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A GERE.NCE VIDÉKE. (1>

... A bakonyhfli apáLsái; loionysisakja leni a völgyben, niög^öUe az ós apátsági

kert százados fenyfái s körül a vadrefíényes vidék, a régi hegyhajlások, a régi erdség —
és a régi rsönd, az a magasztos, lélckhékít rsünd.

A Somhegy alatt hallottuk elször az apátság harangja szavát. Csodálatos meg-
hatottság vett ert rajtunk. Hogy megdöbbenhettek a pogány bujdosók, Koppány vitézei,

amikor elszíir kondult itt harang és szava utánuk talált a rengetegben ! . . . Mi szól így
le a dugdosott [)ogány oltárokra az ei'dözúgásból, micsoda Isten, akinek hangja olyan

ers mint a mennydörgés és mégis olyan panaszosan szelid, olyan segít és hívó, hogy
bújik elle, aki engedelmeskedni nem tud vagy nem akar?. . .

Hányszor eszünkbe jutnak a szömörkei völgyben pogány seink ! Amikor a harangszó

utánuk talál a vadonban, szinte látjuk ket, amint suvadnak be a Holomány srségébe
vagy a Hegyeskö bozótjába s marad elhagyatva, pislákolva, gubbasztó füstjével a szikla-

törmelékbl sebtiben összehordott áldozati oltár. Ks amikor elhallgat a harangszó — és

megint a szz si csönd, amelyben Günter atya és a mi szentünk, Gellért barátkozott az

örökkévalósággal.

Mert az harangja kondult itt meg elször, — állítólag Szent István királyunk

sógora, Gizella királynénk bátyja — türingeni Günteré.

Tékozló úrfi volt, jókedv, kicsapongó királyfi, amígncm megrendüle lelkében, bánni

kezdé múltját s biztosítani igyekvék lelkének jövendjéts.

A háborgó, meghasonlott lélek örök orvosa az erd. Csak az elvonulás formája volt

ídikor kalandosabb. Ma is úgy csinálunk. Günter a Bakony mentén érkezett az els
magyar király udvarába s az atyai uralkodó alamizsna-osztogatója lett. Nem fukarkodott.

Adott olyan bven a zarándokoknak, szk()lk(idknek, özvegyeknek, árváknak, kolostorok-

nak, egyházaknak, liof^y hamarosan kiiirüll a kincstár (camera regis sub manu sua

posita . . . brevi fiiit exinanita). Gyakran rándult ki a királlyal Veszprémbl, Fejérvárról,

Panrionlialiiiár('il s a Bakony csíindjét mindjobban megszerette : ö kérte uralkodó sógorát,

építt(;lue kolostort a Bakony belében, a szépséges Gerence völgyében, hogy ott elvonulva,

alstennel társaloghasson)).

Az ezredik esztend tizennyolcadik éve táján kondult a rengetegben az els harangszó s

ide a vadonba ti'lepedidt a könyörülel, az irgalmasság, a pogányhóditó szelídség és fele-

baráti szeretet.
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Lándzsa, kard nem is igen birl volna a magyarokkal. Harangszóra szelidültek a

magányos kis kolostor egyszer falai alá.

Zord id voll az még. A lázadó Koppány négyfelé hasítva se tágított : hívei konokul

bujdostak szerte Somogyból a bakonyi Koppány (Cuppan) vidékére; itt áldoztak az ormokon,

a Gerence rejtekeiben, a Szömörke bujásos völgyében. Es itt telepedtek meg, a szeretet

fegyvereivel, bátor papok akkoriban már, amikor még nyitott, sík helyen is HadúiTa

esküdtek még szerte az országban.

Egy öreg besenyi fember, Tonmzoba (a Tomaj-nemzetség se, a losonci Bánffyak

eleje) szörny halált szenvedett pogány hitéért; még Taksony fejedelem idejében ütötte föl

sátrait a tiszaabádi révnél s egész István király idejéig kormányozá nemét.
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VESZPRÉM, ZALA, SOMOGY ES TOLNAMKGYE. (2)

(A felkutatott terület térképe, i
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((Mikoron a boldog István király hirdette az élet igéit — írja Anonymus — és keresz-

telte a magyarokat, Tomuzoba, mint hitében hiú, nem akart keresztény lenni és feleségével

élve eltemettetett az abádi révnél, mert nem kiváná, bogy ö és felesége Krisztussal örökké

éljenek». István királyunk nem riadt vissza az ei-öszaktól a femberekkel szemben, de

ugyanakkor a nép kincsévé is akarta tenni a kereszténységet. Szereteti és szeretni taní-

tott ö is, nem mint azidben Vladimír nagyfejedelem, aki Kiev népét ostorral kergeté a

Dnyeper vizébe s jeladásra ((az országnagyok nyakig, mások mellig buktak a vízbe, a fiúk

közel a parthoz állottak a vízben s a papok tutajokról olvasták föl a keresztel imákat,

maga Vladimír pedig a szárazon, a parton térdreborulva köszönte meg Isten kegyét».

Igen, a mi királyunk liatalmasan szeretett s csupa jóság azok a legendák is, melyek

ehhez az srengeteghez fzdnek.
A király ((sürgette a lomhákat, kedvelte a buzgókat; fundációiban rendele papjainak

jószágokat, udvarokat, cselédséget és jövedelmet)). Az apátság cselédsége: Sár ispán. Fancsal

udvari ispán; Mahal, János, Budusa, Lrinc; Uros a biró, Samudi, Luta, Keta, Taluta,



.Iank;i, HikKmii iidvariiokok, akiknek fejéi. Sár is(iáii híiiileléslMil leriyii'alá; Nofjus, \osincs,

Nánása, Szakán, Válen, Desee (iJezsö), La\a. l'éla, liedláili, Kasodi, Zaf,'or(Ji, Csúnya, Kunéi,

(Incnii, /.ani és Bagót az apálsáf^ soszállilni; liolka a |i<)i-()s/,l().

Az ideíicnböl érkiv.etl, |)n|i Iiainaiusan iiozzátanidl ilt a niafíyar szóhoz s apránkint

kciídt atya a kolostorba a niai;\arsái4 sui-áhól is, akik kissé, valé)színrilcg, hevesebbek

salának, iniiü leüzeni bajor testvéreik, acélosabb és hirtelenebb talán az öklük is, mely
oly kis ideje kulesolódott iiiiái-a; areukat se ii;en tartliatlák oda balrul, ha a jobbat ütés

érte . . . Azonlían a nép, l)ái' (dij idtctésü vala, biizíió lélekkel liallyaüa ilket)), holott még
az igricek Árpádot, Bulcsnt, Botondot dicsítik terített asztal mellett s az úr is inkább

kedveié a délceg paripát, mint a szelid alázatosságot, az önmegtagadást kívánó keresztet.

Hát még az irdatlan Bakonyban!

Ott térítettek. Kereszteltek a Gerence vízében, ahová most a szijácsot veti a vella-

faragó s terjedi a magyar ige, amit magyarjaink, Priseillianns, Donatus, is hirdettek.

Csak a jóság, csak a szelídség halalma;

És maga a mennyei jóság, ö is itt szeliditetle a vadont: Gellért.
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BAKONYBEL. i3)

Itl rcmeléskedelt Bakonybélben, itt szerelte is a csüntlót hét esztendeig, élve tudásnak

és ízenüéldésnek úgy, hogy jósága meghatotta az serd állatjait is, aelötte békén legelt

a farkas együtt a szarvas borjával)).

Birl könnyen még az embei'rel is. k. jóságai Mert csak így lehetett akkor, ma se

egyébként. És ma is így dolgoznak itt a bakonybéli atyák.

Gellért, a velencei születés bencés perjel, Isztria félszigetén találkozott barátjával.

