak, mely többé nem
esúcsívben végzdöll, hanem kerekívben borult össze ; az ajtó elé cintermet s bejárót épí-

tettek, amelyei néha fatornác kötött össze a lemplomol körülvev kkerítés ajtajával.

A külsn aztán egyebet alig változtattak, legföljebb a felégetett régi födél helyett raklak

újat s díszítésül minden egyes zsin<lely alsó széléi kicsipkézték. A legtöbb templomnál a

tornyot harangláb helyettesítette, fából, de ennek sajátos építési módja volt : a favázon

fölíil. ahol a harangok lóglak, a liarangkamarát deszkapárkány vette könd, a deszkák

iiosszukban állollak s alsó végiik szintén ki \«»lt csipkézve ; a legalább is méter magas

párkány négy szegletébl egy-egy oszlop nyúlik ki s a négy oszlopon nyugszik a harang-

láb kúpja, mely szélesen indulva, elkeskenyedik ; a kúp zsindelyeit szintén kiesípkézte a

nép. \v/.\ az é|)ítési módot kovellék olt is, ali(d a haranglaliat lebontottak s ktornyot

ragasztottak a trniploiniinz ; a loronygula négy szegletébe négy tornyocskát emeltek, mint

a nép mondja, a négy evangélista, Málé. Márkus. Ijikáes és János tiszteletére.* A torony

csúcsáról s a templom tetejérl eltnt a kereszt, helyébe gond), kakas vagy egy kis vas-

zászló kendi, a zászlón az építés kivágott évszámával. A torony e helyes régi formája is

vész már az orm(')llan újabb építkezések során, de annál s/ivesebben diszílellék a lem-

* fNáliiiilv :i k*-|i/iiiiÍM'>/.elek ko/l (-Miki> .1/. t|ll(*^/.«l iiirl iiciii/.eU i>k<>lá\;il. iiii*l> a .\íl. ^^á£.lli

vé^iMi «'s a \ill. eleji'ii kíilöii >:ij,^t>.-iui>l iiiut.ilott : a/ elös/ör üzületrlt S/eiil l>(váii rrjt-rvári liazílíkájá

Itaii »'s olt'ií liu>s/.ú .'^iniii Illán lelrlcdl a/.oii iiauMijili iióuyliiriiyú »TÓ<ir«'lf leiiiplniiiokli.iii. iiiclyk eirMk

példája a pér^i -./(•kex-t;) tiá/.liaii ráiik iiiaradt. A Kírál\ liáuóii hit a/, crödfóle (eiiiiilniiiokii.ik már. kiírjléx-l

látjuk .1 t<-iiipti)iii()klin7. kt'pesl aránytalanul kirejli-ll lorn><>kl>aii. niiklie/. inri; ni.iuának .1/ <'^ylláz!lak

védsikáloi'ui. iMnrdiíanu'et ih ide > luvu járullak*. Hentzlmann Imre. \ K«*p/.öinúvészoU*k Kcjlöüétte.

Mnlonifay heiaó : .4 uiagyur »!»•/< tnúfétzelv. I. »
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plom belsi'jél. A szószék párkányát kifaraglak, oldallapjait kiföstötték, koronáján pedig
remekelt a falusi mvész, élére állítván az önkeblébl táplálkozó fnixmadarat s körülvéve
az egészet síkfaragásos párkánynyal, amelyen a magyar díszítés fformáit : a tulipánt, a

rozmarinlevelet, rózsái, szekft és a szlfürlöt kapcsolta egybe. A templommenyezet
közepérl függ lámpái gályákkal, virágfzérekkel díszítették ; a búza elstermés kalá-

szaiból koszorút fontak s a lámpára akasztván, a gabnaáldás elmondása után, ott hagyták
a következ év els terméséig. A szószék alatt áll az Uraszlala, mely rendesen kerek s

négy lába egy közös szárban fut össze ; az asztallapon egy bels és egy küls kör van, amaz
csak csekély, távolságban az asztal közepétl az ajándékozó nevével s az ajándékozás dátu-

mával, a másik az asztal pereméhez közel, valamely zsoltári vagy bibliai mondással.

A templom kincsei közé tartoznak a régi varrottasok, arany-

nyal, ezüsttel s az akkoriban még csakolyan drága selyemmel

varrva
;
gyönyör si formák maradlak reánk így. A díszíté-

sek közölt legérdekesebbek a festmények. A menyezet koc-

kákra van osztva s ahány kocka, megannyi önálló kép. E képe-

ket négy csoportba oszthatjuk : mértani díszítések ; növény-

motívumok, a szokásos virágokból ; állalábrázolások, többször

az illet állat megnevezésével ; kezdetleges ábrázolású bibliai

jelenelek. Az els két csoportból kerül ki a menyezetdíszílések

java, például a bikali. A daróci templom öt padjának festése

(1687—1701) a legsikerültebbek közé tartozik, a tulipán, a

rózsa és a szekf színeinek összeválogatása szelíd, csoportosí-

tásuk ízléses, a munka nemes és tiszta. (40) Egyálalában, azt

A DARÓCI TEMPLOM PADJAIRÓL. (40)

mondhatnók, a népies templomi festés nálunk a XVII. században virágzott s a következ

században korcsosul el, túlzásokba esvén. A kalotaszegi templommenyczclek javarészét a

XVIÍ. században renovállak s festegeltck újra a szász származású Umlingok — apa és

fia, — de k már csak inkább utánozták, mvészi érzékük a magyar

formák iránt nem volt, azokat nyilván egyhangúaknak találták s azok-

nak kimeríthetlcn formagazdagságából k meríteni nem tudván, ot-

romba bizarságokkal mételyezték meg a liszla magyar ízlést. Az apa,

Kolozsvári Asztalos Umling Lrinc (41) eleinte beérte az egyszer után-

zással s els mvein csakis mértani díszítéseket és virágmotivumokat alkalmazott, — késbb
r'iilatokal is föslölt s inegpróbálkozoll Inbliai jelenetekkel is ; a tizennyolcadik század negy-

AZ UMLI.NOOK JEGYK

(lem t'ijáról.) (41)
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venes éveiben a régi tiszln Inlipános niolivumokal utáno/.la. az ölvenes években föstölle gyatra
állatképeil s azok a lorzíloll bibliai jelnirlek a hatvanas évekbl valók. A két ümling dolgo-
zol! F.ánlíy-Himyadon, .Magyaró-Kerrkén, íJamoson, Jákólelkén. .Magvar-íiverö-Vásárhelyen
Ki-^-Ka|)us()n. Darócon, Magyar-Rikalon, Farnoson (4-2). Naííy-ÍVlriben! Kis-Í»clriben (75. 76) .s

Sztánáii
: kortársaik közül egyet sem talá-

lunk. - i'gyetleii eldjük nevét, aki a WII.
század \é(;én doly^ozotl. nem ismerjük

;

kövctjíik .^imon (iyürgy, aki 1794-ben a

bogárlelki templomban föslöll. A tizen-

nyolcadik század végén, mintha divatja

iiiúliifk a lfin|ilonmieny<'zet díszítésének.

ftf!

i>f^

A KAHNOsI TK.MPI.O.M KAllZATAI <'>t.. (»-'>

(A ilÍHiitö izli'x loml'isa t

Hl(,| TI.MII.OMI KIMiO il>Al!<>(;l. <4:Vj

ltl(;i TIMII OMI KIMMI iliMKM

Hogy Kalotaszeiíen melyik a legels, .i Icfírt-gibb. lalán eredetében i** református

Iciiiplom lipusa, azt bajos mcgall.ipítaiii. Mi a magyaró-keri'ki régi refnrmálns li-m|tlom<)l

\esszídv lipusnak ^lebontása cIkII I» r.ii/njl.i Tclegdy .\rpád : (45).]

Nt''i;ysz<»Lclt'li's hrlyiscií. kozé[M'ii, a trmplomlrreni piacán, az úras/lalával ; s/oszek

s a padok a/ úrasztala l'elé l'ordiiliiak. Szeglrlriii az épiilct meg van eró«ijlv«» *^^y-^'yíy

láníaszl('ipillti Ti-l s egyszer tet íödi az egészet. A lel kot<;erendái alatt volt a kockás-

IVislött ranieiiNezel. amely l'.M):?-b;in a Nemzeti Mii/emnba keriill. V. tipiisnál jellem/.

Iio^y l'alazoll toriiNa nincsen, esak l'álxil ácsolt harangláb álloll inelletle. s/abadon : it\<'n

a magyar-bikali templom és harantrláb. IIo^'v milyen rorm.ill.-m lm alrpiileli-l lm/olt a

helyébe ei^y kolozsvári ('píl. lH'.»7-ben ! ('j

(I) "M.'igy.ti'ó-Keickóiifk leiii|iloiii;i — irj.i .lanlvó .láiio> .i ri*KÍ leiii|>|«>iiirúl, ;• i-<^f;iek közül \n\6.

ii'iii|>lum;i. ;ilil),iii IfN rol-/('ii'l<^*-iM, papi liá-^.i. ;•/ oklr/si.i l/iiliijált:iii \v\f\ klciióiliiiiuti. kivi-ve i\t. cuvik
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A MAGVARO-KEREKEI REíi] KV. REF. TEMPLOM. (45)

(Telegdy Árpád festménye után; az eredeti menyezét

i90i-ben került a Nemzeti Múzeumba.)

I

t ^A'^lf::^^^
I

A KETESDI TEMPLOM. (46)

li a

A MAGYARÓ-KEREKEI ÚJ EV. REF. TEMPLOM. (45)

.^X

A KETESDI TEMPLOM ALAPRAJZA. (47)

Valamivel összetettebb a fatornyos ketesdi templom. Keskenyebb része, — a tem-

plom hajója, — az a régebbi s utóbb, hogy a hívek megsokasodtak, bvítették ki, nem-

csak hosszában, de az új hajó szélességében is (46). E bvítés már a református korban

történt ; elhagyják a támasztó pillért a templom végében, nem is a szegletre teszik, hanem

ónlányért 1670-böl, mely csudálatosan megmaradt, — Mária Terézia idejében porrá égtek. Legrégibb líelet

a torony, melyen 1690 az évszám. A templom egyik fele 1728-ban már megvolt, de a másikat csak 1746-ban

építették ki, s ekkor renoválták a régi részt is. Ez idbl származik a menyezct is, amelynek kockafest-

ményeit Kolozsvári Asztalos Umling Lrinc készítette; kizárólag magyar tulipános formák, állat- és bibliai

képek nélkül. A padok mind fehérre vannak festve, tulipános díszítéssel. A szószék körül álló közép-

padokon 1786-ból való allegorikus képek láthatók; az asszonyok padján az ártatlanságot szimbolizálja

egy asszony, jobb oldalán egy fán csókolózó galambpárral, baloldalán kiterjesztett szárnyú pávával; a

pap padján a kép az élet fáját ábrázolja, a fán a kigjó, balra Éva, jobbra az oroszlán, amint a sárkány
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a hosszabbik oldal irányába, ami arra vall. hofjy brbollozni nem is volt s/.án<Jélvuk. lel-

oldalt pgy kis portikust is építettek a templomhoz, alacsony, zömök pillérekre, széles

ereszszel. A templomban elfér vaery százhúsz hiv. Tornya talán a legnap:yobb a vidékrn az

ilyennem fatornyok között, van akkora, mint egy városi

négyemeletes ház a fpárkányáig. Szétágazó, hatalmas

gerendákra van alaj>ozva. amelyek erösí'n közrefogják s

ducolják minden oldalról a torony oszlopait. KözíiltüU

vezet föl a kis rozoga falépcs a harangházba : a harang-

házon kereken men kicsi tornác van s négy sz«'<rlrlrii

a jellemz kalotaszegi kis tornyok, amelyek közül kar-

csún, magasra szökik fel a torony sisakja, szélforgóval

és csillaggal tetejében. Ügyes a templom bejárója — az

úgynevezett cckendigazító)), mert hogy lemplombaléj)é.^

eltt fejkendjén ott igazít a fehérnép. — a torony alatt.

A tel szélesen benyúlik a dúcgcn'ndák fölött s az utcán

álló kis oszlopokra könyököl. Alája klépcs vezet föl,

ebbl a tornácból lépimk a torony alá s azután be a templomba. .\ templom, kertje, a

cinterem, takarosan be van kerítve kfallal és léces rácscsal.

Hogy a régi katolikus templomból mint lelt református templom, azt jól szemügyre

vehetjük Magyar-Valkón. (-) A templom (X. tb. és51.) hátsó része a reformáció eltti id-

bl való ; a gótikus szentély nyomai, keskeny magas ablakaival, csúcsíves bollozásával. mcg-

A KETESDI TEMPI-OM BEJÁRASA
ÍV "KENDlCiAZITÓ'.). (4«»

Al--.-

.- .'1

u ^

:í

A KbTESUl TI..MPLOM. (49)
A KETKSUI TEMPLOM C HASZTALAN AK

RÉGI TERÍTÓJÉRÓL. (50)

fejére há^?. A liorok rnapyarsliliisú úrns/.tniának rH^>í>áirú lál»a van; lapjálian i csinAHató m-vo, K. \\. Wt'uv

dek és a csiiiállatás t'>v«'. 17'Jl : körirata a />()ltár<ik i3-ik v<ts«>. .\ lcif«Mi_vkóni!» I"Sf>-l>ól való. .\ l>ál>o

kórus alall, iniiHljárl a iiojárallól l»aira. U>u\:*\ Iu>ly<-1 Zátnlió Korháia külön szi'ki*. IrliTitve ou\ víiIó«1i

perzsa sznycfí ^zéiévfl, amely hz;ika<i(>Z(>(t iiuyan és százados Ikmiik* a pcir, <l»* szim* iiiéit niusl in oU
üde, iniiillia csak az imént tcriU-llék volna oda. Ilaranujai ITSI* l»öl v.dók. Torn\a tiirian «'ir«'-/«Mi kalota-

szegi runnájú, de a né^y mellék tornyorskn elmaradt. A szószék koronáján a fnix.

-

(2) *.\ ninir>ar valkói levéltár letírétfililí okmánya 1427-l>l való - elihói tudjuk. liou> « folkeló krroz
tesek itt is uará/il/ilko<tlak. a valkúi \áral, .iniclxnfk ma nfinnii n)«ima suiet>, íeleKcIlrk . majd KoIozb-
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A M AGYAR-VALkOl TI.Mll.oM ALAPRAJZA. (53)

RésZLETKK A MAGYAR-VALKÓI TKMPI.OMRÓI.. ^54)

SZÓSZÉK A MAGYAR-
VALKÓI TEMPLOMBAN. (52)
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A MAGYAR-VALKÓI CINTEREM. (55) A MAGYAR-BIKALI IIARANOLVB. (56)

maradtak. A boltozat bordái durván lara^oll vállró/sákhól indulnak ki s csúcsban mclszód-
nek az egymásmellé vakolt «emell kereszfiiollozafoki) közepén ; az egyik kis falfíilke kerele

(nyilván valami ereklye helye), az ablakokban a halhólyag köböl faragott mt)livun)ai, mind
erre a korra vallanak. K gótikus szentélyt késbb kibvítetlek hosszában és valószín,

hogy akkor rakták a széles, ers toronyfalal is. Hollozni már vai;y nnn tinllak. v.iiry nem
érkeztek a református kor kmvesei, mert látszik, hogy szándékuk sem volt : rlhagylak

minden támasztó pillért. \ középen álló egyetlen |>illért r.H):{-I.;ui falazták föl - a régi

szentély gót mintájára a síippcd alapok miatt. .\ teMi|ilnui l»elscj«' igen egyszer, jó

világos, levegs, mert van elfg<'iidö aliiak s a fal fehérre van mesz«'lve. .\z i-ls porlikus-

ból, a torony alatt, egyenest a tem|>l()m |)ia<-ára lepünk be s ott kéttddalt vannak elhe-

lyezve a padsorok. Ahol a régi szentély viiy ersebb pillérl)en végzdik, ott vez»'l föl a

kis lépcs a szószékbe (5'2). Hégi építmény a szószék is, vak<tlt köböl. .\ szószék fölött a cifrán

föstöti, aranyozott «koszorÚB, a barokkslilusú. baldahinszer menyezet. Lent. a szószék

mögött, a papiszék s mellette a presbiterek helye. Kn«'kes karzat kell van a lem|>lom-

ban : tágasabb a torony alatt, keskenyebb — az orgonával — a szentély végében, ahová

ugyancsak líKKi-bau váglak egy kis ablakot is, miv«'llio!;y a kántor uu'i; a diákjai niMU

látták jól az éiH'kcs kouNvrl. A sz«'ntély g<'ttikus boltozata ers b(dtívb<>n \é^^zdik ; ezen

túl csak dcszkázott a templom menyezele, mint a vidék leglöbb református templomáé ;

ilyen a bikali. ilyen a szláiiai *« a daróci (."»(í. r>7. r)S. 5'.>). (;»•• '••^

várra iiii'iilck. .iliul r«>r<i.'ii Jáiii)> >/.)*tviTl<' óki-l. li>iM-l)aii. I<.'illiiir\ />iuiii<>ii<l .tl.tll. ;i/. or^z.iu r«*iiiii*in<*k

határozata «>rt<>iiii('>liiMi a j<*/.siiilák piis/.tiilv.'íii ítiiiót, a lialalmas N'nlkni oalád iM-folyásn nlnll, a Talu ni^pr

is felvelle a rcrormáil liitd. A jrzsuilók ii^yaii a iiriiu-l i-sá»7.árok niati m <«jrvl>A/. fojiljril nióft cuy«/.or

visszakapták, ilo amikor vótfkt'p kivotiiiitak az urszáf;ltúi, azok a ralli. ><liiii. fuii<lii>lioz rsalultattnk.

A joltiiáuyok IVlszaltadiilása iilán n Itirtok rsak az anti<|ua s«'H>9Íókhoz iii*>rt közÚM liavnr* jvnlrlino omz-

Inlt^káitól .'^11. A h'iiipioinot azoiiltan iii^>^ va^y iL-troinszor i'-Kotlék fül: Hásta Í(Íi<j<''Im>ii n nt^niclrk, liVil-bcn

a törökök, az uloi^ó H.-^kótzy-rorrndaloni alatt a l.iliaiirok. Az egyház kliMioiIiiuiiai iijaltli k*>li>tü<>k. Tornya
né^^\ kis loriiyorskával. A iiK'iiyczft l'inlinu iiiüvo volt. • J. J.

(». 4. r>.) «\ iiia^yiH-liikaii nó^y toriiyorsk.is ItMiiploin már »ziii(én ofryikc nz t^nloki'Hcknck. Mpiiyczcl^n

kótr«^lr iiiiitika l.-^lli.tió : a róu'ilili IfiíiT-höl. tiszta m-im-s ornaiiKMitika, nzoriltan iiiinil<Mi növény-, Altat- ^^

liiltliai iiioliviiiii ii)-lkül. (.\l ti) ) az újaltli rt'hZ, I79^l-lt(^l, rtiiliiiu iiiúvi*. a \i*(;y<*>> tipii>.|tól. A iiiaK>-ii'n»zlal

iriy/liói való; a szósz^'k 17y7-l»«Mi kf^zült, lii- kuroiiájii l79U-liöl inarailt . két t7".iO-l»ól vnló paiioii riiiipr



A valkói templom küls képe, fekvése is, talán a legfestöibb, egész Kalotaszegen,

bár szépen van elhelyezve a körösfi templom is. A régi szentély gótikus támasztó pil-

lérei elaprózzák, könnyvé teszik a hajótestét s így a torony széles, tagozatlan sima fala

csak annál ersebbnek és monumentálisabbnak látszik. Könny faalkotmány üli meg a

hatalmas falakat : a harangház, meg a sisak. A harangház íves tornáca, leeresztett kar-

fadeszkái, alatta a gyámok a szegleteken, meg a négy kis torony, amint közre fogják a

FESTETT MENYEZETTÁBlAk A MAGYAR-BIKALI TEMPLOMBÓL. (57)

FESTETT MENYEZETTÁIÜ.A A SZTÁNAI TEMPLOMBÓL. (.58)
FESTETT MENYEZETTÁBLAK
A DAHÓCI TEMPLOMBÓL. (59)

van, egyik a Biró-. másik a Gyarmalhy-család címere." «Szlána templomának nHüiyezele Umling 1742-ki

mve; 18:íf)-ban renoválták. Harangja 1.541-1)01. Tornyoeskák nélkül. » «A flaróci, loronylalan templom egyike

a legérdekesebbeknek ; a templom szintén katolikus volt. Menyezelo Umling mve, 1750-b61, de ennél

sokkal érdekesebb az az öt pad. mely I(j78-b6l és 1701-bl való. \ legliszlább, a legnemesebb magyar
ornametika maradványai ezek. l'mlingék sóba meg s(ím közelitették ezt a mvészelet, párja az egész

Kalotaszegen nincs; a díszít kizárólag virágokat használt föl: rózsái, szegfüvet, nefelejcset és tulipánt.

\ menyezet festményei a vegyes típusokból valók. A szószék 168f)-ban készült. » J. J.
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A ÍJ.-HUNYADI TEMPLOM BEJÁRÁSA, (fiü;

magas sisakot : ez dicséri a kalota-

szegi magyar néj^Tiüvészetet. A lom-
bos cinterem hatalmas fái némely
oldalról elfedik, .innál érdekesebbé

teszik a templomot. A cinlermet sürün
állított pillérekkel alaposan megtá-
mogatott vaskos, lréses kfal övezi,

oldalt s elül. a toronynál, várkapu-

szer kis bejárás van : ennek is ers.

méteres falai vannak, kettskapiija s

a kapu mögött még ott a lyuk, ahová
az eltorlaszoló gerendát ersítették,

hogy megvédjék az ellenség ell ide-

menekült lakosságot ; a kapu fölé is

nyilván a puskás védelmezk számára
emelték a tornácot.

A kalotaszegi templomok har-

madik típusát jellfnizi a báníTy-hu-

nyadi (61).

aBánfTy-Fhiiiy.uloii ;i rerormátus lem-
|iloiii liajója. a liálulsó karon lév felirat

szorint. 1698-l)an. a déli rész ]772-i»en épült;

a réííibb lész iiionyozplo l/O.j-ben. az újaljbé

17S0-ban készüli, méíí peditr az utóbbinak

mestere Kolozsvári Asztalos Lrinc, amint

ezekrl a menyezotek közepén lev feliratos

kockák tanúskodnak. Tornyának néííy kis

tf)rnyocskája van. A cinterem felüli bejárót

a mostani ))ap készíttette. A torony ba-

rangjai a múlt század másfidik felébl

valók, az ortíona és a toronyóra a XIX. szá-

zadból. Úrasztali edényei közül egy ezüst-

kehely (Hunyadi Malhias Mártontól) és egy

ezüsttányér 1681-bl. két ónkanna és két

óntányér 170-5- és 174.5-bl valók. Különben
ez a templom is a katolikus templom he-

lyén, st ala])ja annak köveibl épült-

.\ rsonttemet a cinterem mellett van a

mai bejárónál. A menyezet képei mind-

bárom fajtából valók." J. .1.

A régi katolikus átmeneti stílus-

ban épült szentély magasan emelke-
dik az újabb kelet hosszú temj)louihajó fölé s fedele is egészen külön áll. — a református
acs nem is akarta tagadni, hogy csak toldás; az újabb rész arányai különben nem szeren-

í-sések; h.mlia. igen széles a tornya is. Meglehet, hogy a torony egykorú a hátsó szentélylyel :

a karzatlöljárás és az ablakok kkeretei erre vallanak. — nyilván külön álló kampanile
v<»ll s ísak késbb kötötték össze a szentéllyel, közbidépítvén a hosszhajól. A sunyi,

alacsony, tornácos harangház és a zömökeljb sisak illik a nagy tömegekhez. Elmés szer-

kezete van a lemploni toronyórájának s még csak Magyar-Valkón van ilyen: óraütéseltt
í-söngef

; látszik is a sisakon, a két kis szeglet torony között, a csengety teteje. Oldalról

vagy hátulról nézve tetsz képel mulat a lemjdom : a lf)mbos cintermet takaros léckerí-

tés veszi körül.

Egészében réginek maradt meg a lemfdom Magyar-Gyer-Monostoron (67) ; megvan
;i románkori katolikus szentély, a tágas hajó s a templom egyik felén a torony. Különös
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A DAMOSl TEMPLOM PATYOLATKENDÖl (XVII. SZÁZAD).

értl(>kesség van abban, s nagyon festi, hogy erre az idömegviselt, sokszáz éves romra
rölépítették a magyaros új toronytett, zöldre lostött harangházzal, piros cserepes sisakkal.

i.Magyar-Gyer-Monotfloron a katolikus egyháznak volt egy apátsága; ennek klaslromát 1241-hen

ilullák szél. Templomát Mihálcz Elek. a valkói pap, így írja le: «Mai temploma hihetleg az apátság régi

templomából alakíttatott át tíoUívezele ugyan le van szedve, de annak egykori létezését a küls oldal-

lámok és a konzolok felismerhet helyei határozottan bizonyítják. A szentély jobb oldalán megvan ma is

a sekrestye, megvan a fekirányos vak fülke is, hol a kalholikus korban a szent olajokat és krizmát tar-

talmazó szekrények állottak. A déli oldalon teljes épségben állanak a csúcsíves ablakok. A templom dél-

nyugati végén, a régi idkben, két torony állott, amelyek közül azonban ma csak egyik áll fenn. Figyel-

met érdemelnek ezen toronynak két rendbéli ablakai, melyek a csúcsíves gót építésnek megannyi remekei.

Díszmvészetük a csúcsívbe helyezett köridomok kombinációjából alakult, alul korintusi oszlopocskák-
kal osztályozott két köríves nyilattal, amelyek fölött szívidomú, elbb csak kajácsosan, vak alakítással

jelölt, de közepén egészen áttört ablakrése fordul el, mely körül a lámadó hézagokat fölül csúcsív záró-

dásába helyezett négyszög, képoldalán pedig háromszög bemetszés vagy áttörés tölti ki. A templom
falának magasságáig leszedett egyik torony délfelé néz oldalát egy a falba illesztett szobor-csoportozat

ékíti: a balfelli részen egy ni alak szoptat két kígyót, a jobbfelli részen csakugyan egy ni alak lánd-

zsával megöli a kígyót ; mindkét szobor fekv helyzetben lev oroszlánon áll. A templom belseje, úgy
látszik, több rendbéli alakításon ment keresztül. így pl. a hátulsó kkar egészen leszedetett és helyébe

fából új építtetett. Az els kar 1758-ban, az urak széke 1753-ban, a faragott kbl való szószék 1752-ben

csináltattak. Orgonája az egész egyházmegyében a legrégibb, 1787-ben csináltatott. A nagy harang 1778-ból,

^Sf̂ f -^^<.

_^ ^.; ,

A NYÁHSZÓI TKMI'LOM. ((>«) A SZTANAI TEMPLOM. (09)
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AZ l'j TK.MIM.O.M KIS-I'KTR IBF.N. (7ü)

kisebb harangja l"S^l-b61 való. Volt méí; ezeken kívül két harang, melyek közül egyik lsHO-I>en ágyúnak
adatolt, a másik a jelen íizázad elején alakult ó-fenesi eklézsiának aján<lék<>ztal<jl(. A lónmyban jó szer-
kezet óra is van Clenodinmai közöli az innen származott Kabos, Kemény és (lerfy rsal.-i<l<>k semmi-
nem ajándékaival sem lalálkoziink. Az úrasztali kehely 17G.'j-ben készült ; ezüst kannáját 1797-ben Som-
bori Frusianna. kis ezüsl tányérját eiíy közember. Ignácz Ferenez. ÜSíHS-ban. ónkannájál 177G-ban Itelicyi

Anna. egy ónlányért 1710-ben Németi Mária ajándékozlak. \ menyezel kockái nincsenek kifeslve..

Részben alapjuktól foi^va n-
formátiisnak épültek a/, idevá/.oll

lemj)loni(»k OiH. (V.l. 70. 71. 7:V).

Nyárszóii, Sztaiiáii, Kis-lVIriiieii.

.Iákólelkén, lioiíárlelkén s .lep^r-

iiyén. s ezeken már keservesen inejr-

lálszik a városi hatás. Ke<jvellenílü

példái ezek a meííneni érlelt s már
a városban elronloll olasz-, barokk-

vagy némel renaissance lormáinak.

Szerencsére, tud még a kalotaszegi

nép a magyaros ízlés lemplom-

épíléshez. mint azt a damosi (71.t

templom bizonyítja, de még iidxáblt

a körösfi. amelyei méltán nevez-

lirlíink Kalotaszeg gyöngyének.

II Nyárszón a lemplom teljesen új

és nincsenek képei. A sárvári szintén

új: 1H.H-Iien égett le és azután IH.l.'í ben

é|Mlellék újra; mondják, hogy .imikor

a leégett lem|ilomol újraépílctték. a

régi vaktdal alall föslöll széniekéi talál-

lak s .1 feslméiiyf'k alall iröröu-cyrill

Írások voll.ik. lehal hihclleg tíörög

lem|i|<)m voll. Mindkél i>i.'>házb:Mi ha-

lant-'lálxin Iüiil'Ö. kél kél lHi7-en innen

önlöll haraiiL' liivja imára a liivekel.

.\ kleno<liumok .i Wlll. szá/.idból va-

lók. n (.lakótelkén a li'm|>loiii nyuL'ali

része igen ié<íi lehel, meri idószor.

.imiid a s/ó>zék mÖL'ölli falrtil kiliinik.

ir>.s."( ben. má>odszor 17i7-bi'ii rfímvál

Iák. A keleli ré^z újra épidl l.s«>t-ben.

.V két részt nagy góliv vála>.zlj.i i'\ eyy-

máslól. A i'égi nuMiyezel kockákb.in

festve \an. :i folü meiriiM liidinu és li.i.

akik ezt, a leirénjkarr.d euyüll. 17«iH-ban

Testetlék ; a képek tulipánosok és álla-

tokat ábrázolók, bibliaiak nélkül. A szó-

>-zék koronáját l^l-i ben festetlek újra.

( irt:oiiál lH.%:MMn ka-

pni I é> kerüli '.»tí%

e/íi-l lui«iza>.b;i liiíxik

^^- . -,>^^ liaraniijál lst:;-b,ui. .i

/j2^^|- ^D m.'i-ik.il l7tVH b.in ön-

^^B í**^ Ifillék. A templom lorn\.i c-^ipké** A»indel|y<>| van fedve é- lu'uy lorn>oi-üknjii vnii.

1
ll

\ bori .1/ rr.is/.l.dáboz eg% nauy fakulac>«lian viszik. .\i. eg\|iá/i lád.i l7.H:{-bi')l \aló. a

f^ -Hv keheh 17 te. bi. az eg\ik ónlán>ér 17|0 ból. .i m.-^HJk l7:Ci hói. a nai;> kehel> is^UVhóI

;

nem érléki-^ek és nem érdeke-.ek.» .1. J.

KKIiESZT Tipi s »l>;imt>H lemploináról .i leuréitjbb adal I7(»l. (a «.zó«.zek niÖKÜII i anuknr I- i. reiu>-

A kATOi.iKts v.'ill.'iU. I'e-.lmén>ei nem i-uy idóbiM. de ei.'\ me-^terlól. 1 ndini: l.órinriól és Hálói t/Zír

JEGKNVKX. (72.1 m.i/n.'ik ; a képek muidh.'inim lipn-^lMd valók. \ szó»zék é*> a kál\ini>la fóinx-niudAr

\Z l'j TI MIM oM J\K<'>-Ti;l KÍ;N. (711
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174tí-ból való ; egyidej vele a négyágú lábbal biró Úrasztala, mely moUvumai szerint már Ümling mve
í

a legénykarfa a rajta lev felírás szerint 1752-bl való és ezt már biztonsággal állíthatjuk Umling m-
vének. A menyezet kockaképei 1774-bl valók. Az orgonát és a hozzá tartozó kart a templom 1813-ban

kapta. Harangjai közül a nagyobbik 1803-ban. a a kisebbik 1795-ben csináltatott. A persely itt nem áll

külön, hanem az els padba illesztett fiók alakjában van meg. A toronynak négy kis tornyocskája van.

A tornyot fed zsindelyek alsó széle csipkés. Az Úrasztalán. a Koltsár Erzsébet Sebe Jánosné által 1826-ban

ajándékozott varrottas alatt, valóságos keleti sznyeget találtunk, amelyet a margó-himzés szerint M. N.

Flóris Mártonné. Gáspár Kata ajándékozott a damosi eklézsiának 1800-ban.» vKis Kapus temploma a kés
gót kornak csinos emléke ; szentélye nyolc szeg. három oldallal záródik, diadalive és boUívezete

csúcsos; paizsalakú zárköveinek egyikére a Gerffy család címere van domborúan kifaragva. A szentély-

külsrész körül lév gyámoszlopok egyikén az 1441-es évszám árulja el a templom korát. A templomban

van kél régi sírk: az egyiket Bornemissza Anna emelte Gverffv Jánosnak 1691-ben, a másik alatt

- :!>.-ij,j">tEN! pnsrK_LTE%-.iLTAL ^i> iim^rroEK aital nitKtnTji c,wmRE:rrr ij6n ^jj .sxöífíwrr^.

A KIS-PETRII RÉGI TEMPLOM MARADVÁNYAI. (77)

^^v^fl^

Gyeröffy János és Zsigmond tetemei nyugosznak, 1613 óta. Tornya nincs ; benn a faluban azonban, egy

faloronyban. két harang van : az egyik 1527-bl, a másik 1651-bl. A templommenyezet Umling mve
1743-bóí. tiszta tulipános motívum valamennyi. A templom régi perselye 1743-ból való, vasabroncsú

hordócska. Torony lornyocskák nélkül.» «A farmosi templom régi lehet; tornyának egyik harangja

[419-böl való. a másik 1806-ból. A menyezet tiszta tulipános festményei (egyetlen kétfej sas van

közlük) 1750-bl valók, Umlinglól. der enoválla, ugyancsak , 1790-ben A cinteremben egy szfinx csonka

képét és lábal találtuk meg. Tornyán nincs négy kis tornyocska.)) «Nagy-Petri templomának menyezetkockái

1713-ból valók, de régi értékük elveszett, mert 1760—70-ben

Umling renoválta.)) «Nagy-Kapus régi temploma a közelebbi

idkben egészen újra épüli és a régibl csak egy szép farag-

ványú portálé, — melybl a templom régiségére bizton kövel-

keztelhelni, — maradi meg a nyugati falba vakolva. Az új

templomban a szószék feletti koronát Szöts Lajos és neje Szász

Rozália, 1863-ban csináltatták. Torony lornyocskák nélkül.

A menyezet régi festményeit egyszín kékre mázolták be

;

a régi festeti holmiból csak egy 1742-ben készüli pad, való-

színleg Umlinglól maradt meg. Egyik harangja 17o0-bl, a

másik 1806-ból való.» cMákó temploma új; a régi templom

kfalának egyetlen maradványa egy tábla, mely szerint a kör-

falat Magyari épitellc 1712-ben. Négy tornyocskája nincs,

menyezelfestése sincs. Az új fal 1868-ban készüli.)) kA bogár-

lelki templom újabb; tornya négy tornyocska nélkül. Menyezele

l794-bl való, bibliai képek nélkül, Umling modorában, Simon

György készítette.i) «Az inaktclki templom szinténúj, 1767-ben

épült; a régi templom egyetlen maradványa a szószék koronája,

PAD A RÉGI Kis-PETRH TEMPLOMBÓL. í78> 1783-ból. A pap udvarán álló szenteltvíz-tartó a katholikus idk
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A hnrangház ivei. — Ugyanannak mclszelc. — Gyám, a hnrangház könyöklje ninlt. — A templom
alaprajzának vázlala, a cinicrcm körít falával.

A Inroay aiilnkii. — A liar.iiijjliá/ alall álincin-l a vakolt loronyfalbol a Imranghaz és n torony-

sisak faniotivuniaiha. — A liaranKhá/ könyöklje — TaKo/ntok vakolatból: grrcndázat n hnrang-

ház alnlt, t;iTcn(lá/.al »•% a valas/tö párkány.

A KÖRÖSKÖI M.VC.YAn TKMI'Lu.M H IS/.I.KTKI . (79—80)

rmlékc. A kIciKMiiiiin t'uy •'inl.'^M >»'•!•] a 1714 hrtl v.iló. • «M;iiíyar-riy»'rA-Nátiárhi'ly lomplomn a |p^iij,ihlt.ik közül

való; a r«^jjil IXÍI-Ihmi liontnllák !<> »'s t'ípilcllt'k újra, <lr oly rozoi;<'^n, ht>tfy ös.«i7.coinlAssnl fony««4t»«ilr

a hivi'kct, lni^ vé^iv Kcn'kcs Márlnn kolozsv.-iri «''pitóiM«'sl«T. I>«í«'n iríinl való keK^yoirlIiöl, íiil'>i'ii kijavi-

lolla 186H-Iian s o^y /'vvcl aziiL-^n a lontny kiMiilt l)á<l<)i;r<'iicl alá. .\ r«^iíi tonipinm in«'ny»'zi'l<^l fcih.isziiálták.

Az is LtnlJMK invi- I75i-I»ól. Nc^y lorny«n-skája nincs.* «Kalota-Sz(*nl-Király ós /iMitcIkt^nck <>^y tciiiploiiia

van, mely .-izimhan (>u(^sz<-n új. niivt-l az IS^IH VJ-iki rurratlaloin vihara a k<4 faiul akkor csnknoni IcIJosimi

••Isöpörif a fölil sziiMMÓI. I iirny.'^nak niS^y lornyorskája vati. • ..V lünM toniploni is új, annak nincs lu'tt}

liírnyocí-k/ija, clh'nÍM'ti van a falunak i'uy t*i"> "l.'íli f.itiMiiploin.i. iiK'lycn a n«^«> tornyocska nu*|r\'an.>

• NaKy-Aluiáö Ictnploni.-i li*lji's«'n új." .1. J.

II*
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A KÖRÖSFI CINTEREM BEJÁRÁSA. (81) A KÖRÖSFOI TEMPLOM. (82;

Emlékezetnek okáért jegyezzük föl, hogy Kis-Petriben a XV. század elején épült,

dongakupolás, lebontott s nagyrészt tzre került régi templom iostött menyezet-tábláiból

(Umling Lrinc 1745) megmentettünk néhányat s megtaláltuk a tiszteletes úr, Antal Géza
csrében a iostött szószéket (1715-böl) s a kerek Úrasztalát is (1698), a kórus dátumos
peremével együtt ; a régi papszéket Bot János földmíves háza eltt, az utcán veri az

es. (75. 76. 77. 78.) De bezzeg a hombárszer új templom elég ormótlan ; Lukács István

bánííy-hunyadi építmester és földmíves cselekedte 1903-ban.

Befejezésül szóljunk a körösfi (79. 80. 81. 82. 83.) szépséges kis templomról. A tem-

plomot 1833-ban bvítették, a hátulsó rész 1764-ben készült. Pompásan van elhelyezve.

A dombtetn gyönyören emelkedik ki az ívesen ácsolt, kiugró harangházból a finom, karcsú

torony s helyes arányban van a sarkokra helyezve a négy melléktornyocska. A könny faalkot-

mány fehérre meszelt sima falon nyugszik, komoly, egyszer, templomhoz ill sima falon.

Csak a szögletein vannak pillérfélc sávok s felettük, alattok összefogja, körülövezi a

torony falait egy párkány, egy barázdált lap, valami igen sajátságos, egészen eredeti és

teljesen ide ill díszítés. Minden oly könnyed, egy-két ujjnyi vastagságú, — csak vakolat,

Böcsületes, igaz érzés mvész-ember munkája ez ; nem tukmált embereire kölcsönszede-

getett idegen formákat, az egyszer magyar templomon nem hazudott fából s vakolatból

követ és kfaragást, — dolgozott józanul, szintén, fával és vakolással úgy, ahogy azt a fa

és a vakolás anyaga s tíirmészete megkívánja. szinteségének s (!gyszcrségénck jutalma
az épület bájos finomsága, az egésznek szinte meg sem magyarázható harmóniája : befeje-

zett, egész, körvonalaiban természetesen összesimuló ; az egyszer egyenes vonalakban
sehol semmi bántóan meg nem törik, nehézkesség nincsen. Csak ha egészen a templom
közelébe megyünk, akkor vesszük észre, hogy az a primitív falusi épít ösztönszerleg tudta
a Parlhenon építésének egyik titkát s azok az egyszer egyenesek nem is egyenesek, hanem
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görbék : a torony teste s pillérei, alig észreveheten, de következetesen, befelé görbülnek,

összehajolnak. Szerkezete, beosztása: célszeren, józanul, nemes egyszerséggel magyaros.

Bévül nagy négyszöglet terem, a két végén karzattal ; elül bejárás a papnak s az

asszonynépnek, oldalt a férfiaknak s a legényeknek. A toronyfal jó ers, hogy megbirja

a harangzúgást. Födése egyszer. Fajtánk kedvének s lelkének fiatalsága az a zamatos

magyar cifraság, ami módjával jutott a toronyablak, meg az ajtó köré, — egyszeren

csak vakolatból az is.

•*^'KK,;

A MEREGYOI OLÁH TEMPLOM MAGYAR

DÍSZÍTÉSE. (84)
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J.VKO-TKLKE FALUBÓL.

X.i-^ániap <Kliilái). Maií'varókorekén. ki-

t('lt'|)t'<llüiik a s/t'niskciiln'. a vén ács.

>/.ürs .\ii(lrá> ()ivtc szrriiskerijritf. a

s/ilvafa alá s ö iiiosélle. mini é|>ík'llek

házal a ir«íi viláiíhan. amikor nié^ job-

Itáíív voll a paraszt, amikor méjj;' nem
Icllrk wlcalVliil az ablakot, ne lesel-

kedhessek ite az i>i|)áii, lio^y iivoiiihaii úrimmkajára za\arja azt. aki oílahaza rostokult.

. . . Hál csak annyi, ho^y hiz' ural szóífállimk mi rciícn. nem mai;iinkat. A régi

ember lakilincshez volt szokva, az ajtóra nem tettiink hclést. az ablakra meií csak (1<.í;|o|I

juh-bondöl. kilyii<.;^jj^alliik s me<j^voll. Ilo^^y a ház? Mciíváíaszlotlák neki a helyet, nem
lellek utca íelül, hanem bélelték egy hajitástiyira az utcálól, a kert derekába. Ördogös
helyiül féllek. A Tcricáéké ma is úgy van. nem iilc.isorra. Hozzálogás elölt szóltunk a jó

embereknek, segítsenek ; másnak nem. Halóságnak senuni szava belé. Fát. segítséggel,

kalákával, meghoztuk a Havasrúl: az oláh vág(»tl hatvan lat hat véka biizáért ; a kaláká-

nak járl egy vacsora s pálinka. A vacsora? Kgy kis tészta-leves, borsós tokány, savanyu

étel egressel, aféle jó líistölt hús fcjfölosen. meg Iriss sülés kenyér. .\z ételt felszidolta

valami rendes tudós (Mid)er. mondván, mire gyülekeztek, kinek a segedclmirc ilyenformán :

Isten áld meg életünket,

Bocsásd lui'iz sok t)neinkel,

Szenteld meg eledelünket,

F'iadcrt linljfrass meg minket.

.\z cudterek luniialha iiallgallák. No. most szabad az elei 1 Hcszl \eNenek minden

Iáiból s a végén a megválasztott szószólló mondta a gazda nevében :

Áldásidért szent l> Isten,

.Melyvei tá|>lálsz az életben.

Neved létryijii dicséretben,

.Most és mirídürökké Atneii.

Ki mit vett ezen eledelekitöl,

.\dja Isten kedves jó egészséj^ire

Ks köszönjük, hogy nem sajnálták

Fáradságukat, eljöttek sepitsé^rc.

Aztán, míg a szlló el nem pus/lult, borra menick a falusi kiircsmárosiio/. aki a/

uraság borát mért(!. mert itt zsid<') nem volt akk(»r meg. Nudc kupa voll egy \«'der. meg-

ittak néhány vedicl : két garas járl egy ku|»áért. Föd iccé\el. afajta hólyag csuporral ittuk.

I'át. moiidaiii. liaUanat hordtak egy házhoz. Frész m-m volt, hát fejszével neki s

elrótták, li^'yesen. i,MTe/dbe. A faluban Peti Palinak vöt csak frésze, ó ln»zzá jártak

dockát vágatni, ó csinált fakó kerekei is. nteg egy-egy rongyos koporsót.

Küvel se tellek alája s lerakták a talpfákat. Kamai;i oell utc;i felül, ablak a kerl-

Miili'iii/iii/ hlMÜ \ iiiiifíi/iir »!<•;» tiiiirrMWli' I.
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Gerezd

hátulsó talp

Tornác talp

udvar

Boronafa

sas Boronafa

^ .a.saslyuk sasmakk

nek, hogy ne lássa az ispán, mit dolgozik a

jobbágy. A fákat (gerendákat) mind kieresz-

tettük a szegelleten, nem csaptuk le falmentin.

A talpat nem fecskefarokra róttuk, mint ma,

hanem gerezdre (a) mindig az alsót. (Fecske-

farkot nem is lehet, csak négyszögletes fára).

A többi fa gömböly maradt, héjját se

nyúztuk le. Forgattuk a fát, vékonyt vastagra

raktunk és megest, különben felment vón' vagy

alatt maradt volna. (A gerenda vékony végére

a másik gerenda vastag végét, és viszont),

így lett meg sorra : tornác talp, ajtótalp,

hátulsó talp, kamaratalp, pitvarajtó talp, ház-

ajtótalp és az els ablak talpa (b). A boronafa

adta ki a falat (c) ; rakták egy öl, vagy egy

öl és egy sukk magasságra. A küszöböt

kiadták a talpfák. Jó hatalmas tölgyfák ke-

rültek még akkor a Havasról. Ablaknak s

ajtónak sasfákat raktak ; a talpfába sast csak

az ajtónak róttunk. A sas- lyukba betettük

a sas makkját, ami megvolt vagy három coll.

A sas vésésibe (csatornaszerüleg a sas egyik

oldalán) raktuk a behegyezett gömböly bo-

ronákat, tiz tizenkét darabot raktunk egy

oldalba (d). Ablakszemdök már kitelt a hosszú

boronából, a könyökl is kitelt, amibe a bé-

hegyezett kis sasok adták a két ablaksast.

A béhegyezett sasokat olyik ember be is fúrta

és körisfa-szeggel szegezte be. A boronákat

fenyfából vagy bikkfából szerettük. Az ajtó-

szemöldök fölött még két rend hosszú boro-

nával megkerültük az egész épületet. Régen

volt fa bven, nem kellett cédula, nem igen

tódtak, de ha tódtak, a' vót a boronatódás :

két ers faszeggel eresztették össze, úgy, hogy

még az alsó hosszú boronába is ment szög, jó

egy sukkos (e).

A tornác? . . . Hát négy—öt lábfa, egy-

formán elosztva, úgy, hogy lábfa a bejáró

ajtó iránt ne legyen. A lábfákra ment, felül,

egy lábfagerenda, ügyesen megkézvonózva,

megszegelletezve.

De még a házon munka van. A borona

tetejébe jött a mestergerenda, a ház közepin

végig, jó öt öles ; ha nem vót elegend

hosszú gerendánk, tódtuk, de csak falközön (f).
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Mer' c" Illán j^creiida volt, inegraraj^vu fejszével,

négy szegellet re megsimítva kézvonóval. Erre

raktuk, keresztbe, a lolyógerendákat, szalmás-

házon ritkásabban, csak vagy hatot ; most fél-

ölenkint szokás, mer a tlecka most két öles.

Nem mondtam még: a folyógerendák kimentek

a lálj fagerenda ra (q). A folyógerendák fölébe, az

oldalfalakra, meg az els falra, meg a hátulsó

falra, jött egy sor koszorugerenda. akit meglódni

nem volt szabad sohase. így lett két hosszú

koszorúfa, meg két kurta koszorúfa, összeróva

négy végin, bészegezve a gerezdbe is, négy

szöggel. Most fészket csináltunk a koszorújába,

úgy, hogy a szarufa álla a fészekbe üljön
;

a szarufa vége meg, van ügyesítve ^/jj. A szarufa

három-négy öles, olyan magasra mégyen föl,

mint amilyen széles a ház tornáccal együtt. Egy
bokor (pár) szarufa két szarufából vagyon, össze-

köti ükét a kakasüllö. Ot öles házra öt bokor

jár, minden ölre egy. A két szarufa egybe-

támasztott fels végit összevésik, egyik a villa,

másik a nyelv, erre mifelénk úgy mondják

:

koca meg bak. A kakasüllö a szarubokor fels

fertály részébe van róva (i).

A munka java, amikor a szarufákat húzzuk

föl. A ház farától egy ölre. befele állítjuk az

els bokor szarufát s ódalkötéssel marasztjuk

meg. A ház farára j a középs hegyes szarufa,

a kicsi kakasüllbe, aki félölre kinyúlik a szarufa

csúcsa ÍVdölt ; a ház farának két sarkára húzunk,

nékitámasztva a kis kakasüllnek, két szegellet-

szarufál, — a középs hegyes szarufa és a két

szegellet-szarufa közé jó még egy-egy farszarufa,

ezek is a kicsi kakasüUöre támaszkodnak f'/j. Eppeg

így megyén a munka a ház másik farán is. .\ztán

beléceljük, egy-egy léc közibe eltér a lábunk,

térdig ; legalulra faragott lécet szegezünk, a leg-

tetöre is jut ilyen léc. Az alsó léc a gyakatarló-

léc, mer' aztán meggyakázzuk kereken a ház

körül, két-két hüvelyknyire; a gyakákat a ko-

szorú gerenda alá eresztgeljük fk). Aztán befödjük.