Rasinával, a szentmárloni klasli-om apátjával. Éppen a Szentfidre késziílt, ahol jámbor

apja is [temetve volt; az ai)át marasztotta, ((mert ha a tengeren ér hajótörés, minden

tudományoddal együtt elmerülsz, meri nem vagy te Jónás próféta, hogy három napokig

megmaradjál a cethal gyomrában. Kövessed le az apostolok példáját. Eredj és indulj a

magyarok országába, szabadítsad meg a gonosz szellemek birlokálian lé\ lelkeket)), (iellért

így cselekedett. Átment Zárába s sélelmét és könyveit szamarakra rakva, tovább'mcnt

Keletnek, egy vezetvel ». Pécseit megpihent Maurus püspöknél és marasztotta t Anasztázius,

a pécsváradi apát is; megnyerte dkilün deákságávab István király barátságát s a király

rábizta Imre fia nevelését.

Azután vonult a Bakonyl)a, a béli kolostorba, lU'23-ban.

A hely ugyanaz ma is, mini akkor.
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BAKONYBÉLI HATÁR. (4)

A völg-y (270 méter mag-asan) s körül: a Kröshcííy, a TönköHis, még' közelebb a

Küeshegy, a Kis- és a Na^ygátheyy, a Somhegy, a Fekete Séd vize, a szentgáli erdk és

a Gerence. A völgyben az egyszer kis fakolostor.

Gellért még innen is magányosabb helyre járt ki elmélkedni: a mai Bnroslyánkút mellé.

Magasztos hely az ma is. Erdötemplom. A minap, hogy egy si biikkut kivágtak, a

jelenlegi apát, az áldott lelk Francsics Norbert, szinte megkönyezte. Olt a Szentkút.

Az írás szerint, hajdan «az apátság templomából az angyalok éjjelenkint, elragadó égi

hangokon zengedezvén az Úr dicsítésére zsolozsmáikat, látogatták e szent helyet, hol a

patakocska szüntelen gyönge moraja Isten szellemétl állengedezett ezredéves bükkök loml)-

jainak siisogásával olvad összes.

Itt mondogatta tollba könyveit a negyvennapi böjt idején s mintán együtt zengte

társaival a zsoltárokat az Úr dicsítésére, együtt is dolgozott vélük: erdöirtásban, fahor-

dásban vala segítségükre a király fiának magisztere. Amikor egy fanyalábot vitt haza az

apátságba, ajtaja eltt talált egy vergd farkast; a sebzett állatnak ajtót nyitott, bebocsátá,

a farkas jiedig lába elé feküdt és el nem mozdult, amíg sebeit be nem kötözé; és ettl

fogvást nála tanyázott a farkas is, liarátságban a kis szarvassal, úgy, hogy együtt jártak ki

a kapun legelre.

Innen hivatott el, Ajtony (Achtum) legyzetése után a marosvári, már azután csanádi

püspöki székbe; útjához — Bakonybéltöl Csanádig — fzdik az önálló magyar nép-

zenének legels történeti emléke.

Innen vivé tanítótársakul magával Ulrikot és Valtert, a két bencés atyát. Az úton wezen

vidéknek erds részében, mely a sertések tartására szolgált, egy jószág (tanya) feküdt.

melyben délre megszálla. Ott azután, éjféltájt, hallá a malomkövek zúgását, amelyeket

egyébként nem vett vala észre. Csudál-

kozék, hogy az mi légyen? Legottan egy

némber, aki a malmot hajtolta, énekelni

kezde. A püspök pedig, elámulva, odaszól

Valternek: «Hallod-e, Valter, miképpen szól

a magyarok dudája?)) — és mindketten

mosolyogtak ez éneklésen. Csak ez az egy

némber forgatta a malmot, dalolása pedig

magasra fölment. A püspök, aki ezalatt

lefeküdt az ágyba, még mindig mosolyogva,

odaszól: «Valter, magyaráznád meg nékem,

micsoda dallamú éneklés ez (quis istius METSZ A BAKONYBAN". (51



inclodiac cantiis sil), mely szciil olvas-

iiiiinyi)nial alil)aliat;yiu kényszerít ?»

Feleli amaz: «A daliiaU xálluzata az

(isla iiiii(kilatii) cariiiinis csl); a n
pcdit;, aki dalul, szoiiíálója annak a i;az-

dának, akinél szállva vagyunk s urának

búzáját ürli olyan iflhen, amikor c

í"ol(l()n más rlmalmot IV-ltaláini nem
lehelnc». Mii-e a püspök: «Mosterséííe-

sen jár, avai;y munkálásra ?» Mondja
Valter: aMesterséiíie is, erfeszítésre

is; nem iufás barom vontatja, de ama
némber forgatja körül kezével)). a.Mely

bámulatos dolog— mondja a püspök—
miképpen veszdik az emberi nem !

Ám, boldog- ez a némber, aki másnak
hatalma alatt, mégis ilv vidám kedv AZ SERD NYOMA BAKONYBÉI3EN. (6)

és zúgolódás nélkül teljesíti köteles

szolgálatát)). Egyszersmind neni csekély érték pénz összeget küldött a leányzónak.

Csendül a nóta ma is munkaközben és olyankor mennyire sajnáljuk: ha Gellért

életírója bár följegyezte volna szavát is annak, amit az a megelégedett némber dalolt!

Ez volt a Bakony idillje.

De volt bizony baj is, pörlekedés is. Említsünk példának egyet Sörös Pongrác

Benedek-rend históriájából, ahonnan máris eitálgattunk.

Bizonyos rossz ember, Euzén nev, el akarta foglalni az apátságnak Tatától és

Peregrinusztól kapott jószágait. Az apát a király elé vitte az ügyet ; Euzén megrettent s

visszabocsátotla a birtokokat. A király a visszaadáshoz Gil fejérvári kanonokot küldte ki,

azzal a meghagyással: ha más baj akadna, igazítsa el azokat is. A szzi nép ugyanis

magáénak vitatta azokat a földeket, amelyekért eddig árendát fizetett s úgy folyamodtak

a királyhoz, hogy a Kajái- déli részével összees jószág jogos birtokuk. A pert elvesz-

tették; a régi perjogban a pervesztettet ellenségnek tekintették (ezért nevezték a pert

harcnak, viadalnak is) s az itélet után valóságos hadi megtorlással éltek. így járlak a

szüziek is : (jil, mint poroszló, fölégeti Márton malmát, bárddal veri szerte Péter házának

ajtaját s a többi szzi házat ledönteti és kiveri ket a kajári területrl, mire elismerték,

hogy köteles árendásai az apátságnak. Az
apát (Apa nev) vállalta az alkut, úgy, hogy

minden telek ád egy csöbör mézet, öt köböl

búzát azzal a anagy kíibölleb mérve, amelyet

a király a maga kezével mért meg s

azután Bakonybélbe, aSzent Móric házábas

küldött, hogy ott rizzék.

De adakozók is voltak.

Folkomái ispan Szent Móric '^y-

házának adta Polány nev birtokát két

ekével és négy mansióval (tanya), amelyeken

laktak: Sudán és leánya, Pita; Somos és

fiai. Somos, Bol, Kicsid, Cin és két gyer-

meke, Buzsa és Bugos, meg a testvére,

Rue; adott továltbá egy Segéd nev szolgát,

két harangozol, Jeremiást és Vodamot, vélük

anyjukat és testvérüket, Hugost és Kata-
PIIICILLA JÁNOS TI;LKI;, B\KO.NYliKLBE.N. (7)

lA mestci-gcrcndu évszáma s/eriiil ; 1814-böl)



MATYASOVSZKI JÓZSEF HÁZA BAKON YBÉLBEN.

(Eltte a kiskert virág nélkül. I

linl — továbbá lübb szolgálói, hogy az

atyákuak posztót szjjenek. A szolgálók

neve: Lencc két leányával, Bibubrával és

Diibával; Hugód és testvérei, Degve és

(aicc Adott a jószággal tizenhárom vadcsi-

kót, harminc sertést és száz juhot. Vala

pedig a jószág határa a Köröserdnél, innen

vonult valami temetkez (sepulchrum) he-

lyen át Surt malmáig, onnan a bélpoklosok

szigetecskéjéhez, majd az Egrud vizén át

egy kúthoz s onnan, egy rókalyuk mellett

el, vissza a Köröserdhöz. És az apátságnak

adta Merete nev birtokát is, két ekével és

két niansióval, amelyen Miklós és Vendég
laktanak; adott Henye birtokán hat szlt,

mívelése Attára vala bizva és fiaira, akiknek neve: Csega, Fornád, Uzdra és Lusad. Adott

végül két sznyeget, egy bissusból és egy vászonból készült függönyt, egy tálcát és egy

födcles kupát, e kettnek súlya vala négy ezüst márka.

Mindez régen volt.

A közelebbi idkben az adakozók nagyon megfogyatkozának. Még András királyunk

gondolt a bakonybéli atyákra s nékik ajáudékozá a veszprémmegyei Máncshegy alatt

fekv Szent-Keresztet, -akkora földdel, a mekkora a templom cintermétl a négy világtáj

felé ((két nyíllövésnyire elterül)).

Pör azonban, harc és viaskodás, támadt bven s már nem a mi jó királyunk, boldog

István Ítélt. A bakonybéli jámbor atyák jószágait megtépázta a szomszédság, az Eszterházyak

szarvasai bódorognak ma is azon az sterületen, ahol valaha békés bencések szedegették a jó

cseperkét s a zamatos szilfagombát, a bükkfaoldalon lapuló gévát, mind a maguk termését.

De azért nincs baj, sanyarúság sincs az si kolostorban — és megvan a régi magyar

szívesség; a mindenható, a Bakonyt is meghódító szeretet nem kevesebb, nem gyöngébb,

mint akkor, amikor elször ringott szerte a harangszó az ezredéves rengetegben.

És a csönd, az a magasztos, lélekbékít csönd! . . .

BAKONYBÉLI REGI GÁDOROS HAZ. (9)

Csönd a faluban is.

A nagy szárazságban már hetek

eltt összeaszott májusfák magas
póznáin libeg egy-egy fakó zászló,

nemzeti szín : követválasztásról ma-

rad meg s a tavaszi örömfára tzik

esztendnkint, ha ((ablakfirhang»-nak

ki nem szabják.

A tiszta, gyakran meszelt házak

közt vigyáz a csöndre a bakonybéli

bencés-apátság méltóságos tornya.

.\z emlierek munka mellett, az

udvaron, a asopán) árnyában; az

asszonynép is munkán, kunt a földe-

ken, az erdk alatt. Egy-egy s bükk

az utcán, a régi erdbl maradtak a

faluban, amikor a falu épült az irtott

területen; némely ház eltt ott van

mé2' ülkének a kivágott óriási bükk



KÁPOLNA EGY UAKONYBELI UTCAAJTO MELLETT. (10)

tuskója, k(''t,-li.'ii'()rn ölnyire kíjíyó/.(') iíyökiToi mó^ a l'oldbcti s arniiil az es olmosla a

fíyökcrckrül a lÜldct. láLszik, milyen niakaesiil kapaszkodnak a sziklák^kozó az si helyen (6).

De milyen rógi csönd! . . . Az endjei- önkéiilelenül esillíLja a maga szavát is.

Egy-ci^y leány vai^y asszony (ér lia/.a a munkán')!, c(i;azizéliii)), íiyumláliii jártak.

l"'ejen hozzák, batyuba kölve, a frissen sarlúzoll l'üvel, keverni a récéknek. Ilalkau köszön-

tenek, amint elhaladnak mellel líink:

— Dicsértessék!

Amire ((Mindörökké!)) a l'oyadj isten.

Középtermet, gesztenyebarna s vegye-

sen szke, egészséges foi-májú a fehérnép;

jelentéktelen arcok. Nem is tiszta magyar
fajta, — Koppány megszehdiilt pogányait

nem itt kell keresnünk, hacsak egy-egy

tsgyökeres pásztor-familia, mint a Pizse

Molnárok, nem azokból maradt,— betelepült

tót és német az idevaló, de gyönyören ide

magyarosította ket az a néhány magyar

család, meg a bencés-apátság, meg az s-
magyar Bakony.

A falu mindjobl)an terjed. Öt\en év

eltt még erd volt a Pityerdombon, ma már
ott is helyes házikók, s faragnak szorgal-

masan a vellások és talicskások.

Akad egy-egy gádoros régi ház, de itt

is fogy a zsupptet s helyette modern ce-

mentlapok tarkállanak ki a tet fölé boruló

lomb alól.

Régi építés — a szoba meslergerendá-

ján az évszám: 1814. — a Pribila Józsefé (7),

felesége nagyapja, Palkovics János építette;

kémény nincs, a konyha afüstös)), ami azt

jelenti, hogy a nyitott «kutyás» tzhely füstje

a konyhaajtón jut ki, azért mindig füstös is

a konyhaajtó fels küszöbje s a fehérre

meszelt falat ott, a füstjárás helyén, agyagos

mésszel keni ki minden szombation Pribiláné.

Kis kert alig egy-két ház elölt; van

a Matyasovszky Józsefé eltt, de csupasz,

virág nincsen benne, csak a kiskert helye

van meghagyva (8). Gádoros régi épület a

Hasprai Lajosé ; ((koszloposn gádor van

Makó Német Imre házán, amiben az a

nevezetes, hogy a (íkoszlopB agyagból van

tapasztva; faoszli)|)os gádor Ajk Mihály udva-

rán
;
jámbor end)(ír Haspi-a János a faluvég

utcában: kicsi kápolnás fülkét rakott a kerí-

tésébe, hogy rnapkor oltárt állítson ott;

van ilyen fülkt^ tíibb is a Bor(jsl,yán-iitcá-

ban, mely a Kálvária felé vezet (10).

Módos end)er (iasparics, a biró. Jó

gazda, szemes ker(;sk<'(lö; megrendel a fara-

Malonyay Üezaö : A magyar nép müiK'nzi'ti-. 1 V.

BII;o KEFtT.IE A UAZ ELTT. (11>

lAz egyellen Biikonybélben. I

A BAKONYBÉLI UÍliÓ UDVARA. iI2l
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LAKATOS MÁTYÁS KAPl'S HÁZA BAKONY-
HÉLBEN. (131

ifóUiKil I izciiüt-húszezcr lavellíU s adja lováhb,

iiaíjvlian. Háza elöli viríló kis ki'rl, liszlára scp-

iill n(l\arán is gondozoll bokrok, a l('-<>:lál)ól

lakol l oszlopos íjrádoron viráíf, oldali a hidasok

(scrlésólak), kniiuplis-verem, lik-ólak; a láncos

Isiil melleit naiivanyó kever \acsorál a kis récék-

s» - ' '^^^^^l inaiMIMM — DicsértessékI

A konyha fala teli városlödi, hei'endi új cscrép-

])el; eíív-eí;v )'ét;i tál is akad Dudari'ól, ahol a

(iiidari latárinaradék olyan gyönyör vagdalásos,

nieií híiiizeUes fehéi'nuinkál ludolt még' lizenöl,

húsz év elöli, hogy nem gyzzük csodálni azt,

ami még imitl-amolt lalálkozik belle. A Gasparics család ereklyéje a nagyapa itcése: butélia

az egykori somhegyi hulából. Ugró szarvas az üveghasán, mint a szcnlgáli pinleseken,

de benne, magában a palackban is van valami nevezetes: három üvegtörzsecske nö ki a

palack l'enekél)l; az egyik törzsön kígyó, a másikon madár, a harmadikon le>eles ág.