Merekével adogatnak föl jó bodros, összekapasz-

kodó borsószalmát, az j alulra, meg is gázoljuk

böcsületescn, aztán arra a búzaszalina. Béfodés

után póznál leszünk rá. hogy a szél le ne hordja,

károgói, mert arra pihennek a varjak (l).

Már most bé is van födve, de se pníllásolva

nincsen, se I apasztva.

Hát bépadl.'isoljnk: a folyógorondákra lapít-

juk a dccUál. Mcrl régi-n a (K'ckál is csak fejszé-

vel csináltnk, mind csupa fejszével. Hasítottuk.

kakas

ül
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A régi decka ma megjárja pallónak a patakon, amikor szénát hordunk haza. Ers jószág
volt ... A padlás tetejit bétapasztják. Sárt, lágy sárt nyomnak, megkeverik szalmával is.

A borona-íakba vésvel hasadást csinálnak, abba osztég pockokat (kis ékek fából) vernek,
megpockolják a házat. A sár meg van már tapodva, törekkel (apró szalmás pelyva),

azt csapják a tapasztó emberek, mostanában cigányok. Jól oda kell verni a sarat, küvül
kezdve, — bévül a házban csak akkor, amikor kvül megszárad. Aztán simítják, simító-
zsende (zsendely) élivel; aztán, amikor jól megszáradva meghasadozott a sár, akkor meg-
sikárolják lóganéval összetapodott sárgaföddel. Kézzel sikárolják, tenyérrel, az asszonyok.
Fehér agyagot, olyan kékesgyöngy szin fehér agyagot oláhnék hordanak le a hegybl,
Bocsból s adják pityókáér', törökbuzáér, akkorákat, mint egy cipó, — avval fehérítjük a
házfalat, söprvel. Mer' vót fene, meszel, a régi világba ! . . . A bocsi cipót megtörik, cse-

berbe, aztán elkeverik, míg olyan lesz, mint a mész, aztán verik, seprvel, a ház ódaiához.
Hogy mibe került?... Manapság, szegény ember négy-öt esztendeig épít egy két-

százötven pengs házat. Nem hogy tempóznék véle, de csak akkor nyúlhat hozzá, amikor
elad egy-egy kis malacot, vagy egy kicsi szénát. Hogy régen, mibl álltuk ? . . . Kiszá-
mítsuk. Vagy negyven kézinapszám rámegyen. A födéshez is kell, teszem, husz-huszonöt
ember. Tapasztásra rámegyen nyolc napszám, sikállásra vagy négy ; a beverést, körülbell
egy nap egy asszony maga megteszi. Az ácsnapszám ma egy pöng, az összerovás meg-
van hát harminc-negyven pöng, de akkor egy öt öles házat négy ezüst peng forintér'

vállalt föl egy ács. Igaz, adott mellé egy napszámost is a gazda, meg maga is segített,

meg ételt is adott. Tizbül kiállottuk minden bajunkat. Igaz, akkor egy tehén tiz-tizenöt

peng volt, egy véka pityóka négy garas
; egy rósz húszas volt egy férfinapszám, mert

hogy egy rósz forint (váltó forint, 80 fillér mai értékben) három rósz húszasból állott ki.

Mikor elvégeztük, adtak egy áldomást. Oláhéknál a pap csinál e' kicsi könyörgést,

amikor belemennek a házba.

Amint összeróttuk a talpat, egy piculát telt

alája Jószeg Veszelika, meg hét gerezd fokhagy-

mát, — de el is égett, a háza ! Nem vettem

észre, hogy magyar ilyet tett vn' ! Az egy Péter

Bandi Pali, 48 után . . .

A csr? Az is csak ilyenformán, minden-

féle módon. (85).

Talpat leteszik, felrójják gerezdbe a boro-

nákat, olyan magasra, hogy az ember eltérjen

alatta, egyenesen állva, a marhája körül. Kereszt-

gerendákat is teszünk rája, jó vastagot, hogy a

gabonát megbírja a csrpadláson. Újra ró tovább,

egy ölnyi nincs éppen, de jó öt sukkot, — mikor

ezt eléri, akkor állít túl afelül harmadfél ölre vagy egy másik pajtát, s így lesz egész

a csr ; vagy csak talpat állit s lábfákat rá, olyan magasra, mint az egész pajta, héjjával

Chiú, padlás) együtt, e' meg a félcsr. Félcsrön a lábfakötéses lábfára jön a vállgerenda.

A vállgerendára, úgy, hogy átnyúlik az ólhéjja (pajtahéjja, a pajta padlása) fölé, jön négy

vastag koszorúgerenda úgy, hogy a két hosszú koszorúgerenda keresztülmegyen a csr földje

(a csr nyitott része) s az ólhéjja fölött. A pajtaablak, a marhaetel, a csr földjére

nyilik. Egy böcsületes egész csr megvan, hosszában, hat öles ; a félcsr négy-öt öles,

ebbül a pajta legalább másfél öl a szélességiben. A tet pedig olyan magas, amilyen

hosszú a csr. A pajta kieresztett gerendáin áll a szekérszerszám, a gereblye, villa, meg mi

egyéb. A gyaka alatt van az eszterha, (eresz, kieresztés) háznál csöpögnek mondják.

A szalmalet? . . . Az a finom, csak! Házon elszolgál száz-százötven esztendeig,

tartja a füst, fejszével se gyzzük szélvagdosni, amikor bontunk. Csrön is eltart, de csak

negyven-ötven esztendt, mer' hogy a csrhéjjában nincs füst, aki aszalja.

A KALOTASZEGI CSR TÍPUSA. (85)
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így oktatóit bennünket .M;igy;iró Kerekén a vén ács, Szcs András Öreg.

.Munkatársunk, az épílniüvész, Medgyaszay Istán kivallatta Makón a vidék leg-

ügyesebb ácsniesicrét. Pete Ferkö löldniivost. Kz már újabb módi építkezés. (86).

. . . Hát elsben is, azon kezdem, akinek kicsi a módja. Az pince nélkül épít : pitart s

házat amibe laknak, meg kamrát ; a ház elibe tornácot, hogy esben künn üldögélhes-

sünk, meg nyárba künn húlliassurik.

A munka azzal kezddik, hogy IcriiUjuU a talpgerendákat ; jó ersét keresünk, tölgy-

fából, szegletesre ácsoljuk ; mindenik lal ;dá gyün egy-egy, ahogyan a fal ép{)eg van.

•M?,

\jvvarL vtca

íiULZia-iTi

KaGLan

A UOHONÁs KAHÁ/ ÉIMTÍ:8Í;Ni;K MÓDJA. (86)
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Ezeket már most összevágjuk olt, ahun összelanál-

koznak. Akkor már látni, milyen nagy lesz a ház, a

pitar, meg a többi. Ezekre a talpfákra rakjuk a falat,

boronákból. A boronákat fiatalabb fából válogatják,

mer' gyöngébbek is lehetnek ; nem is ácsoljuk szegle-

tesre, megmaradnak ahogy vannak, gömbölyek. Ilyet

rakunk a talpfára, egyiket a másikára fel, addig, míg

azt nem gondoljuk, hogy, no most már elég is lesz.

A fels, utolsó boronafára gyün a padlás.

Igen, de hogy állanak meg az egymásra fek-

tetett boronafák? Ippeg azt akartam mondani, hogy

a szegelleten összevágják, de nem úgy nímet módra,

hogy csak a szegelletig hagyják, hanem úgy, hogy

mindenik fa túl ér a másikán : egyik békapaszkodik

a másik vágásába, annak a vágásába megest a felette

való. Úgy mondjuk ezt, instállom, hogy keresztbe rój-

juk. Ha minden falat így csinálnánk, ugyan megjárnók,

mer' nem volna se ablak, se ajtó a házon. Azér' ott,

ahonnat ajtó lészen, kétoldalt ajtófélfát vagy úgy is mondják, hogy sast álligatunk. Ennek

a sasnak két végire csapot hagyunk, a talpgerendába meg bevéssük a csaplyukat, oszt

abba beültetjük a két ajtófélfát ; a két félfára meg ültetjük rá az ajtó szemöldökfáját.

Addig van felfele az ajtó. Mámost, hogy a boronafák az ajtófélfátul el ne szabaduljanak,

az ajtófélfát hosszában bevéssük, oszt a vésetibe bésasoljuk a boronafákat. így aztán jól

beszorul a boronafa lecsapott vége és olyan akurátus, hogy meg se mozgathassuk. Az

ablakoknál csakis ilyenformán megy, csakhogy az ablakfélfát nem a talpgerendába csapol-

juk bé, hanem várunk, amíg annyi boronafát rakunk, hogy már gondoljuk, no ez elég

TAMÁS PÉTER BOLHA EPULO HAZA
MAGYARÓKEREKÉN. (87)

•4

•*J

•

.V ^^ ,^'

^^^

SZH.VAASZALÓ, DAMOSON. (89)
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magos is lesz könyöklnek. K/t a lelsö horona-
lat az ablak helyérj oszt iiieííácsoljuk. hoj^v az

ablak bélése jól betanuljon ; vésünk rá kél-

felül csaj)lyukat, az ablakfélfat beültetjük, oszt

rakjuk tovább a boronafákaf. Abonnat ablak
van, oda niániost nem kell olyan bosszú burona-
ía. hanem csak a darabjából veszünk és nieí^est

bésasoljiik az ablaklella veséiébe; ha nietr

elértük a lelfa fels csapját, bé ültetjük a

boronalat. Ez az ablak szetnöl dökfája is. Mi-

kor mán eléíj magasan vagyunk, rátesszük az

utolsó geren(Ját külül, környöskörül a falakra.

Ezzel oszt meg is van.

— De bátyó, a leppenlyüs lyukat a Kisó

macskájának (kis csapóajtós nvílás) mikor
vágták ki.'

Mikor.' Igaz-a. ezt el is feledtem. Hát
akkor, amikor fektetjük a boronákat. De a

leppentöt utóbb akasztjuk bé.

— .\ztán, még egyet. Azokat a gerendá-

kat, ugy-e bár. nem teszik le csak úi;y a fre?
Azt mondja el bátyó, amint legislegelül kezdik,

amikor még csak a házhely van meg?
— Elmondom én azt is jó szívvel, csak

elbb tömjem meg a pipámat. Jókép kicsi

pipa ez, — forgatja, szemléli — már nem
vónék el nélküle. Hát, hogy tovább mondjam
a monflókámat. elsben is azon kezdem . . .

hogy is no? . . . Hát ahogy monda, hogy ippeg

csak a házhely van meg. Hát ezt má mi úiíy

szoktuk, hogy körülszcndéljük az egész lelket.

Hol leszen jó helye a csrnek? .\ galxmásnak?

Hogy ne kellessék kapaszkodni a szekérrel,

ha lakarodáskor hozzák haza a gaimát. szal-

mát, szénát s mi egymást. Ha nem nagyon

kapaszkodó a telek, legügyesebb mégis a/

utca felé é|)íleni a házat, de olyanformán,

hogy közbül legyen még a kis kert. Mikor

már most kiszemeltük a házhelyet : megle|»-

jük, hogy elég tágas legyen a benlújék, a

szegelleljire c()veket verünk, oszt kisinorozzuk.

Akkor mán gyidietnek az emberek, áshatnak.

A kó falnak egy lábnyira kiássuk a földet,

oszt rakjuk bé a követ a helyibe, sárral, .\kinek

nagy a módja, az mészbe, meg porondba

(homok) rakatja, egyelesen (keverve). így fala

zunk tovább, egészen addig, amíg gon«loljuk.

hogy no most már elég is lesz. Ha menedékes

a házhely többet rakunk.ha igenyes, »"sak n^y

derékig. Az egyik szegeiéire, úgy konnyü

(alkalmas) helyt, odafalazzuk a katlant is

A KKMKNCE P.VDKAJ.W, B.-II L \ YAÜO.N. (90)

CSOHGÓ A HíHKAS KILTT, MAKÓN. (91)

H. IHNV\l»i«> (W)
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szilvaíznek. (A szilva lekvárt hivják Erdélyben szilvaíznek.) Azután rakunk lépcst a pitar-

ajtó elé. Mikor már ez mind megvan, szépen elegyengetjük a fal tctejit, külül s bévül bevakol

juk. csak úgy a hézagokat, aztán feltetjük rá a talpgerendákat, ezekre meg felietjük a

boronafákat^ egyiket a másikára fel, addig, míg azt nem gondoljuk, hogy no most mán

elég is lesz. így rakjuk a falat.

— Jól van jól, bátyám, ezt elmagyarázta

A KEMENCE PADKÁJÁN, BONYA (NAGYANYA) AZ UNOKÁIVAL
(b.-HUNYAD). (93)

meg is értettem, hanem másvalamit sze-

retnék tudni. Azokat a lejts gerendákat,

amire a zsuppot vagy zsendelyt rakják,

azt szarufának hijják. Sok iskolát jártam,

de azért máig se tudom, mért hijják a

szarufát szarufának, mikor az nem szaru,

hanem fa?

— Hm, — mosolygott az ács,

csak úgy a bajusza alá s megcsóválta

tisztes sz fejét. — Öreg rend ember

vag3'ok, de ilyet még nem kérdtek tlem
se. Mos mán látom, hogy csak olyan

városi ács a tekén tetes úrfi. Hát ügyel-

jen, mondjam el ezt is. Ott hagytuk el,

hogy a kész falra sárgerendát rakunk

külül, környöskörül. Ezt meg azér hijják

sárgerendának, mert ezt a fedélgerendát

még bétapasztjuk sárral, a többit mán
nem. Hát erre a sárgerendára rójjuk a

folyógerendát, aki átfeküszik a túlsó falra

is, oszt a padlást tartja. Azér' bé is dec-

kázzuk föjül, meg bé is tapasztjuk, de

csak utóbb. A ház ezzel meg is van.

Most gyün a fedél. Elsben is, környös-

körül, a külüls falak arányában, koszo-

rút rakunk. A koszorúfákat ügyesen

befészkeljük a szarufáknak. Zsupp alá

mei-edekebbek a szaruk, zsendely alá

lankásabbak, mert télviz idején a hó

meg se akad ott. Az olyan pár szarut,

aki egyik falról a túlsóra ér és magába
is megáll, egy bokor szarunak mondjuk.

Ezeknek a vége a tet gerincén túl ki-

nyuhk, úgy állanak ott sorjába, mint a

fehérmarha szarva. Hát lássa, úrfi, ezer

mondjuk, hogy szarvazzuk a házat, ezer

hijjuk a szarufát szarufának ! . . . Azontúl

van még falszaru, a szegelleten ; meg
fattyúszaru, aki csak ehoz szegezdik,

csak darabja, csak a rövidje. A szarva-

kat fejül, ahun keresztbe vannak, összevésik, az alsó végüket pedig lekerekítik, ha nincs

ippeg nagy dologid, a kupás vésüvel vagy a fülessel ki is cifráljuk, oszt az egészet lécezik

meg, oszt ezt zsendelyezik be. Hej, amikor még legény vótam, — és elmerült az öreg

tekintete az üszkös parázsba. — akkor vigan ment az ilyes. Akkor kalákába dógoztunk.

— Hát az hogy volt?

Akkor jobbak vótak az emberek. Az élet is könnyebb vót. Ha falubéli Icgény-

PIHENÉS (b.-HUNYAD). (94;
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VINCE FKRKO HAZA, l)\Mf»SON. (95) A RKTESDl TISZTKLKTES CSL'RJK S KITJA. (96i

ember menyecskéi ho/olt a há/hoz, oszt hogy jobban megtérjenek, új hajlékot akart

építeni : elment a menyecske vagy ej^yik Iniga. megjárta a falubeli nyámságol (rokon-

ságot), hogy gyiijjenek segélni, házat építeni. .Megmondták, hogy szeredán, vagy akkor,

amikor, oszt összegyltek. Hordták a küvel, a fát, rakták a falat, ácsoltak, faraglak, oszt

hogy esteledett, gyídöre hivá íikcl ;. menyecske az apai házhoz, csiebédrc. Dallozlunk.

táncoltunk. másna[) újrakezdi íik. De más világ is vól az akkori Kialal házas vúlam, azt

tartolták, ügyes legény vótam, meg a menyecske is szép piros vol, uiinl a nyiló rózsa.

Ügyes fehér né|) vól mindig. Olyan szaporán adogatta a merekével a zsupptd. amikor ezt

m i| \

^
-c-M y

;-

TOHNÁCOK HA/. KvMMsuN. (U7»

13
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LRINC PÁL HÁZATELKE, MAGYAR-VALKON. (98)

L A kél m(>gkúlönötlött fiú háza. 2. A csr, és pajták. 3. A gabonás, és pajta. 4. Osztörü. 5. Veteményes.

6. Két félszomszéd, balra van még az öregek háza.

a fészkünket raktuk, hogy alig hogy gyztem a tetre szórni? No lelkem, Katókám,

igaz-e vagy se?

— Hogy igaz-e, mán hogy ne vóna igaz, lígy emlékszem, mintha most látnám —
éled föl az ángyó. — Nem is vöt akkoriba olyan ács, mint kend I Most is látom, hogy

villogott a szalu a kezében, akivel azokat a karókat, a gyakákat hegyezte ! Hogy verte bó
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A LEGRÉGIBB HÁZ, SÁRVÁSÁRON. (99)

Ükét, milyen szaporán haladt a munka a keze alatt, egy szempillantás alatt kömyül vól
verve véle az egész koszorú. Oszt a Hot Kelemen Perkó. meg a Gyurka kománk felment
kenddel a tetre, igazgatták a zsuppot, a lehérnép meg adogatta, ki merekével, ki hosszú
vellával. Csakugyan hogy arra gondoltam. Iiogy rakjuk a fészkünket. Ahg tölt belé egy
óra. felhánytuk a sok zsuppot. Kendtek meg tajjodták. vertek, oszt hogy a két póznát is

felkötötték a gerincre, hogy a szél meg ne bolygassa a munkánkat — úgy tetszik, mintha
most látnám - felült Andris bátyó (ca legöregebbik». a tetre és ott ivott áldomást az

új házra, a beiuilakókra meg a ki s bemenkre . . . Hej, de nagy id haladt el azóta :

El a' — sóhajt az öreg. — Hogy
vége vót a kalákának, haza ment a

nyámság. Akkor kezddött esak az

aprólékos munka, a ben táj ék (bels
része a háznak). Elsben is bétapasz-

totluk a házat kiilül belül. A bí)rona-

fák nem tartják a sarat, hát léce-

ket szegeziink azok ódaiára úgy ke-

resztbe, félen (ferdén) ment. Béta-

pasztoltuk a padlás deekáit is fejül,

hogy fogja a meleget, meg hogy ne za-

katoljon, ha jár valaki a hiúban, ami-

kor törökljuzát, fuszujkál. m<'g más
egyebei takarítunk bé. Itt tartjuk a

szalonnát, a kolbászt is, hadd füstöld-

jék. Mer mi felénk nincsenek kémé-
nyek, csak úgy a hiúba, a fedél alá.

száll a füst a kemen<ékbl, megjárja

jól a hiú fels részit, oszt a zsupp

között, a füstlyukakon kitakarodik.

Azután meglapasztottuk a f)ilart, nietf

az elsház ldjét is; bészegezlük i»en-

dóvel, marhahólyaggal az ablakokat,

csak úgy félfához, alul-fejül meg a

boronafához, azontúl uu"j; meglyug-

gattuk árral a bendt, hogy kilát-

hassunk. Akkoriba m m vól nwií mi-

felénk üveg. Manapság rakják bé a

kész ablakokat, csak nyitogatni kell.

Azér ha eltörik az ablakszem. nem
veszünk újat. mer azért Kolozsvárra

kell bémeiuii. hanem ahány darabba

törik, annyi új bordát teszimk az ablakszárnyra, oszt azokkal közn-fogjuk az üvegcsere-

peket. Az ajtót úgy csinátuk. hogy a vizifíirészll hoztunk deekákat, faszeggcl s.szesze-

geztük. oszt úgy akasztottuk bé. Ide a pitarba dufla ajtót tettünk s ez az innens de<-kábul

van. a külülfelül való csak léces. Úgy hijjuk. hogy c^crinl. olyik helyt cserény. Ez csak

allul jó. hogy ha fznek, oszt eróssen meleg van. ki lehe'-*»en nyiltani, de az aprójószág

ne <íyühessen bé. Mer akad olyan írunár. aki <dyatí kivánesi az eleség után. hotfv kicsi|t-

kedi a kenyeret az asztalliábul, ha nem veszik <szre. L gy-al .\o mikor ez man mind ineg-

vót. akkor csinálódott a kemence.

IMsben is alapítottunk túszelyl (lú/ÍK-lyli kbüI. os/láfi kiji'bb lszelyfál lettünk két

oldidt. ahogy itt van e. a >/e^'i*|eljit összeróttuk, alája meg Iáiéit faragtam. .\/ ily«'n kemence,

úgy mint itt is, elfogja a fél pilart. azér az alaptyát sem raktuk telistele. hanem a közil

föld<lel lmtiik nu g, ern- meg jó fajta kalolai köbül k- niener-bollol raktunk. K/ a ful-

NéHAI IIÁI.INT IST\N KI.HAGYOTT HÁZA S CsChK
t)A MOSÓN. (100)

\r
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KOLOZSI ISTVÁN HAZATELKE, KETESDEN,
1842-BL.

a) Törökbiiza föld ; b) káposztás, rózsapityókás kert

;

c) gyümölcsös ; d) pityókaverem ; e) kalangya
; P ösztörü ;

g) legel ; h) veteményes és virágos kert ; i) csr
; j) kecske-

pajta ; k) disznópajta ; l) udvar ; n>) kút, a szomszédnak
is szolgál ; n) kis kert ; o) hátsó ház

; p) füstház, itt jár-

nak a hiúba ; r) tornác ; s) els ház.

B)

AZ ÖREG MIKLÓS KATA HÁZA, «PÁR SZÁZ ÉVES,

(101) AMIÓTA A FALU ÁLD), MAGYARÓ-KEREKÉN.

a) Veteményes ; b) út & csrös kertbe ; c) ösztörü ; d) méh-
szin ; e) eresz

; f) a koma háza
; g) kamara ; hj pitar

núri módon", nyári konyha «hágóval», a hiúban meg
«langfogóval» ; i) kemence

; j) \'ízpad ; k) bölcs ; l) ágy
m) asztal ; n) szék, kispad ; o) pad

; p) padláda ; r) ágy,

a tornácon ; s) kiskert, virágos ; t) kút.

rakás ezzel a tüszelyfával, akin most ülök e, színest van, hogy itt becsúsztassuk a cipókat.

Ezt a kemencét e — és jól megböködte a boglyaformát, annak bizonyságául, hogy még
ersen áll — ezt én fontam sövénybül, megtapasztottam pejvás sárral külül belül, de

száját is hagytam, ahun a kenyeret vetik bé. Itt a szája elttjit, ahun az anyjuk az estebédet

fzte, ezt meg szabad kemencének híjjuk. A tz fölé, erre a vasrámára, plakten (plattén)

vasat tettem, oszt a sütt kályhafiókkal (csempével) körül építettem. Ebbe sütik ünnepnapkor,

meg ha egyéb vigasság vagyon a házba, a fonottas kalácsot, a bélest, a mézeslepényt, meg

DARÓC FALUBÓL.



vízlevezet kgy daróci
kkkhítésen. (102)

tudj' isten mi mindenféle fehérnépnek való eleséget . . . Hál

mit is hagytam el még, no? Hát amint mondám, bétapasztoltunk

mindent külül belül, alant, meg föjül a hiúba, oszt a menyecske
néki kapott, oszt meszelclte ki csinosan, hogy olyan vól az

egész ház, mint a patyolat ; tul meg a padmalyt, a fal lövif

és a tornác födjit vörös agyaggal bekente, oszt meg is vót

az egész.

így magyarázta meg a házépítést a két tapasztalt öreg

ács, — már most járjuk a falul, mit látunk a magunk szemével?

Látjuk, érezzük, megértjük a magyar néj) lelkét, háza

küls képén is. Amilyen értelmes, amilyen józan és szinte,

olyan az alkotása : nem hazudik a falusi ház. Harmonikus
minden részében, míg idegen elemek betolakodása meg nem
rontja összhangzatos voltál. Amit a primitív ember készít, az

természetesen, szükségszeren folyik a szándék sugallta érzés-

bl, keze ügyességébl, a rendelkezésére álló anyagból és

eszközökbl. Ez magyarázza azt, hogy a parasztmunka szerke-

zete és díszei között rendesen megvan a szerves összefüggés; ott diszít, ahol diszítt-ni

erltetés nélkül lehet, ahol diszítésre önként kinálkozik az alkalom. Az idegen elenu-kkel

azonban nem igen bír a tanidatlan mvész, mihelyt utánoz, elveszti a talajt lába alól. az

idegen elemmel szemben tehetetlen,

kritikátlan. Figyeljük meg csak a vi-

déki városi házakat : mennyi meg nem
értett, esetlenül másolt építési forma,

milyen otromba, bántó ellenmondásai

az anyagnak és dis/ítésének a célnak,

az illet iiiolivum rendeltetésének mily

csúnya télreéi'lésel Mallerrel, gipsz-

szel. sliikk<')val hazudnak követ s c

kanyagból l<;nnelt dis/.ílést — és hogy

riUíl az ilyen hazugsági így hazudik

maga a diszítés is, — mert iiisz az

olyan dísz, amelynek szerkezeli alapja

nincsen, legföljebb csak üres, tehát

léha cicoma. És most képzeljük el,

hogy ezt'k a kisvárosi hazugságok ki-

kerülnek a még primilivebi) falura!. .

.

Micsoda rombolás, mily métely !

Olt van mindjárt a városi min-

tára szegezett kerítés. Meuii\iv«'l szí'bb

akár az egyszer gyepu-keiiles is !

Mennyivel szebb, amit a maga rtr\«./i rii

eszközeivel kés/ít: faos/lopnUra lara-

golt fej faszegekkel ersilell desz-

kákból, amelyen lállialó, kifejezeti.

sót mindjárt diszilcs az (»sszelarló er
is, liulott a/ t'ldugolt. nem látható

drólszeggel IáU.ill kerítés amahlin/

képest senunii mondó, nu'i vésziét len.

Kalotaszegen van min<ienféle kerítés.

(•)'2. \y.i. •.»!. '.>.>.) las vidéken fából.

K<.K1.U1TK> .Vl.liKlil M.ÁHTON PAT.VC ukZ.K EI.TT kAnö

(t03)

KoHfOs MÁHTü.N UÓKA KÚKl HÍTÍlsK, ZS«»BOKO.>. (104)
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BÁLINT KELEMEN HÁZATELKE, MAGYAR-VALKÓN. (105)

a) Csrös kert ; b) öreg csr ; c) sátor, takarmánynak ; d) ól ; e) pajta
; f) uj csr

;

g) bels udvar ; h) veteményes ; i) gabonás
; j) eresz ; k) kis téka, tejföl, meg tejnek ;

l) öreg ház ; m) kamara ; n) uj ház ; o) kamara ; ö) sikátor, hágóval a hiúba
; p) eresz

q) küls udvar ; r) galambbúgos kapu ; s) pad ; t) kis kert.

a kbányás Zsobok vidékén kbl s vegyesen
;
jellemz, hogy az es ellen alkalmazott

keriléslel, e hasznossági elem, mily dekorativ változatokra nyiijt módot. Érdekes, bár nem
tipikus, a vízlevezet ablak, amelyet egy-egy helyt kkerítésen alkalmaznak, az oldalos

helyen lefutó esvíz levezetésére (96).

A kerítés mögött a telek tágas, jobbára hosszúkás. Nem lígy mint régen, ma már
közel a kapuhoz, oldalt áll a ház ; a ház végiben a gabonás, az ólak s a telek végiben szembe

a kapuval, a csr. Ha a telek kaptatós, meredek, els sorban arra ügyelnek, hogy ((takarás))-

kor kényelmesen eljuthasson a szekér a csr alá, így tehát a telek alsó végébe, a völgybe

kerül a kapu, meg a csr (*J8.) Ez azonban kivételes. Rendesen a csr választja el az
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VINCE r.YÖRGY LUKS KlPSZEtiEZETT UTCAAJTAJA ÉS
KERÍTÉSE, DAMOSON. <t06i

udvart a kerttl, elsbbon is a csröskerltl. ahol a széna, meg a szalma áll ösztörübc
vagy kalangyába rakva, a gaz<la módja szerint ; a csröskerlben szárad a kender s

a törek, a kondor hehelóst is. amirl lösz még szó, itt végzik. A csröskert svénynyel
van bekorítve az aprómarha ell. Kzulán következik a iíyümölcsös, amely néha egyenost
kivezet az egész háznépet tápláló fer tálylldeoskére.

A régi öregoknok más roiKljük v«.ll : kíds udvaruk is vnll. meg bels is. Ilyen régi

módi (107) a Bálint Dandik András házatelke. 17()aból : bleleknek hívják, meg is van
vagy ezerhatszáz öl ; kaplatós lelek

ez is, a csrt tehát a telek lábjába

építették, közel a kapuhoz. Az utca

felé kJal tartja a töltést, hogy a ház

meg a csr egyenes helyt legyen.

A kfal eltt víz csurog az árokban,

rajta hid : ez vezet a kapuhoz. így

jutunk a küls udvarba. .lobbra a

csr. baU'a a ház. d(; csak háttal, egy

kis l.'sö ablakkal, hogy az ulcaajtón

ki s bejárót szemmel tarthassák.

A csr maga egy tágas üres

szin, földje ki van tapasztva vagy

padolva, mert errefelé nem a szérn
nyomtatnak, hanem a csrben (K).

A valóságos csrhöz számít még két

oldalt a pajta, a bivalynak, meg fehér

marhának. Van egy-faros, meg két-

faros pajta, (fél vagy egész) ahogy

állanak benne a marhák, a szerint.

Ezen a régi telken ügyes még a

küls udvar végében az ersen kiugró

eresz a vendégszekereknek, meg egyéb

alkalmatosságnak (n). A csr mellott

jutunk a tágas bels udvarra. \ an

itt minden, ami a földmives vinboi-

nok kell. még a sz<d\ér v«!ndég(»ldalá-

nak fcikotéséhoz való füzfa\ossznl i>

megnevelik itt az átfutó patakban,

hogy azért se kellessék a szomszédba

menni. \ bels kapul<')l j(»idjra es
kerekes szinnel (m) szemben áll a kézi

gabonás (f),
mellelte a malacól, to-

vább, a lelek fels végében, a na-

gyobb gabonás, tornácán a s(")rmény

(az rl. kézimalom. 301.) mog <efrének a hordó, lovább .i pince. Ixunak. pityókának,

meg egyéb vetonu'mynok (r). Kmiek is jól kiugró eresze v.ui, hogy ny;irba az ajtó olóll

árnyékot fogjon. Itt v.in a bodoii kut is (il). Italra a négy szegellelro »pilclt nnh»/in (f).

tovább a káposztás kert (h), külön bekerlolve. azután a gyümölcsös (a).

legügyesebb mégis csak a ház. A szabad oszlopí»s tornác az egész alkot many ko/epe.

Innen lépünk a valóságos aházbaD, a lakósz<dtába. .\z utca felé cs szoglclUm a sarokra

állitott asztal, falmcntin a padladákkal ; a szomkö/li sarokban a cson-pi'S kemonre.
A komonco obds része szabad, ha nem sütnek, a lz is szabatjon ég rajla. csak épen
hogy áthúzza a kemence a füstöl. \ szabad liizholy egyik végében van a cplaklen». a

CSLPOS UTCAAJTÓ, LEVELES KAPU ÉS DESZKAKERÍTÉS.
MAOYAR-VALKÓN. (1M>
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BÁLINT BANDIKÓ ANDRÁS HÁZATELKE, M VGYAR-VALKÓN. (107)

Zsellértelek 17C3-ból; «bötelek», 1600 D öl; a) gj'üniölcsös, följebb legel; b) káposztás

kert ; c) méhszin ; d) bodonkút ; e) pince, pityókának, meg bornak
; f) gabonás ; g) kád,

abban áll a cefrének való szilva; h) sörmény; i) malac ól; k) csr, kétoldalt pajtával a

bihalynak ; l) csrös kert, a végiben füzes ; m) kerekes szin ; n) eresz a vendégkocsiknak
;

o) komára
; fi) Bálint Bandikó András háza ; r) tornác ; s) hombár ; l) töltés pad : u) kis

kert, virágos ; v) küls udvar.

karikás vaslap ; a lüzhely vagy ((tüszely», jól elre nyúlik, kiszélesedik a kemence körül,

hogy télen odaülhessenek, beszélgetni, a tüz köré (padka). A harmadik szögletben van

az inkább parádénak való (ívetett ágy», utána a háló ágy ;
jut néha a kemence mellé is

ágy, vagy legalább is egy bölcs. Szék egy-kett ha van a házban: csak az emberek,

(meglett, házas férfi) meg a legények ülnek rajt', a menyecskék nem igen, a leányoknak

meg épenséggel nem való. Az ajtó mellett van még a vízpad a «kártyá»-nak, (faedény 250)

közbe a falmentén egy pár láda ; az asztal fölött, a sarokban a téka.



MAHCIKÓ GYURÍ TELKÉRL, MAGYAR-VALKÓN. (1(W)

1. Tornác a pilarból tekintve, kis vízpad az ajtó mellett

;

2. galambbugos kútágas ; 3. deszkából való karfa.

VJ HV/, KKTKSDEN. (110)

A ((liázbób ritkán nyilik egyéb hrlyisrg, hamarább a tornácról, kiilön. A legegv-
szeríibb házban is van még egy kamra, h.i kett, akkor az egyik szalonnás, a másik «csak
amolyan elegyes)). Künn a tornácon áll a szuszéiig, meg a hombár, gi'invának. gabiiának
és mi egy s másnak. A ház végében van a <ikis kerti), az iilr.i fele. A tornác árnvek(»s

ivei alá futnak föl futóka virágok, ott nyílik a piros szegf, ott virít a málvva. a karfán
cserépben az ((engem nefelejtsD. A tornácról látni a galambbiigos kútágast is.

Ha együtt marad három-négy nemzedék — apa. fiak és unokák, nem ritkán velük

a szépapa is, — kibvül a ház is. (111) Klsben is a nagyobl)ik íiu kíilönködik el, amikor
menyecskéi hoz a házhoz. Külön aházati) csinálnak a fiataloknak, de csakarra a tornácra,

az öregekére. Ilyenkor az öregek az els házal szcíjollct téka

rendesen átadják a fialaloknak, k meg a tornác

végében, a tágas gabonást alakítják ál háznak

s abban laknak.

A legtöbb ház ilyen elrendezés ; van még
a lelken nyári konyha is, (l'-íí; amiben csak i-gy

sütkemence, szabad tzhely van, fölötte alang-

fogóval,)) hogy a nyárára való kolbászt, sonkái

abban fstídjék meg.

Igen ügyesen kitoldott ház a \'«»rös Márton

és János háza (113). Hogy férjhez ment testvér-

húgukkal együtt maradhassanak, az új házas-

párnak is szorítottak helyet, még [»edig az utca

felül. Amikor a harmadik nemzedék, az unoka is gv^?"^ ^
'-"*"•'•

) |
kemence

nsül már, akkor kiilönködmk el teljesen ; a

szülök s na>4-yszülók maradnak az öreg házban,

az unoka épít magúnak ujul a telek mii>ik oldalán.
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MEGSOKASODOTT ((CSALÁRD)) (CSALÁd) ÉS BOKOR ISTVÁN HAZA, B.-HUNYADON.

(111)

a) Fás szin ; h) az els ház gabonása ; c) a hátsó ház a) Hátulsó ház
; b) sütöház ;

c) els ház
;
d) tornác, alatta

gabonása ; d) hátsó ház, Varga István háza ; e) füstház ;

plnceiejáró
;

e) hombár.

P tornác, kétfelé kerítve
; g) els ház. Varga Feri és Varga

Feri Jó háza ; h) kamora ; i) kis kert, virágos ; l<) fa

hely ; /; disznó pajta ; m) kamora ; n) uccajtó ; o) kapu.

BÁLINT PALKÓ P\L HÁZA, ZENTELKÉN. (112) BALÁZS GYÁRFÁS ((KHÁZA)) HÁCSOTT.

a) eresz ;
í> c) sütkemence és üst a füst-

házban ; d) pad; de) padláda; e) asztal;

áííy ; g) ágy a tornácon ; h) kemence

;

i) szalonnás; k) rácsos tornác; lépcs.

(i) a ház; b) a szuszinkja ; c) a sütje; ez) a «spór»-ja (takaréktz-

hely ; d) hágó a hiúba ; e) Balázs Samu háza
; /) pincelejáró

;

g) langfogó ; h) Márton Kecel Marci «boronás» háza; i) hátsóház;

k) szuszink; l) vizpad ; nt) ól; n) favágó; o) cserepes virág; p) töl-

tés, ("nyárba kiülünk rája gondókonni.»)
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talán szebbel is. mint az öreg ház. Ilyen az öreg Lrinc Pál háza (114). aki fönt lakik

a gyümölcsös mellett, — házas fiai, György meg István, lent vannak, közel a kapuliuz

meg a csrhöz, mert ott a dolguk,

házak közé mind srbben vegyül

már a kház is ; mint például a Ba-

lázs Samu, meg Balázs Gyárfás háza

(112) ; kbl épített nagy ablakokknl.

városi módra. A két végén egy-egy

ház, közbül a nyári tüzelvel, a füs-

töl kamrával. Hosszú, szép tornácuk

van, lejáró is a {)incébe. de azért

mégis csak szebb a szemben lév
öreg boronás ház. sok apró muskátlis

ablakával, eltte a paddal, amire ki-

ülnek az öregek ((gondolkodni)).

Általában, a kalotaszegi udvar

meglehetíjsen tágas, kivéve BánlVy-

Hunyadon, ahol bizony ersen váro-

siasodik már az udvar is. Jellemz

a kövezett, mint k mondják a ((ki-

rakott udvar» s ti|)ikMs a klépcst)-

följárás a tornácra. (115)

Az udvaron s összes épíiletein.

legszeinl)elünbb. — a legrégicbbe-

ken is. -- a gvakorlatias jelleg' : a

gazdasági épíiletek tonnája hagyo-

mányosan régi. a különbséií aliir

egyébb. mint az. hogy a régebbiek

zsu|)pal vannak födve, az ujabbak

zsendelylyel, cseréppel.

Kgy zentelki udvaron ( l'??) saját-

ságos beosztású féls/.erl találtunk : a

hiú ereszszerúleg \igrik ki az épüU-l

végén s vakolva van az istálh). A/

apróiuarhának a há/ véüribc rauas/-

tanak ólat, vairy kídon cölöpre kíirul

a l}uk()l. KVr.V Vl\. 12.'). 120.) Ne-

vezetes része az udvarnak a kút,

amely ha ágas, h<d gabuubdu<! kend

az ágasára, hol meg tulipántos, vagy

.\ Kol(3zsvárhoz közelebb es vidéken a boronás

IIÚIOM *:S\lÁli HÁZA (iTKt'NKl'K TELEK*)
B.-IU'NYM)ON. (113)

(I. Vt'ír* Márton hAxji : ^> kaniarAin. hikK^r*! « pinc^lx; ri krmrn-

ci-Jr ; d) füMháf , r) lonukc. alatt* a lépc«A a plnc^lw ' V.'.rA. lr»n..*

Iiii/a . 0« Kuruc Niván Mtgor liii/ii
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egyéb díszítés; sekélyebb kút fölé ágast nem emelnek, csak úgy, hosszú rúdra ersített

vederrel merik a vizet. (.128)

Amilyen egyszer s mégis elmés az a mer veder, olyan leleményes, olyan furfangos

a nép számtalan kis holmija, ahogy k mondják ((kieszelése)). Például a nyári konyha,

meg az aszaló, ahol a gyümölcsöt aszalják télire, (89); az elmés szerkezet szélmutató,

az eresz alá dugott kacattartó, az egérfogó, a vályú, a sepr; se szeri, se száma a kilincs

készségnek, — rugós a szobaajtóra,

^ egyszerbb az ólra ; elmés az (tajtó-

bakasztó)) — hát az elromlott zár

rugóját hogy helyettesítik faabroncs-

csali (130—140)

A fölületes szemlél mindezt

olyan egyformának látja, éppen mint

a falu összes házát. Pedig dehogy

egyforma, — külön karaktere van

minden holminak, aminthogy külön-

külön jelleget találunk az egyes há-

zakon is, ha figyelmesebben vesszük

szemügyre.

A házak küls képe kivált a

tornác s a tet különfélesége folytán

változik. Legáltalánosabb az az egy-

szer házforma, amelyet kétereszes-

nek nevezhetünk: a tet két vége

túlér a ház homlokán, a változatosan

díszített oromfalon; a fal szintjében

lév és felnyúló deszkák ki vannak

lyuggatva, a kiálló ereszszel színest

meg ((rostélyos)) vagy pedig ersen
ki van cifrázva, a fedél mentén és az

alsó eresznél háromszöglet szerint

deszkák vannak szögezve. Aki ügye-

sebb vagy akinek több volt az érke-

zése, leveles kacskaringókat, galam-

bot, meg virágot fürészelt ki róka-

farkú fürészivei a deckákból és úgy
szegezte azokat föl. Az újabb házak

oromfala eltt (145—6) még könny
karfát is találunk. (Lehet, hogy régeb-

ben az eresz alá helyezett galambbug

miatt kellett, de valószínbb, hogy

az éretlen városi befolyás hatása már
ez). Az oromfal deszkáiról ritkán

hiányzik az évszám. Ha nem magyar

valláson vannak a benlakók, azaz, ha nem ev. reformátusok, hanem görög keletiek vagy

róm. katolikusok, keresztet vágnak a deszkába. A ház küls díszítésérl szólunk még rész-

letesebben.

Néha, az udvar felé, középen kiszélesedik a tornác s a fölibe eresztett fióktet éppen

olyan függleges oromban végzdik, mint a ház teteje — és galambbug (148) is kerül az

eresz alá.

A tet tagolás a gazdagabb a bogárhátú tetnél. A gerinc vége le van csapva (konty

LÖhI.NC PÁL HÁZATELKÉRL, MAGYAR-VALKÓN. (114)

1. Az öregek házatornáca a kis unokával ; 2. a gabonás tornáca

;

3. az uj ház tornáca, meg az uj ház télen bélelt ablaka ; 4. az

ablakfél metszete.
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tet) s lent, az eresz megkerüli a ház végét is. Ez a régebbi fonna. Máskülönben a

deszkás oromfal itt is é[)pen úgy ki van vagdosva cifrára. Hogy a legrégibb rend tett

se hagyjuk el, felvettük Máté János Jánoska házát, Ketesden. Zsuppos a teteje, mind

a négy oldalra egyaránt hajlik s kémény sincsen rajta, olt megyén ki a füst, ahol nyilast

talál. (150)

Hogy mennyi gyakorlatias találékonysággal eszelik ki építkezésüket: tekintsünk meg
egy kis makói házat (151). A bogárhátú tet elüls kis eresze, meg a házhosszanti fedél,

össze ér az utcaajtó fedelével. Hisz közel csfek egymáshoz, csak az eresz szarufáit kell

egy keveset meghosszabbítani s mindjárt be is fedhetik véle az ulcaajlól is. Ez az a csu-

dálatos valami, az a bájos naivitás, ami nyomban megkapja a városi unott kedv embert.

Természetes, egészséges és mégis eredetien festi. Az ersen hímes utcaajtó kijebb áll a

ház végétl. Agyagból rakott pad van a fal mentén, éppen a kapu szintjéig. A fehérre

meszelt falon igen jó helyt áll az a két kis ablak is. .Szándék-e vagy véletlen, de magas-

ságuk aránya a ház[)adtól meg a bogárhátú tet ereszétl olyan szerencsés, hogy a különben

is igen mvészi csoportosítást szinte tökéletessé teszi. A ház küls képén, ismételjük,

változtat a tet különböz alakulása és a tornác. A régi öreg házak eltt nem is volt

tornác. A pitar fala beljebb állott az eresz alatt, mint a ház fala és a kamra fala. így

\ K XLOlV/l'.til 'KIHKKMII. lil»V\H TIHI'>A ( U. - IIU> Y Al»). (US)

"^,
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több hely jutott, hogy esben állongáljanak alatta, vagy hogy

egyet-mást künn tarthassanak, levegsebb helyen. Késbben épí-

tették a ház hosszában a tornácot az udvar felé. Innen be lehet

tekinteni az egész udvart, a gazda vagy egyik legény fia künn

is hál nyárban a hombár mellett. Itt a gabonás szuszénk, itt

tartják rakásba hányva sszel a törökbúzát, a répát, meg a pityó-

kát is addig, amíg el nem takaríthatják. A törökbúzát meghántják, a javát, szépit meg
felaggatják a tornác mentén az eresz alá, magnak. A tornác végében van a téjpóc (tejpolc)

is. Magasan és külön lóg le a folyó gerendáról, hogy a macska ne veszedelmezzen, mert a

tejet teszik oda keseredni (megaludni).

Az ilyen egyenes tornác mindhárom oldala szabad, lábfatartói — oszlopai — igen

sokféleképpen vannak megfaragva s a karfa kivágásaival sok ötletre szolgáltatnak módot

a díszítnek. (153—5) Van rostélyos karfa (157), van teli deckás, meg cifrázott, van kivágott

és van falazott is, olyan, hogy a zsendelylyel lefedett fal fölött éppen hogy kiér még a

decka (158).

A lábfatartó vagy négyszegletes, vagy pedig élei le vannak simítva, fölfelé ersebben.

Van egészen gömböly, hasas osz-

lop is. Ez a gömböly tagja, a

láb, hol hosszú s a karfától elér

a lábfáig, mint az elbbeni ros-

télyos tornácnál, hol meg rövidebb,

csak az oszlop alsó feléig ér, st
még annál is kurtább. Meglep,

hogy BáníTy-Hunyadtól haladva

Kolozsvár felé, az oszlopnak ez a

gömböly része mind rövidebb

lesz; már Darócon és környékén

csak a feléig ér (161), Bácsott már
egészen rövid, de még mindig he-

lyes (1G2). Igen ügyesek a nyereg-

fák is a vízszintes lábfa és az osz-

lop között; az a rendeltetésük,

hogy a lábfa jobban elosztva,

hosszabb darabon vegye át az osz-

iDVAR ii.-iiu\YAijo\. nioj lop alátámasztását. ftls ezt a sze-
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PÉTKR PÁL PALKÓ PORTÁJA. (118)

repét, csodálatosan finom érzekkel,

bele is vitték a nyeregfa körvona-

laiba. Amint az oszloptól jobbra-balra

homorúan ki van vágva, aznlán meg
zömök formákban elvégzdik: bámu-
latos szabatossággal fejezi ki azt a

rugalmas ellenállást, amelyet a víz-

szintes lábfatarló gerenda behajlása

ellen fejt ki. E formaszinlesét; szem-

pontjából legsikeniltebb talán a daróci

és szucsáki tornác nyeregfája. (161.

1G4.) kevésbé vallja be rendeltetéséi

az esztánai. Ahol nincsen nyeregfa.

olt (íkölésseb van az oszlop a lábfához

ersítve. Ily módon kapjuk meg az

átmenetet a függleges oszlopból a

vízszintes lábfához. Az ívek nyomottak,

kerülékesek, de mindig íinom vona-

lúak. (164) A kötés rendeltetése külön-

ben még az is, hogy az egész faalkolmány' megkösse, cselleges oldali való elmozdulásban

megakadályozza. A karfa fölölt szabad a tornác, (156) egy kis rács ha van, hogy a lyuk

ne reppenjen föl. Egészen az ereszig zári a lontác akkor, ha egyik vége az utcára szolgál,

mint Pétre János házánál, ahol a karla föNitt rostély van. Itt tekintenek ki. ha valaki

bekivánkozik az utcaajtón. Az utcaajh* a ház hoszanli irányában van a lépcs miall. a kapu

meg keresztbe. Ez által is igen helyes és festi a megoldás. Az ablakokon domborodó farács.

Van szegelletre men,van kiugró

tornác is, st a leggazdagabb elrendezés

szerint köríil tornácos, vagy ahogy k
mondják, kereken tornácos ház is van.

Körültornácos az olyan ház,

amelyiknek három oldala is tornácos.

Hilkán fordul el, inkább csak a

teljesen szabadon álló háznál, ahol a

szomszéd felé es oldal marad (•<:\\\

lornác nélkül.

Szegelletre men> loi-ná(;i \;ui

Bálint Palkó Pál házának, /..'ntelkni

(165). \ tornác vé^ii^ halad a ha/

hosszában és fordul elre. .\ fa mo-

4íötl. a végijjen van a szaloiuiás ka-

mara, a ház hosszabbik oldalán mm'íí.

a karfától kijebb. áll a póc s bé van

lécelve, egész(Mi fel, az ereszitr: elül.

a bejárónál pcMlii^. ajtaja \aii : alVélc

levegs kamra. A IcuTiác lulajd«ui-

képpen krll'^. alalla is van »*gy s»u".

u |>ince cIoll. hogy árnyékol fo^'jon,

mej^ legyen, ho'^y hová rakjak fi a fát.