— ^ an-e panasz a k(")zségre, biró urunk?
— Sennni baj ezekkel. Megférünk. Eccer,

eccer, ha valamelyöknek egy-egy zirci ács vagy

köniíves, aki Pesten dolgozott, elcsavarja a fejét

alTéle acokilisláskodássab), csak jól rá kell ripa-

kodni s békén ellisztnek. A bort? . . . Megisszák.

A háromemberes bort is. (Az a bor, aminek

HOMVAT ISIVAN BOr.XAR HAZA BAKONY-
BÉLBEN. (141

aszondta, a/.l lainilla o Amerikában,

leshet te. A i)énze bizony olt maradi

Amerikába?... Hát mennek, mennek

idén kétezer pengt, földet vételeit.

iiiegivásához négy ember kell: egy, aki issza, de

ugy, hogy két ember fogja, a negyedik meg önti

lieléje.) Baj csak az, hogy a szl nálunk kés
érik be, aratni is két héttol késbb aratunk, mint

lent a Balaton mellett, de a szárazságot is jobban

l)irja a Bakony. A dolgot se röstelik. Csak egy

akadt, aki elment Amerikába: hozott haza egy

kis pénzt, megvett egy kis irtást a Kiskúttetn,

se szántott, se vetett, csak elszórta a magot, mert,

hogy nincs párja az erdtalajnak . . . De aztán

a földben. Ez a föld nem ád ingyen nékünk,

a Bucses Ferenc sógora is küldött már haza az

Mert visszajönnek ezek és a szenngáliaktól mindig

lehel földel kapni. Hogy a vi.selet? ... Az nincs nálimk, kérem. A környéken nem is tudom,

csak a dudariakal ; azciknál még találkozik pruszlék, pnruszléknak is mondják, aféle melles.

A mieink magyart viselnek, de semmi jeles rajta;

az asszonynép a kéket, köznapon, de a vasárnapi

is csak olyan. Aliogy ^'eszprémben árulják.

A szül? . . . Akinek van régi, az cifra, ámbár,

hogy arról is leszedették a cifrát az ötvenes évek-

ben, a betyárok miatt. Ügy parancsolták a becir-

kerek . . .

Errl még lesz szó, most gyerünk át a kovács-

hoz: Bajcs Istvánhoz (21).

A kovácsok ezen a vidéken mind Bajcsok,

KOCSIS JÓZSEF c:-,n>Kt.s-PAHKÁi.yos háza "'"'°'; hügy a pásztor, ahány, az mind Pizse

BAKONYBÉLBEN (15) Molnár.
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El .1 l;'it;;is lrrst''iicn iillú Liica-kút ja

incllcit, — a |iiar(i|, niiiiy hi'kcsséylK'ii veri

föl a (li'i> iiu'/ci mályva, — a I'ityerdonil)

tövéhi'ii a kovács osi háza. A sziik és iiyitotl

gádor vóiíihcii tárt lK)llo/,al alatt a s/.ázados

mhely; kcrilós nincs. Minek is?

-- N(Mn a kerítés a hil)a ill, uram, —
okiul ISajcs Ishán, — hanem az adói

— Ugyan I Haj is az 1 Nem kell (i/.clni,

aztán passz.

— Úgy ám, de lehúzzák uiialla az

eniliei Tol a f>öncöl is. A kcrilés se használ,

begyiinnek.

— Itt iienlereg, a sok ráspoly, porolv,

kalapács, könnyen eltévedhet belle. Holmi

facér ember, valami cnyveskez ?

— lU, uram, nincs olyas

ember, — mondja a kovács. —
Szerszám künn maradhat éjsza-

kára. A minap kunt feledlem a

vágó fejszét az úton, reggelre

bevetette valaki a konyhaajtó elé.

Ha meg elviszi ? . . . Az viszi,

akinek jobljan k(dl. Tudhassa

mindenki, hogy a kovácsnak

leginkább köll.

Térünk visszafele, az apát-

ság kertje mellett. Óriási feny-

fák, a mull század elejéi'l,

néhai (luzmics apát ültelései : a

bükkös és vérbükkös nagykert

végében valóságos székesegyház

si fákból. Odébb az a|)átsági

kistó, ahol \alaha az apáiság

köedénygyára állott. Kiérünk a

templom elé. Ili is, itt még
régilib, olyan áhítatosan ódon

a csönd (23).

A csöndben,^ hatalmas hársfa alatt a

rétfi kszent; ne|iomuki SzenlJános, a mirl

az a dévaj mese, hogy leveszi a sipkáját,

ha meghallja a déli harangszót... Egy

hei'endi jándKu- német leste is, déli haran-

gozáskor, de a kszent nem vette le a sip-

káját; bement panaszra az apátságba, olt

megbékítették, hogy a kszent ma nyilván

nem hallói la a harangszót — de talán

holnap 1

Az a|)álság majojjában (micsoda ki-

látás nyílik onnan a (lerence völgye felé!)

nézegetjük az igákat. Akad-e valami hímes?

BVKONYBÉLI l DVAIt ÉS ALSÓHÁZ. U6)

MÁJUSKA ZSID UTC.A.IAN. (17l

NYÁHI TÁNCOLÓ HULY, (SOPÁn) A BAKONYBÉLI
FOGADÓ l'DVAHÁN. (18)

2*
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RÉGI GÁDOR A BAKOi\YBÉLl BOROSTYÁN-UTCÁBAN. 119'

MAKÓ NÉMET IMIIÉ RÉGI HÁZA BAKONYBÉLBEN (201

Csakiiiívan, :\ Ik'IViIv m'iíc ;i jiunion agan-

csosra van vájíva, állürl kcrcszl a flíszítés(^;

BiicseU Ferenc tud az ilycsrnilic/,, a I isler

meg bekeni zöldre, a szélit, pirosra s egy-

egy fehér pötyöt is ejl rája.

Amint így ókumlálódiink, egyszer csak

lassan, — olyan liainii')nikusan, hogy nem
lehet megriadni tle, s nem bontja meg-

a környezel arkaikiis sziindikálását, — meg-
mozdul a csönd. Méla kolomjiszó: a pás-

komról érkezik haza a jószág.

Egy öklömnyi kis pásztor, egy Pizse-

gyerek tereli, ostor nélkül, csak úgy biz-

tatással.

Hogy mennyire Pizse, a kis fattyúl

A szeme is másként villog. Tudja a « Dicsér-

tessék !))-pt is, de i'igy nem illik vakmer
kis ajkára a szelíd halk szó, akkor látszik

rajta a fajtája, amikor a jószág után rikolt:

megn olyankor, szilaj a mozdulata, s neki

menne a tíilekedésre készül bikának.

— Errébb, lel — hívjuk t.
— Minek?
— Azt mondjad, egy.szeribe, kit sze-

relsz ?

— Senkit, — feleli habozás nélkül a

gyerek.

— Apádat, te ?

— Nem.
— Anyádat?

— Nem, — mondja mi'g halározottabban.

— Hát?
— A kis liorjul.

Ez a születelt jtásztor.

Ballaghatunk tovább, le. a (lercnee parijára, Palkovics Máilonékhíjz. Régi udvar,

kerítés nélkül (?5). A gádoron, egy avatag lalicskában szunyókál a kutya.

BAJCS KOVÁCS LDVARAN BAKONYBELBEN. I21l



— Mer (• Jiu'tí miiiiliti^ ilU'ii IVIvszik, —
li'di (il l';ilU(i\ ics iiéno szi'i'ctcltel. — Azl se

biinn.'i, lia (liinyliál .Kliit-k rú, mctr viiiikost a

iVje alá.

A KIS BAJCS EMMA KERTJE. (22) A BAKONYBÉLI AP.\TSAG TEMPLOMA. I23l

Régi, füstös konyha, de már a szobában váro.slödi zöldniázos kemence, haloványzöld

ragasztékkal. Az udvaron tik-ól, krumplis verem, ódon hidasok. Az udvar véjíiben a régi

száraz malom, «ahun csak daráltak)); hatszögletes épület. A parton a lurésznialom. a metsz,

mellette halomban a százados törzsek.

A kert végiben, a Gerence vizére

ereszked hajlásban, lombok alatt, a jó

hsön, két sopár, meg a kemence-szín: a

mhely. Olt dolgozik két emberrel, meg
fiával Palkovics Márton, a vellaf'aragó (28.)

— Kicsit mérgesen kell sz('>lni neki,

—

mondja Palkovicsné, - - mert nehézfül

ember.

Körülnézünk.

A pöszmétebokrok mentén szárad-

nak, a anagyhajtóbai), meg a akishajtóba))

szorítva a vellaágak ; a szárítókemence

mellett rotyog az üst s benne is fnek a

vellaágak ; az üst mellett a kezdetleges

«marató», amelyen a görbülést adják meg a

vella hegyének. A sopár alatt a kézvonó pad,

a avonyószéks. Maga a sopár aíTéle lugas :

négy- ágasfán hat hasló, tetejére szórva,

födélnek, a aszijács)) (26, "27).

— Hogy a szijács micsoda? A vonyat-

forgács. Annyi, hogy tüzelni nem gyzzük,

beléhordjuk az utakba. Itt dolgozunk a

vonyópadon. E' meg? Hát csak a négv

lába, a nyerges pad, maga a nyereg, a fej,

ami alá ide s/orífjuk a fát, osztán a fejszeg,

a l'ejszár, lent a papucs (Erdélyl)en lábíló

a neve), a nyeregtartó, meg a nyereg-

szeg. Ezen kocogunk egész nap. A szerszá-

maink ? . . . Itt vannak. A vonyókések,

rendbe, a vonyórácson. Meg az aprószer-

szám : a simító, a szélesvésü, a patka-

vésü, zápfuru, kereszlfuru, szegfuru, kis

vésü, sulyok, meg a kisfürész. I'' a topiu'

A BAKONYBÉLI GABO.NAS OLDALFALA. (24i

(Simáiifalván látott törökbuza-kas — II. kötet 101—112 oldal —
gercudaváza itt mint vakolatdiszités szerepel, i

A BAKONVHliLI VKLI.AFAH AC.O PALKOVICS HAZA. VJü>
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(liasitú f'ojszo). Kell a ((mérték)) is. A ((palka-mérték)), mert a paikát mérjük ki vele.

A palka meg: a vella kél oldalsó ága odáig, ahol a hegye indul. Középsci része a vellának :

a ((hosszi ág)). \ mérték mutatja meg, hová kerüljön a apatkalik», ahol át kell ütni, —
a két oldalágon, meg a hosszi ág ((széleslik))-ján, — a zápot. A hosszi ághoz is van mértékünk,

A oN^GYHAJTOd ICLOTT. 120)1

NAr;V HAITÓ, KIS HA.ITÓ. (27)

a ((hosszi ág mérlék». Egyéb sincs. Még a bürkét se feledjük (kis brkötény) amit a

vállunkra vetünk, mint a tarisznyái, amikor nyelet vonyunk, hogy a szálkás durung ne

rontsa ki az ember ódalát (30).

— Aztán fizet a mesterség böcsületesen, Palkovics bácsi ?

— Az adó kitelik belüle. A taplósok, Zircen, amikor még megvoltak, többet kerestek,

l'edig nem rontották magukat ennyire. Keresünk. Ahogy a fa adódik. A piacon egy vella
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KÉSZ \ ELLÁK \ SOP.VR AL\TT KALOIlÁBAN: TÖKI:, BA.ITA A TOPOR. '28)

liartiiitic kriijiiiidii kel. ilc :i/ ndaliordás ! . . . Mi iiik.ilili soiiiiiiM/iiiik. A/. k(!res Löl)l)et,

akinek telik a piaekodási-a. A la, liofív micsodás? Bidvk, kticis, iliar, fíyertyán, jávor, de

jó nekíiiik a cser is. Iloiíy ineimyiér' fizcljük? Eg;y fa most, met-t már liilványabh : liar-

miiie, neuwen forint. Ha jó, lelik belülc néí^y-ötszá/. vella. Ha ki iumii j(), ahhól egy se

nincs. .\I)l)ül lesz kerilés,

kaloda. kohó, vaííy talpat

csinálunk belle. Hot^y a

kohó micsoda? .\min a

fát hasítjuk. A fa pedii;

akkor nem j(), ha nem ha-

sad, ha «s/.ákás». Meil

csak hasítani lehet nékiink.

tekintetes uram I A líirész

alití kerülkézhe. Lei;lolil»'l

csak a vonyókés. mej; a

simító, akivelanyelel i>'()m-

bölyítjük nicii'. No, met;' a

lojjor, olt a faraiíó tiiski')n.

Neki kezdünk Péter-Pál-

kor, aratás után s mei;y

a dolog- húsvétit!'. Addiij-

doljíüzni nem lehet, ami-

korigf a fa oiovesB. Amikor
már nem leves, akkor « vá-

gunk)) az erdn. Télen ? . .

.

Vonyunk. Tavasztájt me-

gyünk vele faluzni is a

fels Bakonyba. Cserélj iik

a vellát kukoricáért, répa-

ért, ami itt nem terem. Mi

hárman, meg a gyei-ek. el-

bánunk egy esztemlben

tiz-tizenöt fával.

— Az asszony segít ?

— Minek?. . . Az asz-

szony ád enni. Mi azért

aratunk nekik. Ember fa-

rag. Az asszonynak a föl-

deken van elég munkája.

Kioktatott bennün-

ket Palkovics bácsi a

bakonyi formás favella

minden alkotására. Van
benne egy hosszi ág, két

rövid ág (amelynek nem hegyesed része a patka s a hossza egy arasz) ; a három

ágat a záp tartja együvé. A három rész elbb négy vagy nyolcszegletüre van nagyolva,

aztán következik a simítás ; azután a fzés az üstben, hogy puhuljon a hajlításhoz, a

marató alá.

— Drága jó víz az oll az üslix'u I A forrt víz vörös lesz. .!<), amikor állja a láb.

A Pribila .János, aki sokat jár szekerén posta után, Zircije, attól gy(>gyul csak, meg, a

Makó Német Imre köszvériyének is az használ csak.

VELLÁK A BAKO.NYBÉLI GÁUORO.N. (29)
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Vi:SZPREM. (3Ii

— A kész \cll,i iiir<;yiMi a knlddál);!. EiiV kalocláhan ollei- tíz \cll,i : csomóba fzve
((összopászítjuk)!, boszi'iiozzíik loxiil szöggel s uiohel ... A kalddán csak a (ccsüszeg;))

meg- a «liáls(> szeg)) (27—3U).

Érdekes, hogy a kaloda szó eredd i jclcntésér-öl Palkovics bácsi semmit sem tud, az

már itt elveszelt, olyan nyomtalanul, mint a temet ddiididlilalánil a Szent Gelléit kápolna.

Ott is csak olyan arkaikus csönd : a temetben.
Baloldalt a régi sírok, legutolsó gondozójuk is a fid alá került már s kezddik

fölöttük az új élet ; ma még virágos rét, de már sarjad az új erd is, száz esztend se

telik, lesz bellük lomb, a lomb alatt árnyék, aztán, egyszer talán favella . . .

Jobboldalt a frissebb elmúlás. Néhány egyszer fakereszt csak, néhány kö.

Ványik, az els bakonybéli gazda felesége sírján olvassuk :

Szeretleini ne sirjntok,

Én is voltaní mi ti vagytok,
Odafenn az ég a hazám,
Ti is odajöttök iiozzám.