Ügyes az eresz alatt lo;^'o kivéseti fa-

törzs, nm('l\ a/ i-svizel gyjti a lépcs

mellé, a cseberbe. i»\i«n«.i ci>\\ii. iitu.
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REGI UDVAR, B.-HUNYADON. (121)

FÉLSZER (ujabb MÓDi) ZENTELKÉN. (122)
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EGY GYEROVASABHELYl UDVARON. (127) NYÁRI KONYHA, SÁRVÁSÁROTT. (129

HÍMES ÉS GALAMBDICOS KÚTÁGAS, M\GYAH-VALKÓ \ . '125; TiJi.ii'Áxos kutÁ(;as, darócon. (í2H)
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PtTKR IIOSSZÍ fISTA SZÉL-

MUTATÓJA, MAfiYABÓKEREKÉN.
'130)

Vé^iil. vairinéf^ egy módja' a lornác ollielyezrsénck.

amilyent Ma^yar-íiyt'nj-Monosforon. egy érdekes régi kúrjáii

iMlálluiik. Nem egés/»'ii népies már. de közelehh áll a l'alii»i

(•|)íl kezeshez. Az ndvar leié kiugró épületrész közepén van

a pincelejárás, eiós lolgyajlóvni elzárva; kél oldalt vezet föl

a pitar léj)esje (s mindkelló félledeles tornáeliíiri vég-

zdik. (166)

E tornácok rellolloll lolddel. kóÍK»l ríiki>ll .'ilupon

nyugodnak. lía menedékes a liázliely. jó magíisan kukra
— állanak ; akafl olyan is. Iioi^y é|»|)en esak kiemelkedik egy

keveset az ndvar roldjél»öl.

.Sok mindenre jó a kiugró l»unár. mini a valkói kánlor

házán, mely különben könd lornáeos.is. (167) .\z alsó sorban

van a pince, a kamra, meg a nyári konyha a. felsben a

ház, a pitar s ha kell, hát még egy ház. Ila már most a

pince falával egyszint állítanák a lornác oszl(»pait. úgy a

felsó háznak sokkal kisebb volna a bellerjessége. pedig

éppen fordítva kell annak lennie. lehal a pince lehetne

kisebb. Úgy segítenek eztMi. In>g\ a pime felelti padolás folyó gerendáit kieresztik a

falon túls ari-a állítják fol a tnruác <i>zlopail. láblalarlóil. (1<>8) Bepa<l<>lják. karfát szegeznek

rá sjárhalnak körül a szegelleleken. nézhelik az utcát is. Ks még nu'isról is jó ez igy ! Ila a

pince fala nem kbl épidt, hanem vályogból vagy földbl

van verve, akkor jó, ha az es nem veri. ha meíjvédi az id-
járás ellen a kiugró |»adolás.

A ház kídsó képéhez tartozik még a lelek bekéri e-

lése. Ebben is nagy a változalosság, aszerint, amint kben
szegényebb vagy bvebb a vifiék. Az egészen nyers, fejszével

hasogal(»tt jialánklól a t<'li. a lyuggaloll. a cifra decka és

lécpalánkig, sok mindenfele fajlája van ennek, aszerint,

kinek milyen a módja. A kben bvebb \'idéken egészen

leli kfallal kérlelik be a házhelyet, felrd kis /seiidelylelt

adnak rá, vagy áü;ab-hogas, tüskés galylyal rakják be. így

Esztánán, meg Vistán. Leghelyesebbek a felemás bekertelé-

sek : alul k, fejid léc vagy decka. Ili ismét megnyilatkozik a

nép nemes arányérzéke. .\ /sub(d\í nagyobb k('»\ekbl (issze-

rakotl falba beállílgatják a kerítés oszlopfáit s befalazzák

félig, fels fele meg kiáll magára s éhez szegezik a léces

kerítést. A léces kerilés kotmyebb. kisebbs/erü. hiszen az

anyaga, a fa is gyöngébb. Ez hát sokkal alacsonyabbra,

igénytelenebbre van tartva, mint a magas vaskos kfal.

Egypár a tetejébe oda vetett galy megadja a módját is.

A kis utcaajtók, meg a velidv egybekötött ka|Mik a

szekereknek - ezek is sok leleményességgel ug\ességgel

\ annak a többihez é|)ítve vagy odaállítva. Majd mindeniken

ofl a kis eresz, a lelk<u'i>s vatry la|»<»sabb koríves szenuddok-

fán, ez meg a hime> ajlorellan. amirl sok a mondauÍNalonk

még. Itt csak kel kidtüios ulcaajlóról endékezzünk meg
ezek kivételek.

Egyik a zsoboki (U'»'.ti. A küszöb, az ajlofel, a szemöl-

ílok - mind kbl van. simán, egyszeren, nniinl illik is a

moniimeiilidis aiiNaglio/ ha iiiellelle kt>m>\ebb an\a;í is \an.
VI/MKRU SAJTAK
(NY\l«««ZÓi. i|».
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VASKILINCSEK, TAMÁS JA.NOS ZSIDÓ HAZÁN,
MAGYAROK EREKÉN. (136)

ELROMLOTT ZAR RLOOJAT HELYET-
TESÍT KÉSZSÉG, SZTÁAÁN. (139)

KILIXCSKESZSEG, RUGÓVAL, EGY NAGY-
ALMÁSI SZOIJAAJTÓN. (137;

SZÉR SEPR, nyírfából,
KIS-PETRIBEN. (134)

BEREC BANDI MARTON ONMUKODO
AJTÓ <iBAKASZTÓ))-JA SZTÁNÁN. (138)

(A kinyitásnál lábával lenyomja, viasza-
hull s nyitva tartja az ajtót.)

KACATTARTO A HAZVEG1BEN,
MAGYAR-BIKALON. (131)

a) nyitva. h) zárva.

NYÁRSZÓI ÓLAJTÓ. (UÜ)
TASNADI LSTVÁN TLLOGDI KILINCS-KÉSZSÉíiE A PINCÉ.N,

KIS-PETRIBEN. (13.5)



ALBERT JÁNOS JANKÓ VJ HAZA, BOGARTFI.KKN

.

(141)

pttkh anühás paszlla, égktt kmhek lj haza.
(jAkótelkk). (143)

a fából való ajtószárny. Bezzeg oz csupa lagozás. apró, kicsi kockás az eleje, csak éppen hogy
a váza. a kerete sima, mert ez a szerkezethez tartozik. Látja az ember azt is, hogy áll a kis

eresz a szemöldök kövön, hogy van (Mlaersilve. Talán csavarokkal? Dehoíry is. .\z a kereszt-

ben álló két kis kötgerenda, töltívláhól csinosan kifaragva, olyan akku rátosan van
a k szemöldök gerenda horftnyába bclészabva és bdcékrlve. hogy nem mozdul se jobbra.
se balra, ha még úgy fúj is a szel. Krrc a két kis gen-ndára vannak azulán rászegezev
a kis szarufák, szóval az egész eresz. Az ajtószárny forgópántja természetesen csavarral

van átkötve a k ajtófélen. Így a kapnzábén is. Kgyszer. világos, természetes az e«'ész

kis alkotmány és csodálatos, mcnnyivfl elkelbb, mint a mi városi bérházaink elcsépelt,

idegen sallangos k;i|>iii. A maga ncmrbcíi ilycii mremek egy vistai ulcaajtó is. (170)

Mennyire szépen, fiszlári v.iii ez is összeépítve és jiz összeépítés teruiészetébl s formáiból
milyen szint<>séggel alakul ki a díszítése: Kgy szempillantás alatt láthatjuk s megértjük,
hogy épitenók fel. Klsben is pár nagyobb kbl alapot rakunk alája; azulán a fels
köveket inegnagyoljnk, összeillesztjük, hogy jól feküdjék fel rája a küszobfa, mei; a két

keresztben álló lalpla ; emezeket öss/e is <-sapoljiik. .V talpfa esaplyukaiba beültetjük az

egybekötött ajtót, .ló, hogy vastagabb alul. jobban megáll. Fölfelé már ügyellen, esetlen

volna, ha ilyen vastag maradna, hát ott van alul a eilVázatja. tömött, gazdag, keleties

formáival s azon túl karcsúbban halad fölfelé. Ilogy egészen ersen álljon, sast —
lalpköll teszünk eléje és mögéje. zöm«»k. ers. vaskos darabol és odaszegezzük löltrvfa

szegekkel. Oldalt sem díilhet, meg se mozdulhat, mert a szemöMökfa «-sapja jól bele-

nyúlik kétoldalt a félfába, be van szegelve, — dej leginkább megfogják a kötk. .\ két

ferde köt cifra vége ép[» olyaid\éppcn ki is van

vésve a szemöldök meg félfából s bele vau szorítva,

verve. Az ív leU;. a közejie. hímes s amint a/ ív

vonalán olt van az a bog rajta, olyan, mintha t'ííy

pillangó ülne a szemöldökfa szegellelebeu s tiézne

lefele, be az ajtóra. ,\z ajtws/áruv. sima deszkáb«'»l.

három hevederre van szegez\e. - a három sor.

íifrázott fej faszeg egyszersmind a díszítés. .\ szem

megnyugsz k e sinia l'ebdeten s csak amiál l(d»b

ügyelem jut a hímes kapufélfának, az úgyneve-

zett kapuzábénak. Senuui fölösleges nincsen és nem
hiánvzik semmi. i-eiiiek a uia;,*^;! nnuében. ij mw. uvrócon. (142)
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KORPOH GYÖRGY PAL HAZA, KOÜÖSF.N. (144)

.NAGY-ALMASI UJ UAZ. (145
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KIS LRINC EZERMFSTKR IIVZA, KETESDRN. ^46)

Allalábnn, a kalolaszci^M niayyar |>a/.ariil «lis/.íli liá/.a külsejét s a legszcgényclibiul is

ritkán maiad |>aiaszlja a tetnek, az oromfalnak, illetve a ház homlokának, az ablaknak,
a tornácnak. «l«> fliszílésóbíMi U'íi^^azdafjabli a natív rs a kis k;i|»n. nhoiry k mondják,
a leveles ka|ni ós az iilr;i.ij|(».

Az ala[»jábaii Iából épüli kalolaszr|j^i ház oromfala, az úgynevezett tzfal is fából

van. íleszkából. A deszkázáslia foniiás kivágásokat fiirészelnek. részint, hogv a konvha
nyilt tzhelyérl a liinba lóduló líisl otl Uijiilhasson (inert kémény nines). részint, hotry

viláj^ossátf szrdhessék be a padh'eira.

H ketts sziikség révén termelt azután

az orctmi'al díszítés, ainib ii kél!eleké[)|t

járnak el ; ;i deszkák IViiíáit szélc«.iiik

ki dekorál i\ elemmé, a dis/íl nyihiMiak

e<.fyik Tele az ei;\ik dcs/kalntl. iiiá^ik a

szomszédos másik ileszkalud keriil ki •»

ez a liel\('>^('ldt eljárá"^, meri in\ a d<'-/k.i

erseblt m.n-.id. dr \ami,d\ r.d\.iK

ahol a di'^/k.i k(i/c|HlHd N.iiijak ki .1

rnrmakal. \/ i-\-'i) e«.,-ll)rii >/eleseld». lia-

i^yoblt imd i\ iiiiink.il .'dk.iliii.'i/iiak : a/

iit<')bbi esetben meri tdv l•^ i^uiidol-

iiak a ties/ka l.irlossáifáxal. s/ükebb.

keskenyebb lesz a díszesen \aiío|t ii\i-

lás. .Fut azonban metr eií\éb di^/íté-

is a ház homlokára. \ ii-l" isnes>ru'/<>d<"»eii eyy vízszintes, kél al-o re<^zen itedít; rii^^^*|ye><

(•sztással háromsz»)L;ii me/nkrl s/rrkeo/lenek i \7'.i d.). ezeket bede*izká//ák s a desr-

kázásl riirmas kil"nre>/elesstd di^/ílik. .Irllnii/i harini'tnín erzésnket. hogy mí^ az nrom-
laloii ih-líjiIín ruiiii.ikal .dkalmaziiak. e iiic/i'»kre rendesen |Mtziliv formák kerülnek. .\ rsúc*-

iial le\ iiH'zol a l'ele/ii Muiallal ket res/rr s/oklák ••s/hmi; a Irlót JK'S/e^ó des/ka feln

széléi rilmikiisan ismétld kim<-t»zi-<<ekke| dJH/itik % e esi|tkés inolivnmol nii>gÍ!»niéllik a

t

i;\>-l'.\l« IsTVVX, hMKii.l l^öi.UMIVKs, MAnAÉPITETT
ll\/\. (147)



120

A

T

'/i^-

GALAMBOS TORNÁC, JEGENYÉN ; ALATTA A PINCE. (148)

bels szélen s az alsón is. Egy bikali ház homlokán a csúcs alatt félkör vonal metszi le a

két alsó mezt s ezek alatt még két kisebb kör van kitöltve figurális díszítéssel. A három-

szög mezk díszítésének népies jellege nem megbízható, számos idegen, svejcies forma

akad közöttük; az elterjedt lombfürészelési minták, a nép kezén forgó városi képes

árjegyzékek sok idegen motívumot csempésznek a faluba. Ilyen idegen formával van kitöltve

a 174. ábrán fent a középs háromszög s a fels középs és a tle jobbra es is.

^'^ f Altalánosságban megállapíthatjuk, hogy a háromszög bels csúcsából kiinduló szá-

ma:;to\ andhas kuratoh haza, uamoso.n.
(149;

MÁTÉ JÁNOS JÁNOSKA HARANGOZÓ RÉGI MÓDI HÁ/.A,

KETESDEN. (150)
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IJABB IIA/. i;lli:s/. ALA KI'ITETT UTCA AJTÓVAL, MÁKON, dl)

rakoii ül levelek és NirágoU Uepe/iU a leiíg\ akialthaii ismellodo nriiaiiieiitiiiiinl ; a ha/-

homlok díszítés egyszerbb és ísméllöíl lormái ko/e larlo/ik: a szívalakú kiiiit|</.é<. .1

rózsácska, a csillag, a körkímetszés. a Imllánivonal. .\ka<l s/ámos iirazán niriv('í<zi eso|>orlo-

sílás és beosztás: üde, csípkeszcren könnyed annak a hikali háznak a liondoka d/iii

amelyen u lugákal kdnrészelték, de jnl kivágás

a deszkák közepére is, úgy hogy egyben ii^eide-

ges és nemleges formák ké|)zödnek.

A ház peremszegö deszkáit egyenes es

görbe vonalak összetételeibl szerkesztett for-

mákkal díszítik: a 170.' 177. ábrákon lálhatjnk

e kíiloniéle. Ibgiovásszeni diszítéseket ; a 17S

ábrán van ry;\ sikendt csncsdiszités is.

Sajátos diszílésr<' találiiMÍ\ a /ximlelNi'^ lia/-

tetn is; a t»'tögerini' ivet \égén neiiol rsaiv

az utcára tekint \eL;cn olt kapjnk a ((refor

inálus cserepet)), a bádogkakasl. vagy a fából

faragott, gombon id tulipáid. ami a li'irniairya-

rosabb s a legeilerjedlebb. (17'.h.

A tornác kerítésének díszítése hasonlil a

ház liondokának disziléséliez. .\ függélyesen »'lhel\ezc|| deszkalapokat s a lajtok ko/i-it

fürészelik ki egyszer szív és más, n-ndesen hegyesed formákban, leginkább tidipáiitisan

(181). l'^ndíleltídv már azt a sárvásári tornácajtt. amelynek oszlo|»át end»erfvel díszitet-

lék ; megi<'g>ezzid\. hog\ az efajta díszítés csak elvétve lordul el s mindÍLT nntrvon kez-

Ko\A<.>. JVNOv ll\/A, UOC.XKTKI.KK.N, KÖS-
TítTT KS I M.L'ilÁI.ISAN IIIMKS IT«: \ AJT«tV\l.

KS KAPl'VAl.. <1.'»2)

MtUumjiiy hei»ö A iiim/i/iir itfft mitiftielv. I- 16
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TOR.NAC SZKCIELLET, FOLKALAZOTT KAHKAVAL,
VISTÁN. Íl8)

EHESZ- ÉS KARFA RÉSZLETEK, BACSOTT
;

RÁCSOS ABLAK JÁKÓTELKÉN. (153j

(h'tlcgcs. (182;. Dis/.ílik ;i l()iiiá<n')l ii konyhába nyiló ajtót is, amely elé cserényt, illetve

verrél alkalma/nak. (183- 4;. Az ajtóra, a világítás végett, inkább nemleges formákat,

alkalmaznak. Ha a lornáckerítés deszkái nincsenek mintásán frészelve, úgy sárgás-

barnára szokták bemázolni s fekete föstékkel (ctigriselik)).

Különösebb kiképzés ablakra nem igen akadunk; rendesen a ház utcára tekint

oldalán van s falait ugyan kifestik kígyózó vonalra rakott, gyorgyinát, rózsát, szegft

ábrázoló diszíléssel. vagy pedig egyszeren bemázolják miniummal pirosra, vagy kékre,

zöldre, téglavörösre, de nagyobb változatosságra az ablakdiszílésben nem lelünk. Akad,

elvétve egy ororndisz az ablak fölött vagy némi diszítés a keresztfán.

Érdekesebbek az ablakrácsok 085). Meleg nyári idben leszedik az üveges, (hajdan

bend hólyagos, lantíjrnásj ablakszárnyat s finom lécbl, vesszbl csínnal és szeszélylyel

font rácsot alkalmaznak az ablaknyilásra, hogy a baromfi a szobába ne tolakodjék. Ezt
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GYURKA JÁNOS IIÁZA KI.KJK ZS()|iOK< >.\ ; KÍLÖMjö/ KAHFÁK, MA*. A A FÖLUMÍVKS liAZUA OI.VALTA. k\'A)

a rácsot eg'y-efív liclvl ciiiolx'ipirosra \aiíy kt-kn; mázolják. A második áhráii lofj^ikiis

fre vall. Iioíív a rá<s jcüiilolsd |);i|(ikája. iiiiiit nem szi'rkczcii. hanem li>.zláii <lis7.ítö

rósz, oszlcríj^áiva van.

A kalolaszctri maizva rsáifnl jellemz diszíl kedv és kt'|»essé^ valósaiddal tobzódik az

iilcaajlókoii. Ili iiyilalkozik meií mnvészetídv. olykor monnmeiilálisaii. .\z iiteaajlóról híz-

vásl kövelke/.|e||i('líiíd\ a helsó jiei'eiidezés esinusaldi \ollára i». Aind díszes, ahol himes

a kapu. olt rendesen hel\e» a -/oha i>: nll a lovason s a lálasukon lesz hveii f^yri

kaiHsó s iívri Iái. (h'szesen ki \aii jiiniráha a léka. a láda. a padlada. meií a ukomarás

PKTRR JÁNOS HAZA. M \<. V A II- \ V l.ko S .

CSIMISW \|.I.JTt»rT f ICXJ T<»V\I.. (ISfii

K \l l.ii II \Mill K

loiiN.ú: «»>zi.<>i'\.

rULII'VNoS
VÁIIÁSSAL, MAÍlVAH-
(lYKHVVSÁHIIKI.YT.

T~rTT

A Kt'RATOII IIAZ\ TORNAí.K, M.-VM.KUN:
M\S ll\/llÓl VMÓ t.smí NY 'HA«>OS AJTÓI

És KAMKA, MAe.VAn-VAI.KÚ.N. (157)

IG*



HÁZBÉSZLETEK MAGYAR- VAI.KÓRÓL. (160)

l. Tornáclábfa tartó (oszlop), i'. Iláliányfa. S. Ágyfútid vah'i f,i. í. Tuh a tetn.

HOSZÚ JÁNOS HÁZA, SZTÁNÁN. (159)

'Ersen xzép' tornác, himex lábfiival, meg eresz (lerendiival ; lihnr^ utcoajtó.
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aszlab ("24S.), oll lelünk varnttlasokat a

nidon, varrollas a lri>c<lhajtás. a i)ániacsuj),

meg az (lá^yftol való)), olt liimes az oszlo-

vála, a kis szék s akad a mesforg^orendáii

himes súlyok, volrl. vászonfoszífö és himos

kapaliszlíló.

(jionddal. s/crclcllcl kés/íli és larnfíja.

vagy faragtalja kis kapiijál a k.ilolaszeg

né|) még ma is. hajdan |»*'diií. majd egy

porla olíil se hiányzol I a himes id<aajló.

I.,ehot, mert akkor könnyeid) noII méü: az

élei; meidegelzn(d\. hogy a régi világban

id is (dcsóhhan jiilotl a iarieskálásra . . .

Igaz, cserfa, lölgyfa is bvebben volt még
akkor. ma már nagy ára van az alkal-

mai os fának, nem lelik rá. csak a jol>l>

módnnak. a szegény ember ma már heeri

lev(des ka|)nval. csupasz kapiizábéval.

A kis ka|»un íamil k kvel kezelesen

ncc'ajl<'>nak hívnak) az einiiendv kilincsel-

nek, a széllárhaló díszes uzábéra)) akaszloll nagy ka[Min. a ulcvtdes k.ipnnn (meri ileszka-

levtdekltöl. lécekhi készíd ) a sz»*kér jár be az n<lvarra. de niividlntgy í-iniek a kilárá<a

kissé koríiiményesebb. ha nem szekérrel érkeznek, a jii-^záif i*- a kis kajinn kend haza.

A kis kapn nyilasa embernagvságho/ van szabva: két hat.-dnias gerendál)l a kél

ajtófélfa, ezeken nyugszik, illclve ezekbe van ri>\;i elmésen a >'Zem<d«lökla s a szemöldk-

TOHNVC, UVCSOTT. ilf>2>
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lara csúpos vagy gerinces tetfedél van
rakva, hogy naptól, estl védje vala-

melyest a kiskaput. Egy-egy helyt ga-

lambdúc is kerül a tetiedéi alá, a szé-

kely búgos kapu kicsinyített mintájára.

A kiskapu aljában van a küszöbgerenda.

((H)) alakban, két más rövidebb gerenda

is eresztékbe van róva, hogy egyenesen

álló helyzetben tartsák a küszöbgeren-

dába ékelt ajtólellakat s így a kapuszár-

nyat is; idvel, amikor a fa megkorhad
s a csapágyak tágulnak, ráklábra kerül-

nek az ajtófélfák, — kis gyámokkal vagy

kis derékszög, esetleg háromszög
ékekkel támogatják meg, elfödve így
gyakran a díszítést is. Mert a két ajtó-

félfa rendesen díszes, ahogy k mond-
ják : ((hímes)), — de jut díszítés a szem-

öldökfára s az ajtó szilárdságát bizto-

sító gyámlakra is; hímes a kapuzábé is.

Olykor az alsó geren<hik fels lapját

is díszítik. (172 6). Az építtet neve, az

építés dátuma, olykor valami jámbor
mondás, a szemöldökfán szokott lenni,

megesik azonban, hogy kerül az ajtófél-

fára is.

Az ajtófélfálv alsó végén vagy pár-

Uáuyosan vagy i)álcikákkal vagy egyéb

ornamentummal jelzik a lábal, illetve az

alapol, hogy föléje adják az oszloptör-

zscl, rajta két egymástól ugyan külön-

böz, de rendesen részarányos díszítés-

sel, amely díszítés — a gyámfák (köt-

gerendák) közvetítésével — átmegyen a

szemöldökfára is (173 h), befejezdvén a

szemöldökfa kcizepének díszítésében. Bi-

zonyos díszít szerep jut, még ])edig magának a szerkezetnek e célra való érvényesítése

és fölhasználása révén, azoknak a gyámfáknak is, amelyek az ajtófélfákat kötik össze,

lielyes vonalakba s szögekbe róva, a szemöldökfával (174—175 b). Van rá eset, hogy az egész

ulcaajtó díszít(íse csak ilyen szerkezetbelí s éppen ezeken találtunk bizonyos komoly
monumentalitást.

Magát a díszítést vizsgálván, kétféle oszlályozásra nyilnék alkalmunk: mértanira és

szabadabb ornamentikáira, - bár. mint már cinlíleltiik, ehélve figurális díszítés is akad
a kis kapukon; iiogártelkén, egy utcaajló kél IV-liViján zsandái- és baka áll, egy másik
ajtón, szintén Bogárlelkén, kalotaszegi asszony és férfi; Inaktelkén is van ilyen, mégpedig
színes. A kétféle díszítési mód keverten is elforfhd, st a mérlaní l'ormák (isszhalását

kedvezen lágyítja a közéjük rótt kevéske vonal- vagy virágcHsz, összekötvén a kiUönben
nagjon is mereven elkülönített rózsácskákat (\76b).

A mértani formák a körbl s a kör osztásából kerülnek ki; kisebb szerep jut a

négyszögnek és osztásának, - a négyszög inkább egyébb díszítés keretbefogására szolgál.

A mértani formák közé sorozlialnók az! a vonalas díszítést is, amely a (177/^) ajtón lát-

MaíIYAH nVKRMíjNOSTOIU TíiRNÁC. (1(Í3)
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ki>.-1'i:ti{I I vr.rHnr..

haló, inkább «sak lérkiloll s/.rívpc van s fába kanull vt-konyka vonal Irvrii. íiry

ké|)on sikcrüllcbb. nié^- a valósáífban cröllen. chnosódi).

A körbl alakítják a rózsárskákaf s a rsillaiílbimákal. lobb-kcvcscbb ívs/.ic nszlván

a kört, rós/.int suí^araival. rés/int saját köríveivel: «lc lia íía/da^^oibb kiki-p/ósri a ró/sáeska.

a kort rendesen a természetes hat részre (»szlják. Taiiadliatatian. bizonyos fonnák i^yakran

isméilödnek a priniiliv laray-ó kés alalt s ley jellemzbbek a könnyen laraiíhal<). esúe-ban

<m ^ JvTi^ •"— ""^""^

S/.TAN \\ II \/l; I -/l I 1 1 K 'Mlli



iNAGY-PKTHl FALIBÓL.

11^3^-

BÁLINT PALKÓ PÁL HÁZA, ZENTELKÉN. (165)

A KÁNTOH HÁZA, MAGYAR-VALKÓN, UTCA FELÉ ES
.TORNÁCCAL. (167)

RÉGI KLRJA, MAGYAR GYEROMONOSTORON.'nCO;
ÁGOSTON MARCI JÁNOS HÁZA, K UTCAAJTÓVAL,

SZTÁNÁN. (168)





KAI.OTA'>/,i;(iI l.TC\A.nOK HA.MOSIiOL. ZSOliOK I!<) I,, i;(;v KAI'ü/ÁlJK ,\YAHSZ(»N
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UTCAA.ITO KOItOL KS TÖLr.YFAUÓí,, ZSOUOKON. (109)

végzd, mélyítve véscll ronnációk. Duiu-

bor faragású a szabadabb virág — tuli-

pán — s Icvéldís/ ; (himbon'iaii farngják

a homorú ívccskékkol csoiikílolt négy-

szög mezket (táblákat) is (179 b). A kör

osztásából származó ékílmény<'kel meg-

kapjuk az apró liolmin is. az orsó nc-

liozíl karikókoii pazar vállozalosságbaii.

a sulykokon, a kapalis/lílókoii. Lrglöitlt-

ször ismétldik a/ a i(')zsá<'ska, amely

a (180/)) utcaajlóii lállial*'*: a hal részr«'

osztott körbe halsii^arú rsil[a^''ot vés-

nek, úgy, hogy az isnurl hal körlencsr

képezi a sugarakai; a siii;arak véjíziMli'-

sél új k()rleuc-s<' koli os</»* s a Ii-iicsék

kíizolt lév n-v/l ;i kniihirok iiumiIcii

kivésik, ntry. Iioij^y a haroin nii'Nzés r^y

rsúrshan laiálknzik. Ila^ordiiau ki vau

vésve a csillaiíhaii If\<i s az aznii Kí\iil

es ssz('< IrtH^^ék lirl^ h'nili'ti- i>. dr

valauienuyiurk a közepén MM'i;liaiíN nak

ogy-egy Jiidarskál. A mély bfuu'tszésfk

szép árnyékrajzol adnak uapsiiléskor.

A kisebb köndíí'l kev»'srbb brnn'lszés

dis/íli s az ('ij[ész kiesinyektu'k fsak he- r.Y VISTAI liTt;AAJTO. (170)

Miiliini/tii/ l)ft.n: .\ tiingynr «••;< múlt-* *»•/.•. / 17
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NAGY-AL.MASI FEDKI.DISZl TKSEK . (1/2)
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t-pL-l-fKZ. £_^^^\

sl?!5l?!s:

Z^^B^i\- E-^ v^tTE-^Pf^S

(171
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II \/IHiMI.OKA. (I7:i'

II) liiihn,,i/l„i,i . l<), fi Mngijai-IUknloii : il) h'rfi-»il.n : r) /.anhol.i

vrsell su^.iralv jiiliwik. !•] ii;iíín>;iííiiIv s/«tíiiI kiiluiilM)/.<)i'ii ilis/ilcll r illat;oU »'s rú/.sárskáU

<-i l»'p[különlV'lc>l»l» <S(íj)(»rl()síliisl»nii kcnilnrk egymás mellé rs rtfvmás alá. Krl-krl egy-

más lololl Irv iK'jíV n'i/sárska ko/r. |M'l(k'inl, krl kisi'hltri l»'>/iirk ciíMiiá^i mellé s

a mciíinaradi ki>^rjtl) kiiroklM' iih-ií kiscldt knruki'l vésnek (líSO/n. "éjí) ki'^oiiíi kii/é

\é>iirk i'íív iia;4'V(»l'l»al. ki'||c<t\rl r^fvrnús alá, rsilla<ín| fó/súcskúvnl ve^Ar-ni (177 6).

Ilnirv a «li>/íl(''>i| <is>;/criii,Maliák s a s/.al>a<l(tii iiiara<ll lér is liiiiies leifViMi. imlas/.erú

\<>ii;ilal vésnek két/cjiik (1x1 \H'2 h). Kz az «isí./rrui;l;il;i«. olvkiii' Mia^a is s/éles )|ÍH/ilésst'

válik (ls:{/»), olykor pclifí (•^•yszen'i vonalban vésel I Inlipán vn^y valnini kis virá^ ul az

in«lák<»n. Mtry 7sol»»>ki iileaajl«') esnpa rés/aráriNosan eso|Htrlt»sí!oll, kivájt ki»rlenesé\el

• an <liszilve s a kozlíik niara<ll sima lerre a|»r<i lelktíntkel \ájlak (lNr>6). liorn\<>|lnk.

Mlaláhan. a kaiul,-i>/e^iek ketlvlelve lias/nálnak ki niimleii iii»zillie(ö len^eskét s i^y «t|yk«>r

lizony Inlrakoll a nuinkájiik; ni^yanezl laiia^/laljnk u'>))nynn'i. elmés é>< ereileli innnkajnk.

iz inus nlán val<'> varról I ason . i«». ahol lnl<{azilaj^'sá^niklian nelia leljesen oss/«'fol\ nak a

v;

Áll

I

az

17'
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FEDÉLDISZEK, MAGYARÓ-KEREKÉN, ZSOBOKON ÉS KETESDEN. (174)

.lí
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11 \/i.>l (OK. l..-m\NM>. ZSOIIMK, MAr.Y MiiiM Hl ki . ,17!I,

cliszilö <'l('riiok. V.7 .1 liilr.ilvnll^.jii,'- .iz i'íryszrrú cinbtT í/lf<t'iifk a írvon^cjr: moiiiu-l

cgys/.cniltl) \ ;il;mii. ;imi;il I\c\i's|»c kcdvrii s i\ jíji7.<Ií»;»- fuiralrniit iicm lilUáii öss/.elóvrs/li :i

s/.(''j» lo^'^aliiiával. I)i' \is/i»iil: uNOIo iihcrlah-m in jnvt'iil iilr . . .» A/ iiltaajlokra i> jnl a/

í/.l(''s (>rii(' liihá jalMil. \ al('>>^áií(»«i ráailá>- a kiMTs/lMiiial. \ aj^y c^'-ych kri-i-v/|c/fll fir\i'iir> (•«.

ilyen iáa(lá<-ni<ili\ nni a/ a ifidikii^ liallii>l\ air Ini-ina (I8G.). ainil oll lirhc/ r|. ahol a/

«'«,'-yiná'> nifllcll liiln iinlak m-ni lnllnllck ki Irljr^-n a •«iinán niaraill Irrcl. |-!i;\-«'y^\ njalilian

ko/.iill niraajlon i»ii|ta crinlke/o ili>./ilc*.<'k \ annak. «.cmnii jtarao/lja nrni inara<l a kfl ajl«»-

IV'llanak: niryaii<«.;ik c ki'- ka|>ii inrlldl. /solnikun. a na>;^y kajiii /.iln-ján Inilvánxlrj i^ \;ui.

Ih'niíI |i('<li<,r. ;i kis ajl<> IkIoII lilrra. n^'y. In»jíy niin<l«-n ajhinv ila-ra nn'u««/t»lal.

A/ cuM- (lis/ítü nnili\nniuk s/v^rlyr/w \annak, lf^^;í\akial»l»an í*i,'\ina> nu'llr vaj^x

«'gyniiis alá soru/nll nctry^/otrekktl. niciílni/dll krrrszlrzö állókkni s nz állók közr vt^soll

kis IflracMJcr-alakkal (lM7.i: olykur a ur^y^/ö^ párini/amos vonalakkal van os/l\a. |>clilánl

a (,IHH,) úhrán kv\ liili|ián!»oil vála^/.l fi rgyniaii^túl a vállako/ó nrgyszug»li>/. inoli\nni.
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(nyárszó.)

(180)

imnnm

\'an o£?véb fzött vagy oervmás alá liolyozott kis idom is, péklánl az, amelynek

két függélyes oldala egyenes, felsje domború, alsója homorú; ezt a vésett for-

mát szívesen alkalmazzák boton, kapa s kasza nyélen is. Szeretik a csúcsaik-

kal érintkez négyszögeket s a vonalacskákkal osztott félköröket.

A kis kapuk másik csoportja a virágdiszítéses, elvétve némi figurális

elemmel vegyesen. A mértani diszítés

azonban ezekrl sem hiányzik teljesen,

ha egyebütt nem, találunk a szegélyeken

<^ s még gyakrabban az ajtófélfa alján. Az

/X ilyen kis kapukon részint homorú, részint

/' ~^. domború a vésett diszítés. A domborut —
a teknikai feldolgozás természetéliez lii-

ven — vaskos, erteljesebb formák jel-

lemzik; a homorú forma inkábl) vonalas,

i
vékony s a szélesebb hatást vonalszapo-

rítás révén érik el. A dombom formák

nem igen gazdagok motívumokban : is-

bálvSyfÍÍÁ^'
métldnek az egyes ágból induló tuli-

sÁRvÁsÁROTT. pánok. levelek s kacsok. Legegyszerbb
^'^-^ ebbl a fajtából a Ketesden ismétld

tipus (189.) : az ajtófélfa alsó részé-

nek közepére vésett különös alakú edénybl indul a domború egyenes inda, amelyen,

jobboldalt s baloldalt, tulipán és levél váltakozik; az inda, kisérve a kis ajtó formáját,

átvonul a szemöldökfára is. Egy nyárszói kis ajtón (173b.) az inda hullámvonalasán kúszik

fölfelé s egyszer levelek, kacsok, virágfélék vannak rajta, madár is ül az ágon, st egy

kezdetlegesen ábrázolt emberi alak is látható, baltával kezében, a jobboldali ajtófélfán.

Egy még a múlt század elején hatalmas tölgytömbökbl faragott csupos fedel sztánaf

utcaajtón (179b.) is ott a levél és a tulipán, de metszett csúcsú négyszögek is vannak az

ajtófélfákra faragva s mintegy bolthajtásszerleg díszítik a félkörben végzd ajtónyilásl.

CSER É.NY. (pitvar UACSCS AJTAJAJ (184)

M. Bikal ; M.-Gyerövásárhely.

CSKRKNY, ANTAL JÁNOS MAOYARIU K A 1,1 KONYHA A.ITA.IÁN. (183
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AllLAKHACSOK. (185)

í. Maijijdr-Valkó ; i'., 9. Ma<jyai-6-Kereke ; S. Sárvásár, vörOnre foslve ; 4., 5. KOrusfó ; 6. Daróc
7. Mwjijar-fulkó, kékre fOatve , 8. Hojárlelke . 10., II., 12. Zaobok.

VITYII.ii IIIJMIV-^, M\<.Y VK-IIIK M.ON.

Matonyiiy Deisú : .1 inngyur itt^ii iiiúi-^»ttti: I 18
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PARASZT EMBER KAPLRAJZ\. KIS LRINC EZERMESTER UTCAAJTAJA, KETESDEN. (172 ö)

KAR.VOSI UTCAJTO, NAGY-
PETKIl MINTÁRA. 074 i>)

UTCAJTÓ 1822-RL, NYÁRSZÓN. (173/);

Zsúppal füdve, domború hímzéssel.

BALÁZS JÓZSEF UTCAAJTAJA,
JEGENYÉN. (176 h)

fíasoiiló. né^nszö^'-ckbl összetett díszítés választja el noha (188.) a liiillámos á^on ül,
váltakozó tulij)ári(]íszt, amelyet a már ismert kis háromszög nioliviiiiimal is megtoldanak.
Hitkáhh az a díszítés, amit eg-y makói kis kapun lalállnnk (l'.M.): egy-egy karikákjja

fonódott kígyó van domborúan a íelfákra faragva, — az egyik kígyó szájában virág, a

másiknak a lején pedig valami sasíele. Éhez a lajtálioz sorozhatjuk azt a máslélszázados,
elég épen megmaradt kaput is, amely a nagy-kapusi cinlerem bejárását rzi s amelyrl a
temetk kapcsán lesz szó. (432.)

A vonalas diszitésü kis kaj)id<oii is találkozunk az edénybl induló vagy szabadon
álló hullámvonalas ággal, amelynek homorú oldalára kerül a levél és virágdísz; ebbl a

lajtáfjóla legegyszerbbet, lecsüng tulipánokkal, Sárvásárott találtuk (192.); apró levelekkel,

különös virágokkal van cifrázva a ketcsdi ezermester kis kapuja (172 6); edénybl n ki
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KOVÁCS ISTVÁN GYURKA UTCA\.n\.IV,

SÁRVÁSÁROTT. (175 /'i

MIIIMY A.NUHAii l'AL HKt;

KÖRÖSFÖN.
I T< \ \.iT \.r \,

a/ ;ig. lömöll h'vrl-, virág- rs szr>lriirl ilis/íléssel, ii/.un a magyarbikali kis kapun, anu'lyel

maga a gazda, Kiulor Ainlrás faragott, tisztán, gon(l(»san. sok eredet iséggel, alul s fölül

rózsárskát is vésve a kiugró íölíilelekre (103.). Magyar ember niiinkája. Ignác Ferencé, a

román templom bejárásának clIianyagoU ajtaja. Nagy-lVfriben (1ÍM.^. díszítésnek ketl»'>s

kereszt is keiíill ;i virág fölé, igaz, minden összefüggés nélkíil.

Szé]) és érdekes egy <laró<i kapu (180.): több. e^^ymással parliuzamosan kanya-

rodó s l'öljei)ij-l'ölj<íbb mind kevesbodö száron ülnek a lidipánok; jó masszásan bal az

egész s nem zavar a már említeti gótikus eredet Iialliólyag diszítés sem; vaskos levél és

tulipán motiviim van (lombornan faragva, alatta rózsácskával. az alsó részre. Ix-nyegében

ebez liasordil a (l'.»7 N.) ajl<> és /aiiéi is. Klléió diszítés van r^jry dW.) ajtón: kel sorban

IVilfuló liullámvonalon egy levél s kaes, a vonal mentén pontok, tulipán s egy mély»'n \es<ll

levélfoima közepén kienudkedo ponllal: a/ ajtó mellett álló záb< u a s/árat kígyó liel>elle-

síti, kidöidjen a diszítés basoido.

Szokatlan a gyerövásárbelyí ajl«»n levó k«'zdet leges diszítés i'JOl. ). ilyenféle a ('.H>*2.) is

\ an még egy igen érdeke^ lajláj.i a kis kapunak: faragolt diszítés nincsen rajluk.

KIs-KAPUs lAl.lHot.

!•*
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WU^itimM&a^-

NAGY-KAPUS FALUBÓL.

de a szerkezet maga van hangsúlyozva, olyan ersen, hogy hatásuk valóban monumentális.

Két damosi utcaajtón (203—4.) a hatalmas faszegeket használták föl díszítésnek. Van olyan

is. amelyet csak domborúan faragott szegély díszít (207.); egy nagy-kapusi utcaajtón (209.)

a ketts kötél formára faragott szegély közé apró vírágdíszítést is ((hímeztek)). Szóval,

díszítés van még a legegyszerbb utcaajtón is, ha egyéb nem, jelzik a félfákon a

lábat (211.).

Leveles kapu (210.) ritka ház ell hiányzik, bár újabban, szórványosan, az újonnan

építkez nagyobb falvakban kettétárható kapu is akad.

A leveles kapu két végére jut egy-egy kapufélfa, a kapuzábé, a melynek feje csiga-

vonalszeren faragott díszítésben végzdik; maga a kapuszárny rendesen öt, olykor hat,

egymástól három-négy ujjnyi távolságra vízszintesen helyezett deszkalevélböl van szer-

kesztve, úgy hogy a leveleket a kapuszárny közepén egy függélyesen álHtott léc, illetve

oszlop fogja össze, amelybl még négy rézsútosan helyezett léc nyúlik le a legalsó levél

alsó széléig. A középléc fels végén van a gombfa, a kalotaszegi díszítés e gyakran ismét-

ld, jellegzetes formája: gömb, a gömbön csillag s a csillagon tuhpán, — a három közül

el-el is marad egy vagy kett (212—13—14.). Ezt a gombfát megkapjuk a ház tetején,

az utcaajtó csupján, megkapjuk a temetben, meg a gazdasági eszközökön, a járomszegtl

elkezdve a kis mogyorótörig.

KÜLCsAn MÁRTON UTCAAJTAJA, MAGYARÓKEREKÉN.
- (177 b)

BÁLINT JÁNOS SZÁZESZTENDS
UTCAAJTAJA, SZTÁNÁN. (179 b)



BÁLINT ANDRÁS ANDRIS UTCAAJTAJA,
KALOTA-SZENT- KIRÁLYT. (182 í>)

A szabadsár/harc idejvii leéglek u hinii^s

utcaajtók, azóta itt ujat a helybeliek nem
csinálnak, ezt a kürüsfOi Korpos GyOr;iy

faragta, »jó barátságból.*

SZÉnAsI ISTVÁN üTC.VAJTA.I A, /SOBOKON. (180'6)

ANTAL ISTVÁN U 1 lAAJTAJ A,

KÖHÖSKN. (181 h)

ANT\L (ÍYÜHGY l TCAAJTAJA,
KíiiuiSFN. (183 ^)

A kis kapun niai,'a a nyilas, fölül vaiív ofi^ycnos. vap^y íves, nyoiinitlalil) vajjfy maga-

sodóbb félkör, olykor ví/s/inlosrn álló körlinigor alakú |»ák-alag <lis/.ílcsst'l ; * az

ajtószárny néha minden diszílés nélkiil összeróll deszkákból áll. néha összefnló irányú

* K iliszilé> iM('il<'l«'t (•nlckcscii iii.'iuv:irá//..'i, .t >Zfk<'ly k.'i|iuk<)ii. lluszlui .\ói>rí (Szi-kcly llá/»

• . . . A kapuív ijíniii vonalát a l«'ló|;ó csiuák nu'llott méu töhhnyirr vÍ7.szinti>s«Mi álló körli)>ni;cr alakú

ItálcalaKok is ('Mt'-nkitik, na^y rilkáii szrrvos ös^7.í'füf:K<^slM' Imzva a kaptil horiló tiövónyi ili^zilnu'inok

kol . . . < pálcikák immii ornanionláliH <*r<«(ir>lúfk, hnnciii valódi sz<M-kczi>ti alakok. Ji-I«mi alkalinazáoiiklian

UKyai) s«>niiiM szerkezeti hasznuk innrs, de az/'rl nagyon valószinúnek látszik konslruktiv eredetük, kivált

ha szeniüifyre vesszük az e^ycilülj analógiái, a Itonihay-vidéki indiai sziklaleniploniok kaptúveil . . . az

élö-szikla Tonnái faszerkezelet utánoznak. .\ Ithajai kolostor ivei és a karlii templom ra«;adi\ei, me^ a

kocsisátor uyt-k/'iiynyel vatív ponyvával lehorilott favázának íves nyilasa küzöll oly >zenilie>zükó .i lia-

sonló«áu. lioi.'\ :i karlii homlokzalltan eu\ noni/id koc-.ilálior nieirörökiléH«>t látni nem k<p/el<^dl''< »



JAKAB MARTON GAZSI UTCAA.JTAJA, DARÓCON (18C) BANFFY-HUNYADI UTCAAJTÓ. (187)

líÓDiZS ISTVÁN, ÉGETT EMBER UTCAAJTAJA, jAkÓTKLKI
(Az ajtozabé megmaroflt a nagy túzhöl.)

KIS MÁRTON lUZSA UTCAAJTAJA, ZSOBOKON. (18')/;)
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<^ZüJsn^Jl\^snxJJJJJxx^^

NAGY-ALMÁSI UTCAAJTÓ. (188)

a deszkázás, — van azonban g^azdagahb taf^ozásii s az ilyenen diszíl a szegezés is. Elvélve.

lifkább lécezés ajlószárnvra is akadhatunk. .\ kis kapu födele, ill-olt. ereszcsen nyúlik

elre s ilyenkor az ereszt egy-etry oszlop tartja; ilyen Szlánán a cinlerenibejárás ajtaja (431.)

s Nagy-Pelriben a román templomé, amit matryar ember csinált. (101.)

A kis kapu rendesen három-négy sor csipkés fazsendelylyel van födve, olykor - ez

a régibb módi — gömbölyre, csiiitosan. a rsü<-skin gombl'ával ( 179.) Ilyen már kevés van. mé;^

Zentelkén akad a legtöbb. A régi kapuk(»n és szí'gcnyebb porta »'ltt. zsindely helyrll

zsuppfödésrc is találunk.

Említeltíik már, hogy néhány gal.iuibbiigos székely nagy kapu is (^?ir>. .\l\'. tb.)

tévedt Kalotaszegre, de inkább a lega/dáikodott s elhanyagolt néhai uri portákon talá-

lunk ilyet.

Foglalkozzuidí részletesebben a ház brlsö berendezéscNfl. \ <'iryid\ a Icircí^'^ys/fndi-

bet, példáid Zi'utclkén, Henki Luki Istvánékél, ahol j<'» régiesen

meg van még a |)ilar, a sz(>ba s a kamara, vagyis a szaloiwiás.

amelynek ajlórelesze a avakzár)). a ftkomaraboti). a szobából zár«i-

dik s menten észreveheti az asszony, hazáratlanul feledte kiitil

a szaloiuiást.

A pitar iiines i)epadlásolva. de hogy a tzhclyról .i lánir lol

uc csapjon a hiúba, a tzhely fölé fenyboronafák vamiak bcdlo-

zalosan összeróva s ezek képezik a «dangfogótD-t. A boronafák

tapasztva is vatuiak. A tzhely mells része s a luzelóhely ktu"-

nyéke barnábbra van mázolva, hog^y n füsl rakodás ne esúfllsn. A pad-

láson, a tzhely elöli vonul végig a mestergerenda, be a házba,

illetve a szobi'ü)u. A sommásabb konvha holmi kunt li'i<' a pitar- , . .

, 1 , 1 I

'

11 . 1 •

^ ' A KI.U.M.KN ISMETl.OlíO
l»an

:
ill .1 mososzek s a hanunlalMi szajKilhjszek is.

i tcaajtó tii-is uoMitonu
IJrul a házban, az utcára tekint ablak alatt, szendje a fmiagáüskl. dsa.'
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MAKOl UTCAAJTO. (191) MAGYAR-VALKÓI UTCAAJTÓ. (190)

i**"'^^'^^'---\^

A SÁRVÁSÁRI TANÍTÓ UTCA-
AJTAJA. (192)

KLDOR PAL ANDRÁS UTCAAJTAJA, M.-RIKALON.
(193)

AZ OLÁH TEMPLOM BEJÁRASA NAGY-PETRIBEN. (194)

Mafjyar fötirússal, i855-bl ; annak a magyar faragó füldmivesnek
a munkája, akitl a farnosiak is tanultak.
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PÁL JÁNOS MIHÓK UTCAAJTAJA,

A SZABADSÁGHAHC IDEJÉBL, ZSOBOKO.N.
(195)

':• -^^

KOVÁCS JÁNOS ÜTCAAJTAJA, KltL,
ZSOIIOKON. (196)

bej áróaj lóval, olt az els pad, amelynek folytatása, sarok fordulóval, a bal pad, a liáz

udvar felé cs fala mentén; a vendéget, akit meg akarnak becsülni, oda ültetik. A |tad

földbe ásott sason és cölöpökön áll. Itl az asztal. A bejáróajlófól jobbra, sarokban, a

kemence; a kemence eleje aplaltcnes)) — a kemence mellett a típucik-pacb (iryerek alszik

a pucikban). A liarmadik sarokban, a kemence és az els pad között: az ágy; az ágy

elölt két, módosabb helyen négy (cegyes szrkB. olykor karosszék (a támlás padot nevezik

TAMÁS MÁIITON KAPUZÁÜÍIJA,
NAf.YKAI'USON. (l'J«)

TAMÁS MARTON l TCAAJTAJA,
NAllY-KAI'l SON. (197)

IMKE ANDRÁS BÓDIS, JÁKÓTBLKI
Ér.ETT KMUER KAPUZÁBÉJÁNAK
MARADVÁNYA 1848- BÜL. (19K)

széknek, maga a szék aegyes székD). .\ bejáróajtótól balra a negyedik sarokban, a keskeny

avízpad». Az ágy végiben az eszlováta, a szövszék. Az els pad és bal pad sarok-

érintkezése fölölt az aöveges tékaD, — módosabb helyen jut, az ágy mellé is afali téka*.