Az els sorban feküsznek az apátság halottjai. Sárkány Miklós dr. apát, aki negyvenöt

esztendeig volt itt a nép jóságos apja (1802—1891.); Markovics Adolf, perjel (1822—1898.).

Nagy kort ád itt jámbor remetéinek az erd ! . . . Sírkövükön az apátság címere : Szent

Móric, a páncélos lébaisi ezredes, balkezéjjcn Krisztus zászlaja, jobbjában lándzsa !

Köröskörül a zöldel hegyek s a rengetegbl árad le ide is az az áldott csönd.

Hová lett innen, az a sokszor emlegetett, az a visszaáhított «régi jó világD !'?...

Mind elmúlt!?

Még van egy falatka belle.

Eldugva a ma is rengeteg Bakonyban, az si Feketehegy alá, túl a Küvestetn, ahol

hollós Mátyás zte a bükkös királyi vadját, a hímszarvast : Szentgálon (32).

A KOVliSTKTO SZIiiNTIiAI, lOLOlT. CÜ)

Malonyity Dazsó : A magyar ntip múréHZcCe. IV.
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Aliiinv virtusos, zainatds magyar eset a Bakonyban történt, uzl a szontgáli nemesek,

a «királyvadászok» cselekedték nagy idk óla, mert valának k apublikált nemesek)),

mind az ötvennégy család — és azok, magyar nemesek k ma is, mindannyian, akik meg-

maradtak bellük ezekre a bakonyirió, véderdös, szürke napokra, amig ki nem szalad

alóhdv éltet si talajiil<, a liakony. Mert megindult már, fogy már nagyon s maholnap

A SZENTGÁLI REFORMÁTUS TEMPLOM I771-BL. (33)

telefonon' beszél haza tisztáért az asszonynak a kanász is, Pizse Ferkó, akinek pedig tizen-

négy szél a gatyája s a subája olyan cifra, hogy ötödnapja rajzoljuk már, mégse tudtunk
elkészülni vele.

Valának k elébb is csak valahogy, királyi kanászok, s azután pedig, amikor meg-
szorult nagyurunk, II. Endre király nyalábl)al szórta a szabadalmat, ráadást az aranybullára,

a vitéz szentgáliak kapták a Bakony javát, harminchatezer holdat, le a Balatonig, ahol
ma is ott vagyon még Udvardiban a Szenlgáli-itató.
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Hoiív mií'rt '.' Ildiiv minek?... Sor' konii iirrn is iiiindj/ir'l.

\('\('Z('l('s Milliik liii-(" l'otíadnll iiinr - - .-ihol nyoiiiii sincs t()i)i)('' Iclc^i rir-f^ci'cndnniiU,

iiliiil IVkcIcilii^ ;i/, ('nl(i, s [ii>t;i'iny nuit^yMr i'iido/.íMii/.ck ni:ir,iili''kiinak vi'-lnéd t'ify-cp;y Wrcilj
tis/.li'is;in a lnsk()irlás niaiinslia i<a\arf^() krk l'iistjt'l — az Akli-[>nszlánid ; cnilo^ctlí'k üki-t,

a vrn(l(''i;s/.(M'i'l(i IV'nzcskulíin s kocsisnnk a Sonioiívhcííy aljál)an, iiK-if az si liakonylx'li

kiilosloi- IViliill, a Pil vcnliMnliic'il innliiL;alla a s/,ciili>áii lialár'l.

A SZENTGALI KATIILIKÜS TEMPLOM, A MIT A REFORMÁTUSOK IS SECITETTEK
MEGÉPÍTEM 1810-BEN. I'M)

— Ahol «''
1 a liánnashalár, ahová a Laposok szolgálnak le I A Kíívcstetö, a ("lellán-

hajlaltal I Amott Pápavára, Hajsznharna, a' már mind az övék, ami aztán gyiin. a Séd

vizétl. Az Esztorházyaknak se iijon tágítottak. Elmulattak belle már jócskán, de maradt

még nekik annyi, hogy trágyázni ma se gyzik.
— Az erdk is ?

— Persze. Nekünk csak a vágás. Jó világ volt az, amikor k árulták a lat I — sóhajt

a kocsisunk. Vásár eltt mi fizettük az áldomást három napig. Ok daloltak, ini meg vágtuk

A NEMES FAZEKAS-CSALÁD PORTÁJA IfiOO ELEIÉ-
BL SZENTGÁLON. (35)

A NEMES KOVÁCS KIRÁLYVADÁSZ FAMÍLIA SZENT-
GÁLI SI PORTÁJA 1735-BL. (31))

a fát, a javát. Nekünk is jó volt, k se sajnálták . . . Akkor még a herendi csárda is az

vék volt. Olyan se lesz itt eztán ! . . . Szólt ott a nóta mindig : Hej, Luca Panna, Luca

Panna, megy a kútra ! . . .

Az áldott, kedves ftisztelend urak a csöndes bakonybéli kolostorban, — akik úgy
megbecsülik a vendégel, hogy f)árnát raknának néki oda is, ahová csak tekint, — k is

í'ájlalják a régi jó világot.

3*
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SZENTGÁLI UTCA. (37)

Elül a nemes Izsó-család si portája a XVII. század \'égéröl.

— Elmúlt, spckláhilisy, clinult. IIoi;v piiszfnrpnibert, mulassniili, (>ly;in réfíi módit,

pápai süvego^^t, kék yatyásal? ... CsaU i'fív kicsit ok'i)b tetszett volna érkezni! Utolsó

régi kanászunkat, Pizse Molnár Istvánt (nagy pásztornemzetség a Pizse '.) most két hete

temettük el . . . Az orei>- Istenes János meg volna még, de t bajos lesz szói'a biini, nem
szeret urak eltt mutatkozni, amióta Savanyu Józsi felkötötte magát Veszpréndx'n. Aszondja,

valami maradhatott utána, azt firtatják az

urak ! . . . Itt volna még a Ványikoknál a

vén Simon, de is örökké mérges. Elmúlt,

spektábilisz, a régi Bakony, csak még a

szentgáliaki Ott lesz még. a régi j() világból!

Gyeriiidi hát. Szentgálba.

Bélbl indultunk. Irgalmatlan út, az

ii'tásos Kíivestetön át. Az irtott tetkön
mintha fogát vicsorgatná a csupaszra vet-

keztetett hegy, — hogyne, amikor az erdt
földestl adja el a szentgáli nemes úgy,

hogy tarlás után ingyenbe marad a föld.

De mikor annyi volt s bven van ma is még.

Meg kíilön filozófiája is van az útra a

szentgáli kompetenciának. A néhai bírónak,

nemzetes .Sebk urabátyánknak panaszolta

az alispán :

— Kutya rossz az út, nenizetes bíró úi'

!

A nemzetes úr ezt felelte :

— Rossz-e? Hát aki nem szereti, jár-

jon mellette.

De szép ! Csodálatos, hogy milyen szé]>

!

Az ereszkedönél, ahol a Tót Béni pusztája

(«Sok méhéje is vans) ; a Dobán-majornál

a Pörjesborc (Perjésl)érc) alatt, ahol a

metsz (íurészmalom) van (.5), meg a régi

módi birkausztató a Pizse-nemzetség kezén;

meg ahol a Feketehegy véderds oldalán az

erdk bársonyát szüntelen cirógatja a Som-
hegyen lakó szél . . . Aztán a Pörjesbörcön,

ahonnan belátni Németbánya tetire, nem
a régi bogárhátú házakra, új már az is,

piros, sárga, szürke ftcimen vagy éterni»

(cement- s eternitlapok) — de oly szép

színesen kandikálnak elé az erdség mély
zöldjébl ! És látni a bércrl a Kiskút tett

;

a magasban, lilás párák közt Bankavárát,

háttérben a Tönkölös tetn a aPodnenecki
vár»-at s a Kékhegyet, mely ellátszik tiszta illiben (lyrig, Szentmártonig. De röstellem,

hogy ezeknél a Rocher de Nay-t. a Dent du Midit, a Rigit, a Mont-Blanct elébl) csudáltam. . .