A jiadok lölöll a fogas és tálas; aels és bal fogasD, teli kancsóval s ott a kerrtrs

kis tükör is. A bejáróajlólól jol)bra: fogas és polc a fzedényeknek s afazokakí-nak.

A meslergcrendára van ersítve. (ibakasztó»-val. (ijáronii>-mal. a «hossz póri, - oll áll a

gyújtó (hogy a gyrrrk ho//á ne juss(»n), olt a lirn-tva, bibli.i. tnkor s mi riryéb nu'g-

Miilvnyiiii Itcia : A nniiiynr m-p iiitUt'Ktfli'. I.
!'•



SÁRVÁSÁRI UTCAAJTÓ.

(202);

OLÁH (TOGYERICS SIMON) HÁZ UTCAAJTAJA ÉS

LEVELES KAPUJA, ÜAMOSON. (204)

REGI L'TCAAJTO IJAMOSÜN.

(203)

BORBÉLY GYÖRGY KEFE UTCAAJTAJA,

NAGY-ALMÁSON. (205)

KÓCSÁR ANDRIS UTCAAJTAJA, M.-GYERÖ-
VÁSÁRHELYT. (201)

NA'.Y-ZIL\'iYI KIS JÁNOS IJANDI KK, \ \.IT\JA,

l;Of,ÁRTELKÉ\. H!)!))

SI.NKÓ JÁNOS ÜTCAAJTAJA, M.-(;Vi;RO.MO.M>ST()IU)N.

(200)
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ELEKES KALMA.N UTCAAJTA.I A,

BOGÁRTKLKÉ.N. (207^

r,ALAMIillL<;OS UTCAVJKi, />0110KO\.

(208j

sz!i.\i;yi mahton itca ajtaja,
NAt.Y K VI'USUN. (209)

Az ott tiiúhuíi. kötélniitiliira fartiijott

iveiénseU

f- • ^..y ^ '^

(210) (211)

LEVELES KAPU ÉS UTCAAJT/) KKTKSDEN.
A let/efiijHierúhbek ki'zül.

NVIIY-MMÁSI iri(. V V.I III lllMtS. CHn',)

19*
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(212)

becsülni való apróholmi, nyáron az ablak is odakerül a mestergerendára, mert itt nem

sarkos az ablak, csak úgy feszéggel van az ablakbélésbe ersítve. A mestergerendába

van verve a ((fonalrángató ers faszeg)), szapulás után azon rángatják a fonalat, hogy

fodráPjól kinyúljék; vannak ott apróbb faszegek is, kukoricakötni; ott a ((vetökaró

tartóD is, abba j a vetkaró tengelye (a vetkarón vagy hatvan-nyolcvan sing fonál

fér meg s onnan szedik le láncba, úgy megyén az csztovátára). Az ágy rendesen 130 cm

magas, úg)', hogy alatta 70—75 cm magas az ür s ott elfér a láda vagy a kihúzható

((karikáságy)) a gycHiknek, az ágy végiben meg a szuszénk
;
jellemz: az ágyba úgy

feküsznek, hogy szembe kapják az ablakot, mert jó látni, liogy mi történik odakünt.

Az ágy fölött, körül a sarokban s el a kemencéig, a «rúd)); ünnepen legalább egy ((rúd

fenn lógD, módosabb helyen pedig minden üres falra jut ((rakott rúd)), - mert a sok szép

varrottast odarakták ki hajdan s rakják ma is még, ahol maradt. De azt mondja Benki Luki

Islvánné, hogy nincs már a fabiban varrottas, — ((kiszedték mán piacra, a koporsóból is)).

A bútorzat, mint látjuk, nein sok s nem igen változatos: asztal, pad, padláda vagy
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GOMBOK A LEVELES KAPUN, ZSOIIOKON. (213)

fakanapé, fiasláda, s/ék, ág}, láda. szekrény, (ogas, láins. J"(>nii;il..iii Irirvállozalusal*!) a

szék s diszílésében is sok az eredetiség, húr a városi forin.ik.il i> iil;iiiuzzák: diszílik a

támlás |)adot is. Tipikus régi formája van Kalotaszegen .1/ asztalnak s az úgvnevezelt
akomarás asztal))-nak ; szerkezetileg is elmés. A ládák loldinyire loslve vannak, a menN-
asszony kapja s a régi ládák közt, a negyvenes évekbl, remek diszitésü példányok akadnak
még. Általában, míg kunt, a szabadban, telj»'s világításban álló holmi díszítése vés»'ll s

laragolf, — a bnlor díszítése inkább föstölt s ez jobban is érvénvesíd a gvérebb világílásn

szobában. F(»sl(»lf díszítés keriil a székre, padokra, ládára, a polcra, a tékákra s cgv-ogy
helyi az ágyra is; az ágyon inkább a varrottas a dísz. maga a varrót las-hajtásos leped,
a párnák varrottas ceúpja s a szintén kivarrott ligynevezetl aágyftid valoD. Koslik a ki-^

széket is. de löbb a f.-íragoll : szendmes legény ajándéka, aki maga v»«szdolt véle: r/l

viszi magával a leányzó a fonóba is. Klmés. díszes holmi volt a régi világban az asztal ftde

lógó, fából faragott gyertyalarló, — ma már a padláson hcnlercg. ahol még lzr»' noni
kendi, kis/oríloll.i ,1 folo^én Cpel lolrnni) Iáiiip;i; e/rk k<«/r»ll is voll íos(oll. d.- ink.ibb
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GOMBOK A LEVELKS KAPUN, B.-HUNYADOiNI ÉS ZSOBOKON. (214)

faragással diszítették s helyesen, meri az ég gyertya világításában jól látszott rajtuk a

himzés. a faragás; különben is, egészséges érzékkel, színezésük rendesen a kifaragott részt

hangsúlyozza.

Becsesebb apró holmiját, gúnyáját (a fehérnemt) s ruháit ládában rzi a kalota-

szegi. A gabonás láda, a fedéllel nyíló szuszink inkább havasi oláh munka, vásári portéka,

nincsen föstve. faragott díszítése is nagyon sommás; szegényebb háznál a gúnya is ilyen

szuszinkba kerül. A láda kisebb; módosabb háznál — már ekkor az ágy végében —
kett, három is áll egymáson.

Nézzük már most egyenként a paraszt-bulor szerkezetét és díszítési módját.

A kalotaszegi szék (240—43) háta rendesen egyetlen darab deszkából készül; szerke-

zetileg a hátnak az a föladata, hogy támaszul szolgáljon az illésnél, léhát jó szélesnek s

lapo.snak kell lennie a váll magasságában és ersen be kell ékelni a szék ülkéjébe, hogy

meg ne kotyogósodjék, — a deszka tehát rendesen megmarad egész szélességében a beékelés-

nél s a váll magasságában is; a díszít be metszésekkel azonban mégis bizonyos karcsú
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KIS l'i.Tl IlJK TtVKÜT SZKKELV
K.VPl. (215)

MAGYAIt-VALKO 1 AI.LUOI..

lorniát adnak az ejfésznek. A székhát néha hegedalakia van vágva a prolii kél douiljoni

vonala közé iktatott homoni hcnictszrsckkel. dr olykor, kis lei^öinhölyílésscl. megtartják

a Ilégy^«zöíí•lt't('s ala|ilorniát is; vannak Itarokkosan asszinietrikns formák, majd félkör vagy

több körrész képezi a székhát fels részét. Általában, az egyenesekkel itt-ott elválasztott

domborodó és homorn vonalakból kombinálják szép természetes molivnmaikat. Nem akarjnk

azt állítani, hogy e székformák tipiknsan magyarok, van ilyen a németnek, a franeiának. a

svejrjiick s általános a szék hátán az a szív- vagy egyéb formájú kimetszés is. ahová a

kéz négy njja l>efér. a szék odébb emelése végett; gyakran találkozunk székhát(jn is a

református cseré{)pel. az urnából s vázából kinöv virágdiszítéssel, vésnek ilyet az ül-

kére is, ágon váltakozó levelet, tulipánt, rózsát. .\ szék idkéje kevésbé alkalmas a válto-

zatos alakításra, nem is igen diszítik, csak egy kis elgombölyítésscl vagy sarklemelszéssel,

peremét hullámos rovátkolással a deszka szélességében. A székláb ritkán esztergályozott

(az esztergapad is ellensége a m''pmvészetnek s hogy a városi hatás általálian mennyit

roid a né|»i('s bútoron, annak elijeszt példájával találkozunk. - ilyen kores a ketesdi ezer-

mester kasztenje (244) is), amelyen felül ott vannak az idegen formák, míg alsó berende-

zése, a rácsos vízpad tiszta kalotaszegi; többnyire nyolcszöglet, \airy pcdiir meir v;m hairy\a.

némi simítással, a maga természetes iíomi»olységél)en.

NY\l(»/i>l lls||:i| KIS/IIISI l'Altl ÁlM (A I'\lit.\li\ II. 1.11 I 1^ V-^/IM ; A/ \^/i\ii \e C/IT



.NYÁBSZÓI FESTETT DÍSZÍTÉS PADLÁDA (a PADLÁDA HÁTULJA) S A « KAMARÁS ASZTAL') ;
AZ ASZTALLAP. (216)

FESTETT DÍSZÍTÉS, NYÁRSZÓI SZEGLETPAD. (218)

FESTETT DÍSZÍTÉS NYÁRSZÓI FALI TÉKÁK a), c) ÉS KGY b) SZEGLETTÉKA. (219)
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(22<>)

i^^m l^o^

FESTKTT DÍSZÍTÉSC FOGAS ÉS TVI.VS, NYÁRSZÓnÓI,. (221)

KIS KO(;.\««<)K ( NVÁH*^Z<»). (222)

A k.Mlol;is/.»'<(i licrcndc/és rlriii,Tílhflrll(Mi »l;ir;iltja .i ("245) |>;ul: ii iuii«-;isr;i vrli-ll áirvíil

iiu'fr se igni Itoiilji'ik. — csuk trlvi/ itlcjt'-n. iiikiiMt a patloii hálnak: ivi;riilr a/ iijaltl'

módi s/.ekiiiiyl (kas/lcn) is a |»a<ll;nla ln'ly»'lh'sílí'llt'. MíikIíi; ralnifiilcn van állílva. Hát.,

vniíy v'^rsy. dcs/ka s ilycnkur losloll dís/ van rajta, va^y rsak a lánias/kinla-ira alkalmas

nia^assá|^l)an van i'i^y liállrr. aini-lNcl az ülr»krvrl kis os/lnpocskák, vaj^y liállccok kotm-k

öss/»' hallns/.lráds/í'n'ilc^; a liátlrct-k loiniája válluko/ó. k 'skonyi'bh és szélt'sobh lapok

sorakoznak; a szt'-lcsrlilt tjyakran Inlipánfiinnára van \áirva. í)is/ílrsíikröl s/ólunk a r«i«.l(ill

hiitor s<trán.

Szfi'kczetéhí'ti ci^yszml, nlnak nM-jt^rrlolórii szt'p a kal«)laszf{^i asztal (*24<>). Krt lalpita

Nan kél széles drszkaláb beróva s ezeken fi-kszik az as/lalln|), alatt az asztnifia, a ílók ; a

láliakal széles, ers lé<'ek k«">lik óssze s rsapokkal vainiak inc^^orösilve ; a laljiakon lée

van krn'szlíd fi-klclve, "lábiliDi-nak. nKomarás)) az asztal, iia a két láb közé. az aszlal-

Miiluttyny litijni . A iittiyynr lu'ft iiiáitMtiUf. I. io



KTS TLKÖR, DAMOSRÓL. (224) FESTETT DÍSZÍTÉS BÖLCS, iNYÁRSZÓRÓL. (226)

5Í Jm

•*#

festett; DÍSZÍTÉS MENYEZETGEREXDÁRA AKASZTOTT POLC, «BAKASZTÓ», NYÁRSZÓRÓL. (225)

(229) (^ii),

1-ESTETT DÍSZÍTÉS KAROSSZÉKEK ÉS KÉT GUZSAI.YOS SZÉK. (nYÁFíSZÓ.)
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fiók alá. kis ajfús s/.okrényko van holyozvo (247-8). A régi asztalok nrni voltak lostvo, ma
már a johbniódúak ílís/ífik asztalukat is. nem minflig szerencsés ízléssel ("249;.

Kis padon, a vízpadon (251) áll. korsóban, cseberben, facsuporban (akártyaj)) az ivóvíz

(250) ; a vízpadon néha korlát is van. hogy a kirsi gyerek magára ne ránthassa a vizet.

.lellegzetexMi kalotaszegi bútordarab (252— 5) a téka : lalon líiggö. j)olros. fiókos, ajtós

kis szekrény, amely néha tálassal van kf»mbinálva. Legszokásosabb formája a sarokba készí-

tett «szegell(íttéka», amelynek homloklapja két falat érint. Díszítésíikrl a fostotl biitorok

kapcsán szólunk s ugyanott a n»enyasszonyi ládákról is.

Elmaradhatatlan kis bútordarab. — hisz még bánykorában kapta az asszony s meg
nem válnék tle öreg bonya korában sem, — a hímes vagy föstött. de mindig szeretettel

HIMKS S/.KKEK TÁMLÁI ÉS rLKÉl. (KültÖSFÖ.) (231)

díszít(!lt (ikicsi szék» (250). \v/.n\ remekel a szerelmes legény ! Néha íiók is van a kiesi széken

s hímes nemcsak a négy lába, de még az ülke alsó lapja is. .\ négyzetes ülke lapját

hibátlan térbeosztással díszítik, jelezve a középrészt, a négy sarkot s a leniíelyekel ; k«")zépre

rendesen nagyobb rózsácska, nemzeti címer vagy tuli|)án jut. a sarkokra kisebb, középrl,

a tengelyek mentén, szintén tulipán indul, ágakkal körillvéve. lM*dekes péhlányl találtunk

Körösfön. 1870 n.\ fölírassál : hangsúlyozva van a közép- s a négy sarok, a lobbi rés/

pedig apró rovat kidással van díszítve, tarkítva keretezett ólomrózsáeskákkal : érdekes az

a kis szék is, amelynek ülkéje valaha valami kékfest nyomó mintája lehetett, mert az ülke
mindkét lapján régi eredet faragás van. még pedig olyan, amelyen a rajz nendeges része,

a háttér van kivésve, — a hímes deszka megtetszett valamelyik kalot.iszetri magyarnak s

négy lábat dugván beléje, kész volt a kiesi szék.

Eí?y-^&y faluban találunk olyan földmívesre, aki az esztend f«lében. szinte mester-

ségszcren, butorkészítéssel ioglalkozik s bizonyos stílust ád az egész vidék holmijának.
Ilyenek, |)éldául Nyárszón, az öreg molnár, l^arla Sámut-I tanítványa, a fiatal \ iskán I.aei, ilvrn.

io*
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Körösfn. Péntek Gyugyi György : Viskán a föstöli bútor mestere, Péntek himes asztalkákat

és székeket készít, ladikokat, tálcákat, sötétre politirozott alapba vésett, kissé kemény, tirolias

ornamcntációval, amelyen meglátszik az állami fafai*agó iskola sablonos, tucaloktalásának a

hatása ('257). Hogy mily keveset tördtek azokban az iskolákban a magyar elemekkel ! Faragó

szobrász Magyar-Gyer-Monostoron, Bertha, apró, színesre föstött kalotaszegi leány- s

legényszobrai, e siralmasan gyári munkák, el vannak terjedve országszerte ;
kár, hogy a

különben tehetséges ember teljesen e tucatmunkára adta magát. Mennyivel becsesebb a

bogártelki, daróci, a zsoboki faragó földmívesek dolga! Egy-egy népét szeret s megért

MAGYARBIKALI HIMES
BÖLCS. (235)

CSLKOSZKK, M.-B)KALHOL.
(A városi módi hatása : a faraijou

díszítés népies.) (2'{2)

VmCK FERKE JÁNOS HIMES rtÁGYFÍl ))-JE, DAMOSON. (233)

IIIMES KALOTASZEGI ÁGYFK. (234)

pap, így például a magyar-valkói fiatal tiszteletes, Miháltz Ákos, maga jár jó példával

hívei eltt : biilora javarészéi maga készíti, maga díszíti jó régi népies molivumokkal (258).

'<liiitonik férdeme — írja uiuiikatársiink, Kriesch Aladár, — a legnagyobb minden

egyébnél, hogy széjiségük szerkeze;! íikben rejlik, nincs rajtuk fölösleges; de IVdadalukat,

kötelességüket hiveii betöltik s mindamelh^tt mennyi leleményesség, a vonalaknak milyen

gazdag harmóniája !» Ugyanez a leleményesség, a harmónia ösztönszer érvényesítése jel-

lemzi mvészetüket, amikor fst ének, színeznek. ((A teli, viruló színekbe való bclemerülés

jellemzi általánosságban is Kalotaszeg mvészetét ; diadalmas zászlóként lobogó ismertet

jele ez különben, min<leii él, igaz rinivészeliiek.^ Sziiiezik, föstik az asztalt, a széket, a ládát,



,,>Ti;n i.i^/iTKsr -zík: mvkúi..'.!.. mv-.v m.-uik m itói i> vim vi.úi

IKSTITT Ilis/inSr loNÓKI Iti.K, MVKollól. \\. tl.. :i.l





riSTi:iT iii"«/rn>i k vn.vi ívn m. mvkuium..

ri>Ti;TT HÍ«</.ÍTI.sr |Oi.V«. MÁKllllOI I
>• M \i.^ \l(- Itl K \ MUH..

FKSTKTT DÍ-nZÍTKsI" >«/I K M \i. V \lti.M llö- Mi iN« i>» 1 < i|i |i« • I I >» MMIXIUH. l\\'. Il>. I> »





KiísTKTT i)isziTi>r fai.iti:ka, IJ.-III N\ AimoL.

I-KSTKTT Ití'<y.ÍTÍ>0 «ÖVi:(;i:s», >IÁKÓIHM. i> .MAí.YAIHiKKUKKÍnöl..

I i:sti:tt i*ís/.ítí:sú i.ái»a b.-iii\vai>hih.. i W. ll». c.)





157

#X%^'%%

ág-yat, fogast, tálast, kis s/ókcket, a íuiió kcn-kct, guzsalyl, a sulykol, gazdasági eszkö-

zeiket, a jármot, gazdagon a kapuzábékat s az iitcaajtókat.

íme néiiány példa a löstött holmi közíil :

A széket szeretik kék alapszínnel beM>nni s erre IVislik a díszl. |>iros. zöld, sárga,

IVkete s fehér színben. Legtöbbször csak a szék hátát diszitik így s h.i mha az ülkére

is jtit díszítés, az csakhamar lekopik onnan, bizonyítva, hogy oda bizony löstött <liszítés

nem való. A székiiát aljának közepérl, a szokásos ••scrépitöl. vázából indul lolft-lé a lev-

leket s virágokat hordó inda, kétfelé válván a szívalakn székhátkivágás körül; a székhát

tetején tnli|)ánokban végzdik. Egy (XV. tb.) vistai. asszimetrikns formájú, némileg

barokkos szék koz<'[»én vörös a rózsáeska, két oldalt fehér s ezek fölölt van a szokásos

virágcserép, a melybl vörös és zöld levelek hajlanak lei'elé. az inda két széles zöhi levél

közt fölfelé halad s a hát közepét kissé nagyra szabott voros rózsa foglalja el ; belle

lehajló két ág tolli ki mellette a megmaradt
helyet s fehér szárnyú, fekete-vörös-vonalas,

fehér |)etlyes gabnnb áll rajta, elfoglalva az

asszimetrikns bevégzd részt, mely fogásra

alkalmassá leszi, pótolva így a hiányzó szivalaku

kivágást. Ilyenforma egy makói (XW tb.) szék

fels része is, — megvan ugyan a szivalaku

kimelszés. <le az ujjak számára nem ád helyet

az a benyúló rész, ami a sziv fels bemélye-

désének mintegy továbbképzése ; rojtos, piros

zsinórral megkíilött, zöld szárból piros és fe-

hér tulipánok s vörös szegély kiséri az ersin
bemetszett körvonalakat. Hasonlóan, rojtos zsi-

nórosan kezddik egy szintén makói (XV. tb.)

szék, amelynek formája annyiban tér el a szoká-

sostól, hogy hátának alsó része rövid s konturá-

jának bevájt két oldalrésze elnyúlt és fent

két csücske van, közepén pedig szivalakkal

végzdik ; a szár s vele két piros gytingy-

virág megkerüli a nagy szivalaku kivágást :

a három fels luolivnm mindegyiket (>iros tnlipán lolli ki.

Egy bikali szék (W. Ib.) hátának feUo köralaku részel ró/.saUoszoruk foiílaljjik el

a kis sziv-kimelszés kíirid : e koszondv .ilalt nagy piros-sári.M lidipáii. lejebb. \ikoii\

>/ái'on, középbl kitive, kel s/ival.iku vnáií hel\e/kedik el.

Még jobban érvényesül a hát koralakj.i eií_\ monostori széken iW.lb.;: a dis/ile^re

s/ánl mez sárga, a vörös eserepbid kiinduló >{ivn lev«'les indák a szivkivágást veszik

körül s végükön három vörös tulipán van. Nai^yon különös, szokatlan alakja van (W'.lb.)

egy mérai széknek; háta Nah'iszinleg ;i lulipánalak továbbképzése; széles vonalú a

tulipán kel old.ilkonlurája s fobd visszakuidxomdva. k«tralaku nyilás<tkal képez ; e koz«)ll

az olhu'a emléktízlel kél rész köztilt vau .1 lulipán bels, szintén széles vonalú közé|>-

\onala, változal<ts ktuiturjával s fölid a kel oldallal oss/ekolve ; a szék alapszine vtirös,

fekete erezettel, világos vönts kontúrokkal.

(jyakori a színes fonókerék is. Kiváll Mák<'»n készül íiz ilyesmi (\\. Ib.); egyes részeit

külötdioz színre mázolják, csak a szélesebb tagokon \;oi Mcmi di-/ ím Itl.nd l'i Ilnli') inil.i

két oldalt bogyókkal.

A tálason a fogak szerint l.igoh'idik a diszíles ; a lótnak ko/e i-so nsz \an kitolUi-

rózsácskákkal egy (\\. Ib.) bik.-ili kék tálason, a rózsácskákat h'Velfüzér köti össze s kél

végén lefelé forduló lulipániwd végzdik. A fölötte lév makói kék tálason hullámosan

halad .1 levélfíi/ér a fogak ftWiitl. al.illa tr\oni;s virátf. Iidipán tölti ki a köniket és nz a

TULIPÁNOS LAD.V OLDAL^^AK l>ISZirE»<K.

/^OIIOKRÓI,. (fU'ZSA ANDIU^.i (23i;)



I5S

.NYÁRSZÓI :FESTETT DÍSZÍTÉS LÁDÁK. (237)

a

T
nÉGI FÖSTÖTT díszítés LÁDÁK (B.-HUNYAD; KÖRÖSF.) (238)

különös. .Makót jellemz, lefelé fordított virágalakzat. Egy makói kék kanáltartó lapját
a kanáltartó rés tagolja, a díszítésre szánt mez közepén vörös tulipán áll s onnan ered-
nek, jobbra-balra el, a hullámosan men szárak s rajtuk gyöngyvirágok, rózsák, tuli-

pán*»k. (\\. tb.)

.Nagyon gazdag díszítés egy vásárhelyi (XVÍ. tb.) polc; kissé különös módon fekv
piros csr'réf>bl n ki a fekete, vastag, hullámos szár, a szár alatt és fölött rózsa, bogyó,
tulipán, szegf s levelek sorakoznak srn egymás mellé, egészen betöltve a teret; az
alapszín sárgás-zöld, a különben hosszú polcon, kifejez az erteljes sötés inda, az egy-
íráiivba való kití-rjerlést hangsulydzván.
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KÖRÖSFÖI SZÉKEK. (239)

w ^^
SZKKEK. (2^0)

1 , 6. Sárvtiaár : ?. 7 lí -Hunund 3 , S M.-\'<ilká ; i., 0. üitúna : 9 , 10. KrtM'l

DAHUCI FESTETT DÍSZÍTEM' SZÉK.
KIS JÁNOS MALMOSnAi.. (211)

h'i-k alapon pirvnffhérívld minta.

A ládíiiiíik liároiii lálliat<'i oMalál s Iflrji-t. a IVxIclft <li>-/.ililv. <l<' jiil "lix/iti^ a Irtó

bels rcszóív is. I^'^g^azílagnbh cliszífrs a láda rlíils, hosszú oldalára ki-nd. mivol o/ a/,

ohlal látszik lr<;iuld>aii . ('(j^vsziTilhl) a li'li> «lí«i/r s uk'ií k<'\«'S('!d» kmd a kel ki>»*|)li

(ddalra. A liosszii oldalon cs a ti'ir>ii a koz»'|ivimaltó| jobbra t'S balra. ri-iidi'StMi kft iK'ify-

zeles int'zöl alapoznak más szinntd, c int'Zidvb*- jó a Indi-/. :i nictiniaradl rrszcn inkább

k('rcl«'Z»''S, va^^y l»'rkilöll(''sü szerepe van a dísznek.

Kiss*' iifra. elapn'tzoll szinfidlu c^y hunyadi (X\l Ib.i kik láda dísze; valós/inídei;

csak aféle vásári hobni, mini tVdirása is mulatja : ((Keszíill 18*.>3-ba, Birja békével c ládát

a míg é\ a kijén. (Kidón megrendelésre készidl ládán a tulajdonos neve a födél bels
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lapján van.) A/, elüls oldal két négy/elcs sár^a nii'/.rjén kchcly-forniáljól nunck ki a

s/.árak, lenynlnak lefelé a sarokba , a sarkokat kilöll(3 fehér s vörös tulipán három ága

röU'clé tör, kék s fehér ró/s.ákkal. s/cklVivcl : a leveles köz.épágat nagy kék rózsa fejezi

be. Túlságosan cifra e ládán minden diszités ; magán a kelielyalakú edényen is virágok

vannak ; a kulcslyuk alalt is rózsa, összeköttetésben a kulcslyuk-vasalás virágával ; a láda

két oldalsó részén levelek s cifra rózsák, kél szélén, a láda lábaira is lenyúlva, szintén

levelekkel tarkázott cifra rózsák.

I Ilii ült i
ffmmf mmmmmm T~r
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FABOJTOS ASZTAL.

DAKÓCZO.X. (249)

WUIl ililllllB^

/ M.-Valkú . :' , .V. Siirvtimir : 4 Keíesd. (215) KIS LulUNo J.ilI.K%U>Tt:n

POHÁRSZÉKK. KETESDE.N. (244)

Sikendlebb. izlésesebii, színben is kellemesebb ennél c^\ sárvásari láda (,\\ 1. Ib.)

a solél alapra fostötl töniorebb vonis disz bizonyos nyugt)dt jidleget ád az egésznek.

A szokásos viráiícseré|» nem hiányzik errl sem ; a cserépbl j vastag leveles szár n elé

s b-rjedelmes négylevelü rózsa van a szár végén ; a két cserép peremén, vékonyka zöld

indán, rózsák piros karikákból s a kulcslyuk alatt, szintén rózsából kinöv ágon. bogyók
,

a láda ket szelén sárga-piros loiialos rózsából tulipánok nnek U)\.

Miilonyay Urinó : A iniiijijnr n«'/> niiii'f*** •<<•. / ti



ASZTAL. KORÖSFOROL. (246) PÉTER ISTVÁN VIGYÁZ C<KAIMARÁS-ASZTAL))-A. M.-VALKÓN. (247)

(Az asztallap kalánfából, — jávorfából).

KAMARAS-AS/TAI.. M .-GYEROMONOSTOHROL. (248)

SOTAHIOK M.-lilKAI.ROL S .\.-AI.MASRÍM, ; VIZKS KÁRTYA
MAGYARÓKEREKÉRÜL. (250)
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Az id is diszített azon a szépen fakult hunyadi ládán (XVI. tb.), amelynek sötét-

barna az eleje s a teteje, sárga a két négyzetes mez s a sárga mezben fekete cserép-

bl fekete száron két fekete levél hajt ki, kisebb-nagyobb vörös rózsákkal. (Nem lehe-

tetlen, hogy sötét zöld volt egykor az, ami ma fekete)
; a mezket, vörös-fekete-sárga

szegély veszi körül s hullámos indákon fekete-sárga keskeny levélkék töltik ki a többi

teret ; a szögletekbe vörös-fehér tulipánok nyúlnak le.

Régi bútordarab az a bánffy-hunyadi láda is (XV. tb.), amelynek elején kékesszürke

alapon sárga négyzetes mezben piros kehelyalakból n ki a négy, félig vörös, félig

fehér tulipán, a négy sarokba illeszkedve : középen nagy vörös, két oldalt fehér, össze-

tett rózsa-alakzat van ; a kulcslyuk alatt és a láda két szélén piros, fehér s fekete levél-

csomók ; teteje az elbbihez hasonló ; a bels sarkokból kinyúló száron, tulipán és rózsa

tölti ki a szegleteket ; a láda oldalán nagy összetett rózsa van, körülötte levélkoszoru

s kisebb csillagrózsák.

A téka alapszine rendesen sötét s világos a rá föstött dísz ; a hosszú keskeny ajtóra

és a téka két széles szegélyére

külön dísz j. Az ajtó maga, két

vagy három részre osztva, kisebb

mezkké lesz, ahova ismétld
motívumok kerülnek (XV. tb.).

A két szegélyen felfutó szárakról,

rendesen igen tömötten, tulipán,

rózsák és levelek nnek ki, be-

töltve egészen a tért ; a fels

részre néha kivágott diszítés ke-

rül, hogy világosság jusson a szek-

rényke belsejébe is. Egy makói
kék téka (XV. tb.) fels része tá-

lasszerü ; ajtaján rojtos zsinórral

összefzött szárakon vannak a vi-

rágok, középen a tipikus makói,

sajátságosan lecsüng fehér virág,

két oldalt piros tulipán s két apró-

virágos ág ; a téka két oldalán^

kunkorodó vörös száron, nagy

dupla tulipán.

A két föstött kis szék Nyár-

szóról való, újabb holmi (XVI. tb.) mind a kett. Becsesebb a gyer-monostori régibb kis

szék (XVI. tb.) : sötétkék alapon, sikerült nagy rózsából, a négy sarok felé, ágak nyúlnak

s végükön tulij)án ; az oldalak közepén a makói lecsüng virág
;
a többi teret kisebb

rózsák és pontok töltik be ; kis fiók is van a székecskén, nyilván a varróeszköz számára
;

a fölirás (<íl884. Kató ?'erk Erzsóké))) is bizonyítja, hogy ajándékholmi.

A szines sulyok ritkább, — hisz nem is való föstött diszítés a mosófára. De azért

akad (XVI. tb.), egy-egy szerelmes legény készít ilyet eiidékbc, kipingálva a sulyok

íhimesí) diszítését, pirosra, kékre, sárgára, hogy annál emlékezetesebb legyen.

Annál gyakoribb a szines járom (XVI. tb.) amivel kivált Damos látja el Kalotaszeget.

Élénk, összhangzalos szinezést találunk a kapuzábékon s utcaajtókon (XVI. tb.) fleg Sár-

vásárt és Zsobok vidékén, de egye])ütt is, például Nyárszón, Körösfön. Nem mázolják be

az egészet, a színezés csak a vésett diszítés, a cchim)) hangsúlyozására szorítkozik s így a

dísz .szembetnbb , távolabbról is látható. Alig négy-öt szint alkalmaznak : vörös, kék,

zöld, sárga, itt-ott fehér s fekete ; kevert, tört színeket alig használ a nép, úgyis meg-

fakítja az id s akkor lesz még szebb, Lám, az új bútor, ha föstött, kiabáló és kemény a

FALI TÉKA. KÖRÖSFRL. (252)



LUKÁCS ISTVÁN BERKÓ ,ÖVEGES'-E. KKSTKTT IJÍSZÍTÉ>ií ,SZEGELLET TÉKA', VINCZE l'KTI JÁNOSNÉ , KASZTÉN '-J E.

ZENTELKÍN. Í23) KETESDEN. (254) M.-V.\I.K<'>N. (255)

(AVA- alapon fehér dü^zitéa).

ini szfiníinkiirk, oly.wi iimtscii ki-niliicU fixyiiiás mellé a szz sziliek. — a néj) így

szereti, erteljes, egészséges iíjegrendszerük megkíván ja a határozol lat. a leljeseii, nyersen,

akár bnilálisan szintét s nem leli kedvéi a határozatlan, a félénk, az elmosódó jelleg-

l»en. Nem hangnlat kell nékik. ami kék. az legyen kék mint az ég aznrja, a zöld olyan

mint a smaragdos pázsit, a jtiros pedig harsadjon, mint a sárga kalásztengerben virító

pipacs. iNézziik rsak a zsohoki ufraajtókal (\'i\ . th.) vagy a <lamosiakat I A gazdagon

szinezett táblás diszilésú damosi kapun zhl a tábla, kék a kor s vön»s vagy fehér a <lísz.

I)c azért valóságos keleti ügyesség nyilvánul szinesoportosításukban : a csillagok két-két

sugarát egy színben tartják s igy rzik meg a csillagm«)tívnm jellegét. így érik el. hogy

a csillagforma nem lolyík össze a távolJMtl néz sz<*m elölt sem. A csillagjelleget hang-

siilyozzák a/ok a r»'iier foltncsk.ik is. aim-lM'krf a csillagsugarak vége pöttyent a kör

KVloT\sZEi;i IÍIME8 KIS SZÉKEK. (2S6)

(Ötmuri'B kutthbitét

)
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Pávafarkas Tökös.

MIMÁI.I/ ÁKOS, WAííYAH-VAI-KAi TISZTKI.ETKS tékájának S ládájának I üSTÖ'1'1 UÍS/ÍTÉSEI
;

HÉtiJ

PÉLDÁK L'TÁN KÖSTÖTTE Ö MA«A. (258j
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ECY OAKÓCI lll.MES LÁülKÓ;
EGY \YÁH^/ÓI 1 ÖLTÖTT UÍS/.ITÉsC RÉfil LÁDIKÓ; MODERN FARAGÁSÚ LÁDIKÓ í:s TÁLCA. (2.")

Péntek Gyiti/yi Gyurgij fm-agása. Köróxfúrl.

mentén ; ilyen Ízléses lukarékrtsság^al .ilkahna/iitt teherrel emelik ki a esillag^közén-

pontol is.

(jnkénleleniil csns/.nll ki a/ iméni pennánk ali')l : ((keleti üííyességj) . . . .\ kairói arab

múzeumban s a keleti temetkben járva, meií-meyálbjttunk magunk is : lám milyen magyaros
ez. vagy amaz a díszítés, azon a cseré|>en. azon a síremléken, vonalaiban, színében, egész moti-

n!»» ,.,.

'Jt^-

.*L^

N\üY-AI..MAS
í.\

y^Al^



lüS

{•I^•-^o^^''''-^:í^"'"^'^=

BABO-NY FALU.

vuinál)an '.

. . . Hasonló meglepdésre lehet okunk a szláv népek néprajzi gyjteményeinek vizs-

gálása közben is, hasonló meglepdések érhetnek a német gyjtemények vagy a széls északi

népek etnoszának tanulmányozása folyamán, — de megfelel erre a többek közt Kriesch

Aladár munkatársunk : hogy Kalotaszeg mvészete mennyire magyar seredetére nézve

s mennyire táplálkozott idegen elemekbl, az a mvészt, aki annak csak jelen organikus

és spontán megnyilatkozását látja és érzi, csak másodsorban érdekelheti. Ez, úgy hiszem,

soha teljesen tisztázható kérdés nem lesz s így az etnográfusoknak még sok örömteli

vitát és küzdelmet igér. Mert hisz tudományos kutatásunkban a harcteret Erdélybl bát-

ran áttehetjük Ázsiába s nyugodtan kérdhetjük, vájjon hány árjáktól vett impresszió-

val és mvészi szimbólummal telítve jöhettek már ide is magyarjaink? De épp oly nyu-
godtan meg is fordíthatjuk a tételt s kereshetjük az árják, az indogermánok mvészetében
a turániak már Ázsiából áthozott befolyását. Ez tehát igen érdekes fülemüle-perré fejlöd-

hetik, amelybe mi járatlan mvészek világért sem akarnánk beleszólani. Itt áll elttünk a

tény, a kalotaszegi mvészet ragyogó ténye. Egy minden izében kiforrott, harmonikus
mvészet, amely mégis lényegében egész határozott különbségeket mutat fel az t körül-

vev népfajokéval szemben. Hogy ezek voltak-e reája hatással — valamint ö is amazokra?
Valószín, st bizonyos. De hát egy nép nyelve is, nem táplálkozik-e az t körülvev
népek nyelvébl? Azért mégis mindent saját törvényei szerint átformál. És vájjon egy
nép mvészete nom azonos-e a nép nyelvével, csakhogy éppen más anyagon keresztül

beszél s közvetíti fogalmait és érzéseit? Vájjon nem az-e egy nép mvészetében a stílus,

ami nyelvében él szó és mondatkonstruáló törvény? Vagyis az az eleven er, amely által

minden kívülrl jöv megnyilatkozást a maga képére, felfogására alakít át? Lényeges-e

INAKTKLKK lAI.U UTCÁJA.
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1. Itali/. Uiiiuli l'rifiii- kiihinliii'loja ii iiicNifi'Krrciuliiii. MnK.Mir-<iy«'r«>-ViÍMÍrliflyl ; 2. 1 Unliis |-'rri'no Miilyás*^. Siirváviirt ;

3. Tiilns és kiiláiilnrid, Munyni-dyeni-Moiuislorról ; .'i. Szökc Ishiiné. S/hiiiiin ; <i. Sxüo Pisláó. Mnjjynni-Krrrkén ;

7. Hcuki-I.uki István knliintariiija r-s •nvi'Ki's«-o, /.fnlolkén ; 8. Várna Milik föslnll kaláiilnrltija Na^y-Aliiiiison ; 9 HoRilán

|slvi'uii>, Manyar-ílyorö-Miinosloiiin

Mnliniiini/ Itrfó: .\ iiiiiiii/or «<•;> »iMÍit''.«;( (c. /. SS



J. Ilinies járomszcg, Xat;y-Alii)íisról ; 2., 3., 4., 5. lliincs osloi-nyclr-k, Dainosríjl ; (i., 7. Csíill, sölln, .ToKonyi-röl ; 8., 9. So-
larlíik. Nyárszóról ; 10. Kilincskészség, Nagy Alni:'isr<')l ; 11. íiyu.jlolarló, IJarocrol ; 12. Iskáliilya, Nyáiszóiól ; \X Vas-

kilincs, S.'irvás.-'iriól ; II. Kis liók, Magyar-I'.ikflli ól. ('i(il)
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ilyen körülmriiyek közölt cf^y adolt mvészi stiliisban az idetrcii í'lemeket keresni, midn
mag^a a slilii- miiidcDl Ijrolvaszlú eívjével omnaííáljan liizoiiyíl ja saját létezését? Miért

nem kétkcclíiiik a luaiíyar nyelv lélczéséhrn .' Mert ezt mindnyájan értjrd< és érezzük. iJe

a magyar nép másik, alaki bi'szédjélöl. parasztos njfivészetének stilnsáti'd M/ony messze

est índ<. i'lzl kevesen értjidv. kevesim érezzük.

Ili kcrítíiidv sort a diszíli'tl a|»i-<') holmira i<. ;iniclyfk i;i'iiniiMk<'l nt-in néprajzi, de

niü\c^/i ««Z('nipunll)ól érdekelnek.

A -^zolta Talán < a me>-ler;^n'reii(|;i (iid:d:Mi \;inn;dv ;i cilVa k.iiiidtailok ('i.V.t). kídönl'éle

niegoMa-lt.iM. Ntlia i>.;ik e^A'^zi'rü lec a k;in;dlarli'). nieLrleleld l\ukakkal. nyilasokkal a kanál

nyelének; \an aznlán allori nniaineni ikajn s \an foshill di>ziléMi i» : iilano//ák a já^-znl

lölé akaszloll s/éna-lajlorja Idmiájál i<. .inielN iiek díszítése a szerkezel |)áleikáil)i)l kerül ki.

WAIJSZOI
• iYÍ'JTÓTAIITéi.

(20.3)

CSIZM \l \K\inT<» A

JKÍiE.NYEI I r.MPLO.M KLÓ IT.

.\ bt-rmáló iitoii jáni püspök
lis/telclóre csiiinlliik l!m.1-|).iii.

(L'ÍU)

K AI.OIAS/Kia ><VlAHr<'>K. VX'J)

(St'<JVi*zeri'» kimiebbités .)

A/ ajtro liolnii kie^zelesehen s díszilésélien kir<i;,rv|i;i|;ii|;iii ;i nt p elnic^séiíe : re«.ü

ií|ejél)en farieskál a IVddmives, effy-eg-y jele> liajlásn
áf,', e^'y-<'fíy l'aiíoes s/oltrállal ideál

mnnkájúlioz. Itry ké>-zídnek a <úlarlt'>k. szeleneék. kis ládák, kaealiarltik. a játékszerek.

A jef^enyei teiiiplnm eli>ti hilliiiilv ei^N ruícva h()lmil. — liál ez mi?... .\ csizmáról azon

takarítják le a >>aral. mert amikor .1 pii^puk ilt járl. xiiivx ido \oll >< iii-m illett \o|iní

liekevrrtii :i leniploiiiol. ('2i'^) l'>li.

iindilel tiik már a vv\i'\ líxeiÍN .il.irlokal. (.'<);"»- ()<>) KüU>n(» alakii liohui. els |)illan-

lásra ali^ hnlja az emher. Iioi^y ini<-><oda. inkáitU ijjnak tartaná. \ ékony l'ara^olt lée. am(d\-

nek koze|»e lájáia a Inlajdonképpeni i;\erlyalarlo karja \an eréi>il\e és |>edi|^. vag'V a kar

megy a léeíMi kereszlíU, vagN meglord(l\a : a karok vége kiszélesedik és gyertyuvaslagságú

lyukkal van áltörv«'. ide jielyezik Im- a tfyerlyál, andt félkoralaklian megliajllloll etfy vagy

kél íuabrones lurl egyenes lielyzelhí'n, aszerint, andnt kelkarn \ag\ négykarú u g\eilya-

•11*
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OYKRTYATABTÓK ÉS KINCSES SZUSZÉK.

a) Damosról, U, Sárvásárrol, c, BánfTy-Hanyadröl, d) Kincses szuszék, Sárvnsárról. (265)

(Ní'fiyszeres kissebbíii'-s .)

unó ; e rugó a léc alsó végén mogy keresztül s beléé,- a ka,- ^'^^^^^-y^-^^^^^
a beléd,>goU gyerlyél. A gyerlyalartón leginkább a k"-P»» '"Sí^'' ";«• ^^^^ ,;;•;'"

költ alakja négyszög hasáb, melynek éleit .-„vnlebben V;'Sy bosszab Mn b m I / I c agj

a bemctszéseket festik be knlönféle szinnre. vagy n,aga> . leeel s ,v. b
• -

-^-^J
nyomán látszik a fa természetes szín.. : „éba egész bosszaban ,s I-

' J' ^ -
^^^i ^élik

„yolcoWalú hasábot kapnak, közbül esillagidomokat ,» ormaivá e

f
''^^ '™^» ,^;"'^^

a gyerlvalarló karjain is. Kt.lönös esztergapadon romlott lorma
™''''''\'-Sf

^ />'<•" .Y-

lécen karok belyelt korong van s .-zen nyugszanak a CaUnpaalakn Sy<'Hjala lok. »*

A szeretettel dlszitelt a,,ró holmi közé larlozik, val.'.ságos ékszere a kalolaszeg, lehc-
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(;Vi:itl VATAKTOK.

1—6. Mnjíynr-Hiknlnil 7. Dnrócról. 8. Dnniosnil. 9— 10. NyApiZÓnil. II. Mnj{y:""-Í>v<'rr> Mnnosiornil <'HW,)

(l\-ir"ll>"liil miul'Hiorus LiMMehtnlm )

iM'pnck. ;i vl('^'»''iiv«''l|. kf(|\c«i('>|l k,-i|)(ill x/i'i/oiircs/.ilö, v«»lrlö. ()i-súfoir«'>. i\ cifra mosó-
^iilyoK. a kr/i mángorló, a di'./.í's ^ii/.salv »*» a liiiiics rokka, a «íZ(''|»s«'í,>-.'-s ki>i kanali^/tító.

.\ \ á»/i)iifc«í/.iliirk a «i/<ivös/.rk(Mi. a/ «'s/.loválán {'}y'^) vrs/.i lia</iiál a lráii\- cs a<««znn\-

né|», o/./.('l IVs/íli ki a :nár mc^^*i/üll. r|c mr^í IVtl iit'iii IrkiM'l vásznai » a s/.ovös/.álakal.

A vászon IVs/ilü krl \illá-aii i-irMiiáxha -zíM'iiIó ivszI»ö| áll. ctrvik \'Ar a \illa «• ennek ái;ai

közé rsúszik a niá><ik leli- iii;\, Ihi^n Irlszésszrrinl liosszjiltitilliali>. \ liv/ii,, U,.l \,'ir,.|,

szö^t'<"sk<''k \annak. a/ok n\uiniilnak kilr^^/ilr-^kor a vászonha. A tlis/jijirin nu'zö krs-

k«Miv rajlnk. <lr r|>|M'n alkalmas valami IuImi lán<-)lí</i|('»i|-)> < c/l mry- i«i r«iclrk««/i a diszíló,

lilka ilckoialis i-iv»'«-«>i 1 alkalma/kiMh a a <li>-/iliMiil<i Icr ai'áiiNailio/ : ahol a «</rrkf/«'l nn'i'-



JIIMES IKKiaiOK. (2G7)

(Ki-'tuzereM hisfichbili-a )
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bontása nélkül szélesíthet a szerszámon, olt szélesíti és a díszítésen is aszerint módosít.

Néhány sikerült példányt mutatunk be itt. Hasonlóan bánnak a vctélóvel, vagy mint ók

mondják, a sikkanlyúval. Az orsófogó s/.inle ianlalakú, de sajnos, ez a holmi már megyén

ki a szokásból, egy-egy régi példány még akad. elvétve. Cír)?— 27'2)

Helyes holmi a sulyok, a mosófa is. amivel a kut mellett, palakparlon lélvíz idejcn

is mezítláb, paskolják a mosásba került gúnyái. (273-74). Lapátalakú, rendeltetése sze-

rint súlyos és jól kézbeill, marokra lógható ; a nyele sima. gömbölyded s a nyelén nincs

is díszítés, csak kivételesen, csak a nem használatra, inkább emlékbe készídl példányokon

niMi:s KszTOVMA (szövszék), köröskóröl.
(2«»)

és jellemz, liogv éppí'U az ilyeneken, a díszítés nem olyan ügye>. n«'m olyan maií\aro«..

mint a lobbieken. Hogy mennyire ludyes. tárgyhoz, célhoz. anyai;ho/ alkalma/.k<nlo a

díszít érzés e né|>ben, azt láthaljidv. össztdiasonlílván a sulykokat a kapatis/l ltokkal.

(275 7() 77). Nagyjából hasonlíl egymáshoz a kél la[>át ("ormájú ludnii, de mivel használat

alkalmá\al az etíyikel marokra kell fogni, nn'g a masikat csak az ujjak közt tartják, ezt

lekinlelbe veszik a dis/ílés alkalmával, ezért sima a sulyok n\el«\ viszont himes a kapa-

lisztítóé ; a díszítésének elhelyezése és iránya is alkalmazkodik a lárgy jellegéhez : az övre

akasztva hordoll kapatisztítónál fölül van. látszik a nyél, lehal «vl i«> dis/jlik é.s eszerint. —
a marokra l'ogoll sulyidvUid a lapalres/ esik IVWid, csak a/ láls/ik és a marok alatl a

n}el vége, ezt fejezi ki a nyélbl fölfele indid \ iratod ísz \aif\ a/ «u'szúgcímer elhelyezésé-

nek iránya s ezt a nyél dís/.ílelt vége.
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q) Láhíló az cszlovátí'in. h) Feszít az esztovátán. CJí'fí)

(l!.-Ilt\V\l). )
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TIRE FALUBÓL.

A díszítési centrum a sulykokon, — a kapatisztílókon is — a lapát közepére esik s

ezt hangsúlyozzák csillaggal, rózsácskákkal ; e középpont köré sugarasan helyezkedik, az

állók s leng-elyek irányában, a lobbi ornamenlum. A sulyoklapát jobb- s baloldalát egye-

nes vonal határolja, míg a Iclso- és alsó rész löljbnyirc íves, vagy legalábl) is lompaszöget

képez a két ielrész, úgy, mint a kapatiszlílóknál, de a sulykokon nem megy át kunko-

rodó száracskákba. A lapát lels oldalának kiképzése hasonlít az alsó oldal kiképzéséhez,

de a középvonal, mintegy a nyélnek í'olytatásaképp, kis gombbal vagy tulijiánvonallal van

jelezve, eltéröleg a kapalisztílók díszítésétl, ahol ez az inkább alsónak mondható oldal

rendesen egész egyenes vonalú. A sulykok s a kapatiszlítók is, rendesen mindkét oldalu-

kon különbözleg vannak díszítve. A díszítési motívumok hasonlítanak az ulcaaj tokon

alkalmazott motívumokhoz, finom kicsinyítésijen ; legtöb]>ször a köroszlásából származó

csillagok jól véshet formái ismétldnek, .hdlemzen j)ontos, tiszta faragásnak dicseked-

lielnék velidv akármely ügyes mfaragó, pedig súlyos kez parasztlegéuyek munkája
valamennyi. Olykor a faragó neve s a faragás dátuma is ott a sulyok élén és ott a

leányzó neve is. aki ajándékba kaj)la. Akadunk olyanokra, amelyekel ugyan egészen föd a

díszítés, de az átlók és tengelyek mentén egy-egy nagyobb rózsácska vagy egyél) virág

hangsúlyozásával íigyesen, valóságos mízléssel van osztva a tér; naivul buja. szinte telhe-

tetlen díszítési kedvet látunk egyes példányokon. A mélyebb és sekélyebb ornamentumok

TCKi: lALUIJOL.
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LAPICKA ÍKÍ;/,I MÁNOORLÍ)),
M.-VA LKÁRÓL. (278)

(Háromszoros kinaebbitéH.)

ízléses váltakozásának példája 1. ábra, — kezdetlege-

sebb a 3., 5., 9., 12. Több a mértani díszítés, ritkább

a tisztán virágdíszes ; mindkét oldalán egyforma, pél-

dául : a 18. Van vegyesen díszített is. A nyél végz-
dése, mint már említettük, gomb, vagy virág ; a gom-
bon gyakori a rózsácska. Egy-egy sulyok nyele sípban

végzdik, hogy sípszóval jelt adhasson az asszony,

ha teszem hazulról meleg vízre, vagy egyéb segítségre

van szüksége.

Külön szólunk egyik legeredetibb kalotaszegi kis

holmiról, a kapatisztítóról. (275—76

—

77). Apró kis la-

pátocskák ezek, a surcra, a kötényre akasztva hordja,

a köténydarázsolás fölött a fehérnép, amikor mezei

munkára megyén kapával, — az ásóra, kapára ragadt

földet és sarat ezzel kotorja le, munkaközben. A hasz-

nálati eszközbl azonban, éppen mint az orsónehezít

karikóból, amirl ezután lesz szó, apránkint valóságos

dísztárgy, ékszer, szerelmi emlék lett, ezt is inkább

a szerelmes legény faragja s kedveskedik véle válasz-

tottjának. Látszik is a munkán a szeretet, hogy a leg-

javát, legszebbjét adja rajta annak, ami tle telik. Hát

tud is, telik is ! Mily gazdag változatosság formai gon-

dolatokban, formaérzékben. És jellemz a népmvészet
elhagyatottságára, hogy e remek kis holmit eddig jó-

formán senki sem ismerte, csak éppen a nép, aki

nem parádézott vele. A falvakban maga a pap sem
tudta, amikor megmutattuk néki, hogy mire való kicsi

jószág lehet az. Egyszer formájában (275) isme-

retes szerszám ez más vidékeken is, de Kalotaszeg

kellett hozzá, hogy ilyen díszes holmi legyen belle
;

a kis lapát is, a nyele is díszes, még pedig mindkét

felén másmilyen, — dísztelen alig akad Kalotaszegen.

Pedig nemcsak cifraság ez, használják munkára, amint

azt kopott, csorbult, azon földes példányaink bizo-

nyítják.

Az egészben nyolc-tíz centiméter hosszú szerszám

lapátjának éle ferdén van lefaragva, hogy a sár eltá-

volítására alkalmas legyen ; rövidke nyele van, a fo-

gásra szükséges hosszaságban. Egy darabból készül

a lapát és a nyele is, az utóbbit gombbal vagy lyukkal

látják el, hogy zsinegre fzve hordhassák. A kapa-

tisztítók faragást biró, tömött puha fából készülnek

rendesen, csak elvétve csinálják vasból. (275). A sok

közül csak egy-kett (276) van í'östve. Ólombeöntés
dísz van némelyiken, bizonyosan hogy súlyosabb is le-

gyen ; az egyik vasból levnek (275) a nyele csavart,

lajjátja félkör, a másikon egyszer pont és karikadísz.

Picndes alakja a iiosszabb vagy rövidebb négyszög ;

egyenes vonalú a négyszög három oldala ; legalsó vo-

nala, a lapát éle, föltétlenül egyenes, a két oldala is, bár

néha görbe vonal határolja, de a nyélhil érintkez oldal
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(a legeíj^yszcrhb «lís7.iiclknli('k('l kivéve) iiiíihH',' kél kis ívccskéhi áll. mely a nyél felé kunkorod

kis szarvacskákban véj^zödik Nagyjából, az egész bizonyos nyílalakoló ölt ez állak jól ki-

fejezve használatának célját. <lc másrészt, az egyszer ívccskék támaszul is szolgálnak az

uj jaknak. .\ nyíl, legtöbbször, közepe leié fogásra alkalmas módon vagy megvastagodik,

vagy köialakú gombot viscd ; ilyen gomb van a nyél lelsö végén is, hogy zsinegre fzhet,

vagy megköthet legyen. K célra gyakran ál is van lyukasztva ez a rész, vagy maga a

dísz képez ily lyukat. Az egyenes nyilforniájú mellett, néha az ívalakú is elfordul. A lapát-

rész közepét rendesen valami rózsácska hangsúlyozza, vagy a négy csúcs van kiemelve

ilyen léiével, vagy pedig egyesítve van mind a kell. K rózsácska köré, mely lehet áttöri

is, cso|)ortosul a többi dísz, egészen kitöltve a teret. Ritkábban indul ki virág a nyélbl

vagy más dísz; elvélve a szerszám hosszát hangsúlyozó vonalas is elfordul. A rózsácska

négy-hat-nyolcszög csillagalak. leljcsen azonos a kapukon látottakkal ; a középs díszl

körmyen véshet apró háromszögek \fs/ik körid, áthúzódva a nyélre is. Néha nincs is

egyéb dísz, olykor rózsácskák is \aiitiak vagy pedig a nyél szélesbítelt középrészéi fog-

lalja el ilyen ; vannak áttört nyelüek. de némcdyik már a túlzásig ki van cifrázva s

hasznavehetetlen volta ront szépségén. Kgy-egy példányon évszámra is bukkanunk.

A sulyok mintájára készül a lai)icka. ('278) a kézi mángorló fa, — lapátja jóval hosszabb

szabású, rendeltetése szerint s<d<kal súlyosabb a sulycdínál s alsó oldala, mely a gúnyát

mángorolja, természetesen, sima. l'els lapja, ahol a gazdag díszítés van, kissé domború,

így formásabb és súlyosabb. A hosszúkás lapátalak formájához jól megérleüen alkalmaz-

kodik a himes díszítés ; a hosszúkás alak közé|)ponti kiképzésre alkalmas nem lévén, a nyél-

bl n elé a díszítés : az indaszer szár. anudyen. két oldalt, levelek, virágok, csillagmoti-

vumok ülnek, betöltvén szint az egész fölületel ; a díszílcs mögé mintegy hállérrel szolgál

az a|)ró háromszögvésel ; a nvél véye kiszélesed szívforma, két oldalán a szídiásos csil-

h.gg.-d.

Kedves kis holmija a kalotaszegi fehérnépnek az orsónehezít «karikó» is, (279 - '283)

amit nz orsó aljára illesztenek a fonás megkez<lésekor, amikor nem lévén még elég fonál az

orsópáleikán, az orsó magában neni tdég súlyos a jxirgelésre. Az orsóra illeszthetés végell

van a karikán az áttöri lyuk s ha gömbalakú, ha buzogányformájú, a bemélyed nyilas.

VIsiA lAl.lBOL.

44*
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ZSOBOKI KARIKÓK (ÓLOM ÉS ALABÁSTROM). (280)

(Körülbelül felenagyság.)

1 A'
ii^>^'.

A karikó rendes alakja az aránylag nem vastag korong, amelybl kerekei, csillagot for-

málnak ; vannak hengerkeszerüek, vannak teljes gömbök s vannak díszes buzogányfej-

formájúak. Készül fából, márványból, kbl, alabástromból s öntik ólomból is, (285) fából

készült önt mintába.

Az Egeres-menti falvakban és Zsobok vidékén, ahol alabástromot s márványt bá-

nyásznak, remek kpéldányokat találtunk, valóságos ékszer, olyan csinosak, ügyesek. Csu-

dálatos, hogy e kis holmi alakjának kieszelésében, a csekélyke fölület díszítésében mennyi
az elmésség, az ízlés, az ötvöshöz méltó díszítési érzék. Legegyszerbbek az öntött pél-

dányok s nincs is rajtuk nagy változatosság. Annál változatosabb a fából laragott karikó.

Köralakja mintegy magától kínálkozik a rózsácskadísz kialakítására s valóban, mindazok
a rózsácskaformák, amelyeket kaf)ukon, kapatisztítókon, sulykokon láttunk, mind meg
vannak a karikókon is, st sokkal nagyobb a változatosság. Új meg új megoldását eszelik
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ki rt kör kitöltésének, természetesen mindig- mértani formákkal ; a tárgy kicsinysége alig

engedne meg a rendelkezésükre álló egyszer faragó eszközökkel egyéb szabadabb díszt.

A fából készült karikók csak alacsony, keskeny hengeralakúak, ritkán áttört kerékformák.

A kökarikók legnagyobb része szintén ilyen s ez esetben ugyanolyan a dísz rajtuk, mint

a fakarikón, de a k anyagának megfelelleg vastagabb henger oldalfelülete is díszítve

van. olykor írással s évszámmal. A kör középpontjából, az orsólyukból sugarasan kiinduló

csillagalak mellett kisebb csillagidomokat és rózsácskákat helyeznek a lyuk köré, gon-

dosan kitöltve minden megmaradt helyecskét kisebb-nagyobb háromszöggel. Míg a k és

fakarikóknál jellemz a vésett homorú rajz : az ólomból öntötteknél domború a rajz s ez

O O í^V^^

'*i^-
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DARÓCI KARIKÓK (ALABÁSTROM, ÓLOM, FA.) (282)

(Körülbelül felenagyság .)

természetes is, mert nemleges alakját, az önt minláját faragják ki. Az egyszer, meg-

fordított alakok mellett sokszor a teknikának jól megfelel formákat találunk, ami ismét

csak a kalotaszegiek helyes ízlésére és pompás formaérzékére vall.

A szépí-n díszített apró holmi közé tartozik, ennek az ékszert nem visel gazdag

ízlés népnek fényzése még a himes diótör, mogyorótör, az almapotyoló, a templomban

használt zsótárszorító (284—285). A mogyorótörk díszes példányait mutatjuk be itt, olyi-

kon rajt van a temeti fejfák csillaggombja is. l'urfangosabb kitalálás az a csavarra járó

diótöj-, amelyet a kelesdi ezermester eszelt ki: a házikóba szorított diót a csavarral roppintja

össze ; de milyen ügyes annak a házikónak a díszítése, milyen formás, milyen ujjak közé

ill a csavar fogantyúja is. Aféle kis almacsép az almapotyoló, — inkább gyermekszer-

szám ez, a nídiezen ér savanyú almát potyolják i)uhára, levesesre a kis nyélen csuklóra

járó gömbalakú hadaróval. í)íszes. ismétld tulipátialakokból formált villa a zsótár-

szorító, — ma már nem igeji használnak ilyesmil. a i(''gi világból valók ezek a Kis-Petri-

ben lelt példányok is.
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B.-HUNYADI TALYIGA. (291)

hímes fejsze.

(285)

MAKÓI SZEKÉROLDAL VASALÁS.

(288)

((LYUKAS FA)),

CSIRKEITATÓ.

(286)

BIVALYSZEKÉRRE VALÓ SARAGLYA, ABBÓL AZ IDBL, AMIKOR MÉG

VASÚT NEM járt; MIKLÓS MÁRTONNÁL, NYÁRSZÓN. (289)

UIMES KÍ;SZSÉG. — HÍMES JÁROMF. — HÍMES KOCSI

LAJTORJA, B.-HUNYAURÓL. (290>

JÁROM, B.-HUNYADRÓL. (292)
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Külön szóljunk a gazdasági esz-

közökrl, mert disziti a kalotaszegi

magyar, hogyne díszítené, a/, ked-

ves kenyérkert'sö szerszámail.

Alig akad eszköz a gazdaság-

ban, ami ha gyakran kézijén jár,

faragott, liimes. vagy loslölt ne lenne.

Ezzel becsüli meg a maga holmi-

ját, szereletét így mutatja. Ilimes

a íaragó szerszám nyele, a frész

ibgantyútól a szekereeiiyélig, a kasza-

nyél s a kaszaktartó, himes a kapa-

nyél, himes a járom, az ostornyél, himes a szekér fája, de még a vasára is jut eifra

(288) Tu(hii kell, hogy a kalotaszegi földnu'ves. ha csak lehet, összes gazdasági esz-

közeit maga cselekszi télidejéu, a nyáron eltett szerszámfából. Legnevezetesebb szerszáma

éhez a akézvonÓB, két fafogantyúval ellátott Ívesen hajlított éles vas. amivel a kézvonó-

székbe lábílóval maga elé szorított nyers fát simítja ; ilyen kézvonóval vájja a kis teknt
is. Nevezetes szerszámja a afuruB. a csapereszt-, a légyszegereszt- és gereblyeszegereszt

fiini (ilyennel készül a «lyukas fa», (286) a csirkeitató). Mimkálkodik már gyermekkorá-

ban, akkor végzi a fonási munkát ; gyerekmunka volt hajdan a akerekkasD. a venyigébl

font. ((kídlid-belüh) sárral tapasztott kosár. amil)en a gabonát tartották; gyermek fonja

ma is a juhiászát, a lészát; a legénynép ügyesen bánik a fürészszel (amelynek négy részét

rámának, köznek, csattolónak és lógnak nevezik) s a hornyolóvassal, a kis horgas favés-

vel, amivel egy-egy gyönyören rajzol a fába.

Hogy szekerük (287 -90) díszes, az természetes. A szekér vasrészeire, a marukvasas

rúdfüre, a hatlóra. a fojtóvasra (ami a simejl fogja le a tengelyhez) a kovács kalapál

cifraságot; a farészeket. a hosszú vagy kurta laj-

torjafákat, a lajtorjafogakat (a hét zá|)ot). de még
a kerékkidlket is, maga a gazda vési csillagosán, 1

tulipánosán cifrára.

Díszes a járom, himes vagy föstött. de gyak-

ran jár együtt a két mód: ki is föstik a faragott

díszt pirosra, kékre, zöldre, nemzeti színre. (292

—

93) A járom ornamentuniai között legszokásosabb

a magyar cínu'r. kél galamb közölt s ilyenkor a

többi rész, az egész (íkészségB (a járom fels része),

a bélfák és a két járomszeg (2t)l.) is. holdacskákk;d.

rózsácskákkal, ágas. tulipános m<»tivuniokkal van

borítva ; a béllakra edénybl felfutó ágon virágot,

gyümölcsöt s tulipánt vésnek. A készségre kend

a faragó neve és a dátum s kél végén fejfamotivu-

mok vaiuiak. Kgy-e^^y járnuui. például ;i dninosi

\ince l'erk nuiukáján, megmarad a fa lernieszetes

színében a himes rész s a többi kékre v;ui má-

zol v;i (29-íi.

A tícn'blyék közt, — a fehérnép holmija s ezzel

is aszendnies legény kedveskedik választottjának, —
sok a himes (295 ÍNí) ; a díszítés szabad, csillag,

rózsácska a jji^ereblyelogak l'olott s vé^^ig h(U'n\olva

a többi, ((d a nyélen is, mintegy középig, hogy «

kézbe keriil rész sima maradjon. .\ kaszanvidre apró \ s/i,m k j>:
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homorú, félholdszer Ix-iiifls/.c'sck kcnil-

nek, így a kaszakölarlóra is. amelyol

néha színeznek is. zöldre, kékre (19'.)).

A csép, motolla, kapanyél, ostornyél (261)

s bot is himes, olykor föstoft. helyes

beosztással ; a «strázsabotB, amit a falu

soros éjjeli re iiord. gondosan van

díszítve, ez is laricskál rajta, amaz is,

amig «példaD lesz belle. (2%, 2í)7, 2'J8,)

A vízhordó-, a kantahonh) luk közt. ami-

vel a leány megyén kulra, sok ügyes pél-

dány akad (285, 2%).

A' könny, pnharából készídl l'a-

poharakra. (2!»'.l) ;iz riiíynevezetl pásztor-

kalánra is jut ,1 di^/lx)!. l'ogásra és ta-

risznyához függeszlésre alkalmas ndíik

szokott lenni, a líil néha egész nyéllé

növekszik s az ilyen pohár njúr inkái)!)

kanálalakú. K két részt díszíti a |)ás/.tor

nnalmában egyszer molivumokkal : a

fogantyú állati'ejben is végzdik, h'g-

gyakrabban azonban kis háromszögek,

pontok, körök, vonalak, kis virág s ,1

srn elforduló kigyó kerülnek díszül

a [)ásztorpoharakra.

Térjünk át a házban falálható csí'réiiholniira. Kgy érlelm«'s faragó einber. l-tok l'ista

Sz»'ines. i)ikaii foidmíves szedegette elé a fíistos meslergerendárol. sok noszogatás nlán a

((mívekel)), a miket a félen (•seleke<lett. Mert esak télen nyúiiiat a farag(') késiiez. a

«nyiszoró»-hoz, — amikora bihaly dolgától jut hozzá érkezés**. \Olt otf sok holmi: sulyok,

csnll, serif ó. borotvás iskátula. sikkant\ú. kis tükör, készen vagy megkezdve. hát ez

mi? kérdem, egy felig himzrtf ih.irfa táblácskára unifafva. A fafáblái-a valami máesonya-

virág forma volt vájva, olyan stilizáló érzéssel, a tér dekoratív kitöltésének ann\i üsy-

tönszer ízlésre vallt't gazdagságával, olyan gyt'myorü arányosan, ho^y rlevodálkoz-

tnnk rajta.

- Kz? Hát esem|H' nyondat('». Toptuiak válaszolt Istók Pisti Sz»'mes. Az a gaz.

amil ráfaragtam, az kunt terem a gyep alatt. Mondok, \alami haszna kerídjon . . . Mer"

hogy olyan foi-más. ;iz aszály pnszfilaná el!

így lesz a máesonyából diszit motivum. Arra is meglanitotl l»lok IMsti Szemes,

hogy mi az a csempe? A i-sempét «kályhá))-nak hívják Kalotasz»'g«'n. a Mkal\ha)) |»edig

(ikályhaíiókol )> jeletd s ilyen kályhaliókokból rakja össze lurfangosan kem«'ncéjél a kalota-

szegi magyar, befoslvén a r>^erépla|)ok ereszlékjeit miniumos pirosra, vagy kékn*. \agy

zöldre, iJe inkább pirogra, mert a piros. ,1/ ,1 kedvi-s s/ine ennek .1 den'ix lelkn népnek.

Ki az a Topó?

I("STÜ1T lis IHMKS J.XKMOK, l).\MOSIt<)I.. (294)

III.MKS e.KHHIiLVE, (iVKli-MONUSTORHÓL. (2A5)



KALOTASZEGI HÍMES HOLMI. (296)

(DAMOS, B.-HUNYAD, M.-BIKAL, KÖRÖSF, DAMOS.)

(Strázsabot, kantahordó, guzsaly, csép, vetökaró).
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— A Nagy János Topó?

Fazekas . . . osztani (Az ccosztáni)

csudálkozásl jelent, hogy annyit

se tud az urifajla.)

— Hol lakik?

— Hogy hol? Hunyaílon

lakott annak a hetvenhetedik

bopája is (hopa: nagyapa, bonya:

nagyanya), mer' liogy liizekas

volt az egész nyámság (rokon-

ság) örökké.

Egy reggel. Hiinyadoii. be-

telepedtem Topóhoz. Mintha

hazaérkeznék itt az ember, min-

den házba s alig hogy sz<')l)a

ereszkedett a háznépével. minth;i

mindig ismerte volna ket.

Csurgott az ég, a házban

ersen l'élhomály volt. Mert kü-

lön mhely nincsen, arra nem
telik; a kis ház egyetlen szobájá-

ban, az utcasorra nyih) ablak

eltt, az aels padons, a iiáz

oldalfalába vágott, tenyérnyi ale-

kintlyukD mellett íilt Topó

mester s eltte a ((korong)).

Keze alá, munkájához, ;i tc-

kintólyukon át adódik bé a vi-

lágosság. I\desége, l'ormás de-

rekú eladó leánya és ;iz inasa is

ott dolgozott véle.

— No, gazd uram. meg
akarom tanulni a mesterségei

én is. mondék. helyei l"o<ílal-

ván a «balpadon)), az inas korongja niclli-ll. I> alvaioin roriíalni a koroniíot. zökken
egyet-egyet, de Itíz az ucm forog.

— Hm! bólint Topó, egyel sMiiyilváii. mer" hogy az a parijia nt-m mindenkit
ismeri Nem tíiri az magán a cipells úrfit.

Hát levetjíd< a <i|)ellt. (".sakni;yan: aho^ry rne/illáb lámas/kodlam a koronglábítóhoz
s meztelen lábbal iok»lo><lem a koroiiiíaljal. nyondian en«,M'delmeskedell az segvszerú
masina és forgott a kororiiílál helyes»>n. Topó elémcsnpta a korongiáira a marék agyagot
s nézte egy daraltig kedv lelve, mint kiidódom vele; aztán megsajnált:

Nol abból se leszen ma esall('>s kancsó, elliis/,-in, és oklaloti liirelmesen.

jósággal, a fazekas ludoniányra. Kzalall leánya airlai) a tálakat aszalún-val, felesébe a

sörményen (rl) a gelélel oruíényezte.

.\z a', — kezdte, mialatt ügyes ujjai nyomán szédít gyorsan forníálód«»ll a síkos

agyag s mutatta, mii csináljak, persze hotry a' vól, agyaggal mocskolódék az egt'sz

nemzetségem. Vélem az eseti, hogy apám elhótl, mieltt engem ráoklatott volna. .\z ön'g
Miklós Ferenc keze alá kerültem . . . .^zeretlem. biztos, hogy szeretem ezt a lucskos mester-
séget. Ha apád az vól. mondok, léifv lé is az, ne vesszen n mestersétí . . . Miklós F«>renc

gazdám eleénle kiesig iilogelé az ujjamat, de Isten azér áldja meg. Máskent lettem vón'

I. 2. IIIMKS STRÁZSABOT. 3. HÍMES C.UZSALY. 4. HÍMES CSKP.
.". IIIMKS VI;tK\HÓ. ÍDAMOS, KÖRÖSFÓ.) (297)
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tekerg. Aszondják. egy ti, aki tud csinálni,

az is jó I

— Hány éves kigyelmed, Topó?
— Köszönöm, egészséges vagyok.

— De mégis ?

— Hászen, én csak ötvenkett.

— Meddig tanult kigyelmed Miklós

Ferencnél ?

— A tanulás öt esztend. Aztán akinek

ha addig nincs esze, mehet a vízzel verset.

Apám ebbe a helybe lakott, iparkodék biz'én

ide magam is. Biz az, úrfi, lelkem! száz

esztendeje is múlt, hogy az a verem ott az

ágy mellett a sarokban s itt lcsölik vízzel

benne az agyagot! Az ajtó mellett meg a sr-
mény. Bo-bonyám (szépanya) sörlésközben

ahajt szoptatta apámat. Most is csak azon a

lyukon köpik egyet-egyet a k.
Kunt zuhant valami. Az inas matatott a

hiúban, lepotyantott egy csempét.

— Egy kályha lecsepege a hiúból, —
mondotta nyugodtan Topó, és feleségéhez: —
Mán kett e héten! Ha még egy, a gyereket

megtaslizod.

Kértem, mondaná el, legelejétl kezdve, hogy lesz a fazék?

— A fazék?

És minden irányítgatás nélkül, apróra, így tanított:

— Már mi csak a határunkból való agyaggal dógozunk. A Hados ódala a mi

jogunkban van. Az ember szekeret kerít, hárman-négyen bemegyünk a fdbe s kihányjuk

fdszinire. Isten ügyel, hogy nyakunkba ne szakadjék a fd, mer' a bíz' ott nyomná az

embert, pedig még elbb kontyoló alá szeretném adni a jányomat.

DAMOSl STRÁZSA, A STRÁZSABOTTAL. (298)'

lOl'Ó KS AZ INASA, l',.-l\VSYA\>()S. <'M» TOPÓNK A SÖHMIÍNY MKI.LUTT, B.-UU NYAUON.. (301)



HM.UMIMS- KS PÁ»i/.Ti»l< lV«»KÉSZSÉtí. (25»)

1 Mii«>ai..-K.i.ki- 2. .1. .'.. MnK.vnrHikiil I K.I.mI ti . 7.. 8. KctrósW 9. 10. Nii^j -Aliims.

Mnlimijnii nrti>i'> : A mtnii/nr tu-ii oii'iiiiiifle. I.
Üli
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SZARKALABAS, KIS-BABOS, NAGY-BABOS, KOSZORÚS, BUZAFUS, TULIPAMTOS, SÚNYOROS
díszítés edény, B.-HU.NYADRÓL.

B.-HUNYADI ÚJ EDÉNYEK. (3ü3)

A FAZEKAS SZERSZÁMAI. f3()4)

1. Butyóka, amivel fölverik az agyagot a verszékre. 2. Szel, amivel vékony forgácsokban leszelik az agyagot, hogy
a kavicsok elkerüljenek belle ; könny kéz kell hozzá, többnyire az asszony csinálja. 3. Agyagrögök. 4—5. Fakés,
amivel az agyagot alakítják a padon ; zseiidelylapát, amivel a kész nyers edényt a szárító polczra helyezik. C—7. Ecset

s a festék csurranló tülök.

IJ.-III .NYADI (.1 TAr.AK. (305;



lltH A fazí:k?(3W
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1. AGYAGTAPOSÁS. AGYAGVERSZÉK A BUTYÓKÁVAL. 2. AGYAGTERITÉS. 3. AGYAGRÖGÖZÉS. 4.

KORONG. 5. ÉGET KEMENCE. (306)

A FAZEKAS

Itthon a fdet behányjuk vorcinl)c, oda né, az áí>y mellé. Kis-kapával összevagdaljuk,

beáztatjuk. Mikor beázik, beverjük a tkén, butyókával; aztán szelvel leszeljük. így lesz

a forgács. Az a', lucskos mesterség e'! Lám a forgácsot megest csak áztatjuk, majd

letakarjuk zsákkal s megtapodjuk háromszor. Most gyn a padra. Itt begyrjük három-

szor. Azián szabjuk, amennyi köll belle egy fazakhoz.

Mán itt a markomban! . . . N'erem belle a szelet kilVde. a tenyeremben, — most csapom

a korongral... Khun el Most csücsörítem... most húzom csbe... vájom a fakéssel,

hogy szélesedjék... mind csak szélesítem... Megvan I... Húzok néki egy degyeget az

újjonnnal, hogy így kerüljék elé a szájjá... Most fakéssel húzom föl utána újból... csi-

nálimk néki hasát... Most fenékszeget vetünk néki... gömbölyítjük a hast szaporán...

Eztán kifogjuk csípni a csípbrrel . . . közbe lehetne az embernek pipálni is, de az

agyagtól elnehezedik a j)ipa . . . .\ztán sinn'tuidí . . . így... Már most csak megjegyezzük .. .

az újjambögyivel öt karikát a nyakára, egyet a hasára . . . Lám! . . . Már nu)st csak levágjuk

a korongról a dróttal . . . .\vval osztán kész van a csupor.

És gyöngéden, ininllia pilií's Iccskefiókát (emelne ki fészkébl, serény ujjai közt

emelte át az asztalra a még puha edényt (.302).

-- Tovább is van még, úríi lelkem. Hacsak (mnyi vn! l']' majd aztán, lia szikkad,

kap fület. Egyet, mer' csupor, kettt. Iia rátó (amiben a mezre hordják az ételt) lenne.

.\ztán még kicsit ha Ix-szikkad, fehér fddtd beíintjük. Fdet, a fehéret, Ilévi'l hozzák.

Abból készül a lugmelegít, abból a vízmer fehér kanta is. A csuprot csak klül öntjük



\i RÉGI KALOTASZEGI EDÉNYEK. (sArvAsÁB, NyArSZÓ.) (307)

a)

KANCSÓK \ Ml'LT SZÁZAD KÖZEPÉRL. (>yArsZÓ.) (*»)
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SZUCSAK FALUBÓL.

bé fehér fddel, bévül csak a szájjánál. Aztán,

ha egyszer kiszárad, berakjuk a csrben, ke-

mencébe, péntek reg-gel. Ha megégett, más
reggel kiszedjük. Mert a kemencében kétfelül

ég a tz, kilenc-tíz óra formáig, akkor utóbb

béfojtjuk és hlni hagyjuk. Úgy! Reggel szed-

jük ki, szombat reggel. Akkor sorba rakjuk

s bévül, egyszer, megöntjük sárga mázzal.

A sárga mázat? Az a sárga gélét,

Nagy-Bányáról hozzák, az asszony veszdik

véle a sörményen, amíg liszt lesz belle. Ha
a sárga egyszer megvan bévül, a szájjat zöld

mázzal kenjük.

A zöld máz ? Hát úrfi lelkem, az úgy
van, hogy megveszünk egy-egy mihaszna réz-

üstöt a cigány kolompártól, megégetjük, meg-
törjük, megszitáljuk és az is az asszony dolga

a sörményen. Mán most gélét, egy kicsi

szitált porond s a vizes rézliszt, összekeverem, az a zöld máz. Mint az eperfa levele!

Hogy a sörmény?! Az drága k. Afajta hosszú fekete darócos oláh hozza Páncsi-
csóról (értsd: Páncélcsehibl, Szolnok-Dobokából). Minden esztendben két-három versben
felvágjuk a küvet rovátosan a kvágóval, szép sorjába, egy irányba.

No, de a csupor! Még egy csöpp munka esik véle is! Az, hogy mikor a szájjá már
zöld, megcsíkozzuk a hasát is, végig zölddel, húzunk közibe egy-egy feketét is, fekete

borostyánliszttel: újra betesszük kemencébe, — vasárnapra parádéban a csupor! Mer'

mán kész. Cifra, úgy-e, úrfi? Az urak munkája nem ilyen ceremóniás? Hej, csak könny
annak, akinek két br van a kezén!

— Micsoda két br?
— Hát a kezty ... Az én dogom a csupor. Van olyan is, akit megírunk. Azt béöntjük

vörös íostékkel, mihelyt kiszárad; a leány írja rá a barkaságot fehér fddel, a szálúból.

Aztán kiégetjük zsengéivé, aztán béöntjük fehér gelétmázzal (aranysalak), visszatesszük

kemencébe ütet újra, égni, két napra s kész. Mehet vásárra. Mi csak itt járunk hetipiacra,

meg olykor Feketehalomra. Egy nap, ha jól megpöködöm a markom, elkészül vagy
ötven darab; abból eltörik a kemencében, vagy romlik busz is. Gelétre, bikkfára, mer
csak annak a szene (parázs) igazán jó, a' nem ád sok hamut, mind köU a pénz, — de

hát egy pöngt mégis csak megkeresünk így naponta. Abból rámhúztak jövödelemadót
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hat |»('iiíí()l. laU^adíjjal iparjojílta kel |»('Iiü<»I. I'i/cli'k. Nnii jó szívvt'l, de mvj; koll fizetni.

Ami marad, abból élünk. Csakis cbbíill Ebbül bi/.ony. meri nrkíink künlévó nincs semmi.

Más, vct-arat. abból jut nékünk is |)irula rsuporér'I

Szeretik, amit a jányoin írl Tud szarkalábasi, kis babosat, nagy babosat, csilla-

gosat, koszorúsat, tuli|>ántost, biizaíust, en'szlett sinyórost, szlfürlöst. minden csudát.

,'303, 305. 309) Ami a szálúitól t<dik. Hanem egyre megy a'I Azér' a gélét kilója mégis csak

harminc krajcár marad, a pon-ellánfdet se adja Csoma, a botos, tizenötön alul. Nekimk
meg csak az az egy |)engó. akiiiez nétryen vagyunk szájjal.

így beszélt Topó, de azért mosolygott hozzá hamiskásan. Ks mosolygott a leánya

is. Az asszony is, mintha dúdolt volna, mialatt a padlás folyógercndájába horgolt sönnény-

bolját forgatta. Talán é[»|ti'n azt az ezen'sztends verset <lalolta, amit Szent-(jeliért pü>|»("»k

iiallolt a kézimalmot forgató irányzó szájából? Mert nem igaz. nem múlik az idó I Itt

száz év eltt is így volt és így loz. Iia egy kicsit vii^yázunk Topóékra. A magunk, a

magyarságunk érdekében.

-- Hát télen?

- Télen? Agyagot inkább ószszel hozunk, két-három szekérrrl. Tt-ibe nem esik jól ez

a mesterség, itt lucskolódni. Télen? Megyek
az udvarba, vágok fát, vakarom a bihalyt,

bejövök, eszek, ha ád az asszony, palacsin-

tát, rétest. Ha az nincs, hagymát. .Sokszor

meg, ha jól megpirongat az asszony, nem
eszek semmit, liauem iszok e' kis páliid<át s

haladok el. IIébt'-li('>ba dógozuuk. Meg a ki-

tekintn nézem a nifuyecskéket is. mikor
jnek a kútra.

Rászólt a felesége:

— Kihallgat kigytdmedi . . . Hogy a

jánya eltt nem miI ki a s/ciuf az ilyru

emberin'k I

Kzt tanidtuk Nagy János Topónál s

így magyarázta a mesterségit . Már most

hozzátriu'ljük s ez murd\atársuid<. a jeles

szakért (iróo István vélt-kt'dése is a köv»'tkezk folyamán. hoiry bizony az az agyag-

mves.^ég, ami ma is éldegél Kalotaszí'i^en, úiíy Itdvuika, uúut diszil mvészet d»)lgában

bizony elsatnyult; kevesen foglalkoznak vele, mindössze néhány Topó fajta fazekas mester

készít olcsó piaci edényt. .\ piacra szánt holmit |iediií a népes készili azzal a gonddal,

azzal a sz<'reletlrl, anúvcl a maí^^a holuújál. A korongozott edéuNck díszítést* szegényt*^,

egyoldalii, szíiitcleri. cs.ik fchciifl cilVa a barnás edényen s ritka a barnával íliszítelt

fehér etléiiy. Dr \an azért méi; szép iiiuiika i» Kalotaszegen: a csempék; ezeket régi jó

nnistrák után nyomják ma is.

A la/tkas mesterség maga a legérdekesebb falusi mesterségek közül való (30<V).

A liáii\áb<d hazahordtttt agya^'ot a fazekas elteríti az udvaron, jó sokat egyszerre,

mert porhanyóbb lesz az agyag, ha soká all; ja\ilja a lágy i». .\mikor arra kerül a sor,

liogy munkába vegyék. gon<losan megtisztogatják <sigától, kovecskéll; különösen a csigahéj

és a mészkdarabkák veszedelmei a fazekasnak. Az ilyen észre nem vett, benne nuHatll

ilarabok oltott mésszé égnek ki a kemeneébi'n. az ujonnati készült edényt ugyan nem

bántják azíMUial. a munka épnek látszik, de a legeU nedvesebb napon megszÍNjak

mairukat vízzel s kipattantjak az edény oldalát. Ahonnan p«'dig lepattan az engobe réteg

IS ;i máz. olt álszivárotí a \i/ is. (»l\an lie|\l, ahol ^ok il\cn meszes edény áll egy rakáson,

egy-egv bo|-usabb napon álland<'i a percetrés. I'izei't iil neki a fazekas a nyei*s agyagnak

és két kézre ibgva görbe kesét, \ekony szeleteket vág az agyagból, hogy megtisztítsa.

u.-nuNv.\r»i

VFÉLY KILACS. (311)

(Zöld máz.)

B.-11LNV.\I>1

TOJÁSTAHTÓ. (310)

iZühl ma/.)

(Tii^ierrs kissebbitt-aj
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«GYRI KANCSÓK)) UISZITESE, M.-BIKALROL.

(König György gyjteményében.) (312)

KANCRÓDÍSZÍTÉSEK A MÚLT SZAZAI) ELEJÉRL.

íMagyarókcrcke, B.-Hunyad, Zsobok.) (.'{13)

Krrc való szerszámja a szel. Kövelkczik az agyag meggy úrása. A kövccskóll, csigától,

ágacskától irieglisztítolt agyag ÍVílkerül a veröszókre (butyókával verik lel), de hogy for-

málhalóhl> legyen, elbb jól meg kell gyúrni. A bánn'y-hunyadi fazekas lábbal tapodja

MZ agyagot; a rakásnak, amit a földre terít, elbb a szélét tapossa, úgy halad beljebb.
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'•r.YRI KANCSÓ8 DÍSZÍTÉSE, MAGYABÓKEREKÉRÓL. (314)

TÁNYÉROK \ MIIT S/.\/VH KI.KJ EH«»I. ( R. - lU; \ YAD. I CW.^)

KANCHÓDÍSZÍTÉSKK (m.-RIKAI , ZSIiHOK) a MITT <*ZÁZAD KÖZKPÉrAl. (310)
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a rakás közejje leié: azután asztalon gyúrja tovább, úgy, mint a tésztát. Neki feszíti tenyerét,

öklét s lapos lepénynyé túrja szerte az agyagot, majd összehengeríti s addig sodorja, amíg
hosszúra nem nyúlik, akár a fonatos kalács tésztája ; akkor aztán összehajtja kétrét vagy
négyrét s újra kezdi a sodrást. Amikor már jó egyenletes az agyag, aszerint, hogy mek-
kora edényt akar készíteni, kiméri, kiporciózza az egészet, csak úgy szemmérték után,

de elég pontosan. Mert ha egyszer belefog, jóidéig ugyanazt az edény fajtát csinálja ; ha
váltogatná, nem menne a munka oly szaporán.

Koronghoz ül, bal lábát, amire támaszkodik s mely a tartást adja. felteszi az arra

való lécre (a lábítóra) és jobb lábával hajtani kezdi a korongot; innen nyúl az agyag után,

azt még egyszer szerte szaggatja s jól összetapsolja, mieltt a korongra tenné.

Nagyon ügyes, gyakorlott embernek kell lennie a korongosnak és sok idbe telik,

míg beletanul ebbe a mesterségbe. Mert vannak nehéz fogásai, hogy jól és gyorsan
menjen a munka. (302) Els törekvése, hogy az agyagtömeg pontosan a korong közepére,

a tengely vonalába jusson ; ügyes kézzel csapja kell helyére s azután két tenyerével

befogva az agyagot, szinte ránehezkedik az agyagra (2—3), a korongot meg. közben, er-
sen hajtja. Érzi a forgáson, mikor válik keze alatt az agyag olyan meredek kis dombbá,
mely aztán egészen centrális helyzet. Azután belémélyeszti jobb hüvelykujját ersebben
a balt kevésbé és lyukasztja (4.). Ezt a lyukat tágítva öblösíti, nyújtja felfelé a falát,

tcsübeJtúzza*, lassan vigyázva, hogy az edény fala egyenletesen vékonyodjék. (5., 6., 7.)

Igen kell vigyázni a sebesen perg, lágy jószágra, hogy szerte ne fusson. A szájnál min-
dig valamivel vastagabbra fogja az agyagot (8.), mert ott szakad ki legkönnyebben ; többi

részét bátrabban húzza föl (9.). A munka további menete azután ez : szájat csücsörít

<10—11.), fakéssel kerekíti (12.), hasat csinál (1.3— 14.), csinálja ismét a szája szélit (15.),

fenékszeget kerít neki (16.). fenekét bévül takarítja, olyan háromszeglet, de nem hegyes

fakéssel, aminek közepébe hüvelykujját dugja a lyukba s úgy forgatja (17.), végkép meg-
adja a szája formáját körömmel, vagy egy brdarabkával, amelynek csip a neve (19.).

Ha azután a munka eddig sikerült, ha nem ctsrófos)), ha elegend ers a feneke, levágja

a korongról vékony zsineggel vagy dróttal, ráállítja a zsendelylapátra és szikkadni teszi,

csak úgy fületlenül. Csak amikor megszikkad valamennyire, akkor veszi le és körömmel
bevagdalván, megvizezvén azt a helyet, ahová a fület illeszteni kívánja, a fület tapasztja

MAÍiYARÓKKKKKKI KANCSÓK \ MUI.T SZÁZAH KLHJKRL. CiV)
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hozzá. Amikor a nyers edény elég száraz, következik a leöntés (focskolás, engobálás).

Finom agyagréteggel, festett iszappal öntik le a szikkadt agyagot s ez a színes iszapréteg

ád színt és simaságot az edénynek. BáníTy-Hunyadon a leöntés agyagjának festanyaga a

barnak (manganhiperoxid) s az ilyennel leöntött edény, ha sikerül az égetés, szép fényes

barnásfekete lesz. A fehér agyag engobe is divatos náluk. A fekete edényt fehérrel cifráz-

zák, a fehéret feketével. Manapság egyetlen diszíl szerszámjuk a festékcsurrantótülök

(304.), a gurgulyának egy fajfája, a aszalu». Ökörszarvnak a vége ez, amelynek csúcsát

kifúrják és lúdtollából vágott csapot illesztenek beléje. Ha fekete edényt akarnak cifrázni,

a tülökbe fehér festéket (agyagot) öntenek s ezt csurgatjíik belle, úgy, hogy mindenféle

mustra keletkezzék. Ha meg fehér edényt díszítenek, fekete barnaköves festék kerül a

tülökbe. Sebesen jár a cifrázó keze, mert a tülökbl folyton csöpög a festék s nincs id
((irásközben)) a tétovázásra. .\ cifrázás kis kerek pettyeit is a tülökbl cseppentik

; a nagyobb
pettyeket pedig úgy csinálja a fazekas, hogy egy ujját a festékbe mártja s úgy cseppent

az edényre, helyes kerek {)etty marad az ujja nyomán. Ecsettel már alig cifráznak HánlTy-

Hunyadon ; a kaparás, vágás (sgrafitto) pecbg soha nem is volt divatban. A cifrázott edény

ismét szárad s pihen egy ideig, csak a teljesen száraz munkát rakják a kcnicncébe,

hogy elször is kizsengéljék.

A báníTy-hunyadiak tapasztott kemeíH-éje nyilt katlankemence. Kerek, felül nyilt,

fala domborodik, felfelé szidvül s fölül, a pereme, kissé kihajló. legalul, egymással által-

ellenbe, két nyilas szolgál a tüzelésre. (3(X))

A zsengéléshez nem szükséges olyan vigyázva rakni Itc a niunkál. mint a második

égetéshez, nem kell attól félni, hogy az edényeket összetapasztja a megolvadó máz. De
azért gondosan rakja a fazekas, kisebb edényt a nagyobbá, hogy meimél több férjen a

kemencébe, mert költséges a tüz<'lés. Az els, a szárító tz lassú, majd szítják addig, amíg

elég keményre ég az agyag. .\z égetés idejét a kemence nagyságához szabják. A jtM

kiégett mázallan cserépnek olyannak kell lemiie, liogy a hegyj's kés n»' igen fogjji.

Végin jön, de nem utolsó dolog, az edény megmázolása és a máz kiégetése. A faz«'-

kasmáz egyszer ólommáz. Falk(Uórésze az ólomgelét : ehcz v«*szní'k kondbebd félannyi

súlyú kvarczot (kavicsot, békasót), igen kevés borokalcitot és kaolint. Mitidt/t. hogy

egyenletes legyen, gondosan, lassan megrlik kézimalmon, rlés közben vízzel fölereszlve

s ha a lecsurgó nu'iz neni elég finom, ha uíég szemcséit érezni az ujjak közt, ál uörnu'-

nyczik)) még egyszer. K/. hosszú, idemészt, fáradságos munka s a faz»'kasok h'gfbb

vágya, hogy valami tökéletesebb rlszerszáujot szerezhessenek Im*. \astagon megmázolva

kend az edény másodszor a kemencébe. Most már igen vigyázva rakják, nehogy (issze-

lapadjanak. amikor n tzben megolvad a máz. Amikor megttdik a keuu'nce, tetejét meg-

rakják cscrépdaralíokkai, uu'rt azok áteresztik ugyan a levegi, de a meleget valamein-

nyirc mégis mrginaraszlják. .\z égetéshez is érteni kell. .Némely kemence oldalán kis

üveges kukucsáló lyuk van, azon ügyeli a mester. nu*goIvadl-e eléggé a tzben a máz »

eszerint igazítja a lüz<*t. Csak jóval a lú/ elalvása után. a kissé már kiliídl krmetnéli!

szedik azután ki az e«lényt.

17*
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'A bánffy-hunyadi korongolt edények (309) ornamentikája, mint már említettük,, nem
gazdag, kevés motívummal írják. Díszít formáik nagyobb része geometrikus. A legékesebb

tálat, például, középen egyetlen tbl kinöv három nagy kelyhes tulipán, néhány kisebb

inda és virág diszíti (a.). A nagy kelyhek szélét pettyek veszik körül s az indákat tüske-

forma, szaluval csöppentett díszítés borítja. Ennek egyszersített változata az, amelynek

közepét egyetlen virág foglalja el (mintha letépték volna) s a csonkaságért kárpótol a

íelköríves. kunkorodó vonallal töltött gyrs fríz, mely a tálon körülfut (h.). Csinálnak

BáníTy-Hunyadon olyan tálat is, amelyeknek közepét fenyügaly- (csetenye) forma díszítés

tölti ki. vagy úgy, hogy egymás mellett (c.) állanak a galyak. vagy egy középpontból

KALOTASZEGI KEMENCE. (318)
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ágaznak négyfelé (d.). Az ilyen cselenyés díszítést úgyszólván megtoreniti maga a szalu :

varrásban, faragásban nem is fordul eló ilyen molivum. így teremnek a tálon körülfutó

körök és hullámos vonalak is. — csak oda kell tartani a csurgatót a korongon perg
edényre s ha ügyel a fazekas, a folyton öml kis tülök nyomán szabályos vonal kelet-

kezik. A kört s a hullámvonalat szeretik ; akad azonban egyenes vonalakból szerkesztett

sakkláblaszer díszítés is (e.). amelyen niinden második mezt kipontoznak ; van olyan,

amelyen egy nagy csigavonal alkotja a diszítés magvát, ebbl ktUik erednek, kiizben

nagyobb és kisebb pontokkal
(f.). A tányér i)eremén, mint a legtöbbön. itt is hullám-

vonal fut végig. Arra is van példa, hogy a tál közepére meghajlított vesszt rajzolnak

(g.) s erre bogyókat ;
olykor a tányér egész fenekét egyetlen sren sodrott csigás vonal

foglalja el. A födket is egészen úgy díszítik, mint a tálakat.

A fazekak díszítésében is találunk egynehány típust. Kedves cifrájuk, például, a fél-

köríves fríz ; a félköröket pettyek, megkunkorodó vona-

lak (}i.) és fenyügalyforma figurák élénkítik ; megvasta-

gított, hullámvonalas indával is szívesen díszítik a fazekat

(i. j.). Azokat a sajátságos alakú, élelhordásra készült

fazekakai («rátó»), amelyeknek fogantyúját a perem dia-

metrális [)ontjairól áthajló íves abroncsféle képezi, ren-

desen függleges osztású ornamentika díszíti ; mintha

dongákra szelnék a felületet a pontsorok s az így kapott

mezkbe illeszkedik a fenyügalyacska, vagy valami színes

virág (k. 1.). Eredeti kalotaszegi fazekasmunka a vfély-

kulacs és a tojástartó. (310—11). A vfélykulacsot hat egy-

másra helyezett kis kulacs, illetve hordócska képezi,

amelyek azonban közlekednek egymással ; ugy van ké-

szítve, hogy szíjra akasztva hordhassák. Testvére ennek

elmésség és újság dolgában, a fantasztikus koronának

épített tojástartó ; alsó része széles abroncs, ezen áll két

egymást derékszögben metsz ív, úgy az alsó tarló rész,

mint az ívek, meg vannak rakva kisebb csészékkel és

madáralakokkal. Mindkettt zöld máz borítja, írott cifrá-

zás nincs raj luk.