Es ez mind szentgáli határ, amit nem lehetett elmulatni századokon keresztül.

máig se. Pedig iparkodtak véle, emberül.

Elttünk a község.

Két zömök templomtorony. A református a régibb (1771-ben javították), a katolikus

ifijabb (1810), azt már a reformátusok segítették é[)íteni, persze nagy áldomások során,

de magyar barátságból (33, 34).

VASZAni GYÖRGY HÁZA SZENTGÁLON
A XVIT, SZÁZAIlBÓL. (38)

A RÉGI VARGA-CSALÁD PORTÁ.IA SZENTGÁLON. (33)
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VARliA (.AliorihK HAZA sZliN I r.ALON. <iO)

A Uözséfí I H.iiii.-irjálciii (rdckcseHH-t,

változíilosabbüt., a iv^iil iiit'fíiiiv.nlihcl itcin

tudnék ajúniaiii annak, aki Tiiladunán

keresi, tamilja az ilyet : a iri;i mészárszék

háza ; nemes líerhiday (jáhorné udvara
;

nemes Fazekas Mihály portája 1600-ból (35);

a régi nemes Hcíryi-család sarcikpurtája; a

nemes Kcivacs, királyvadász hároiu jeles si
háza, amelyek közül a lej^fialalabbat 1735-

ben tatarozták (36); a nemes Izsó nemzetségi

portája (37) ; a nemes Vaszary famíliáé a

tizenhetetik századból (38); me<^ az aprób-

bak, a bocskorossáííé — a Kása Gáboré, a

Variba (laboré, a Kövecses Gáboréké, a

Harcza (iáboré, a oipási Kis Gáboré ; meg-
csudálni való nemes Dienes Károly hidasa

és van két si herkelik (padlásföljáró) is

niéíí, amibl olyan kevés akad már, hogy

ezek közül is az egyiket éppen most falaz-

zák el, — ha holnap érkezimk, nyomát
se látjuk többé.

Pedig kell ám mindez, ha magyar
építést, magyar stílust akarunk teremteni,

mert a subagallérból soha se lesz nemzeti

architektúra.

Mindezt egy aranyos kedv, igen m-
velt pap, lötiszteletes Gózon Gyula muto-

gatta és magyarázgatta nékünk. Ahová

beköszöntünk, szívesen látó mosolygás fo-

gadta; egy jó szava, egy kis jóíz dévaj-

kodása volt mindenki számára, öreg bácsinak, fiatal menyecskének. Mondják: temetni is

szebben tud, mint esketni más pap.

Kuruc eldjei valának. Semmi okmány, semmi emlék a régi })arókián, elhordott

mindent az id, meg a tz 1732-ben, — nagy veszedelem ezen a széljárta helyen a tz,

azért is minden udvaron ott a szikracsapó, — de egy írás maradt 17G0-ból, amelyben

Kanizsai PálfTy János püspök keményen meghagyja a pápai várkapitánynak : ha pediglen

aBakó Márton, engedetlen szentgáli református pap bémegyen, vettesse börtönreo.

Nem is cserélné el a szentgáli parókiát holmi kis tót püsp/ikséggel, a ftiszteletes úr.

— Nevezetes hely ez, uram, egyébként is I Nyugta szerint bizonyos, hogy a pesti

királyi várpalotához a deszkát, a tölgyfa deszkát Szentgál szállította az építknek 1 . . .

Jó világ ez ma is még. Csak a viselet pusztult el, meg az si vadászkürt siketült meg.

Viselet, a régibl? Csak egyetlen egy afecskefarkÚB dol-

mányról tudok, Fábián Bálinté, de a zsinórt ö is leszedte

már a hátáról (47). Hanem kaszinónk, az van, 1839-böl

való. Mihelyt Széchenyi biztatta az országot, hogy kaszi-

nókat alapítsanak, mi szót fogadtunk a nagy magyarnak

tüstént ; 47-ben már állandi) épülete is volt a mi kis

kaszinónknak s azóta se hagytuk bitangjába. Mvészet ? . .

.

Az is. Van et^y csutorám. Egy [)upos, sánta, kis esett

ember csinálta az effélét. Az enyimct is, egy kis hasasat,

fzött kecskerágó (püspöksüveg) fából : a Mátyás József.

BARCZA GABOREK REGI GADOR.IA SZENTGALON. (41.'

szentgAli régi boi.tiiajtAsos

IStAlÓ. (4S
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Porlré is van ríijl.i : l)oi-()Z(J k<iz\ili'Z l>:iiiilja. \'ilézkölést pcdi^' senki olyan kacskarinfíósat

ncni rajzol, mini az örc^ Dankó, a kiérdcmesiilt szalxj céhincslcr. IJycíi is van a réííi soni-

hoiivi lniláh()l. Kedény is a l^akonyliéli apálsát; hajdani nilielyéhl ... A töldiit inei<

tudja nemes Kovács .lános bátyánk, a királyvadász, (jycriink hozzá I

Könyvet lehelne írni a]>l)ól, amit nemes Kovács bátyánk révén tapasztalt unk. Hogy

t'/A a küiivvet elmulasztották, hogy ezt a világot papiron nem marasztották, anúkor még

i^H. ^j^'

4

^^^^^^UV' o 1^ 'i^^^miSP %
r

PIPASI KIS r.ABOR HAZA SZENTC.ALON
ELTTE KIS KERT. (43j

A FAZEKAS-CSALAD REGI HAZA SZENTGALG.N. 144)

épen megvolt, annkor liuionádéízü német nyavalygást, érzékeny lugasi románcokat fordít-

gatlak meg utánoztak a magyar pennaí'orgatók ! !\Iennyi jellemzíj magyar egészség,

mennyi si jókedv, mely turáni lioleseség s mind elhordta az új idk hebehurgya szele,

pedig megrigolálhattuk vn vele, az idegen guanó helyett, vékony humusú modern

irodabnunkat hosszi'i idkre.

Nemes Kovács János bátyánk tipusa a túladunai egyszer, régi jó vüágból maradt

nemesnek (48). Tenyerén a szíve, de van is hatalmas tenyere ! Tekintélyes toka ; egy kis

has, hogy éppen módos helyen csilloghasson a nadrágszíj csattja ; ders szem, zömök

sasorr ; tempós, meggondolt szóejtés, uri szívesség s komoly dévajság ; a hangban valami

kedves parancsolás, amikor kér is.

— Egy pohár bort, édes öcsémuram I E' kis száraz kalbászt, mer' mi uiar ebéd után

vagyunk. Addig csinál az asszony egy kis gulyáslevest, meg egy kis turóscsuszát is.

A gádoron szarvasagancsok, a régi pintesen szarvas, szarvas a poháron, a bütykösön,

szarvas a sétapálcán.

-i?«wry.-j°T-*^*i.—

.

^ -

-.-'..•'-T;.. -rV^N^Í^OTj

i
m' ^^

• --.">-

Bpi^^H1
H^

1yHlf , H^^V1
l^^

^Bfl
''^^HBm9Hm^^'7-r^

HBffidW.j*c-
- ••» -Sljfl

f

Li . _

A HORV.ÍT-CSAL.ÍD RÉGI HÁZA SZENTgAlON. i45|
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— Az M mi liiiii'i illik, a kiiál\ vadíiszoki'. a v/iMiiiiiáli iiciiir^i kiizliir'liikossáííé.

Loraj/.iiljiilv (il i>, a [liiilcsl is.

— Csak \alaiiii liniiciilsáii' iic ict;\<Mi licl(iic !