A kalotaszegi fogasok és tálasok legfbb, legbecse-

sebbnek tartott ékessége azonban nem a kalotaszegi

edény, hanem azok a régibb színes, ónzománcos edények,

amelyeket k gyri kancsóknak, gyri edénynek hivnak ; kivitelük csinosabb, színesebbek,

rajzosabbak. hogyne kedvehu-k I K gyri kancsók a kereskedelem révén jutottak Kalotaszegre

s nem lehelellen. h<jgy az els példányok éjtpen gyri mhelyekbl kerídlek a vásárokra,

bár az sem leheletlen, hogy a régi gyervásárhelyi mhelyek is gyártottak ilyesmit s a gyri
idnevezés a gyeri elnevezésbl származik : a nép ma széllében azt tartja, hogy elsülyedt

már az a bánya, ahonnan e kancsók aLcyagjál ásták. Annyi bizonyos, hoi;y hasonh* holmi-

val, a mull század közepe táján, mé^^ lelve volt az ei^ész Felvidék és a Dunántúl. legjobban

megbecsídlék Kalotaszegien s ill maradt bellük legtöbb, .\nnak a virágzó agyagiparnak

a termékei e/ek. amit a céhbeli, ónzománchoz ért fazekasok míveltt'k az egész IVlvidé-

ken. kezdve l*ozsonyt<')l egész Sárospalaki^^ Kevesebb kendi Kalotaszegre azokból az

erdélyi szász kancsókból, amelyek leknika és rajztudás dttlgában felette állván az elb-
bieknek, könnyen felismerhetk.

Az aiíya^Mpari tevékenység, mely a kalotaszeiíi házakat is «'llálla parádés cserepedeny-

nyel, a \\ Ili. század elején már igen élénk ; sokat nemesitett rajtok a Habánok lievan-

dorlott törzsének tudása, d namentika dolgában teljesen helyi jelleg, népies íz maradi
mindvégig. A Wlil. s/;i/;iil lii-lvciies és nyolcvanas éveire esik e fazekasság féiixkora.

LUKÁCS MÁRTON FARAGÓ kAlYHA
CSEMPÉJF, B.-HUNYADO.\. (319)



214

'"^OxOlOTOlOlOXOloS^Si tP

"^y^T^^^^^^^lA

.^Soioxoxcgpioxo;

b) a)

a) b) C) KIS LRINC EZERMESTER kÁLYHACSEMPÉI, KETESDEN. (319)

(A csempék körülbelül háromszoros kissebbüésben.)

c)

KALYHACSEMPE KIS-PETRIBOL.

(320)

HÁUNT JANOS KALYHACSEMPEJE,

SZTÁNÁN. (321)

KÁLYHACSEMPE BOGÁRTELKÉRÖL.
(321)

Ornamentikája dús, az egész edényt elborítja, de eredeti, nem érzik rajta túlságosan a

barokk hatás ; a rajz gondos, elég finom, egyenletes, bár nem oly tökéletes, mint az els

linbán fazekasok munkáján. A XIX. század elején azonban — úgy látszik, a külföldi gyá-

rak v<Tsenyének hatása alatt, amely kiszorította fazekasaink munkáit az úri házakból, —
ersen hanyatlik a teknika, st az ornamentika is módosul, silányodik. Az ónzománc már

nem oly fehér, hanem fakó s likacsos ; a rajzon látszik, hogy sebbel-lobbal van odavetve, —
de maguk az ornamentáhs fonnák népiesebbek, eredetiebbek lesznek. Még a XVIII. szá-

zad második felének diszítményeiben sok a közösség a morva és (íseh lazekasmunkák

ornamentikájával, de a következ században már megszakad ez a kötelék. Látszik, hogy

a céhbeli fazekas nem vándorol el messzire, hanem otthon tanul, kevesebbet lud ugyan,
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MAfiYAK GYKHÖ MONOSTOR. (322)
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M.-VALKÓ.
MÁK('». (323»

L'iiJi Marinka i/ynjtrg,' I.NAKTKLKK.

• If cifrája crtMlfliM) les/ s inkúltl) a iir|»irs '-/.r cs snl)alnin/rs«'k Mv lm/. A iiiiill -i/a/ad

ko/cpcii; lial(l(tklil\ iiálniik tv. a Irknika. vctrrf is «'l|)iis/tii|. liotr\ liclvrl adjon az riitro|i|»;i|

<lolj;o/(> ra/fka<-ái;iiak. Idikmi (lalál<Mlik aiíNafíipanmk «'ljtara</lo«»o»lasa. A/ok a k»'|»«'iiik.

aMiciM'k il\cii Kalolaszr^'cn lalált ií\oi'i kaiicsókn'tl krszültrk. inódiil iivnjtanak. Iio^v az

oiizoiiiáiiro".; la/rkassájí rcjldrsciu'k l'okail iiu'^íifívrljük. már anifiiiiN íIm-ii r/ a iiuMlosiilás

az oriiaiiit'iilikán is iiir^Málszik. S/iiics táhiánkoii (\\II. Wt.) |M>l(láiil. in»'llk('|i|H'l diszílfll

szász kaiMso van : a szász Cazekas iininkája a \'\ III. század második frlrlKMi \^cu gon-
dos, — ornamentikája m-m nr|»i»"s. dr a rokokó fl^'urákat rp ntfv. nunf a sz<'nt«'krl. ••jrií

jól rajz<dja mrjr. Szász cinln'r mnnkájának látszik nu-^- n^^yan^•z^•n a lapon kel kanrsó
amelyek a/ arcképesnél valamivel keshli készülhettek. A loMii edénv azon a lafton.
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M.-VALKO. MAKÓ. (324) M.-VALKÓ.

M.-VALKÓ. M.-GY.-MONOSTOR. (325)

Undi Mariska r/yüjtése.

M.-VALKÓ.

magyarországi készítés; húromnak kiterített rajza 1780 Iájáról való és jó mutató azokból

a gonddal, szeretettel cifrázott edényekbl, amelyek abban a korban kapósak voltak
;
a

felület beosztása elég szigorú mind a liárom darabon, vízszintes övek fúlnak körid a kan-

csó testén s ezek az abroncsok, ha keskenyek, egészen geometrikusak, ha szélesebbek, egy-

szersmind szabadabbak is ; napraforgó rózsája, levélfüzér- vagy hullámvonal alakú figurá-

kat adnak. A kancsó hasán maradi legszélesebb övbe jönnek a legjelentékenyebb díszítések.

Színes lapunk e három kiborílásain a díszítéseket, edénybl kinöv bokor, vagy egyes

nagyobb letépett virágok képezik, ersem körülhatárolt mezben, — de van szabadabb ki-

töltés is. így egy Gyarmathy Zsigmondné gyjl(!ményéböl való kancsón (314), két övben egy-

más fölött, tornyos házakat, jegenyéket s a jegenyében óriás madarakat látunk. Divatos
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a kockás minta is a XVIII. század vége felé (WIl. Ih.). Ékesek a niesterségkancsók, olyanok

amelyen egy-egy mesterség szerszámai vannak megr.ajzolva. I>4'gke(lvesehh állatja ez idülten

fazekasainknak a szarvas (313) ; a madár és a nyúl kés(3l)lj lesz divatossá (317) s az a két

kancsó, amelyeket ezek az állatok rlíszitenek, már a hanyatlás korából, a XIX. század

legelejérl való.

A lassú hanyatlással az ornamentika módosulását követhetjük tányérjaink rajzain

(X\'n. tb.). A két külön álló tányér 18<>í) tájáról való (315) s egykorú velük a s/im-s

lap két tányérja. A színes lap másik kél tányérja 1830 felé készülhetett s díszítésük már
igen messze áll a József császár korabeliektl. Aj)róbb. pávalollra endékezfet szálak

nnek ki srn a szárból, a rózsa, vagy margitvirág újabb, apró levtdes ágat hajt s a

nagy rózsából fakadó hajfások ágain kisebb virágok ülnek, egészen a mi népies orna-

mentikánk felfogása szerint. Sr levéllel bentt hullámos menet indák is divatosak,

olyanok, amilyent szcseink szoktak kivarrni ; a szines lap egy kanrsóján meg épenséggel

ki vannak rajzolva a nagy rózsákban a hímzett szálak vonalai, E korból, az ónzománcos
fazekasság haldoklásának korából való a színes lap négy kaiusója. Szövegábráink között,

kiborításban, látiiató két M.-Bikalról és két Zsobokról való kancsó ; köztük legrégibb a

sárgazománcos zsoboki (1810
—

'20 tájáról), (31?. 31fi).

Bezzeg más a kalotaszegi agyagmvesség gyöngyének, a kályhacsempéknek díszítése !

Annak a gazdagságnak, eredetiségnek, annak díszít ernek láttára, igaz gyönyörséget
érezlH'tünk.

.\ régi erdélyi kályhacsempék-

böl a Kolozsvári Erdélyi Múzeumnak,
Biidaj)eslen az Iparmvészeli Múzeum-
nak igí'ii becses példányai vannak,

de a kalotaszegi kályhák, bár atyafi-

ságban állanak vélük, sokkalta becse-

sebbek számuidvra. mint azok, mert

motivumaik ereíh'tében magyarabbak.

A XV'II. és a .W'III. századbeli városi

kályhásmesterek munkáján, mind«Mi

magyarságuk mellett. érezzük a renais-

sance és a barokk hatást, hol gyen-

gébben, hol crsebben, — a kalotaszegi csempék <liszítése tiszta, zavartalan megnyilat-

kozása a népies felf(>gásnak és képzeh'lernek. E csem|»ék régiek, vagy legalább i«»

régi, egy-két száz éves minták ulán/alai. A régi minták utánzása sohsem történt s nem
történik némi módosítás nélktd. A lágy hársfa, amibe a rsempék »ifrájának viszájál farag-

ják, megengedi kfinnyen a változtatást s a faragó ember, ha egyebet nem változtat nagy-

apái mintáin, hát megtoldja a saját esztendeje számával : bizonyos, hogy az idók folyamán

másolás közben történt apróbb változtatás magán a diszílésen is. A régi városi, téhbéli

kályhások munkája befolyással volt a kalotaszegi fazekasokra is. mint ahogy viszont a céh-

beli mesterek népiesen magyaros felfogása érvényt'sidt a renaissance és a barokk-slilus korá-

ban. Ami ifiegen stílusbeli cleuH-t átvett aXNII. és következ századt»k folyauíán a kalota-

szegi kályhadíszítés, azt a minták utánzói, vagy mondjuk inkáid* szapcuMtói s megújítói

szé|»en kiküszöbölték onnan, úgy, hogy most alig ismerünk rajluk i«legen stílus hatásának

nyomaira, l-'elötlbb az, hogy idegen hdiuiUa <lís/íl elemeit kev»>rlek a rilVá/á««ba : let;-

lermészelescddi. hogy olyan vésett, geometrikus tagolású rózsákra is akadunk, amilyent

az utcaajló félfáira is vésnek, mert hisz a kályhacsempe mustráját is vésik ; sok n régi

varrottas! motívum is. Akad. itt-ott. eery-fgy kellen meg nem értett rmaissanee elem is.

például kaiíyloforma (.inifly apránkint szí'klÜvé váll), (dyan oszloppár szélrl melN a barokkban

ívit tartott, iiiar eiícs/ ntpies elválloztalással. Ix^gszokásosabb díszítés az egy lóból ered
hal:ilMia>« i)okor. am<-lMicU loudijai s virág;u. több-keVesebb >/abadsáiííral. olykiU" egész

B\CS FALUBÓL.

Miiloniiiiit It'lMÓ A iniigtiiir tu-f> mú !•<•«*<•»/• /. i8
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KENDERTILÓ (kETESD). (331) TILOLÁS. (329) TILOLÁS. (330)

szigorú fpngolyes szimmetriával töltik be a csempe hosszúkás négyszög mezejét. Hogy
ez az ideális lombozat mennyire változó, mennyire különböz mvészi jelleg dolgában,

azt a rajzokból is látni, pedig ezek nem mutatják a domborodást. Egyiken, amit gyer-

monostori Debreczeni János gondolt ki s Undi Mariska fedezett lol, laza, vékony indák

nnek ki egy edénybl s a gyöngéd, hajladozó ágak rózsái, tulipánjai, gyöngyvirágjai is

könnyek, oly finomak (322 3), hogy még aki nem hivatásos ornamentikus is, át kell, hogy

érezze ennek az ideális virágzatnak az üdeséget. Másutt (319 c.) egy jókora kosár az

ornamentális szerkezet súlypontja s ebbl nnek ki a laza virágos és leveles ágak, amelyek

között csak egy. a középs virág (a régi erdélyi himzésekrl ismers) erteljesebb s ez

1
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végzi be. fölfelé ;i konipo/iriól. Párus lönicgclosztást. inonfiliatni kél snly(>onlot látunk

a 323. ábi'ii 3. rajzán, melyen a befoglaló idom elliptikus, a díszítés töve szívforma s ebbl
ered a két nagy rózsa. Néhol az edény, amelybl a bokor kin. aránytalanul kirsiny. mint
egy Mákóról való esem|)én (324 s) pediií n belle ered hatalmas kehely, mely uralkodik

az egész mezben s mintegy második tövéi ké|)ezi a lobbi kinöv áiíuak és \irágnak.

igen súlyos. Hogy elvész alatta a két kis madár : Kz a dis/ílé< kíilöid)eu. különös, szo-

katlan felépítésének ellenére vagy lalán épp ezért, ei^yike a letrbájo«.;d»li.iknak. K|ipen-

séggel nem orf^anikus egy Magyar \alkorol való kályhacsempe ornameulikaja (324 gt:

lövél lialalmas virágkehely képezné, de a kehely kiesiny eílényl fog körül s ebbl ered-

nek a kereszlforn)a merev szárak, amelyek iiíen régi. W'll. századi szabású virágokat hor-

danak ; úgy látszik, ez esetben két kiiloidtoz esem|»edíszílésnek nem sikerüli ö<szeliázasí-

tásával van dolt^unk. Azok közíii. amelyeknek (•lo>izlá<a lio<szli'nir<'l\«"~. <'mliUíink met;

még kelli ; az ei^yiknek (323 i) középs
virágja a W I. század legelejének díszílmé-

nyeivel rokon, a másiknak (320/3) ^'gt^'^z ^^'^-

építésc, st motívumai is a gótikára emlé-

keztetnek. Mindkett Mafíyar-V'alkóról való.

Történeti nevezetesség az a rsempe. amelyei

ugyancsak Lndi Mariska talált és rajzoll le

Gyermonostoron (321 1) ; mintáját Debreezeni

Pál. Debreezeni Pál. a ((Kiovi esatai) szerzjé-

nek. Debreezeni Mártonnak testvére ííondoita

ki. Krdekes benne, mini ölt a kehely, melybl
a bokor ered. virágformát, (-entrálisan ará-

nyos minta, tehát olyan, amelyik alulról s

felíilrl egyai-ánt nézhet, kevés van Kalota-

szegen. Kgyel mutatunk lu> ilyenl (321 i>

ugyancsak egy igen ré^i formájúi ; rajza

a W'l. század elejérl ei'edlicl. abból a kor-

i)ól. amikor Krdélyben a lialdoki<'i y<»tika

ornamentikája keveredni ktzd a maií\ai- népies

elemekkel, aminthogy ez a dályai lem|>l(»m

festeti menyezeten és az öralljaboldoglalvi

templom ablakbélletein is látszik.

A férfiember dolgával s a közösen végzett uninkíival loííialko/lunk eddig. — szól-

jiitdx mosi arról, ami javarészt a lehériu'p munkája, amil a nk végeznek. (32t>--351.i

"szabó Pali Püspök felesége. I.éli Annus asszony oktatóit bennünket Mat?yar-Hikahtn.

mini készül az a pompás vászon, a kalolasze^i híres fodorvász<»n. amire nirás-utauM varr

a fehérnép. Meszelt Annus asszony szap<u'án s eközben méjr szaporáikban kapkoflta «'4fyik

t(fki'ndei-»-l a uíásik után a tdieheln-re.

. . . Mo^v van-e munkánk vele? KIhiszeníI l\il«-n<\<'nkil«'ne nuinkaja vajíyon a kiMuler-

uek. drágám!

i'lpen kilen( venkilene .'

.lórészl. Meri mán a \\'u\ i«<! \ alogalni kell azt. Csak a/ a hel\e«. neki. aki lorha. jo

judia. me^'- e'íyeiic'.. .1/ .1/ iiií\e«. kenderes löd. \zl i><-/\' leibe marhaganévnl jó vastagon

mep;-^;am''zzák az endierek. máreiu>iba metfu^^arolják. májusba keverik újból, meifszánlják

mag alá. elvelik >< JM'leborunálják. Mer minden rendes háznak >>/okotl lenni keiidere«>

födje, olyan egy vékárul \elell. de soknak esak félvékás. Hoi«-y nu-nnyi lerem .' Kgy vékáról

megterem néyv kalangya, r^y kalani^ya pediir huszonnyolc fú. Hoijn m«'nn\i vászon lelik

belle.' Telik va><lag is, uw^ vék<»ny is. vaj^y száz sinfí: eg\ siii^; né^^y fertály eppeg né^y

arasz, meri mi c>.ik iiiín merjíd\. A \astag vászon? .V négy nyüsiös, a vckouN csak kett.

riLoLO ASSZONYOK, KíUtÖSFON. iM2i

íh*
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FO.NAS A GÚZSALYhÓL
FO.NÓKEffÉKRK. C344) MOTOLLA LAS. (340) FONÁS OUZSALYON. (3-Í2)
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iiiiii.i.ii \>.s/<tNY, k«;y ((KI') ki:mii;i(|ii:i.

M.-IIIK \l.i»\. '3U))

KKMiKRTKI'KS, K<HIÖSI(I\. ail>

I 0\<'iKi;HÍ:k s i.l'ZSM.V M.-llIK \Ll. W5) <;r/>\I.YI i>\ \- MlisiivM, KiiKÖSi ó.\. illl.l)

.ló. A u\n<r hál künn v.in. ;> fódlu'. íí.i .>*ól .ul .1 jó Atyn. .ikkor Ifsz szrp a ktMnIrr.

Nt'iii í^yoniláliink. A iiiíiií liztriháioin IicIíjí iiI a Itxlbon. .VralásIsijI Irs/ csnk véle (lógunk:

akkor uvújjíik ki a virátíosl. rá három héln- (szr|>lrn)lM'r) niop. nyAjjiik a niaifosk»Mi«lt'rl.

K mán ass/onymunka. <•[)!><• a/ iMnln-r noni floffvrWik. \ nynvr>.' Három markol nviixunk
egy IViltc. JMköljiik s (MJaaliou'íil jiik «somólta. nll (inirgnvoílik)) s ni*f;y<'ilnn|MM kiloriljuk,

«'fl a IVmIÍÍm. 011 i< marad, amíg mt'gs/.áni<l. \kki.r s/fkrrrr Irszik s lia/nho//.ák az «Mn-

herek; üt hon a i>urln' Icics/ik s »'Ifs«''|>olik. A maiiul is im-g a/ rmhcrfk s/i'trják föl. \/

asszonyok újliol f(«lkölózik. lizcmirgy IViIm' i-gyn-gN rsomól s kirakjuk iikrl az «'r«'«<zlu'jjára.

fölélni. rava</s/;i|. S/ml (iNorgy nap nlán. rl\iss/uk a loha. rlázlaljnk. Ha l<i ninr«*.



CSüLLÉS A VETÖKARÓRÓL. (348> VETOKARO. (347)

TKKKRÍS. í3.tO> (l5.-HU\VAU). AZ ESZTONÁTA MELLETT. &i>l)
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mer' nékünk sincs, — ahol vizet kapunk, oíla. a ívten a g^öbölydékekbe, ahol a hóvíz

megmaradt. Kövekkel lenyomjuk. Ázik vagy két hétig. A/.lán kivetjük, szétleríljük s meg-
szárad. Itthon elcsapjuk, tillóval. Elcsapás után megheheljük; elször levevödik róla a

jobbik szösz, a tövi szösz (abból kerül az osztovátára a ny új ló-szál), aztán a hegyi szösz,

ami a behelen megmarad (abból adják a bever szálat), — ehun e', ami a karomon marad
föltekerve, e' pedig a íükender. Eztán letesszük a pincébe, hogy pihenjen. Amint és

az es, akkor ecseljük, — tövirül jön a j»ályaszösz, fejirül az ecselszösz. Hogy miért

akkor, amikor és az cs? Mer' akkor nem kopik úgy, nem luUaszIja a szegény asszonyt

annyira.

Hogy aztán.' \"an még véh* munka, van. aranyom úrfi, elég. Eükcndi-rt, hét ft, fel-

tépünk egy guzsalyra, aztán azt fonjuk (tnyújtani)) orsóval, vagy gu/salyról a kerekn*

(a rokkára), ha akinek a keze fárad. így készül a vékony fonál. Annak a sárga fodor-

vászonnak, akit úgy szeret a/, úrfi. annak. édes. ilyen vékony fonál a nyújlós/.ála is. meg
a verszála is. A fonalat aztán fclmatoláljuk az orsóról a matolára. Mikor ti/, pászma egy

darab (negyven ((ige)) egy pászma; egy ige négy szál), levesszük a malolláról s vetjük rá

a többit.

Mikor uiindcn asszony elvégzi, lesz a sza|>ulás. Ki milyen ügyes gazdasszony, de

mán Szent Pál nap után nem soká hagyhatjuk. A szapulóba kereken, jó lucskosan, beli^

rázzuk, húsz-harmincat egy szapulóba. — beterítjük lepedvel, a ((hammassab. ráteszünk két

véka rostált cserfaiiamut s c<j::\ nap mind szapuljuk, fzzük, öntjük, mellle egy asszony

sehá nem mehet. Tüzesített kvel lorraljuk éjfélig is. Megforgatjuk, ha fótos, úgy páll<'>zzuk

(párában melegítés) újra, iiajualig is. Egy nap s éjjel assz«)nynak nyugodalma nincsen,

hogy fekete ne maradjon. Régente, még reggel egyszer kirázták s kezdték újból. NoI...

Mikor fehér, kimossuk tiszta hideg viziten a kútnál; itt, liikaKm. ki van erre nevezve a

Ezkut, ott mossuk, — kicsavarjuk, kirángatjuk, sj>árgára. itthon az udvaron, kiteregetjük.

Megszárad, mikor milyen id van, két nap alatt is, három nap alatt is. akkor kirángatjuk.

Szegény asszonyi csoda, iioj^y mc"; van a lelkei... I'eltesszük a tekerre s a lekíTÖról

gombolyégba szedjiik. osztéií a nyújt<>t megvetjük a velókarora s leszedjük, — most kend

az esztoválára . .

.

így a murd<a a szöszsz«d is. .d^iltl ;i verszál lesz. I)e a szöszt neui lehel kerekkel

fonni, csak orsóval.

Hogy mitl lesz fodros a vászon, amikor lekerid az eszlovátáról .'
. . . Az assz(»ny

munkájától, csak. A mi verejtékürdvtl, úríi aranyom I Helényomjuk a vásznat egy csöbör

vízbe s verjük a kis székhez, sza|>orán. sokáig. Ha jé) súly«»san fontuk az oi*sóval, giren-

gyezik (göröngyösödiki. niegfodi'odik, — a' lesz a fodorvász(Ui. .Mert, hej. szép is a'I

Koporsómban is jobban pihenek meg. elhiszem, ha a lesz párna a fejem alatt...

Erre a szépséges lodorvászoiu'a kerüli hajdan — kerül még ma is. <le nuir rilkál>-

ban, — a varrás, az írás után való \arrás. Mert ez a szép, »•/ a mvészi, nem pedig az

az emészt tucalmunka, ami ((kalotaszegi varrottas)) néven kend ma piacra s ami kenyér-

keresetnek kenyérkereset, de a mvészeinek semmi köze hozzá.

EC.KREK KALUUÓl
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((Beszéljek a kalotaszegi varrottasról is ? — írja munkatársunk, Kriesch Aladár. Arról
a szegény varrottasról, mely a legelevenebb intpéldája annak, hogy mint tnik el a
semmiségbe a mvészet géniusza, amint valami dolog tisztán pénzért, kereskedelmi célokra
készül: Ml az a mai, világoskék vagy rózsaszín selyembe hímzett, idegenbe olcsó pénzért
készül terít ahhoz az sorej, régi varrottashoz képest, amit pusztán csak a maguk
örömére, ünnepjeik és köznapjaik szebbé tételére készítettek! Emitt a teknikák alkalmaz-
kodása az élet szükségletéhez, a feladathoz s a virágként mindenfelé fakadó motívumok
tengernyi sokasága.(+) Amott egyetlenegy tehnikának az unalomig való ismétlése két-
három elsorvadt motívummal)).

A régi kalotaszegi varrottas nagyjából háromféle volt: 1) Az irás után varrott, —
melynek öltése rendkívül egyszer és érdekes. Ez úgy készült, hogy minden egyéb pró-
bálgatás nélkül— koromlébe mártott lúd- vagy sastollal felrajzolták a diszítményt (352—360)
s utána kivarrták. (363) Most már nagy ritka öreg asszony ért az írásához. 2) A szálán
varrott, - midnminden elrajzolás nélkül, a vászon szálait olvasva öltöttek s használták
az e tehnikánál dívó összes öltéseket, úgymint pl. a keresztöltést, száröltést, stb. (362, 378)
3) A vagdalásos, — amidn a vászonból, közzel-közzel belevágva, szálait kihúzkodták s az
ornamentet helyenként fonállal kitöltötték, körülszegték. (380. 381)

Eme harmadikból fejldött aztán a modern kalotaszegi varrottas, amely fölött most
apraja-nagyja naphosszat görnyed, pár garast keresve s elmúló mvészetük morzsáit széjjel-
szórva a világ minden tája felé.

Az írásos és szálán varrott mindig színes volt, fehéres vásznon színes fonal. A vag-
dalásos régebben soha szines nem volt, szürke alapon fehér fonállal dolgoztak.

Ma már, néhány gyakrabban ismétld mintát leszámítva, nagyon bajos az egyes
minták elnevezését megállapítani; számtalan régi minta divatját multa, a legszebbeket
nem is igen varrják ma már s aki varrja, elnevezését az sem ismeri, hisz régente is, az
elnevezés faluk szerint változott, st egyazon faluban három-négyféle ugyanannak a for-

mának az elnevezése. Faluról falura gondosan nyomoztuk s gyjtöttük a már-már vég-
képp pusztuló régi mintákat, — munkatársunk. Juhász Árpád is sokat veszdött az elneve-
zések kutatásával, amiben segítségére volt Edvi Illés Aladár munkatársunk is. Magával a
formakincscsel szakszeren eddig kevesen foglalkoztak, nagyobb gyjtemény csak egy jelent

(*) fíós ulán varrott minták nevei : rózsás sujtásos, félrózsás majoránnával, Valkai forma,
söprös. sze^'fs, majoránnás, ágfél majoránnával, tulipántos folyó, rózsás folyó, félfolyó, dorombos, kapusi
forma, almásos. körlés. táblás forma, féltarajos, kocsikerekes, taréjos horgassal, félágú, poharas, gyó-
csiny forma, majoránna folyó karikával, gyöngyvirágos, abroszforma, csillagos tulipánnal, selvemkeszken-
fonna, körmös, ecetfás, jegenyés, gerezdes, stb.

Szálán varrottak nevei: cifrakockás, szénvonós, kockás ág, fedeles, hegyes tulipán, fonott, kis
üzarúfás. bordás, patkós, ritkaság, kis bimbó, kis fonott, körtvés, szegfs, nagyágas tulipán, kézels,
pillangós, lószem, rózsás, mákos, barackmagos, farkasnyom, stb.

\ a'-'dalásosak (vagyis áttörtek) nevei : paripás, bárom mákú, törökös, abrudi. kisfoglalás, kis-
bokrélá^. korjyökös, leveles mák, stb.
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meg (Penlsy-Szentgyörgyi: Kalotaszegi Varottas Album), ennek is fsak az els kötele, aniibi

liiányzik é|»|»en az igazán invrszi, az írás után való varndla-; isincrlrlrsc; lehet, a niásudik

kölethen ké>/riUek véle foglalkozni. A megjelent gyjtemény elméiele hemzseg a levédésektl

s alaj)léve<lése. hogy a varroltasokat a nép az nri osztálytól vélte át . . . Kutatásaink folyamán

száuítalanszor meggyzdlünk. hogy ez az elmélet me^ nem állhal. Fölléve. hogy az erdélvi

fejedelmi ndvarokhól kerüli minták után dcdgozotl a néj>. — mi bizonyítja, hogy eminiákat

az uri osztály eszelte ki s nem éppen népi<*s hagyouiány juttatta föl a kastélyba?

Ellene mond a nép konzervativ ternu'szete, nem »'gykönnyen vesz át a néj) valamit s ha

vesz, kevés abban a köszönet; ami nem az lelkének talaján fakadt, az satnya marad, az

nem tud fejldni, annak nincs gyökere, — már pedii;. milyen gazdagság volt itt valaha

éppen varrót tasokban! (okoskodásunkat igazolják azok a félig, vagy rosszul értett formák,

amelyekkel ma már lépten-nyomon találkozunk s amelyek a modern tehnika révén kaplak

lábra. Ne kételkedj íink: azok a régi varrottasok a nép mvészi érezésének ép s egészséges

alkotásai. — bár közkinese Kalotaszegnek, mindenki a magáénak tartotta s lartja még
ma is. változtat rajta, hozzá ád, elvesz belle, új kondiináeiókat |»róbál, sl ugyanazt a

mintát néha annyira elvállozlalja. iiogy csak nagy figyelemmel akadhatunk az eredeti

rokon-^ágra. KívíUrj tudták a mintákat a régiek; még most is akadnak, akik ismernek

sokai s ha j() keilvük van. csakis ilyeid<or. csodálatos könnységgel és olyan kéz gyakor-

lattal vetik vászonra. j>apirosra. hogy a gyakorlott rajzolót is bámulatba ejtik (352—360).

.Más sora van a modern, többnyire sárga vagy halvány rózsaszín, vagy világos kék

selyemmel \arrott kézi muidvának! .\zon bezzeg nem változtatnak, nem is igen alkalmas

rá az a szabályos, mértanilag. szemekre kiszámítolt minta: ezt bizony, valamint a jobb-

módúaknál divatos horgolt vánkos]»etcteke|. kel>égkivíd az uraktiM tanulta el a nép. — de

nem is leildéské|»es ez. az kezkön haloll mara<l, nem nékik való. ki is rí a falusi szoba

környezetébl, ha ugyan maradi még valami igazán né|>ies abban a szobában. De hát ez

a néj) az uraktól tanulta volna a kapuk faragását, hímes kapatisztítóil, a sulykol, a színes

jármot I? ^ agy csak é()pen a varrotlasoknál szorult volna másra, ott ne hulla vídna meg-

találni forma nyelvén azt a mondandóját, amelylyel egyéb holmiján oly szépen beszél

hozzá idvl

Mindig a nép vcjlt a mvészelek anyja, lenMutöje, nevelje nouu''roszl('>l kezdve

minden mvésznek; és a m-phez lér vissza ismét minden mvészei j anyagért, ha a

néptl kapóit régit már agyon csépelte. K/. a lermészetcs folyanuil; a nép a természettel

folyton éi'iulkezésbeu áll s a természetnek képekln-n. formákban gazdag lüneményei. jelen-

ségei folyton hatnak rá, gazdagítják kéj(ze|et\ iláiíál, megtermékenyítik s be is vetik gon-

• lolkozásuk talaját a mvészi érzék nuigjával. amikbl oly szép virágt»k teremnek; sokszor

tapasztalhatja, példáid a városi ember, ha megfigyel képességet tud vinni magával a

vanjsból, hogy nyelve, az a tanult nyelv, milyen csinált pajiirvirág a nép nyelvének él
virágaihoz képest.

De szükség van ilyen ejt megligyelo képességre a né|» nulvészetenek nudtalásánál

is. A varrottas, kivált a tömött mintájii írás után készült, valósáu:gal r»sszeíolyik eleinte

szemünk elölt, de megismcrked\cM. megbarálkozván vtde. mintegy érezzük, látjuk kisugá-

rozni belle a ráfonlílotl nundial, kedvet es s/eretetel. Meri val«'>ban kedvvel, szerelellel

készülnek, vagyis inkább készidlek e régi varról lasok. nem [>en/cit m«';írendelésre niások-

riak. hanem magidviiak \arilák. diszíhén \t'le maijukal es hajlékukat.

A legt>;yakoribb ili>»/itelt fcjiérncuni l\alola>«/e^'en. a kis kend, a nászkend. a nagyobb

kenilok. a törülközk, a nidi-a \alok, meir a parnahaj (párnacsúpnak is nevezik) vége.

A kis kenilk hosszii, másfel mcler keskenx (3.*» 1(1 cm.) fod<u*vászotdiól készülnek s

kél végíikon 3(1—10 cm. hosszú, egyforma >agy néha kidonböz díszítéssel, és pedig oly

módon, hogy k<'skí'ny díszített szegély van a két végén, melytl a tulajdonképpeni nagy

díszt r^y kis keskeny üresen hagyott hézajf választja el; lehel keskenyebb, lehet szé|es<'bl»

a szegély, meg .-i jiézag is. de iig\szolván eg\etlcn kis kendn se hiányzik ez a lag«iz«s.

Miilitiiyiiy Ih-iaú. .1 iinMijyiii' ueit iitúivitttlr. I.
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Hasonló a nagy kendk vagy törülközk beosztása is, — hasonlóan hosszvikásak, de

kétszer-háromszor szélesebbek, nagyobbak.

Más fajta a párnahaj ornamentuma, amelyet sokszor egyenes vonallal vagy valamely

dísz tengelyével, illetve középvonalával két szimmetrikus részre osztott díszítés képez.

Magát a lényeges díszt, mely jobbra és balra újra szimmetrikus, (tehát az egésznek két

keresztben álló szimmetralis tengelye van, amitl a nevét is kapja a varrottas) egyenes

vonal keríti kétfell, s erre következik a szegély dísze, mely folyton változik és külön

önálló formájú; a szimmetrikus két részre osztó vonal a A^ánkosról levéve éppen a szélére

esik. úgy. hogy csak az egyik fele látszik a dísznek, a másik a túlsó oldalra kerül (leg-

nagyobbrészt így is vannak bemutatva e könyvben). Az írás utáni varrottas szabadon van

rajzolva: szabályos merev részarányosságot egyen se találunk, de éppen ez a szabadság

különbözteti meg minden gyári és gyári módon készített kézimunkától; akad azonban

tdyan is. mint például a kapusi forma, amelyen csak a szegély és csak a jobb- és bal-

oldali rész szimmetrikus. A varrásra használt fonál, ahogy k nevezik, a fejt színe ren-

desen vörös, vagy kék, van fekete s elvétve akad zöld is: mosás után szépen fakul a vörös

és a kék.

Hasonló tagozásúak a lepedk is; tulajdonképp ágyterítk ezek s az ágy oldalára

lecsüng rész. a ((hajtás)) van szélesen (30—40 cm.) kivarrva. Maga a vászon nem elég

széles térítnek, tehát kettt, hármat toldanak össze, szintén házi készítés csomózott

csipkével, mint k mondják, récével (379); újabban már bolti csipkét használnak. A térít-

nek azt a részét, amely az ágy tetejére kerül, vagdalásos rózsákkal, csillagokkal diszítik,

kivált a gyermonostoriak.

Hasonló, de méreteiben kisebb az úgynevezett ágyfü ti-való.

Szép az abrosz is, amelynek sajátságos külön díszítési módja van, s ezt az orua-

mentumot más varrottason is alkalmazzák, abroszformának nevezve: körformát betölt,

elszórt nagyobb-kisebb díszek ezek s a toldások kiemelése széles fogazatos varrással vagy

csipkével történik. Még ide tartoznak a ni ingek gallérjai, vállfüi s oldalvarratai is.

Formai szempontból vizsgálva a varrottasokat, legfontosabb a formai alapgondolat,

amely mintegy váza az egész díszítésnek. Ezt a rendesen egyszer, vonalakkal kifejezhet

alakot ruházzák fel a varrási tehnikának megfelel szerkezeti és formai elemekkel s

változatokkal, olykor annyira dúsan, hogy maga az alapgondolat, a váz, csak figyelmes

vizsgálat után ismerhet fel; vannak oly sren bevarrott ak, hogy így, képen, be sem

mutathatjuk, bár eredetiben, minden túltömöttségük mellett is, elég jól hatnak. Maga
a formai alapgondolat nem túlságosan sok, de feldolgozása annál változatosabb; úgy-

szólván fel van használva minden lehelség, amit a varrottasok különben egyszer varrási

tchnikája nyújt.

A kis és nagy kejidk f motívumai képviselik az egyik leggyakoribl) alakot s mint

mellékdíszek, szegélyek, elfordulnak lepedkön, párnacsupokon is.

Leggyakrabban az egy tövön ntt öt-virágos motívum ismétldik; ismers alakítás

»*z a magyar népmvészetben egyebütt is, elfordul kapukon, bútoron, gazdasági esz-

közökön, el a szrökön is. A kend szélességének közepébl indul ki a szár, leU\jén van

az egyik virág, mellette két oldalt vagy kissé híjebb egy-egy vii-ág s legalul ismét kett.

Magából a tbl indulhatnak a mellékvirágok, átlósan, vagy pedig a szárból, val.univel föl-

jebb: az alsók pedig a tbl vagy cserépbl felfelé fakadnak vagy lefelé liajlaiuik, kunko-

rodott száron. Hendescn öt virág van e száron, de ellordulhai hét is, amikor újabb két

száron ül virág van beiktatva a közepén. Többnyire egy-egy ilyen virágzat képezi, vagy

kelt egymás mellett, úgy az írás utáni, mint a szál utáni varrottasok egyetlen alapmotí-

vumát: alattuk kis szegély, hézag s a szélén ismét szegély. E forma pompásan belé illik

a hosszú, keskeny kendkbe, jól hangsúlyozván a felfelé men irányi. A párnacsupoknál

már többféle a formai alapgondolat. Két — olykor csak egy — részarányos tengely

körül helyezkedik el e dísz, a párna élét a vonal képezi, amely alatt és amely fölött a



U^.r,\ KAI.'»T*«*ZI':<íl Ch«iM('i/iiTI HKCKMIMAk. yXO)

do*



duzzadóra tömött vánkoson látliató a varrás. E szimmetralis egy pontjában, mini egy

négyzet közepében, átlók keresztezdnek, akár egyszer egyenes vonallal kifejezve, vagy

néha csak alig vehet ki e vonal a reá halmozott formák sokasága miatt; ez az úgynevezett

((Selyemkeszken forma)). Ritkább a ((kapusi forma)); ennél nem a középvonalból, hanem

az esryik szélsbl indul egy virág a másik vonalig terjed nyúlványokkal s mellettük

ferdén felfelé haladó széles vonal; egy-egy ilyen motivum mellé, megfordítva, sorakozik

egy másik vagy több is. A ((pápaszemes)) vagy ((jármos)) valóban szemüvegre emlékeztet

hullámvonalával és ebbe helyezett virág díszével, — a középvonal alatt és fölött egymás-

felé fordított alakzatok vannak. Ilyen forma a ((hintókerekes)) is. Az ((abrosz formánál))

egy csigavonalú vagy köralakú száron nnek ki a virágok, befelé és kifelé, — az els

esetben egy nagyobb virággal végzdnek a középen, ha pedig körbe van fogva a szár,

a díszítés közepét külön álló rózsa foglalja el. Virágból és levélbl váltakozva, pár-

huzamos, függélyesen álló, külön felismerhet oszlopok adják a ((dorombos)) formát. Van

sok egyéb elnevezés, de a formai gondolat alapjában csakilyen.

Az írás utáni varrottas öltésí^ormája a ((sinyói')), mely, mint neve mutatja, a zsinór

fonását tünteti föl: a két, felülrl befelé men szálak középütt hegyes szögben találkoz-

nak; ugyanennek az öltésnek szélesebb fajtája, amikor középen még egy keresztben fekv

rövid szál is látszik, — az írás utáni varrottasok javarészén ilyen az öltés. Egyszer, pár-

huzamos, egymás mellé simuló öltéseket is használnak, ezek alkalmasak különösen a széle-

sebb formák és közök kitöltésére. Beszcgésre, toldások összevarrására valami különös,

fogazatos, fürészes varrásmódjuk van, hogy ezzel is szélesebbé, gazdagabbá tegyék e

vékony díszítési elemet.

Szerkezetileg is nagy a szerejje az egyszer sinyóröltés vonalnak; ez tünteti fel

g;y'akran a formai alapgondolatot, ez adja a virágszárakat s a virágokat befoglaló kör-

vonalakat; egyenes mivoltában mint elválasztó rész szerepel; a szegélyeknek ez képezi

alapját s ugyancsak a fdísznek is; egyenes vonalak közé kerül a párnacsupok, az ágy-

ftl valók, valamint a lepedk fornamentuma is.

A díszítési elemek magából a tehnikai, a varrási módokból könnyen adódó egyszer

alakulásokat mutatnak; nyugodt s kellen síkhatású az egész kézimunka, az ersen stilizált

növényi részek s virágok kifejlett, helyes szépérzékre vallanak. Soha a varrási tehnika

határait túl nem lépik s amit csinálnak, az könnyen, mintegy játszva folyik munkájuk

természetes jellegébl; ismerik jól a maguk egyszer eszközeit s ders kedvük, szépet áhító

lelkük látszik meg munkájukon, — aminthogy meglátszik a városi nk kézimunkáján, a

hajszálvarrásokon, a tfestéseken az unalom, a görnyed fáradság, a karaktertelen nemzet-

közi mintákba posványosodolt stílus érzéketlenség.

Térjünk vissza a legmvésziebb, az írás utáni varrottas elemzéséhez.

Az egyenes szárból vagy kontúrból kiinduló és oda újra visszatér zsinór kisebb-

nagyobb láncokat, csipkéket, zeg-zugokat képez, ha pedig az oda- és visszatér rész egymás

mellé szorul, kis leveleket, kinyúló nyelvecskéket formál, amelyek hosszúra elnyúlva, bizo-

nyos konturák közli részt egészen betöltve, annak sujtásszerü hálást kölcsönöznek. Van

olyan alakítás, hogy a sinyór a szárból indul ki, de nem tér vissza, hanem bekunkorodva,

csigaszeren végzdik; az ilyet horgasnak ju'vezik. Eliordul a sinyórnak kis köröcskévé

alakulása, auiil (ílyúkszem))-nek n(!veznek; ilyesmivel a tömör ornamentikát kedvel kalota-

szegiek a hézagokat, a varrás közt maradi közöket löllik ki. Egészeu lelivnroll kis pon-

tokat is használnak ilyen í;élra, de egyszersmind konturák körül is alkaluiazzák finom

csipkézctnek. st a nagyobb tyúkszem köré is elhelyezik. Ugyanily szerei)e vau .uiuak a

képíjjí-l (!) kacskaringónak, amin; sok variollason rá találhatunk. Az egynu'isuiellé fek-

lí-telL párhuzamos öltések sora a konturák közti tér masszás kitöltésének egy másik módja.

Ilyen öltésekbl nagyol.}) |.oiilok;il és karikákat is képeznek.

Az írás utáni varrolíasok <liszítése rendesen növényi fonnák stilizálása.

Szár, virág, levél, ka(;s, gyümölcs, — ezek a fbb motivumok, ehhez járul még itt-



ott az ismert rst'n''|). amihi a virág kin s elfordul a pávaszem. a <'sillag. a alapickaD.

—

ez utóbbi rsak egy clszci^lelcsedelt rózsaalak kíils hasonlóságától vftf<' ncvél. amint a

((tyúkszem)) elnevezés is így került a níivrnyi nevek közé a sinyórhól alkntoll .-ipró kariká-

ból közepén maradt kis lyiik miatt.

A virágok közíd a rózsa, lelrózsa. tulij>án. a hind)ó. majoránna, a gyöngyvirág, —
gyümölcsök közül, a mák s a körte az, amit a leggyakrabban stilizálnak.

Hogy ez említett elemekbl mint szerkesztik meg a formákat s mikép változtatják,

ez legtanulságosabb része a varrottas<tknak. .V vékony, sovány alapformákból mint Írsz

ennek szinlr a lolisnx'rhellenségig tömött s gazdag kialakítása, a gönd)olyü növénvi részek

miként lesznek sarkos, négyszegletes alakúvá, miként hangsúlyozzák itt az indát, a szart,

amott pediii a \irágol. a levelet, mint hangsúlyozzák a szerkezetet vagy a formai alajíiíoii-

dolalot \agymint nyomják el más mofivumokkal: min<h'zekre szép példákkal »/ol<rál a/ írás

utáni varrottas.

Ismételjiik, legelterjecltebb az a forma, amit (töt virágosD-nak lehelne nevezni, a

kalotaszegiek ((lelágú))-nak. ((r('»zsás))-nak is nevezik, hiányzik azonban olyan összefoglah't

elnevezés, amely c határozott formál jól kifejezné. Kis és nagy kendk vannak ezzel

díszítve, párnaesupokon s lejK'dkön is elfordid. igaz, hogy nem númlig öt virág van rajta,

akad, gyakran meg a szárakon, s elszórva az üres közökön is viráí;. — de mégis határozottan

felismerhet ot fbb s a többinél nagyobb virágalak.*)

(összehasonlítva s(dv il\en varrottasl. bizonyom \állo/.;ilok lipiku> i>uiell<lese új fel-

osztásra ád alkalmat. Több ily csoportot talábudx. bár lesznek olyanok is. amelyek vagy

teljesen egyéniek, vai^y nagyon ritkák, annyira, hogy rr^y nwe^odik e<r<''^/eii ha<onl('>ra már
nem akaduid^.

Az els ilyen esoporib.i lelielne o>./|;iiii ;i/okal. aiiM'l\eknel ;i kel aUo viráu szára

íVilfelé indidva esi<íásan \is</;i kunkorodik •< e e^iir.-iNon.d /áij.i magába a kél aU«'» xii'áifol

(1. 15). Kg} nagy nyárszói töndkoz dísze ez: a már enditell elválasztó egyenes vonal közepén
kis kacskaringós vonal van, fölötte egy iwtd elzárt részbeti csillag: e e^ilbig felelt indul

ki a középs és a két oldalág. végtd\ön nagy rózsával: a csillag melll a két csiííavonal

n ki. K csigavonalon jól felismerhet az az cijyik jellemz moil. amivel a vékonv szárakat

kiszélesítik: kis csigavonalak s hasonló nagyságú levelek váltakozva simulnak itt szorosan

egymáshoz, mintegy a növényi szárak levelét és kacsait utánozva: a virág, amiben e csiga-

vonal végZ(')dik. tulaj<lonkép ktú'be helyezett s ((.majorannásn-nak nevezett elem: ngvanez
az elem képezi, egymásnak szendie fordítva, a <^z<d\áso< szeiíélv als<') és fels részét, (ivakran

megisméthidik ez a majoránna: bizonyos szögben kiinduhi k<'l kis levélbl áll, méhnek
nyilasába egy szögalakban meghajttdt eg('sz kis sin\<'ir-ilarabka \an szögével felfelé

beillesztve; Icibbnyire más elemekkel van gazdagítva e/ az egyszer kis virágalak/at,

jelen esetben a szegély lels(") részén az egymás mellé sorakoz«'ik közé, kis három«</oi;ecsk«?

tölti ki a megmaradt közt, lent pedig, a majoránna alatt, két csigavonal van. — ez az,

.amit amajoránna-horgassaln néven ismernek. .\ fels virág s/árain csak rtiy-riiy levélke

és csiga van (az egész varrottas a kevésbé t()mottekh<*z tartozikV a szárak végén pe«lig

virágok; a négyszög vagy levél leié közeled konlurvoiudak kidsején csipkeszerüen csalln-

kozik a sinyr, belül a dupla k(")zépvonallal két részre oszlott teret vízszintesen fekv és

egymáshoz simuló levelek ttdtik ki. paszonu'mtszernleg. .V virágok. IVilül, az ismert majo-

ránna-motiviiimnal vét;zdnek. mintegy a gyünnilcs (ahna vagy körte) virágos végét stili-

zálva; a középs virág alján a ket levid és <ihorga<n. a rózsa csészéjére endékezletnek;

a két oldalvirág alatt kél ki>< c>^illag .1 túlsóknak larloll hézagot t<dli !»> s baloldalt

*) A/ ill Im'iiiiiI.'iIiiII \.i|-|-nll;i><)k:il. k<tiili> <-l)l) ,il (•kiiillii-li-- M-vcII. ti/iMili> nli' t/iiil.iii (I — Wll I) r»<i-

|H)ii<>»ili)(tiik. .') \\ I. ^f. lálii.'i. r>,'ik U-\ láltl.i. kiikiii ^/.inin/\n (I. i. :{. olli.) nniKien I;'iI>Iji i'vvo-

.•'iltráit : szüveií kö/licn ;i/. iil;il/e» r >/áiii<>/.;í>< •./ciiiil lortfiiik \/.i>k.il ii v.irriitl.-iMtk.tt. .iiiHMvekt*! •• liziMi

IIJKÍf l.'lld.'lll illirÍM'/m nrill IcIh'Ii'II iimi.Ii-^ .iI.i.i-./. /i^iinl. -<•• •kIji'Immi. kíil«>ll k«>|M>ki'll IlUll.'lljllk !><•
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még lyúkszem is vau; a középs és baloldali közt lév kérdjel-forma kacskaringó, felfelé

lörokvö nyúlványával, szintén csak hézagtöUö, — a baloldali virág, ugyanis, alul hegye-
sebben esvén ki, nagyobb tér maradt s ezt sokalta aki varrta. Jegyezzük meg különben,
hogy a varrottas készítése mindig bizonyos tömöttséggel indul meg s készítje ezt az arányt

igyekszik betartani mindvégig; ezért használja e kis töltelékeket, mert, mint említettük, e

varrottasok rajzát minden méregetés, törülés, javítás nélkül, koromlével egyszerre írják a

vászonra s nem csoda, ha nem teljesen pontos; ilyen utólagos kis pótlásokkal érik el a

kivánt egyensúlyt s valóban els pillanatra fel sem tnik, például e varrottason, ez a

kis rajzhiba.

Hosszasabban foglalkoztunk e példánynyal, de néhánynak ily részletes taglalása a

többit is könnyen érthetvé, áttekinthetvé teszi s megértjük csakhamar a legzsufoltab-

bakat is.

A III. 9. magyarbikali kendn kevés változtatással ugyanezt látjuk, — már az I. 2,

damosl törülközn a három fels virág végzdésen két-három ((majoránna)) van egymás
fölött s így e virágzat alakja az ananászra emlékeztet; baloldalt, a fels részen, ismét

tértölt szerep jut a majoránnának, de formáját újítják a fölfelé kunkorodó horgasok;
ezzel az ollóformájú alakkal gyakran találkozunk még.

A I. 5. kalota-szt.-királyi varroltason ismét más formájú kitöltését látjuk a nagy
virágoknak, a körvonalon belül párhuzamos öltésekkel van kitöltve, úgy, hogy magát a

tömeget két keskeny hézag választja ketté; a középs virág három mezre van osztva,

épúgy kitöltve, szintén hézaggal tagozva; a két alsó virág közepén kis üres kör van
hagyva. Az eddig említett hézagtöltkhöz újabb alak járul: balról lent egymásra rakott

levelek.

A I. 6. varrottas két fels oldalának virágjai a konturával párhuzamosan vannak
kitöltve. Hasonló a I. 16. nagy törülköz fél rajza s mégis, a ritkásan tartott virágok szinte

másmilyennek tüntetik föl. A I. 11. középrózsájában két csillagalak van; az oldalvirágok

elnyúltak, tojásdad alakúak, száraikon pedig egy-egy dupla majoránna ül, horgassal.

A daróci III. 15. kis kend virágai négyszöglet edényfélébl indulnak ki, amelyen
négy majoránna van; a középrózsa bels elválasztó vonala két sinyórból s köztük pár-

huzamos öltéssel készített fogásos varrásból áll, fels két oldalán két-két majoránna;
az oldalsó virágok keskeny levélalakúak, bels részük vonalakkal s pontokkal van kitöltve;

az alsó csigákon lev virágzat közepén csillag s körülötte hézagos levelek. Éppen ilyen,

csak kissé tömöttebb, a I. 13.

A I. 14-en a két alsó virág belseje csillag, köröskörül majoránnákkal, fönt pedig suj-

tásos kitöltés rózsákat látunk. A zentelkei I. 14. varrottason hálósán díszített edénybl
nnek ki a virágok; a középs virág közepének kicsiny hézagában keresztvonalat látunk,

a két alsó s két oldalsó közepe üres; a szegély majoránnái két tömött csigát képeznek.

Egészen tömött a I. 4.; két oldalsó virágából indul ki a majoránnás virág szára. Zentelkén

leltük a III. 3.-at is; két oldalsó virágánakközopén rózsaalakot látunk. A XIII. 1. oldalvirága

szilvamagalakú, körül csipkeszer sinyór, fönt majoranna horgassal (képünkön a var-

rottasnak csak az egyik fele látszik; hasonló a III. 7., I. 12., XIII. 11., XIII 5., de azért

mindeniken van némi változat.

A I. 3. zen lelkei nagy törülközn két alakzat kerül egymás mellé s érdekesek az

aránybéli változatok, amelyek világosan mutatják, hogy a tér egyenletes betöltése volt a

cél s ezt különféle járulékokkal el is érték. Egészen eltér küls alakulása van a III. 8.-nak:

az alsó tömött két csigából emelkedik magasra, keskenyen, a két oldalvirág, négy sor

sinyórral bélelve. A I. 7.-nél aprók a fels virágok, de meg leljük bennök mégis a jellegzetes

elemeket; a vezet szerep két csigavonalé. Egy inaktelki (III. 2.) kis kendn a három egymás
mellé helyezett virágformának oldalvirága dupla majoránna; egy zentelkei kend (1. 10.) oldal-

virágának közepén fekv keresztet látunk s az így képzett négy mezcskében egy-egy
tyúkszemel. Elnyúlik a csigavonal szára a III. 14.-en. úgy, hogy még egy csillagalak elfér a
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rendes alsó viráj^ mellé; e szárak lölöll kél rövidebb szúr van iniiil lérkilöllö. lolylatá-

sában fx'dig, két oldalt, egy-egy majoránnás rózsa; ez az átmeneti alakítás a nyolc virágos

alaklioz. Kis ablakszer formából nnek ki a virágok egy zsoboki (I. 1.) varrotfason; hosszú,

keskeny levélalakú az oldalvirág, vaskos majoránnákkal. E^\ magyarvalkói v.irrollason

(III. 13.) rácsozva van a virágcserép s a középvirág bels része is.

Nagyon ritkás varrású a (1.8.) kend; közé|)- és két alsó virága majoránna, oldalsó

virágai keskenyek; viszont, mennyire túltömött a I.í).. — kíizépsö virága liozzásimnló kes-

keny mollékvirággal. ersen kidomborodó töltelék v.m ;i leisö \ irályok bt'Uejében. ami a

különben tömött díszítést némileg érthetbbé teszi.

Az eddigiektl különbözik az ötvirágos alakzat úak ei^y másik cs iporlja annyiban

hogy az alsó viráí>ok nincsenek mintegy csigavonalba begöny-yölüfetve. mini ezt idáig

láttuk, hanem a tbl egyenesen nnek ki vagy pedig lefele csüngenek.

A II. 12. és 11. 13. zsoboki és magyarvalkói varrottas mulatja ezt a különbséget; ;iz

alsó virágok tojásdad alakúak, bévül párhuzamos öltésekk<d kitíiltve s ugyanígy varrott nagy

|)onlok vannak köridt tök; e kett teljesen hasonlít egymáshoz, csak a szegélyük kidöidiöz.

Különös a díszítés a XIII. r2.-en, de ez is a majoranna változata, két lecsüng alsó

virággal. A II. 20. zsoboki varrottason a hosszú két oldalszárból csüng le a két alsó rózsa:

a 11. 6. alsó virága egészen az alapvonalra fekszik lecsüng fels részévtd s két oldalt

hullámvonal tölti ki a megmaradt terel. Alulról kunkorodik föl egy damosi varrottas (II. 1 1.)

csíllagalakú alsó virága, a szárakon levélerezeLszeren befelé összefutó öllésekkel, hegye-

sed véggel. Széles vaskos formái vannak a II. 19.-nek; a II. 5. magyarbíkali varrottason

a középvírág kom[)likált, többszörös virágzattá lesz: a II. 18. zsí>boki varrottas keskeny

oldalvirágjai alatt csillagalak is id a száron s az alsó virágok száraiból az elbbiekhez

hasonlók nnek ki ; a szegély fels részén mákformákkal találkozunk. Nagy csigavonalai

vannak az oldalvirágnak a X'II. 14.-en s az alsó díszítés csillag. Tömöll. vask<»s f<uMnákat

látunk a .\ll.lO-en; középvirága melll nagy horgasví)nal n ki: az oldalsók fölé vízszin-

tesen fekszenek az alsók. K csoporthoz tartoznak még azok az alakítások is, amelyeknek

alsó virágai kifejezetten majoránnák. na«íyok, vízszínlesek (III. 4.. III. 5.. III. 1'.).. III. 1?.. MI. 11..

X11.8.) vagy lecsüngk (III. 18.. III. 17., XII. V.K); további változata e csoportnak az III. Hi.

s a kissé tömött III. 6. .\z III. 10. két oldalvirága rácsos, hosszú, lecsüng szára van az

alsó virágnak s rózsákkal vannak kitöltve az üresen maradt közök: a .'{(>4. ábra három ftdsó

virágának szárába csillagok vannak szorítva.

E csoportba sorozhatjuk még azokat a varrotlas(»kal is, ;unely«'k hasoiditanak ugyan

az elébb ismertetettekhez, de a kél oldalvírág a kél leveles szár oldalából n ki. netn |>e<li^

végébl; ilyeneket leltünk Zsobok(Ui (II. 3., 11.10.). Nyárszón 11.17.1. Zentelkén (I.ll.").)és

Magyar-I)ikalon (11.2., XII. 4.). l'gyaiusak ojry bikali kendnél. I.» ket-kél csillái; van az alsó

száron s ebbl lefelé kis ágacska kanyaro(lik az alsóbb alá. K két újabb virágalak valószínleg

csak lérkilöllö volt s a szár folytatásába jutván, bevonták magába a szerkezeibe, épúgy,

mint azt azon a kalota-szt.-királyi varrottason (II.H.t látjuk, ahol a/ oldah irairok •>/áraí .dall

lév csillag jut tol ilyen helyzetbe.

Különösek a II. 7. 3('>5. 3r>(i. bikali varrottasok: a három fels \irai; nai^N uuikalakú.

az alsók majoraniuik csigavonalban vannak, — az oldalsókból, a s/erk<'/etlie nem is íIIo/Imv

két-két t<dtbszörosen ismét lód m;ij(M-aiuui n ki.

Magyar-valkóí a II. H). melyen a fszár egymásra helyezett apró karikákból all, erre

rozsa k()v«'tkezík és föléje ismét egy naffy nSzsa : kétoldalt s lennt. nagy mákok vannak

lefelé fordítva. Kgy bikali (II. 1.), egy szentkírál>i dl. \l). s e^^y zenlelkeí dl. II.) varrot-

tason a fszár kimaradt es a l'eUó viráuok vízszintes vonalon ulnek. - n\il>an csak az

elbbiek válloz.'ilai.

Az eddig isnierteli-ll \ario|lasok díszítésének bizonyos i'gyontrtú jellegel adoll a/

olös fvíráf;, etry lijabb. haruuidík csoportba sorozhatjuk a/okal. amelyeken oliud lobb

a fvírág. Azzal i« meí;>^zajM»rodik egygyel az ötös szám. lutgy luiiv a Ixiiii<Iuiá«. |iontjaban
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l)an lev kis virág-znt- vaoy oHónyfélp lösz határozottan virágalakúvá (IV. 9.) s ezt (('Itünöon

tapasztalhatjuk egv inagyar-g-yorövásárhelyi varroltason (IV. 19.) : egy pontból sugarasan
n ki a liat virág ; a IV. 9. különösen szép, gondos munkájú példány, csomózott szélcsip-

kével. Az utóbbihoz hasonló a kissé sovány IV. 13. érdekesen központi megszerkesztésével

a diszítésnek.

Sok varrottasnál a fszárból három oldalszár n ki, amelyek közül többnyire a két

középs vízszintes irányú s a felsk fölfelé, az alsók lefelé kunkorodnak. Ilyen például a

IV. 13.. — szép ritkás varrásu, két középs virágja mák ; hasonló, bár kissé fölületesebb

munka egy zentelkei (V. 13.), s kisebb eltérésekkel hasonlókat leltünk Szentkirályott (IV.

5. V. 11. V. 2.).

Szé]) s új alakításokat mutat a Xlll. 2.; a tnek mintegy gumója gömbölyaljú edény-

félében van, az egyenes szár közepe mákalakú virágon halad keresztül s fent nagy rózsá-
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ban végzdik, a hosszúkás oldalbimbók hullámosan vannak két sor sinyórral bekerítve, az

oldalsó középbind)ók mintegy virágcsészébe vaunak foglalva s félig kinyílt bimbóhoz hason-

lítanak, míg a felsk egészen zártak ; az alsó rózsák is szokatlan formájúak ; hullámvonal

tölti ki a teret oldalt s a szegély alsó része apró csészés. rózsákból áll. Egy makói (IV. 8.)

varrottas f középvirága kicsiny, jelentéktelen s két oldalt, középen, körtealakú, mácsonya-

szer ornamentum \:u\ kiemelve, széles, lömöll, domború belsvel. Kissé zavaros egy

zsoboki nV. 3.) vai'i-oltas; csillagtbl párhuzamos vonalak indulnak ki, közük hullámvonallal

vannak iK-líiltve. fönt lölcséresen szélesül ki, különös virágot alkot, úgy, hogy az egész

hosszúkás virágzathoz hasonlít ;
oldalából két-két széles száron, nehezen kivehetleg,

lúlhalmozolt tulij)án n elé. Egyszer a IV^ 14., — kis virágban végzd, széles szárak

képezik díszéi. Szintén túlhalmozott a Xll. 18. ;
föut is, oldalvást is, tulipán van rajta,

alul rózsák, a szegély fels része isruéi liilipáuos; kiilönben hasonlít a IV. 9-hez, kissé

löínötlebb s ftörzse meg van vaslagít\a.

Az els csofjortba sorozhatnók a IV. 1-el, de az alsó csigavonalas virág fölé a törzs

közepébl kiinduló oldalvirág szárából, vízszintesen, még egy rózsa is n ki, beilleszkedve a

megniaraíll közbe. A IV. 10. nagy törülköz, különös terjedelmes tulipánjával, kerékre

emlékeztet c)ldalvirágaival, lecsüng íilsó rózsáival szintén ide tartozik, — éj)így a IV. 6. is.



Tömöll n;i<;y\irá<;i'i n \[I. 1?.. kirsiny n förrs fofojrn l<'v majoránna. nMall. c^v-
jnás alatt nayy tulipán van leni szi'l«-s s/.áron kis csillagok. Kj^rs/en kö/.épponlos kialakulás

a \II. 12. neve : ((á<^allan viráf^ lapickávah). kö/.éj»on köralakltan körülvev niajoránnák

ö csillagok teszik még nagyoidiá. chlxW in<lnl szél. sugarasan, a sok szár : rollrlé s lefelé,

egy-egy rövid száron, négyszögletes viragalak : kél szár larlja a kél oldjiUé. -zinlen négy-
szögletes virágot, a szeglelcklic ko/éprol. liili|ianok. niajoránnak nyúlnak ki. Kz és a

következk kéfsz<'r meíiisméllik oin.unenlunnikal. |iárnarsu|»ok. áirNlTilI valók és lepe(jr>-

liajtások. Ilyen a 'M\7.. gömliol\ rózsáival. A niag\ar-gyer-vásárliel\i I\". 1«.. szinten

ftlapickás)), alalla |)árhuzamos szárak lialatlnak .1 oldalt s végükre íifra luli|ián jut. —
lent két elmelszell lapicka s iM-niie virág. .\ l\. l.'i. is eliez hasonló, -ok szárral : a leis
lapicka és tulipán közé. ismét virág van szorosan beillesztve.

A l\ . 1/.. \. I.. \. N. varrottasok hasonlítanak egymáshoz; a hosszan elnyúló

oldalvirágük jó nagyok ; a sarrottas alsi) fele a kepén le van metszve, de ha tükörben

nézzük, megkapjuk az összhatást. .\ l\. 17-en lomöll a\arrás. a lekv oldalvirágok négy-
szögletesek.

Ritkásan \an larha a \ . 10. Icpcdó «ágallan rózsa)) ne\ ü dí>ze. uagN oldalscj rózsákkal;

hasonló a V. 3., de lomöllehl) : .i \ . (i. lajúckás, az oldallapickák levélerezetesek : kissé

zavaros a varrollas a sok apró \irág és a sok vékony ág miall : a \. '.>. és \'. 1*2. nuisszá-

sahbak és érlhclóbbek is. 1^ csoport igen gazdag, sikerüli példái a mag>ar(')kerekei \'. 2.

\. 7. \'. ."). \'. 1. aiii('l\fk(ii ;iz eddigi loiMiiai clcinriv \ ;ill<)/;il.ii Joll alállialók. Masszás meg-
oldású a l\. 4. \. 14.; <•/ ulobbi srn larloll \arrollason c^;d\ annyi hézag \anhaü:yva,

amennyi a tömegek külön választására szk-éges. l\ozépj»onli elrendezés a l\'. il. párna-

csúp dísze ; egy nagy komplikál! majoránna a kozépvirág. n\<'lletl«' az alapvonalbc'tl n ki

a nagy oldalrózsa s úgyanaimak szárából az als«) nu'ik ; ez ismétldik az el\ála«izló vonal

alatt; hasonló 'M')H és 'MVJ. de az elrentlezés nem egészen középponli. az clválaszb) vonal

alalt a szegély \an nagy lelelé csüng rózsákb<')l.

A Ii7ü. 1\ . 12. I\'. 7. egyenes. sz<'gle|es alakítások, sriin bevarr\a nehezen ki\ ehet
rajzzal; különösen a l\. 7. elsziul közeivel valósággal szövetíiez hasonlít.

Szabadabb, egyénibb s a szokolh'il elfi-r alakílá>«okal nuilatimk be a bikali \'l. 11.

és \'l. 7. \arroltasokon ; tfimoll majoráiuiasorból indul ki. mereven, a \ I. 14-en az egyetlen

sinyórból álh) torzs •- belle nag\. merev, vízszintesen álló hosszúkás rózsák. «körték»

nnek ki ; lolül nuijoránna ; éhez hasonlíl a \ I. 7.. de inkább levélluzér, mint virág az,

ami kél oldalt \au i-ajla. A lorzsuek nag\ koralakú kisz»'lesedésél nnilatja a nyárszói :{71

példány ; rózsa van a vasko>< kor békéjében, küls részébl, lóul e> leni. kél kis Icvélszer

forma n elé. a fels kozi kis csenevész majoi-ánna tölti ki. Ilasoidf) a kalolas/.enlkirályi \'l. .*{.

példány, de fölül három \irágzallal. leiuil horgassal, a kor belsejében majoránná\al. Ilyi'U

inegohlású. de gazdagabb, a daróci \ . l.">. példány : a nagy kor kömiyebb s csipkés, csak

a belseje tömöll. korid majoránnák, csigák. IcNclek s IVuit három majoráiuiás virágzat.

Nérnil g hasonló uyNan. de xikbau ellér e kellll a kalotaszentkiráiN i \ I. IS. \arrás, —
lúlgazdagon \,in dísziixe s a í'ormai alapgondolat nehe/en ismi'rhet fol rajta ; két \(uial

indul ki az alapvonal közepérl, csigásán gorbuhe. kél ohlall majoránnás rózsában vég-

zdik ; közéjn'U r<j;\ isipke>^cu kitölloll tojásdad alak a l ke/dele s eg> másik, kisehii,

lojásdad alak koli ()ssze a nag\ csipkés körrel, amely könd majoránnák \ann.-d\, folotle

jiedig nagv xirág fejezi be a lorzsel ; ; csigavonalbiM. kél ohlalt, a/ elbbihez hastudéi

alakítású torzs n ki s kél oldali kisebb \irágok nyúlnak elé belle, egészen beU»llve a

teret, ivekhez hasoidi) a \ll. 2.. a torzs keztlele rózsa, ebbl n ki a nagy kör s mellle,

hozzá sínndN a az als<'( ÍNuldal virágokat hordi) v.-istay szár, feU részén nag\ majoránnúvul.

Kissé so>án\abl) de h.i-<onló megoldású a MII. 7. A \ I. l-ond a torzsból k»'lielyszerúlog

szétválik a kél oldal virágszára s bemic foglal IicImI a nagy tulipán : a törzs mellell

kisebb csillagok \ annak. Mrdekes a magyarokerekei ;{72., melynél az öt virág/ol annyira

meiíniivek>«/ik. \\i»j:\ rtrN ma-s.d crinlkc/\f Icljcvrii bclolli .i ferci ; .i \||. 17 ml a kel
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alsó csillag kiemelése jellemz, vékony szárakon van a két kis oldalrózsa s a nagy közép-
virág, alatta vízszintes csipkézett vonal

; liasonló csipkézett vonal van a magyar-hikali
VI. 5. varrottason is, a vonal alatt az alsó virágot magában fogadó csigavonalú szár s

fölötte a két oldalmajoránnát visel vastag szár ; a szár közepébl n ki a középvirág.
A csigavonalas csoporthoz lartozik a VI. 2. is, —maga a vonal csipkézett, a virágok nagy tömött
horgasokkal vannak kivarrva. Ezekhoz tartozna a kalota-szentkirályi 373. is, mely érthetlen
szerkezetével és izléstflrm, durványos megoldásával igazi korcspéldány a szép varrottasok kö-
zött. A sok melléktulipánnal terhelt nyárszói VI. 10-en is csigavonalba vannak elhelyezve
az alsó virágok, a f- és oldalszárak közét nagy tulipánok töltik ki. Különös a daróci VI. 6.
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tÖmöttségo miatt alisr kivohot vízszinlos lovi-Uüzér nviiffs/.ik a szogély alapvonalán s belh"
négy hosszúkás »>g('-sz végig ( gyfoniia vastag virág ntt ki. köztíik keskeny. v«'k(»nv

hézag. Szokatlan alakítás a XIII. (i.. homályos szerkezollel.

Valamennyi eddig heiinilatott példány között a leggazdagabb, lalán legegyénibb a

VI. IG.
;
kis i-ózsából n ki a ket Im»sszú nagy oldalvirág s a kél alsó virág ; a k«»zé(>sö nagy

virágmajoránnáiiak a tovább képzése ; alul. két oldalt, a kél nagy rózsa csak lérkitull s

nincs szervi összekötlelésben a többivel ; hasonló szerepük van a ni»lletluk lév szokat-

lan háromszög alakzatoknak is ; a nagy gaz<lagságnak megfelelöleg a szegély felsó része

is nagy rózsákból áll. kissé elnyomva a szegély als<'» keskeny, majoránnás részét.

Egészen szaba«l. könnyed, nem részarányos, nagyon rilka megoldása az öt virág-

zatnak a \'I. 4. ; kis horgassal n ki az alapvonalból. ívalakban, a iszár, belle lent egy
leveles ágacskás virág tör elé. mellle egy másik szár. amelyen kerek rózsa ül s ennek
szárából egy másik virág szára indul és keresztezi a ló szárai, amelynek végén majoránna-
féle ornamentnmot látunk ; lent lérkilöllo rózsák: (ddalt horgasos hullámvonal. .\ szárak

keresztezése oly molivum, amely egyedül csak ezi'ii a varrotlason fordul el.

E legutóbbi és a következk, nagyon- elütök. mondl)atni iijegenszerleg hatnak a

többi varrottas mellett, egyik-másik emlékeztet székely varratosakra. a esi|)kézett akan-

lusos levelek idegen befolyásia mulaliiak s egészben oly ritkásan vannak lartva. hogy ez

által is kirínak a többiek közül. Ilyen a zentelkei \'l. \'2. példány, egy natrv törülköz
dísze, rózsából n ki a középszár. esipkés, szokatlan levelekkel, horgasos majoránákkal s

fent nagy rózsa ; különös a kél <ddalvirág szárán lev ágazat ; a virág alatt az alsó rózsák

abdról fölfelé kunkorodó száron csüngnek. Éhez luKcjnló a \'i. 11. : a kidolgozás kissé hanya-

gabb, kél oldalt lérkitöllö egyenes leveles száron álló mákkal. Ilyeidel- a \'l. 13. nagy
löridköz varrása : ez kidönben egészf-n székelyes. nincs is sinyórral varrva, de vannak
kalotaszegi elemcdí is rajta. A \ 1. 17. nagy löridköz ritkás díszén a virágok már díszesebb

füles vázából nnek elé. közé|)en nagy tulipán van, kél oldalt kidönos rózsák ; nz alsó

virágok hiányzanak s lielyíd<et két kétfej sas foglalja el ; e molivum »dég gyakori Kalo-

taszegen, különösen a leinjdomok mennyezetén, de kancsókon s kályhacsempéken is.

A VI. 8. egészen elíit a kahttaszegi formáktól ; a csipkés levelek idegenszerek, virágai a

varrottasokon nem tordulnak el, csak az egésznek elren<lezésében marad meg valami

kalotaszegi jelleg. Kezdetleges, sovány alakítás a \ I. í>. végig egyforma részei nagy szegény-

ségre vallanak, ers (dlenlélben a varrottasokon szokott díszíléssel. Még soványabb, még
ügyetlen(d)b a XII. 13. : aimyira felületes, hogy inkább ecsellel odacsapkodotlnak. mint

Ilim/ellnek lál^zik. Ilasoidó a \II. 1. ágyftól vali'uiak szegélyí* ; maga a dis/ »'iry rozsából

rnint lóból indul ki. vékony száron van a széles ívbe foglalt rózsa vagyis inkább mák ;

a tbl két (ddalia n ki az oldalszáron három kis virág s azután visszafelé kunk«»rod\ a.

nagv rózsában végzdik : abdnM is össze van koixe e virág a tv«d ; kel. a középs eleudie/

hasonló virágzat van jobbról s balnM. Agylutl való a \II. 3. is ; nagy tulipán van lent

a középen, aljából n ki a kidönos hoszszúkás virágzat s belle, oldali, fölfelé s lefelé

egy_(.cry niák : a középviráií ismétldik jobbról-balról s a Xll, 13. már látoU egyszer

motivumok formálják a sz<'t;<''lyt ; (diez hasonlít, kissé elutó szegelylyel. a Xll. á. .\ \'I.

10. ágyftl való formai alapgt»nd(data r<j;\ hullam\onal (^afojón-nak nevezik e vonalat* s

belle lidipán és egyéb alakú vij-ágzalok nnek ki váltakozva fölfelé, lefelé |>e<lig fordítva ;

a szegélvcn mák van. E néhány vékon\ vimalú varrollasnak formailag rokttna a \'II. I't.

«fojó lulipánlosD ; fmolivuma, a tulipán \ilágosim \an larha. de a mellekroz>ak masz-

szások ; a hullámvonal dond)orú felén van a tulipán fölfelé és lefelé fonlíUa : homorú

felében rilka majoránna. .\ hullánnonal gazdagabb kialakítása lálhaló a ukapu>i foriná-

banD. A \'ll. ;">. lepetlhajtás kissé egysz«'ren kidolgozott ornamentumán j«)l leli-iuerhel

a akapusi formai) lényege. Az egyenes vonalok közé szorított díszen hullámvonal, az

egyenes állal képezett trapezalakú mezben ennek a keskenyebb részebi fejldik ki n

virágzat, betöltve u teret, itt szegletes kerelluMi lev rózsa van s e keret, fülül, nehezen
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ilyen a VII. 0. piiniiHsnp. ahol kél ró/.sa is van egymás fölötl s rajtuk ki naffy majoránna.
oldalt i)edig kél viráf^ból kéjtczcit nyúlvány nö ki s folnyiilik a lolsö vonalig : a/, cgés/,

megfordítva, lefelé ismétldik : (ömölt, különálló négyszögeket képez, ötös virágzatok
képezik az alsó és fels szegély díszét. Hasonló a MII. ".». jiárnaesrip, de kissé ritkáid*,

egyszenlbl) rózsával. A \ II. II. :'). í». 1. H. 10. |»ánia<siipok díszének túlsó fele nem
látszik (az elhbi kett fel van fejtve és szétlorítve) ; lefelé mindig a szomszéd motivum
fele kerül mindegyik alá. Kgymáslioz töhhé-kevéshé liasoidók ezek. esak a VH. 10. tér ol

némileg a lt)l)l)ilól. .V XII. <». kilen'lve. egész mivoltában megnnitatja a Vil. 1. és \II. 7.

párnacsúj) díszét is ; ezeken láncból áll a Indiám vonal, s nem nagy rózsából indulnak ki

az ágak. amelyek a téi-l betöltik..

Kgy nyárszói (\ III. •_>.) kiterió-ll páiiiacsúp dísze minleg\ almeiiel ;i kö/rjijinnfi for-

mából a «papaszenH's» vagy ajármos)) mintához ; ilyenféle a Vlli. 5. is. A láneos hniiám-
vonalnak csak ogyik oldalán n ki egy kis majoránna s a nagy. élén álló néífyszög
közepét egy közöndiös rózsa foglalja el. jeh-zve az egész dísz középvonalát, leniielyét :

ugyanilyen rózsák vannak a két egynu'jsfelé keskenyebb véggel fonlítotf trapézekben is ;

a XII. 11. X'III. .'i. már felismerlietbb módon ajárinasa ; a hullámvonalnak a tengelvll
szánnloll domború és homorú részt- nincs egyenlen beirdtve ; a megkeskenvedó homorú
részbe, jol itcill. fölfelé szélesed majorániiaalak jut. a dond)oriiakba. részben összefüggve
a linllám\<tnallal s körrel bekeiíUc. r<')zs;ial;dv ; vagN egész kídon állva (X. 8. X. 10.) vagv
ritka rózsás (A'III. '.). és \. <».) rilkábi»;m elforduló szegéllyel. Az inaktelki X. 12. tömött
varrottasban csak két elem van : ru;) rozsa és egy majítrárma. köztük a hullám - a két

szimmelrikus részt ersen hangsúlyozott flíszitelt tengely választja el. .V hullámvonal a

löbbieken három részbl álló lagozalokban szakad meg. Még jobban felismerhet ez az

alakítás a körösfi uTanuis Krzsókéw felírású párnaesúpokon (\ III. 1. \'III. ."i.) míg egv

zenlelkei (X. 1.) varndtason a hullámvonal domború részei \ isszakunkoro«lva végzdnek
rózsákban, s ez a tipikusan j(dlemz formája a upápaszentesD-nek. a szegély dísze csak

bizonyos változata az «otvirágú)) dísznek, az alsó virágok «'gyszerú alakja az elbbeni
kellnél kissé gazdagabb kiképzés. .\ \lll. 11. és \ III. 7. ritkább rózsáival és a tömölL

\ III. 4. az egyszerbb |>ápaszemesekhe/ tartozik széles szegéllyel. .\ X. 5. magyar-gyer-
\ásárhelyi páriiacsú|» is az egyszí-rübbek közé. tartozik e csoportban. .\ szintén uia"-var-

gyer-vásárhelyi \ III. i\. é< \'. 4. párnacsúfiokoii hiányzik a szegély s ezt ludvetlesíti az

eirve> motixumok IVdé v.irroll r<'»zsák sora: éhez hasnnh'i a \ III. H. de tiimötlebb és "'az-

dag.ibb. A maiivar-bik.ili \. II. párnacsuji szintén szegélytelen. a szegélvl a szeglete-

sen megli)rl liidláiii\ cm.iÍ iKUiioni rés/éböl kinöv virágzat Kiemelked és összeér ágai
pfttolják ; a liekiiídMH-iMb'i esigaMmallMil kid(uios ágszerü loldal*-k borid a/ ágakra. .\ X. (">.

Nai'rollasuM loldalekos ii>j;rn\ majoi'ánna csüng le eg\ik oldalán, a nuisikon csipkt-s levél.

A .\. 7.-eii egészen fölfelé igyekv ág nyúlik ki a magasra kiszök rózsa melle. A \ III. lo.

szinte a kivehelelleuséyig gazdaií alakidása e formának : a X. .*{. egvszerbb. de ide tar-

tozó. .\ \ III. 10. s/(ikallaii lo|-ma e c>.<ipurlbaii. — a rendesen »'rsen kiképzett tengelv-

vonal hiány/ik. a/ alsó res/ alárendelt kiegészítése része leli a fels virággá alakított

hullámvonalnak.

A ((pápas/emesd InniiaNal n>kon a «>e|yemkeszkens» : k<'l egymás fele fonlított

hulláimonal ágai iueghi>ss/abbitva keres/le/ndnek. e két keresztezd átlós v»)nal és a

középpont Kidoinborilása s a leii;:«dy elhagyása jellemzi e formát, amelyei egv^/erú alak-

jában a MII. I. peldáiiN iiiiilal be. A/alh'»k láncszer továbbképzése s a középnek negv
majoráimásal \ali'> haiigsulNM/a-.a lál>/ik a l\. H. |iáriiacsúpoii. ("púgv a IX. I.h-ii : lömoll

példányai enm-k az alakilá-^uak a IX. -'5. II. I".*. és !.*».; az állok közei rózsákkal \anniik

kitöli ve. maguk a/ állok \irágalakban \eg/dnek. Szép példányok a I\. 5. éé XII. 7. allals/ó

lis/la s/erkezelle| s jol elos/loll pontokkal.

Mini már cmlilelluk. vau a varrolla«-oknak cgN <iabroszformái>-nuk ne\ezell rso-

porlja. \íí\ neve/ik. meri kiváltképp abros/ra alkalma/Iák. de elroriliil |>árnacsúpokon is.
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Formai alapsrondolaltik egy csigavonal, amely magába zár egy rózsaféle virágot s ugyan-

ilyen öt-hat virág n ki belle, az egész pedig köralakúan zári s külön álló díszítményt

képez
;

jól kivehet példánya ennek az alakításnak a negyedrészében ábrázolt XI. 7.

abrosz ; ismétld, elszórt kisebb rózsák és ágas virágzatok váltakoznak a íödísszel. Nagyon
egyszer, szegényes a XI. 8. középütt nagyobb virág van s körül kisebb a XI. 7. abroszon;

a kalotaszentkirályi XI. 5. abroszra körvonalon vannak varrva a tömött rózsák vagy inkább

körték, belül csillag a dísze. Párnacsúp a XIII. 8. abroszlorma, különös' szegélylyel.

Hasonló a X. 11. és 874. abrosz dísze, s a jákótelki régi XI. 3. párnacsúp. Jól kivehet ez

az ornamentum a zentelkei varrottason is, ritka hármasvirágzatú szegélylyel, hasonlóan a

XII. 16. párnacsúpon ; a kalotaszentkirályi (XI. 10.) magyar-gyer-vásárhelyi (XI, 4. XI. 9.

XI. 1.) és zentelkei (XI. 2.) példányokon olyan tömött a varrás, hogy a minta szinte

belevész ; a XII. 9-en a formai alapgondolat érthetbb, bár elég tömött ennek a varrása is.

Egyik ritkábban elforduló minta az úgynevezett ((dorombos». Eme elnevezésében

homályos eredet dísz elemei : egy majoránna vagy rózsa, körülkerítve s fölül szokott

módon kisebb majoránnaszer bevégzéssel, mellette hosszú ((körte))-alak, — e kett válta-

kozik egymással oszlopszerüen, ami a tengely alatt lév másik szimmetrikus rész révén

még feltnbb : tömöttebbek, s ritkábbak, egymástól vagy jobban el vannak különítve

vagy pedig egymásba olvadva képezik az oszlopszer ismétld díszt. Jól kivehet ez

az alakítás a IX. 8. párnacsúpon, szintúgy a IX. 11-en, ahol a rózsamellett inkább levélfzér-

nek, ficcserelevélnek)) megfelel alakzat foglal helyet. Kis változattal ismétldik ez a XI. 7.

13. és IX. 1. párnacsúpokon ; a IX. 1-en széles szegély is van. A IX. 9-en gazdagabb a minta

de viszont kevésbé kivehet az oszlopos elrendezés ; a 375. szintén ide tartozik, bár a

tengely alatti rész nem azonos a fels részszel, — a cserelevél ugyanis alul kétfelé válik

s háromszöglet teret képeznek a szétvált részek ; a köztük lev tér egyszerbb elemek-

kel van kitöltve. Új alakítás a XIII. 10. és IX. 2., — félholdalakú mezkben kerékre emlékez-

tet körbe foglalt rózsák s oldalt, rajta majoránnák ; vastag a tengely s a tengely alatt

ismétldik ez az elem.

Szóljunk a szál után, amint k mondják, a szálánvarrottakról, a szedettesekrl.

A gazdagságról, ami az irásutáni varrottast jellemzi, lemondhatunk. A varrás, illetve a

díszítés, alkalmazkodik a varrás módjához.*

* .\ minták elnevezései, ahogy ma még összegyjtilel: maklios. iiegyes csillag, kockás ág, jege-

nyés, rózsabimbós. mákos, szegfs, szarufás, kis szarufás, fogásos, csereleveles, rózsás, színes, ágas tuli-

pán, ablakos, szarvas, rózsaágas (különösen ágyflölvalóki-,1 alkalmazzák), nagy tulipános, fonottas (párna-

héjjakon) stb.

Kr;KKKS KALUIJOI,
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A keresztöltés tennés/etéhez képest, amivel e varrottasok készülnek, szegletesek a

formák ; a vízszintes, a függélyes és a negyvenötfokos irányban való kiterjedés a túl-

nyomó s e három iránynak folytonos ismétldése bizonyos egyhangú formaalakulást okoz

és ez jellemzi a szál után varrót tast. Stilizált növényi formák mellett az egyenes vonalú

mértani alakítások is szerepelnek, söl magukat a virág- s növényi formákat is, gyakran

egész mértani motívumokká változtatja az ers, a kénytelen stilizálás. Varrási módjuk az

általánosan ösmert keresztöltés, mely a vászonhoz aránylag vastag szál alkalmazása

által srvé lesz és némileg a sinyórhoz hasonlóvá. Ezzel töltik ki a formákat úgy, hogy
csak a vékony negyvenötfokú szárakon és a kis pontokon látszik meg jól a keresztöltés.

Maga a tehnika befolyásolja a formai gondolától és a díszílési elemekei, amelyek

közíil sok magából a tehnikáJjól folyik ; mindamellell gyakran lapaszlalhaljuk a törek-

vést, hogy az írás utáni varrottas formáját mintegy e kötöttebb tehnika nyelvébe vigyék

ál. Ily módon is, kis és nagy törülközket, lejn'dt, aljroszl, ágyflöl valói, párnacsúpot

díszítenek leginkább ; a szín szintén vörös, kék, fekele, néha feliér. De JjÍzou}, ma már
ezt a szép munkát se mívelik. régi holmi az mind, amit bemutatunk, a leány hordja piacra

anyja, néhai öreganyja munkáját. Más a divat, ezt már nem is kedvelik.

Formailag e varrottasok tekintélyes része, épp úgy mint az írás utániak, egyetlen ágból

kinöv öt virágzatos mintával van díszítve. Lehet a virág több is, levelek, levélfzérek, kisebb

virágok is kerülhetnek közéjük — de a jellemz ág a rajta lev virágokkal megmarad
;

rózsa, tulipán, majoránna, mák, különféle levél, szár, makkok, tö])bé-kevésbé stilizálva, adják

a formai elemeket, akadpak négy- és sokszögek, hullámvonal, st itt-ott madarak is. A leg-

egyszerbb alakításnak közül való a bábonyi XIV. '21. — öt egyforma virág van a szára-

kon s üresen hagyott terecskék sora adja a vonalai a ^irágok lagozásához, érthetbbé tévén

azokat
;
az üresen maradt helyeknek, e nemleges formáknak, kidönben nagy szerepük jut

a szál után varrottaknál, nemcsak mint szétválasztó, de mint díszít elemnek is. Már
valamivel gazdagabb a XIV. 16. és Xl\. 8. inaktelki kis kendk mintája, a szárakon kisebb-

nagyobb levelek is vannak. A XIV. 9. (ckerekes tulipáíi))-nak nevezett ])éldányon a nemleges

formák könnyvé teszik a díszt, tömöttebb a XIV. 24. bikali ((szegfs)), lefelé fordított,

madaras szegéllyel ; a zentelkei XIV. 14. kis kendn, valamint a XIV. 10-en tömött masszás

formájú, míg a XIV'. 15-ön a ((szegfs ág)) ritka csipkeszer megoldás, két különös tömöt-

tebb levéllel ; a XIV. 4. nyárszói példányon hat egyforma rózsa van, a hatodik a törzsön

tör keresztül ; a nagyalmási XIV. 11. ((makkos)) dísze kisebb alakban megismétldik a

szegélyen is. Ersen stilizált alakítás a XIV. 5. 19. 6. 13. — a három utolsó, valószínleg

az írás utáni majoránnás minta utánzása ; ilyen a XIV. '2. párnacsúj) és a XIV. 3. is,

amelyen élére állított négyszöggé szélesedett ki a szár, belül virággal. A XIV. 12. pél-

dányon váltakozik a levélfzér és virág, sok lecsüng virág is van rajta. A nagyon régi

('17.52-bl valój XIV. 22. j)árnacsúp ritkás díszén szintén levelek vannak a virágzatok

melleit. A «inákos))-nak nevezett XIV. 7, példánynak törzse ferdén áll az alapvonalra s

több ilyen motívum ismétldése adja ki az egész ornamentumol.
Az ágas virágos dísz mellett vannak, juint az írás utáni varroltasoknál, egyéb formai

alapgondídatú (Hszek is; ilyenek a (XVI. 10.; (dojó)), (XV. 4.) a ((körte)), (XV. 7. és 6.) a

((patkós)) párnacsúpok, amelyeknek váza a hullámvonal, stilizálva.

Az írás utáni varrottasok ((selyemkeszkens)) mintájának szintén megtaláljuk itt is a

párját, meg a ((rózsabind)ós))-t (XVI. 7.), a ((vitorlás))-t vagy ((szarulas))-t (XVI. 15.), meg
a (rpünkösdiríjzsás))-t (XVI. (i.) s ilyen a XV. 14. XVI. 6. és 13., XV, 1. 3. 11. 12. 13. 14.,

XVI. 3. és 1—8-ig valamennyi : egy központból kiinduló átlók és. átmér vonalak megoldásai.

Hatszögekbl kéjjzett alakok, amelyekben rózsák s csillagok vannak, adják motívu-

mait a XV. 10. X\'. 2. és 378. és X\'. 9. párnacsúpoknak ; a XV. 16. és XV. 8. abroszokon

az írás utáni ((abroszforma)) változik át központi sugaras alakítássá.

Vfígyes alak a ccmákos)) (XVI. 2.) szokatlan a XV. 5. úgyszintén a ((pávadíszes)) XV.
15 és X\ . 18. A X\'. 17. a szttes, nagyon egyszei-síletl forujákkal.
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A X\ lí. »s XN'III. láblákoii iiiiil.iljiik be a még szokásos mintákat.

A 352—360 ábrákon mntatliik be a kalotaszegi asszonyok Írását ; a 'M\\. ábra k«'t

fels rajza «mejjrevaló» minta s a két alsó dulandlé sarok ; az elnevezéseket maguk az

asszonyok írták a rajzok alá.

A 379. ábrán néhány szép régi csomózott recemintát mutatunk be, amilyenekkel

régente a lepedket toldották össze ; a 380 és 381 ábrákon régi és újabb vagdalásos minták
vannak.

A réce nem régi eredet, de j)éldául (jyer-Monostoron nagyon el van terjedve és

pedig nemcsak inggallérkötésekre, hanem rúdravalókon és párnahéjjakra is használják.

A récét (a hálóját) lencérnával akötikx) és azután (ttttik», mint Monostort mondják, —
amiszerrcl)). gyöngébb cérnával

; a nagyobb n'cét teljesen miszerbl kötik s tttik. .\ köté-

seken alkalmazott gyakorii>b receclnevezések : körmös rózsás, inos (inas), kerek gerezdes ;

a kerek gerezdesnek öt motívuma van : rózsa, cserelevél, másféle rózsa, gerezd, rózsa és

tulipán. Kézelre alkalmazzák, Körösln. a széj» wbutykósH-al.

Térjünk vissza, néhány szóval, a varnjltas iiarmadik, manapság egész Kalotaszegen

legelterjedtebb formájához, a vagdalásos- vagy fehéreshez. Elnevezése, említettük, onnan
ered, hogy kis ollóval arányosan kivagdalják a vásznat, a szálakat kihúzzák s a lyukat

körülvarrják. A «lchéres)) elnevczésiK'k nyilván az a magyarázata, hogy többnyire fehér-

nemn alkalmazták a varrásnak ezt a módját, még pedig - régente - csak fehérrel.

Hajdan, vagdalásos varrással díszítették a férfiingen az ingújjat. — de ez már divatját

múlta, ma már nem viselik, .iz elnevezésekel azonban, még tudják az öregek. Kdvi-illés

Aladár munkatársunk gyjtötte Zenlelkén a következ dfehéresn ingújjminta elnevezése-

ket : nagy könyökös, nagy paripás, kis paripás, nagy rózsás, félen rózsás, szembe rózsás,

foglalós, öt máku, három máku, kel ináku, rííy máku, gatyás bokrétás, cifra b<tkréláfv-

szénvonós, fecskefarkas. macskanyomos. asztallái)as kis rózsával, félen tcilléses barack,

maggal, rostélyos félen töltéssel, nagy abrudi. kis abrudi, Pál liandiné formája, alattomos,

íme, csak egy faluban, még tudnak ma ennyirl, holnap már hírmondója se lesz I Kgyel-

len ilyen kézelmintán [>edi^. például a <uiagy könyökösw-uiinlán. a következ részekel

nevezik meg : l"og. karima, sujta, akaszlalat. cérnázás, töltés, itiudx'i. inasfog, csipatog,

hányás, fél macskanyom, szénvonó, könyök.

Szép volt a vagdalásos varrás a sárgásszürke fodor vászon-lepedkön : láttunk is

még ilyet, de csak kettt. Körösion, Korpos (iyörgy Fáléknál. I)o hogy mivé nem nyo-

morodott ez a szép si murdía, amióta piaci árucikk lett belle, amióta urimunkára biztatta

a né|)et a vár(»si kereslet s a falusi szükség I .Mert ma bizony ezt a varrást készíti a kalota-

szegi nép, lélek nélkid, kedv nélkíd, a nevét se ismerve az egyes mintáknak, amiket szin-

tén elnyomorít a tudáskodó városi beavatkozás. Szerem-se, hogy még (iyarmathy Zsig-

mondné foglalkozik az si mintákkal s némileg irányítja a népet, bár ó is sok elemel

kölcsönöz a kastély mvészetébl s kevesebb ügyet vet a népies jellegre. .V varrogató

falvak egynehány banális, munkaemészt, gyilkosan unalmas mintát ismételgetnek, nem
ailva belé (auiil különben ez a varrási mód meg sem enged) azokat az egyéni változtatá-

sokat, azokat a mvésziesen naiv ellcii^^eket és vélellenségekel, anielyek az írás ulán való

varratosnak annyi zamatos eredi'lis(i;et kölcsönöznek. A gyönyör fodor\á-zon helyét

lassankint elfoglalja a sokkal silányaitb lenvászon s a fejl, a cérna helyell selymet húz-

nak a tbe, lehetetlenül színes selymei, sárga, kék, rózsaszín s rikilo |»iros selym«'l, -

mert az j<'» az uraknak I... .Vkárlia gombolós lakkeipöl hu/na |»iros csizma helyett a

muszuj alá a kalotaszegi leányzó.

.lelleinz különben, hogy ez a holmi csak piacra készül, az úgynevezett tiparos-

asszonyn bódorog vele országszerte, - nincs Kalotaszegen ház. ahol ilyesmi volna ki-

akasztva rúdra vagy ágyra terítve, pedig posványosodik már a nép ízlése is.

Itt, a varrottasok kapcsán endékezziink meg arnd a változatos, sokféle varra*«i mód-

ról is, amivel a ni ingek gallérjai, kézeli és az ingújjak kötései (az a varrás, amivel

Sliiliitiyity l> tni't \ nuigynr »i«'/i titütf»fle. I. J»
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1. Horgas, Körösíoröl; 2. Rózsás, — leszedve, kockázva, clarázsolva I

fordított foglalós, Mákóról; 5. Asztallábos, gyászosan, Mákóról; (5. Tu
9. Szélln rózsás, közbül kis foglalós, Makóról;
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összekötik az ingújjat képez vászon két szélét) készülnek. A récérl már szólottunk
;

mellette talán legszebb a Bogártelkén divatos ccpókos)) kötés, amelyen, fölülrl lefelé, követ-

kezk az elnevezések : szinelés. békaláb, elhányás, pók ; a békalábat egyszer elhányják,

kétszer beszinelik, egyszer összehúzzák.

Ide tartozik még Kalotaszegnek egy sajátságos díszítvarrása, a kötényeken alkal-

mazott, úgynevezett adarázsolás)). (XVIII. tb.) Ezt legtöbb helyütt hárászszal (pamut), de az

inkább városiaskodó Hunyadon selyemmel is varrják, ami tagadhatatlanul szép, mintha csupa
gyöngyszemet fztek volna korcba. Megértjük a darázsolás készítési módját (a XVIII. tábláról)

lapról, ahol a varrás három fázisát láthatjuk : ráncba szedik, mint k mondják, leszedik

a kötényt, azután hosszában mindegyik ráncát kétszer átöltik hárászszal ; miután ezt végig
az egészen elvégezték, következik a kockázás, kockákra való beosztása az egésznek, —
és végül a kockák kitöltése, a atttés)) (mint a récénél a hálószemek kitöltése), a tulajdon-

képpeni darázsolás. Teknikájában, a darázsolás legváltozatosabb mintáira Makón találtunk,

de vannak ügyes minták Bogártelkén, Zsobokon, BáníTy-Hunyadon is. Az elnevezések kölön-

bözek nagyon, egyazon mintának falvak szerint más és más elnevezését kapjuk. Zsobo-
kon : mákos, soros, lajtornyás, macskanyomos, asztallábas, egenyes, barackmagos, madaras,
Szalainé-forma, két rózsás, négy rózsájú, cifra rózsás, kis rózsás, loptás (labda) rózsás

keresztes, mézespogácsás, kulacsos, korniceres, foglalós, kigyós, csillagos, fékenmens,
nagy foglalós

; Makón : kétfelül kis rózsás, közbül barackmagos, új módi, szllgerezdes,
nagy rózsás, sok rózsás, kétfelül kis foglalós, közbül pápaszemes, szélin kis rózsás, közbül
nagy foglalós egyeles (elegyesen) asztallábbal, asztallábas, szíves új módi, tulipántos, szélin

rózsás, közbül kis foglalós, barackmagos nagy rózsával, kétfelül kis rózsa, közbül horgas
rózsa, kétfelül fecskefarkos, közbül nagy foglalós, összefordított foglalós; Bánffy-Hunyadon :

jármos, nagy rózsás
; Körösfn : horgas. Bogártelkén láttuk egyikét a legszebbeknek, a

tulipántost. (XVIII. tb.)

I'ÓKOS KÖTÉS (bOGÁBTELKK)
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jxalolaszegen. .1 nmll •«/.;i/;nl i-lcjcn iimíí. •'« l<'inrt hókóst-n iin-ü^fiil .1 lriii|)|<)in knnil

s jiz volt a í-infcroiii. a (Miiilniiii)): rriri siiolv ii):i i< v.imi.ik méi,'- a lciii|i|(>tii könii az

cíívliázfinak Ici-m ^'ynnit»lcsrák k<»/f. a lialv.iiia"^ fvcklirii oda tt'iiiflfck iiici,'- a papol s a

prrslMlcrckí'l. (\r a It'iiicfo nyilván a niinlcrn riíc-szsi'íriiíryi n-ndszaliálvok folvlán -

lassankint kisz<»nill a r.iln ala a Icjluklic \,i<j;\ .1 r.ilii fölé. a szfliW liajla>*ú (loinltoMalokra

^ nem szonion'i hely a/. Oli. iIcIioíín >/(»mioi-ú! A niat;yar paraszl nrm IV-I a lialálhM. Hulrs
józansáffííal ludja: a/, a vrtre a/, rli'lnrk s l»i/ony. sokszor nu-ír julaloni. hhtI inriípihon/'S

a Icngrr fáradaloin iilán. Iv/.l Itizonyílják a sírfolirafok, fzl liiz<»nyílja. iiotrv aks\rhánv

liclyL ott a há/.ban, a |)ilarl»an a sírk vatfv a li'jfa. amin* niajíl szi^ksé^^ lr«*z«"n.

Kgy cnlélyi övc^ paraszt oktatóit bennünket, ilycnrornián:

A lialáll... Ncin baj az. inslálloni. l)»'lioiíy baj! Apránkint •'/okik abba a/ ember.

F'^lsübb a l'oj^a potyoj^ ki az cnibfi-tH'k. a/Ián a szi'inr rumlik, nti'ibb az inaink ro>kailiKik

nu'g, oda lesz a f.^yomrutd\. rniiii a/ tinynii borskor, szcrtrniálbink. miro olórkcziink o<lái^'.

A lialúlifí. A Ví'iíin már áldás. ol\aii jol esik in<-iílialni. Mintha abidni niminMik. iiini. a

gyerek, az br/z*ií nem szeret lelekíidni e>leid\inl. Iidxabb ri. mer' a' iiieir minde^vre élni

akar. I)e aztán, amikor muid\a alá kenil. a najii robot után j(')l <-^dv .1/ oli mef^pihenéb.

Olven-liatvan i-sztendös korunkban, nims mas. csak az áffv!... l trv trondoloin én azt,

instállom. mindig', lioj^y andtr ébiidi, mind csak a lialállio/. sz(»knnk. j-lsle. amikor lelek-

szíink. mei^lialunk efry-<'fíN kicsit, minden áldott na|». Ki^yszer aztán, a letrvéj.nii, amikor
ú^'yis neliéz már a íulkeles reggel: elkövetkezik a nagy lefekvés, meu^pihcmink nnnden-
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korra, a jó Isten áldott földjiben. Ebbe

a jó földbe, aki a verejtékünkért

kenyérrel szógál, amíg élünk . . .

Nem szomorú Kalotaszegen, színes,

festi a temet is. Elköltözött kedve-

seik kertje, ahol az elhunyt leányzó

sírján ott leng a színes fejkeszken,

ott lobognak a hajfonat színes pántli-

kái (Keleten, a leánysírokon az egész

hajfonatot márványba, köbe faragja

a mohamedán) s a fej fába bokréta

van dugva, virágból, tollúból; piros,

kék föstés a gombfákon — és a jó-

ságos természet betakargatja pázsittal,

behinti mezei virággal hazatért h
gyermekei kertjét. És ahány sír, a kel
nap felé tekint valamennyi, hogy a

hajnali sugár els csókja a halott orcáját érje. És együtt vannak a sírokban, ketten,

hárman, négyen is, együtt a halálban is, akik az életben egymáséi voltak. Az eltemetett

feleség sírkövén s viszont, ott a férj neve, születési dátuma, csak az évszámot kell utána

róni, amikor beteszik majd elköltözött párja mellé a földbe.

A temetés közügy, felebaráti kötelesség, böcsület és vallás.

Három rúd és két temetési tábla (385.) évente másnál, az utca elüljárónál áll.

Temetéskor, jó reggel, elindítják a két táblát, egyet a jobb-, mást a balszomszédságba s

adják tovább, házról házra, a hagyományos üzenettel: ((Peng forint bírsággal mindenki

harangszóra hallgasson, a temetkezésre menjen, X. y. házához.)) Harangszóra, tartozó köte-

lessége szerint asszony s ember, a halottasházhoz begyül az utca, — a tanító énekel

s viszik a koporsót a cinterembe. A pap elbúcsúztatja, imádkoznak s az utcabéliek, a szom-

szédok viszik, lebocsátják a sírba. Sírhantolása után a szószólló mond köszöntt. (Híres

szószóUó volt a hunyadi harangozó. Juhász András Gyi Bandi.) Temetés után torozás,

a sírásóknak egy kis kolláció a legszegényebb helyrl is dukál. Fiatal leányt, fiatal legényt

A SZTÁNAI TEMET. (383)

ííWATAI., NYAJiSZON. QHi) AZ iNAKii.i.Ki ti:mi;-i. CWIi
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bandaszóval temetnek, — a leányok

rúdra kötik gyöngyös pártáikat, pánt-

likáikat, legszebb színes kondóikefs úgy
kisérik utolsó útján társukat.

Népmvészeti szempontból nagyon

érdekes, mert si, a máig is alkalmazott

fejfa, a (daból való gombfa», a «ftiil

való fai), amit így hívnak, még ha kbl
van is (aftiil való fa kbüb). A jobbára

református kalotaszegi nép nem állít

keresztet a síi- lölii)e (csak a bácsi és

jegenyei katolikusok (380.) s a románok),

hanem fatönköt, amelyeknek faragott

díszítése gazdag és változatos. Bár a

múlt századból maradt síremlékek kbl
vannak, az sibb formu a fa, csakhogy

a régiek elkorhadtak, míg a k jobban

állja az idt. BáníTy-Hunyadon már mú-

lik a régi fejfa állítás szokása, kivált

amióta temetkezési vállalat is megtele-

pedett az ersen városiasodó nagy falu-

ban, — temetjében nincsen már egyet-

len si formájú ép fejfa se. a sírendék

gyárilag készül, A többi falvakban maga

a nép készíti a fejfákat, liagyományos

régi formákhoz alkalmazkodva.

Szerkezetileg öt részt lehet meg-

kidönbö/.telnünk a fej fákon (a fejfák

formáit utánzó sírköveken e/. az öt nincs ilyen liatározollaii hangsúlyozva) : a felfelé végzdés

kifejezése a legfels faragott rész ; a fejfa hondoka, ahová a díszítés kerid : az eresz,

valami párkány módra kiugró rés/, nudy estl véíh a fejfa fídírását : a törzs, amelyen

a lölírás foglal helyet és a földl>e ásott láb.

A néoy fels rész közül (d-el marad egyik vagy másik, de az eresz nem hiányzik

a fejfáról soha, st a legegyszerbbeken é[)pen az eresz képezi az egyedüli tagozást

(388.. 389.) A fels faragott rész elemei: a lulijtan. a csillag (két egymást álható tet-

raéder) s a gomb, mely a kocka négy vízszintes élének legömbölyítésébl keletkezik úgy,

hogy a függélyes élek többé-kevésbé megmaradnak s nu-gmarad a függélyes lapok középs

része is. nnnt keskeny szegély vagy él; lesindtják azoid)an e függélyes éleket is. így új

hij)Ol ka[tva. kehlkezik a sokszög gomb. lia a h-melszések IVmt s alant találkoznak, kél

alsó lapjukkal i-gymás felé fordított csonka gúla j létre, atnely ludia egész vékony lappá

változik. Szerepelnek a hasábkocka s a kimetszésök révén megmaradt mértani lormák is.

Kzeket az elenitdíel komlnálják a tejfákon, illelve, ezek az elemek egymással váltakozva

sorakoznak egynu'is fölé. csak a tulipán marad érinlelleiúil a fejfa csúcsátí. <!«' kerülhet

csilláéi vagy gomb is a liel\elie. Homlokán »ígész szélességében marad meg a fejfa és a

díszítés felvételére alkahnas frizszer tagozást nyer. .\z eresz ugyan gyakran kiugrik

párkányszerúleg a lioudok síkjából (:t8'.».), de az írást niégis védelmezi.

Kzeklól (dlér. érdekes lorinája a fejfanak, az dSs-alakú lófejre emlékezleló bevég-

zódes. anudy néha a/ elltbiekkel kond>inálva is elfordul, de egés/en (300.) egys/erú alak-

jában a leggyakoribb.

Klfordul. bár ritkábban, a torzs joldi és bal oldala von;ddí>/esen is. niiií a ke\ésbbe

mvészies, es/.tergálf forrnák gyérek. {'.VM., 3Í>*2.)

-m NYAlJl TEMETÉSI TÁULA. (38í">)

(Néffyi>zereí> ktssebbitvu.)

MiUt'ii'i'iii lirixö: .1 iii<if/7<ir »«•/> iinirrtiftf I, :VA



f»lfr

ji í- i "i' •

^; ^.
< /«^
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1—2. SÁRVÁSAIi. 3—7. M.-tiYKRÓ-VÁSÁRHEl.Y. (393>

1—2. M.-VM.Ki». :«. K<iR(5sfA. 4 -K. sÁRX \SÁH. Ci92)

V7iIlo/.alo.s ;i IVIs vr2f7.rMl«'-s liili(»áiij;i; rrii(lfs»'ii m-jí)a^ii •••^ ini-rlniii -/••t-lrlf'. al.ikii

vag^y flí^öiiil)()lvilfll. tie Irlifl Iii|k>s liároiiia^^'ú is. |-]r«li'k«"< a/ a/ rn-s/iv rpiill. nagy hili|uui-

IViIe végzödí's. aniiltöl a ncgy ág lováMii (»>i7.lásával Irs/ nyolc aljló. (3*.W--40(».)

\ gomb v«'g/.ílrs i.>í löhl) vállo/.alol iniilat; ncha lV*ny«» loho/ni fmlókiTliM néha
fx'dig kockálV)! Ifgnnihölyflrll nt-gys/iign giMiiltol iniital. il07.)
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MAGYARÓKEREKE. (395)

MAGYAR-VALKÓ. (394)

Gyakoribb ;i osiUaí? végzdés (két [ctrífidcr áthúzásából képzelt idom), amit kockából

faragnak ki oly módon, hogy a kocka szabadon álló lapjain meghúzzák a keresztez

átlókat s az éleket bemetszik mindaddig, míg az átlók felezési pontjait összeköthetik egy

cL'yenessel, mely oly két háromszög közös alapját képezi, amelynek másik két oldalát az

áUók fele része alkotja. K könny teknikai megoldás magyarázza, hogy e disz alkalma-
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1—2. DAMOS. 3—5. ZSOBOK. (398)

M.-lilKAI.. (3!)9)



I
')

I'
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FEJFÁK KS SÍRKÖVKK KÖVETL'TÁN/Ó
A (N.Vr.Y-PF.TF.l). /80B0KI FEJF\

U (40t) W05>

ZÚsa oly fíy.iknri: ^;i/<I.iü leven sík rcliilrlfUlxii, >;ij;'if cs véseti ;ini\ekiiv;il ii;eii luitásos

ílis/.ítés.

I'^rdekesek a lörök síremlékekliez liasoiil<S tiirlcums lejlák (4(»t>— 1).); a iíomhokon

többszörös ví/s/int«'s vonallag-o/.ás van s a t;oml> telejen e^y kisebb ^^omli ni.

l*] iieliány elemnek e^^yinásra építése s vállo/lalasa sokfele kiképzésre átl alkalmat,

niinl a/l képeink iniilatják ; e lulij)án-g^onib-esillají(lis/.nek ketlös-bárnias lialniozásu is

gyakran elöfonlul. A laposabb lejfákon nélia ívekbl összetett prnlilokra is aka«lunk s

lalábink esiipa etíynias alá lielyez«-ll laposabb es magasabb e«.il|}ii,' alakokai is. <le akadunk
eyészeii kiilönos alakwakra is. amelyen esillaL-^itkbul állori forrnak \ annak. (410 -1»»).

A fejfn homlokán sokszor megtaláljuk a már lobbs/or emlitelt református virágvázái

gazdag, színes változatokban. (400)

A fejfa ílis/ítések níérlani vúllozalai a/ iileaajlokr<»| i^merl koros/tasltol >/armaz-

nak. A liondokra felvésik az ídhunyt fof^lalkozásál jelleu)zó szoDizámokal is. u csizma-

dia dikiesét. a/ aes s/rkerei-jét. fiirés/t. ballal, .i foldmíves ekevasát, a i'igáuy liegi'dú-

34*
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H.-HUN'YAD. (tíHi)

vonójál, az asszonyok orsóját, vetéljét s egyéb szimbólumokat; leány nyugszik a sírban,

ha alul nyílott koszorú van a fej fa homlokára vésve. (387)

Az fTosz rendesen két tagozású, szélén fürészes, rovátkos a dísz; c diszílés különben

egyebütt is szokásos, szívesen alkalmazzák ott, ahol egyenes vonalakat kell lágyabbá, vál-

tozatosabbá lenni. Az eresz síkjára kerül legtöbbször a dátum is.

Az eresz alalt kezddik a fejfa törzse s ezen a megható naivsággal logalmazott fel-

írás tipikus rímekbe szedve; hol magát az elhunytat beszéltetik els személyben, hol har-

madik személyé a mondóka, vagy vegyesen.

íme néhány jellemz ÍV)rmája a Kalotaszegen szokásos sírí'elírásoknak:

I



V

í 4
1

N."-í^

.} %

hKJKA, uHAIC<»MA<.«-<; VI. S KNGKM \K KEI.KJTS KOSZORIVAL; KKJKAK tS SIHKOVKK (SZr\N\). (44«.

N

I
C^^y

M IIIK \l . i4<)7i



'\ /'

'in M

\\ \

M. -BIKÁI.. (4ü9)

W^
M.-niKAi,. nio>



r
>

AA.

'e-MW,

1 |l'

i' r

.//Á^ ''

M \<;YAH-VAI.K0. <I1Ii

KURCIHMI. iir^)



'.^^..::.V,

^^^^^v
,-^'^<&^

>m*«^í;ii

T>

,'ilc:i;a:- r^ ,

/

MAGYAR-BIKAL. (413)

Sv..

MA<;VAHí')KEREKi;. ai4)



:^
iá'-

i\ W> í^'^f''fx'

MAGYAH-iJIKAI.. (41.S>

)»<^^Tr

^
'r

*-^ ;':t:

l

I

I

J \K(Sti-:LKK. (416>

Miilunyny buiitö .1 tniii/i/,ir n«p múivtfte I.



274

Mogálj' oh ha

Landó

Tekints e

Gyász

Köre

Kovács Nagy Fe-

Renc

Nyugszik ének

A tövébe

68 évre térje

Dett élete

Poraink nyugosz-

Nak e föld

Üregébe.

RAG KATA

LIN VOLT A

NEVEM KE

LEMEN MÁR

TON VOLT

FÉRJEM

ÖTVENHÉT

ÉVEKET ÉL

TEM A FÖLDI

RÖVID ÉLET

BE MIUTÁN

ÉLTEM KIMULA

TÉTETTEM LE

E sírboltba

1884-IK ÉV

JANUÁR

30-lK NAPJÁRA

SÍRK, INAKTELKÉN. (417)

IT

PORLAD fi;ki:ti:

ANDRÁS SZl L 1838

BA OKTÓBER 14-ÉN .\m 1904- KN
FEBRUÁR K KOVl-.'l

ÖZVEGYE KOVCS
BHU) KIS ANA i;>n:t

TF.

Ilt nyugszik Ambrus
ERZSÉBET élt

Páros ÉLETET 36

ével

Egész ÉLETET élt

68 évet Meghalt
1904

BE

1868

E GYÁSZK FEDEZI DAKO

GYÖRGYÖT VOLT FÖLDI

ÉLETE

11 ÉV BÉKE PORÁRA

DAKÓ JÁNOS TSINÁL

TATTÁ EZ EMLÉKET

SZÍVNA. M18j m.-(;y.-vásáiuii:i.y. (Uí))
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ITT

NYUGSZIK
MÁRK PÉTER
SZÜLETETT 1883-BA

JÚLIUS 11-ÉN MEGHALT
1898 AUGUSZTUS HÓ 12-én

E SHíKÖVET KÉSZÍTET

TÉK SZÜLIK
MEGÁJ Ó HALADÓ
TEKINCS E SIH KÖRE
OLVASD EL KI NYUGSZIK
ENNEK A TÖVÉBE.

Enéma sír hanta
Lal Nyugszik
Bokor János
SzüU't. 1><47 Bi-

Jaii 9 Kn Mfghal
190

Es Ni'jo

Juh.Tsz Kafa Szü
letelt 1852 Be
Május -22 En Meu'

Halt 1898 Ba No 26

Béke PORAIRRA

ITT NYUGSZIK KOVÁCS

VARGA ISTVÁN ÉLT

5() ÉVET A PÁUOSHAV

?0 l\KT ZSIGA KATA

VAI. MEGHALT 18HÍÍ-BEN

ITT Nvr<;sziK

zsi(;a kaia í.lt

MI.<.HALT ^ __ _ __

(Hókor János és Z^iga Kata még él

s majd Ide teroetkesik.)

ZSOBOK. n2<i) M.-tlV.-VA'iVRIIlíl.Y. i*'2\i

ll>TKIT lílN/.tTl.sr SlItkO (KI h-l Klll.ll-I'lln>»

M-f.Y -V \v \|(||M ^ I <fSJi
I 1>1 KTT nisZÍlbM SÍIIkó. I>AKTKI.KK\. «IZI>

a5*
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HÁROMT()LLl'» A FARMOSI TEMETBL
; ZSOBOKÍ FEJFÁK. (425)

DAMOS M.-IíIKAI,. Íl24>



MIT JAI{SZ 1T1 VAN
DOR l'TAS EZ NEM
AZ ÉLK HANEM A
HOLTAK MEZEJE
HANEM MÉG IS

ÁLLJ MEG TEKINCS
EZ EMLÉK SIH KÖHE
MELYET EMELT E(iY

FÉRJ TUDNIILLIK
VIG PÁL

ITT NVl GSZIK AZ
ÚRBAN A MEGHOL
TAK SORÁBAN
ÉLT 63 ÉVET

1896

MEGÁLLJ OH VÁNDOR
TEKLNCS E GYÁSZ KÖ
RE MELYET EMELT
VIG PÁL HÁLÁS
BUZGÓ I NI) l" LATJÁ-
BÓL emlékCl nejé
NLK TRÖS KATA
NAK S ONMAGANJAK
HADD PIHENJÉK
ALMAIKAT CSEN
DESEN A HIDEG
rÓLD ALATT

1881

DAROG. i-iÁ'o

«ZTANA. il2<> -IKKOVtK A DAHOCI TKMLTdUI S. íVJÜi

/SOBOK. (427) HÍIIKÜVI K \ ZM'UtiKI IhMt. luUol.. ^1^,
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A KIS DEDEKE A MEN
NYÉKNEK ORSZÁGA

FERENC KISS ANNA

KI ITT LELÉ NYUGHEL

JET JÉZUSSÁNAK

VÁRJA DICS JVE
TELÉT ÉLETE RÖVID VOLT

EGY ÉS FÉL ÉV VALA

MIDN SZÜLINEK

GYÁSZOKRA

KIMULA

MEGHALT 1870-IK ÉV SZÉP

TEMBER 20-ÁN.

E(jy nemzeti címeres sirkövön

.

Ezem emlékkövet

Alutczai Özv.

Varga Mártonné

Készíttette

Elhunyt hat gyereke

emlékére

Béke Poraikra

1903

június 4-én

FEJFÁK És SÍBKÖVEK ZENTELKÉRÖL. (430)

A sírfelírások betinek rajza korántsem olyan ügyes,

mint ÍJ díszítések faragása; a bctük kezdetlegesek s gyakran,

légi módisan, egymásba vannak helyezve.

A férfi fejfák egy része színes, fleg a gyermekfejfák

gombját szokták kiszínezni s elszeretettel használják az ers
kék, vörös és zöld színeket. Néha váltakozva jelennek meg
e színben a csillagok és gombok, máskor a csillagok bels
síkjai vannak egyenl színnel mázolva, míg a többi részre

egyéb szín kerül; néha csak az éleket színezik.

Említettük, hogy a fej fának és a sírknek élesen elvá-

laszlható karakl(;re van; a kett közt mutatkozó (dtérést a

k megmunkálásának teknikai természete magyarázza; míg
ugyanis a fcjfáknál a fa anyaga, mély bemctszésekkel, vékony

keskeny formákra utal, ksíremlék ilyen megmunkálása ritkább,

inkáljb a gömböly összefügg formák uralkodnak s helyesen,

mert ez kszerbb és idbíróbb. Az a f»arasztmvész érzi a

KOVÁCS GYURI KIS

ANNA TETETETT LE

E sírba korán

MÚLT KI ÉLETE

CSAK HÉT ÉVET ÉL

HETE SZÜLEINEK

NAGY BÁNATOT

HALÁLÁVAL O

KOZOTT MEGHALT

1878 IK ÉV SZKP

TEMBEH 25-ÉN

NYUGODJÖK TESTE A

FÖLDBE LELKE PEDIG

AZ EGEKBE.
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CINTÍ-.KKM IJEJÁRÁS, SZTÁNÁ.N. (131; CINTKHKM BEJÁK\'>, N AtiY-KM'USON. 17&5-HÓI.. (433)

kv\ .iiiya^ karakterében rejl knl(nilisfi,M'l cs iumii uláno/./a érlelem nélkül u fához oly

jól ill csillag, tulipán s gornlxiís/t a kovon is; hármily i;yakori és jellem/ ezeknek

ej^yniásra épiiése. vállozlaltfalása a fejláknál. a ksímnlékekeii nem iiren találunk ilyesmit.

Ahol a né|) ál is vesz, valamit a lejíakról. olt is « lotcljrs. va-kttsaltl> formáhan eselekszi,

meiíinaradván a k mej^munkálliatás ken-tru ln-Iiil. InkiiMi il«'>lunlul. ilt-oll. h(i:,'y a fejfa

uláno/.za a sírkvek formáját és díszét {-i'}?}.

A kfaraj^ lef^inkálth az eresz kiké|»zésén' szorilko/ik, mely a f«'lir;is| mmIí •« folfrjr

keskenyed alakjaival fejezi ki a hevétízdésl. amit külnhzó ívekhl szerkeszl öi>szc.

Taiudsáü^osak a sírkövek pnttiljai. Marokra emlékeztet, remlesen effv tlomlmrii és kél

homorú ívhl összetett \eii/dés képezi maiját az ereszt is. valamivel elre s/okvén a

felírás síkjától. Néha futó díszítés van rajtir. néha ki'tlós tagozású itt is az eresz es az

alsó tarozást a|)r lapos jíonddormák töltik ki (á'^J). \/. oi-esz ive alá kerül a dísz. ki»szorú,

levélfíizér. mértani tormák s e^^yebek. Kz alatt >an a folírásra szánt hely. amit többnyin*

efrész hoss/álian két eiívenl részre oszt o^y fölfelé tulipán \i\i!\ levéllel végzd plasz-

tikus \oii.d. V. ler (dskor esak részben van kitöltve, hely marad, mint a r«»jrák<»n. újnbb

fölírásnak; nem ritka. hof,'y még életében elkészítteti t'u'yik-másik jobb módú ember a slr-

kíivét s neNét is rávéseti, helyet hagyván a halálozás dátumának. l"t»slik. színezik a sír-

kövekel is, erteljes tiszta színekkel, ."^ajnos. a városi lucatnuinka hatása, éppen a sírkövek

lévén, meglátszik már a lemetber> is. Hnipire hatás, barokk hatás latszik ill-oll ; af

inaklelki sírköveken leggazdagabb a tagolás.



280

A fejfákra három ágú aengem ne felejts))-nek is nevezett bokrétát illesztenek, télen

pedig fehér tollbokrétát libeg szakgdiszszel ; legény sírokon, sok helyt kedvesük kendje

lobog a fejfa mellett magas lécre szegezve, átlyuggatva a gyász jeléül. (383., 388., 408..

4?5.) Eredeti a koszorút helyettesít három ágú fa, a villa, amelyet a sírlábához szúrnak

le vao-v a gombfa hegyébe tznek; leány síron a fej fát a leány kedves fejkeszkenjével

lakarj'álv le. (387.)

A temet eltt, kivált ha templomudvaron van a temet, szép kapu áll, így Sztánán

(431) s Nagy-Kapuson (43-2.). Ez utóbbi igen régi (1755-bl) jól megmaradt fakapu, szép

és eredeti rajta a csigagombból kiinduló ág s az ágon a levelek és a tulipán.

'^*f

"'i.Wlp^W

JEGENYE HATARA.
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42. Kele^d falu.
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B. -hunyadi hajadonok teniplomozás után

gyócsfersinghen, páriával.

Fzós váll íKalola-Szt. -Király).

Nyár»»z<>.

({.-hunyadi s lyemvarrásu, mejjr»' \:ilo.

r.sipkés uiejjre\ Illók Bán(Ty-llunyadr<'il és

ZenlcIkénM.

BáníTy-hunyuili z>ddM>lyeiii varráKÚ pir*>s

csizma.
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78. A damosi templom patyolatkendi (XVJI.

század).

78. A nyárszói templom.

78. A sztánai templom.

79. Az új templom, Kis-Petriben.

79. Az új templom, Jákó-Telkén.

79. Kereszt-tipus a katholikus Jegenyén.

80. A jegenyei katholikus templom.

80. A damosi templom.

80. Festett kar- és menyezettáblák a kis-

petrii régi templomból.

81. 82. A kis-petrii régi templom fölszere-

lésének maradványai.

82. Pad a kis-petrii templomból.

83. A krsfi magyar templom részletei.

84. A körösfi cinterem bejárása.

84. A körösfi templom.
8.'». A köröslói templom tornya.

Lap

86. A meregyói oláh templom magyar diszi-

tés<>.

89. Jákó-Telke faluból.

90, 91. Ácsmunkák.
92. A kalotaszegi csr tipusa.

93. Zsobok faluból.

93. A boronás faházak építésének módja.
94. Tamás Péter Bolha épül háza, Magyaró-

Kerekén.

94. Szilvaaszaló Damoson.
95. A kemence padkáján, B.-Hunyadon.
95. Csorgó a forrás fölött, Makón,
95. B.-Hunyadon.

96. A kemence padkáján, bonya (nagyanya)
az unokájával (B.-Hunyad).

96. Pihenés (B.-Hunyad).

97. Vince Ferk háza, Damoson.
97. A ketesdi tiszteletes csrje s kútja.

97. Tornácos ház, Damoson.
98. Lrinc Pál házatelke, Magyar-Valkón.
99. A legrégibb ház, Sárvásáron.

99. Néhai Bálint Están elhagyott háza s csre,
Damoson.

100. Kolozsi István házatelke Ketesden, 1842-

bl.

100. Az Öreg Miklós Kata háza, <(pár száz

éves, amióta a falu álb), Magyaró-Ke-

rekén.

100. Daróc faluból.

101. Vízlevezet egy daróci kkerítésen.

101. Kkerítés Albert Márton Patac háza eltt.

Körösfn.
101. Korpos Márton Róka kkerítése, Zsobo-

kon.

102. Bálint Kelemen házatelke, Magyar-Val-

kón.

103. Vince György Ebes kupszegezett utca-

ajtaja és kerítése, Damoson.
103. Csupos utcaajtó, leveles kapu és deszka-

kerítés, Magyar-Valkón.

104. Bálint Bandikó András házatell^e, Magyar-

Valkón.

105. Marcikó Gyuri telkérl, Magyar-Valkón.

105. Uj ház, Ketesden.

105. A ház (szoba) berendezése, Kalotaszegen.

106. Megsokasodott «csalárd)) (család) és Bo-

kor István háza, B.-Hunyadon.

106. Bálint Palkó Pál háza, Zentelkén.

106. Balázs Gyárfás «kháza)), Bácsott.

107. Bogártelke falu.

107. Három család háza («trunkus teleka),

B.-Hunyadon.

108. Lrinc Pál házatelkérl, Magyar-Valkón.

109. Sztána faluból.
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109.

110.

110.

111.

111.

112.

112.

112.

113.

113.

113.

114.

111.

114.

114.

115.

IIG.

ik;.

11 1;.

IIG.

116.

1
1('>.

JKi.

IIG.

I IC).

117.

117.

117.

118.

118.

119.

ll'.*.

1-20.

120.

120.

121.

121.

A kalotaszegi «kirakott) udvar tipusa

íB.-Hunyad).

Hégi ház udvara, .Magyaró-Kerekén.

I^dvar B.-Hunyadon.

A legrégibb csr s udvar Míiiryarú-Kf-

lekén, Péter Pál Palkó portája.

Daróci udvar.

Bogárfclki udvar.

Hégi udvar, H.-Hunyadou.
Félszer (ujabb módi), Zentolkéii.

Tyúkól a ház végiben. Nagy-Almáson.
Bogártelke faluból.

Hinces kútágas és tyúkól Nyárszón.

Kiry gyer-vásárhelyi udvaron.

Nyári konvha, Sárvásároft.

Himes és galaml)duros kútágas, .Magvar-

Valkón.

Tulipános kútágas, Darócon.

Péler Hosszú Pista szélnuitatója, Magyaró-
Kerekén.

\'izmerö sajtár, (Nyárszó).

Vaskilincsck Tamás János zsidó házán,

.Magyaró-Kerekén.

fcllrondotf zár rugóját helyeltesit kész-

ség, Szlánán.

Kilinrskészség, rugóval, etry n.iL'y-alniási

szobaajtóii.

Nyárszói olaj tó.

Szérsepr nyii-fából, Kis-P<'triben.

Kacattartó a házvégiben, Magyar-Bi ka loti.

Nagyalmási vályú (afogás'>).

Nyárszói cgéríogó.

Berec Bandi .Márton önmköd ajtó

« bak ászt ó')-ja, Szlánán.

Tasnádi István TuKtgdi kilitifskészsége

a pincén, Kis-Pelriben.

.Mbcrt János Jankó új háza, Bfigárlelkén.

Péler .\ndrás Paszuhi, égett endM-r új

háza, '.lakótelke).

l j ház Darócon.

Korpos (iyörgy Pál háza, Köróslón.

Nagyalmási új ház.

Kis l.örine ezerníestcr háza, Ketcsden.

(iáspár István, dar«»ri IVtldniives, mnga-

éjiitelt háza.

("lalanibos tornáé Jegenyén, alatta a pince.

.Márton András kurátor házn, Damoson.

Málé János Jánoska harattgozó régi módi

háza, Ketesden.

Ujabb ház, eresz alá épilelt uteaajti'»val,

Makón.

Kovács János háza Bogártelkén, fóslötl és

tigurálisan himes utcaajlóval és kapu-

val.

Lap

122. Tornác- szeg»;llet rölíalazott karfával.

Vistán.

122. Eresz- és karfa-részletek Bácsolt; rácsos

ablak, Jákólelkén.

123. Gyurka János házaeh-jeZsobokon ; külön-

böz karfák, maga a földmives gazda

csinálta.

123. Péter János háza Magyar-Valkón, csi-

nosan állított utcaajtóval.

123. Kalló Bandiék tornác oszlopa tulipános

vágással, .Magyar-Gyergyóvásárhclyl.

123. .V kurátor házatornáca M.-Valkón; más
házból való cserény (rácsos ajtó) és

karfa, .Magyar-Valkón.

121. Ilázrészlelek Magyar-N'alkóról.

124. Hoszú János há/a, Szlánán.

120. Tornác szegellel, Dan'i. on

12."). Tornác, Szucsákon.

125. Tornác, Bácsott.

126. .Magyar-gyerniítnostori tornác.

127. Kis-Peiri faluból.

127. Sztánai házrés/letek.

128. Nagy-Pelri faluból.

12K. Báiint Palkó Pál háza, Zentelkén.

128. Kántor háza .Magyar-Valkón, utc;i felé

e>-ö tornáccal.

12S. Bégi kúrja, .Mne:yar-Gyerómon<»sloron.

128. Ágoston Marci János háza, kó ulcaajlfi-

val, Szlánán.

129. LTcaajló kbl és tölgyfából, Zsobokon.

129. Kgy vistai utcaajló.

130. Naffy-almási, zsoboki és kctesdi fedél-

dis/ilések.

131. Ilázhondoka.

132. Kedéldiszek .Magyaró-Kerekén, Zsobokon
és Kelesden.

|:<2. Házvégdiszek B.-FIunyadon.

133. B.-hunyadi és zsoboki tornác-(li>/ilí*'sek.

ni. B. -hunyadi, ketesdi, zsolioki és mairyaró-

k ere kei lécv/.ci;élyek.

13.'.. 136. ilázcsupok (B.-llunyad, Zsobok, .Ma-

gynró -Kereke és Nyárszó).

136. Balázs .Márton bálványfája, Sárvásárotl.

136. ('serény (pitvar rácsí>s ajtaja).

13ri. ('serény .\nlal János magynr-biknii

konyhaajlaján.

137. .Vblakrácsok.

137. Vilyiló bejárás, .Ma:/y]ir- Bikaion.

13S. Paraszt end>er kapurajzn.

I3><. Kis Lrinc ezermester tilccaajtaja, K«"les-

den.

138. I'arnosi utcaajló nagy-pelrii rainlára.

138. Utcaajló 1822-ból. NyársZun.

138. Ualázb Júzftof utcaajlaja, Jegenyén.
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139. Kovács István Gyurka utcaajtaja, Sár-^

vásárolt.

139. Mihály András Pál régi utcaajlaja, Kö-

rösfn.

139. Kis-Kapus faluból.

140. Nagy-Kapus faluból.

140. Kulcsár Mái'ton utcaajtaja, Magyaró-

Kerekén.

140. Bálint János százesztends utcaajtaja,

Sztánán.

141. Bálint András Andris utcaajtaja, Kalota-

Szent-Királyt.

141. Szénási István utcaajtaja, Zsobokon.

141. Antal István utcaajlaja. Körösfn.

141. Antal György utcaajtaja. Körösfn.

142. Jakab Márton Gazsi utcaajtaja. Darócon.

142. BáníTy-hunyadi utcaajtó.

142. Bódizs István égett ember utcaajtaja,

Jákótelkén.

142. Kis Márton Rúzsa utcaajtaja, Zsobokon.

143. Nagy-almási utcaajtó.

143. A Ketesden ismétld utcaajtó tipus,

domború faragással.

144. Makói és magyar-valkói utcaajtók.

144. A sárvásári tanitó utcaajtaja.

144. Kador Pál András utcaajtaja, Magyar-

Bikaion.

144. Az oláh templom bejárása, Nagy-Petri-

ben.

145. Pál János Mihók utcaajlaja, a szabad-

ságharc idejébl, Zsobokon.

145. Kovács János utcaajtaja kbl, Zsobokon.

145. Tamás Márton utcaajtaja és kapuzábéja,

Nagy-Kapuson.

145. Imre András Bódis, jákótelki égett em-

ber, kapuzábéjának maradványa 1848-

ból.

146. Sárvásári utcaajtó.

146. Oláh (Togyerics Simon) ház ulcaajtaja

és leveles kapuja, Damoson.

146. Borbély György Kefe utcaajtaja, Nagy-

Almáson.

146. Kocsár Andris utcaajtaja, M.-Gyer-
Vásárhelyt.

146. Nagyszilágyi Kis János Bandi utcaajtaja.

Bogártelkén.

146. Sinkó János utcaajlaja, .M.-(iyermonos-

toron.

147. i:iekí-s Kálmán utcaajlaja, Bogárleikén.

147. Galanibdúcos ulcaajtó, Zsobokon.

147. Szilágyi Márton utcaajtaja, Nagy-Kapu-
son.

147. F.eveles kaj)u és ulcaajtó, Ketesden.

147. Níigy-almási ulcaajtó tipus.

Lap

148, 149, 150. Gombok leveles kapukról Ma-

gyaró-Kereken, Zsobokon és Bánffy-

Hunyadon.

151. Kis-Petribe tévedt székely kapu.

151. Magyar-Valkó faluból.

151. 152. Nyárszói festett diszitésü padláda

és asztal.

152. Festett diszitésü nyárszói szegletpad.

152. Festett diszitésü nyárszói fali tékák és

egy szeglettéka.

153. Festett diszitésü fogas és tálas, Nyárszóról

153. Kis logasok, (Nyárszó).

154. Kis tükör, Damosról.

154. Festett díszítés bölcs; menyezetgeren-

dára akasztott polc, «bakasztó)) ; karos-

székek és két guzsalyos szék (Nyárszó).

155. Hímes székek támlái és ülkéi, (Körösf).

156. Magyar bikali hímes bölcs.

156. Vince Ferke János hímes ((ágyf))-je, Da-

moson.

156. Csukó szék, M. -Bikáiról.

156. Hímes kalotaszegi ágyfk.

i57. Tulipános láda oldalának díszítése, Zso-

bokról.

158. Nyárszói festett díszítés ládák.

158. Régi föstött díszítés ládák, (B.-Hunyad,

Körösf).

159. Körösfi székek.

159. Székek.

159. Daróci feslett díszítés szék. Kis János

malmosnál.

160. Zsoboki szék- és padhátak.

161. Padok.

161. Fabojtos asztal, Darócon.

161. Kis Lrinc ezermester pohárszéke, Ke-

tesden.

162. Asztal, Körösfrl.

162. Péter János Vigyáz cvkamarás asztal ')-a,

M.-Valkón.

162. Kamarás-asztal M.-Gyermonostorról.

162. Sótartók M. -Bikáiról s N.-Almásról, vizes

kártya, Magyaró-Kerekérl.

163. Vizpadok.

164. Fali téka, Köi'ösfrl.

165. Lukács István Berkó «öveges»-e. Zen-

telkén.

165. Festett díszítés eszegellet téka», Ketes-

den.

165. Vince Peti Jánosné ((kasztenw-je, Magyar-

Valkón.

165. Kalotaszegi hímes kis székek.

166. Míhállz Ákos, magyar-valkói tiszteletes

tékájának s ládájának föstött díszí-

tései ; régi példák után föstötte maga.
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Lap

167.

167.

168.

168.

169.

170.

171.

171.

172,

174.

175.

176.

177.

178.

179.

18().

181,

183

186.

187.

188

l'.l-2.

193.

191.

194.

194.

194.

194.

194.

194.

I'^gy daróci liinics ládikó ; i'gy nyárszói

föslött diszités régi ládikó : tnodtMii

lai-agású ládikó és fáira.

Nagy-.\lmás.

Rábony falu.

Inaklelek falu utcája.

Kalánlartók.

Nyárszói liaharó ft-nygalyhól. — llimo
járftmszeg, Nagy-Almásról. Hiim-s

oslornyclek, Damosról. — Csüll, söllö,

Ji'gciiyérl. — Sófartók, Nyárszóról. —
Kilincskészség, Nagy-Almásról. — (iyiij-

tótartó, Darócról.— Iskalulya, Nyárszó-

ról. — Vaskilincs, Sárvásárról. — Kis

fiók, Magyar-Bikalról.

Nyárszói és kalotaszegi gyujlótartó.

Csizmatakaritó a jfgcnyei tenjplom clöU.

173. Gyortyalarlók és kinrsi-s szuszék.

Ilimes tekf-rk.

Himes esztováta (szövszék). Körösfrl.
Cs. — Vetél. — Vászoiifoszit. - Négy
nyst csiga.— Feszít az eszt<»válán.

—

A csiga alkalmazása az esztovátán. —
Láltitó az esztovátán, (H.-Hnnyad).

Kalolasz»'gi himes vá^zoiileszilok.

Kalotaszegi himes vetlék.

Orsótartók és terit.

Tre faluból.

182. Kalotaszegi himes sulykok.

- 185. Himes kapatisztitók.

I.apuka (kézi mángorló), M.-N'alkónd.

\'ista faluból.

191. Zsoboki, bogárlelki, daróci s egyéb
kalotaszegi karikók (alabástrom, ólom

és fa).

(limes mogyorótörk (Körö-sf, Kelcsd,

.\lákó, Nyár>z<')). (".>avarrajár<'t dió-

tör (Kelcsd). — .\lma|iotyoló (Ki>-

Petri).

Zsótárlogók, (Kis-I*etri). Karikaönl
miidák, (Z^(d>ok).— Faragó bicska, (H.-

llunyad). (firkálom. ( M.-Gyermonos-
tor;. — Fürész, (H.-llunyad). Kanta-

hordó, (R.-llunyad).

It. -hunyadi talyíga.

Ilimes fejsze.

.Makói szekéroldal- vasalás.

cl.yukas-fao, isirkeilaló.

Rivaly szekérre vali) saraulya, ablml a/

idbl, amikor még vasút nem járt ;

Miklós .Márlonnál, Nyárszón.

Ilimes készség. Hímes járomf.
Ilinjes korsilnjtorja, dí-IhiuNadról),

Járom, B.-Hunyadról.

Lap

195.

195.

196.

197.

197.

19S.

19;».

2(X).

20í».

2<M».

•2(t|.

•J02.

•2(r2.

•202.

203.

•204.

•20."..

205.

205.

•20f>.

206.

207.

207.

•208.

20«.

209.

209.

211.

212.

212.

•213.

214.

214.

211.

214.

.Méra falu.

-V szekér.

Kaszaktarl<).Köröí«frl ég.Jegrnyéról.—
Damosí járom. Ilimes kaszanyciek
Magyar-nyervásárhelyról.

Füstöli és hinn's jáiniok, Hámosról.
Ilimes i;er»'blyf, <l\erómr»no-<liirról.

Kalotaszegi hímes holmi.

Himes slrázsabot, guzsaly, csép és vrl-
karó, (I)amos, Körösf).

hamosi strázsa a strázsabotlal

Topó és az inasa, H. -Hunvadon.
Topóné a sörmény nnllcll, H.-Hunyadon.
Fölilmives és pásztor ivókészség.

Szarkalábas, kís-babós, nagy-babós, ko-
szorús, buzafs, tulipántos, súnyoro>.

díszítés edény, R.-Hunyadról.
M. -hunyadi új edények.

.\ fazekas szerszámai.

B.-hunyadi új tálak.

Hoiry készül a fazék ?

.Vgyagtaposás. — Agyag^erszék a butyó-
kával. — Agyagterités. Agyagrögö-
zés. - A fazekas-korong. Kget
kemence.

Hégi kalotaszegi eílények, ^Sárvásár,

.Nyárszó).

H.-hunya<li új e<lény.

Kancsók a muIt század közepérl, (Nyár-
szó).

Szucsák faluból.

.Méra faluból.

H. -hunyadi vfélykulacs.

H. -hunyadi lojástartó.

209. "Gyri kancsók* díszítése .M.-Hikal-

ról. n.-Hun\adrl és .Matrvaró-Kereké-
rl.

Kacsó diszílések a mull szá/ad elejérl.

Tányérok a múlt század elejérl. (MánfTy-

Hunyad).

K:incs.» diszílések M.-I(íkal. Zsobok), a

mull század közepérl.
\Iaí.'yar<»kerekeí kancsók a múlt század
ilcjéil.

Makó faluból.

Magyarókereke faluból.

Kalolaszeyri kemence.
Lukács Márlnii faragó kál_\hacseuípéje,

K.-Hiinyadon.

Kis l.rinc ezermester kályhncsoinpéi,

Kelcsdi'n.

Kályhac>ení|K«, Kís-I'elribl.

iiálint János kátyhacocmpéje. S/tárián.

Kályhacsempc. Hogárlcl kérl.
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Lap

215,

217.

218.

219.

220.

221.

221.

221.

221.

222.

223,

224-

231.

232.

235.

240,

247.

250.

251.

252.

255.

256.

256.

256.

257,

274

279

280

216. Kályhacsempék Gyermonostoron,

M.-Valkón, Makón és Inatelkén.

Bács faluból.

Kenderáztatók. Kendertörés. — Ken-

dertör (Nyárszó). - Kendertiló íKe-

tesd). — Tilolás.

Tiloló asszonyok Körösfn.

Tilolás. - t(Fü» összefogás. — Ecselés. —
Hehelés. — Foaás a guzsalyról fonó-

kerékre. - MofoUálás. - Fonás gu-

zsalyon.

Hehelö asszony egy ^dü» kenderrel, Ma-

gyar-Bikaion.

Kendertépés, Körösln.

Fonókerék s guzsaly, (M.-Bikal).

Guzsalylonás orsóval. Körösfn.

Csüllés a vetkaróról. ^ Vetkaró. —
Varrás. — Tekerés. — Az esztováta

mellett, (B.-Hunyad).

230, 246. Egeres faluból.

-229. Írás.

Szálánvarrott, szedettes.

Írás után varrott, Jákótelkérl.

Régi kalotaszegi csomózott receminták.

242, 244. Írás után varrott minták.

Szálánvarrott (szedettes; minták.

Régi kalotaszegi «vagdalásos» minták.

Régi s ujabb kalotaszegi «vagdalásos))

minták.

Pókos kötés (Bogártelke).

258-273, 276. Fejfák.

A sztánai temet.

Ravatal Nyárszón.

Az inaktelki temet.

B.-hunyadi temetési tábla.

-275, 277—278. Sírkövek.

. Cinterem bejárás, Sztánán és Nagy-Ka-

puson.

. Jegenye határa.

Külön mellékletek.

16—17. Vasárnap délután, Körösfn. I. tábla.

24—25. Nagyanyó varrása, (Nyárszó). II. tb.

38—39. A kemence padkán, Magyarókerekén.

Kender tilolás, Nyárszón. 111. tb.

46 47. Kalotaszegi menyasszony. IV. tb.

{'K t9. Kalotaszegi ni és férfi viselet (Kö-

Lap

rösf, B.-Hunyad,Magyarókereke,Mákó.

V. tb. a., V. tb. b.

52—53. Kalotaszegi köténysarkok s a vistai

nyakkend. VI. tb.

54—55. Kalotaszegi ni viselet s a párta (Kö-

rösf, M.-Gy.-Monostor, B.-Hunyad.)

VII. tb. a., VII. tb. b.

56—.57. Kalotaszegi dulandlék. VIII. tb. a.,

Vili. tb. b.

60—61. Kalotaszegi kozsókok és mejjrevalók.

IX. tb. a., IX. tb. b.

64-65. A magyar-valkói templom. X. tb.

74—75. A magyar-bikali templom menyezete.

XI. tb.

80—81. Templomozás, Körösfn. XII. tb.

88—89. Nyárszói szobarészlet. XIII. tb. a.

88—89. Nyárszói ház. XIII. tb. b.

128—129. Kalotaszegi utcaajtók, Damosról,

Zsobokról, egy kapuzábé Nyárszón, s

egy székelyes kapu Magyar-Valkón.

XIV. tb.

1.56—1.57. Festett diszités szék. Mákóról,

Magyar-Bikalról és Vistáról, fonókerék,

Mákóról. XV. tb. a.

|56— 157. Festett diszités kanáltartó. Mákó-

ról, fogas, Mákóról és Magyar-Bikalról,

szék, Magyar-Gyer-Monostorról és Mó-

rából. XV. tb. b.

156—157. Festett diszités falitéka, Bánffy-

Hunyadról ; «öveges». Mákóról és Ma-

gyarókerekérl ; láda, B. -Hányadról.

XV. tb. c.

166—167. Festett diszités polc, Magyar-

Gyer-Vásárhelyrl ; láda, B.-Hunyad-

ról, Sárvásárról ; «öveges)), Mákóról.

XVI. tb. a.

166—167. Festett diszités kis székek. Nyár-

szóról. — Himes és festett sulyok. Kö-

rösfrl. XVI. tb. b.

166—167. Damosi festett diszités jármok. —
Festett diszités kis szék Magyar-Gyer-

Monostorról. XVI. tb. c.

186—187. Zsoboki karikók.

208—209. Régi edények Kalotaszegrl. XVII.

tb. a., XVII. tb. b.

•2.-,0—251. Darázsolás. XVIII. tb.

252—253. Tizennyolc (I—XVIII.) tábla kalota-

szegi varrottas.

254—255. Kalotaszegi temet. XIX. tb.
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