Kovács lUMii niasí'varii/./.a : a piiilcs régi, a Soiiiliogyrl, aniivi ids, mini ("'ii (1836)

(ircfíapáiii liasználla, aki \a(lás/.l)ir(') voK : rajta az is, linsíy «vivát». mer' ;i nemes emlier

A SZENTGALI REFORMÁTUS PARÓKIA. (40)

Épült 1832-bcil.

piufesén az volt, hogy ((vivát)), a parasztén csak aéljen)) . . . Csak azt fájlaljuk, hogy elébb

nem tetszett érkezni. Nagymosás van, a maradék is elfogyott. (Már ekkor van annyi

ennivaló az asztalon, hogy liatan jóllakhatnánk).

Mer' úgy szokás az. öcsémuram, — oktat nemes Kovács bátyánk, — hogy nálunk

a leves : ahány endjei', annyi tyúk, de

al>l)ul csak annyi leves, hogy min-

denkinek éppen egy j(') tállal jusson.

Ugy-e, gyöngyöm ?

A gyöngyöm a kicsi unoka. Ot

fertály esztends, piros sipka a fején,

kis zömök vitéz : — egy kis bort neki.

mert szereti, magyar nemes is !

Hogy ragyog nemes Kovács bá-

tyánk szeme, mikor a gyerekre tekint!

Csupa szerelet, gyöngédség : az

unoka ... És megtelik kíinnyel a

Kovács nénié is, amikor egyetlen fiára

kerül a szó, akinek egy kicsit IVijt

ma a torka s másnap . . . elment, itt

hagyott benniiiiket.

— I)e hát egy pohárkával !

Sok fogyott így, a régi jó világ-

iian is. A közbirtokosság évente három-

száz akóval vásárolt s hozzá hatszáz

akót feltöltésnek. A bíróság is úgy RKGI SZENTGALI VIS1;LET ; FECSKEFARKÚ DOLMÁNY. (47)
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\iill. \'(ilt )ii;il(>iiiliíi(i, |Kilink:il>íi('i, liorliíi'ó, vadászbiró és öregbiró : az flüljáróságot a kisbíró

hílla össze muiikiira. A niiinka sorja pedig így volt: reggel a kisbíró ment stai'élának s

összeszedte az eliUjáiíiságol : lui'iilek a nialonibíróhoz, az adott a közbirtokosság költségén

kalbászt, szalonnát, sajtot, kenyeret : onnan mentenek a pálinkabíi-i'ilioz és ittanak ; azután

elballagtak a borbii'ólioz a kulcsért s ki a l'alu ]iincéjébe és ittanak tovább estig. Másnaj) újra.

— Jó szokás !

— Nem szokás az, öesémuiam. (Jkiir iszik szokásból, ember barátságból.

Az öregbírót, nemes Sebk urunkat, sokszor zaklatta a felesége. Kardos menyeeske

volt. Mondta is az öreg : «Fiaini, én majd mindig menni akarok, ti meg csak marasszatok I»

Azután ha az asszony patáliát csapott, hogy micsoda disznóság, már megint becsípett

kigyelmed, hogy nem ég le a br a képirl, — az öregbíió nem feleselt a párjával, csön-

desen mondta neki : alladd el, asszony, nem újság !»

Ami az ivást ilh't i, nem vetette meg azt a nemesi bözbirtokosság. Tellett is a régi jó

világban. Volt a vadászházban — Mátyás királyé a Feketehegy

alatt, ma is ott van s luajd elmegyünk oda is, — négy csutora,

niindcuik tizenöt ])intcs, bornak; négy darab pedig három

pintes a papramorgiinak. Meg a herendi csárda is idetartozott

Ott tanulták a nótát. Pápai diákoktól az uj nótákat 1 Amikor

a diákság útnak eredt Pápáról légációba, a jegyz meg a kis-

l)író ott leslek diákra, elfogták s addig evctt-ivott a csárdában

a diák, amíg a község megtanulta az új pápai nótákat

Az a csárda, a Szarvas-csárda, minden esztendben le-

szánudt a községgel. Még 1884-ben Fejes uram, a csái-dabérlö

benyújtotta a számlát, ilyenformákat: ccMolnár uram, meg Beidvi

uram, a két tanitó, meg Horvát uram, a jegyz kigyütfek

uzsonnálni — 9 peng, este azután kigyült az elüljáróság,

xacsorát fztünk — 119 peng 36 krajcár. Benki uram, meg
Molnár uram, meg Horvát uram kigyültek uzsonnálni — 14

peng, kigyfltt az elüljáróság, vacsorát fztünk — 200 peng
42 krajcár reggelig. Az elüljáróság reggel Veszprémbe járt depu-

f ációba, addig vártak Horvát uram, meg Mt)Inár uram meg Benki

uram — 26 peng 1 1 krajcár, estére visszakeridt az elüljáróság

NEMES KOVÁCS .lÁNOs Vcszprémbl — 190 peng 74 krajcár, meg az üvegek 16 peng
SZENTGÁLI KIRÁLYVADÁSZ. (48) 48 krajcár . . . ftAiM'ánkint írogatta Fejes uram a «többihez»,

—

év végére 1884-ben, háromezer peng lett a kontó.

Hét csárdája volt a nemesi közbirtokosságnak s minden esztendben ráfizettek az

áréndara.

Egyebet se fizettek.

— Mi nem, öcsémuram, egyebet, csak a vadporciót a királynak. 48-ig minden koro-

názott király, mihelyest kiállította a koronázási hitlevelet, következett a mi szabadalmunk

megersítése. V. Ferdinánd adta az utolsót. .jO-ben nem fogadta el a császár a vadporciót,

aszondták: 48-ban föllázadtatok, vége a szabadságnak !.. . Pedig vittük neki. Nemes Kovács

István vitte 1850-ben az utolsó porciót.

Parádés eset volt ez is : a porciószállitás.

Járt a királynak a szentgáli királyvadászoktól évente : hat szarvasbika, hat szarvas-

tehén, tizenkét z és háromszáz húros rigó : a 36.000 hold erdért. Egyéb semmi.

Nemes Kovács István niéi; meséli, mint szállította a császárnak Bécsbe a porciót.

— Négy csikót, persze a közliirtokosság költségén, inái' négy héttel elól>b abrakol-

lattunk, csulakoltattunk. Mi is készidtünk azalatt, nagy áldomásokkal, az útra. Aztán

négy-négy csengt mindenik csiUi')ra, s egy tarisznya húszast akasztottunk a lcsie útra-

valónak. Hadd tudja a nc|i, amerre a szenngáliak járnaki . . . így vittük. A l'ölség, V. Ferdinántl
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ott lesel.l, liriuniiilvcl a l^iiriíliaii, a tíádmon. Me^tckirilctlc a tcríli'kct, Ucgycscii IxJliiilull,

dicsérte, tetszett iK'ki, mer' a/.tán levezettek bennünket a pincébe s egy óra nem tött

belé, már vi^an Miltiink. íJaloltunk. A bécsi nép ott hallgatta a burgpince ablaka eltt a

szentiíMÜ Ncrliuiit^dsl, met;- a/l, lioííy : Hej, Luca Panna, Luca Panna, megy a kútra . . .

Hazakerültünk s megültük az áldnmásl iileliaza is. Mert így volt ez, lelkem öcsémuram, a

régi jó vil;'it;l)an !

A rengeteg l'akonyban, az si Feketehegy alatt, túl a Küvestetn, ahol hollós Mátyás

zte a bükkös királyi vadját, a hímszarvast, Szentgálon tanyáztunk.

Nemes Kovács János, a publikált nemes és királyvadász szelíd mosolygással trte,

hogy lerajzoljuk.

Közben koccintunk, ac kis kevertet)). Az aranyos kedv paj), Gózon Gyula tiszteletes

urunk, gondoskodik, hogy a pohár minduntlan csordultig legyen.

Kovács néni be-betekint : mi hibázik az asztalról? — wLádil. lelkem, föstenek

engeniB, — panaszolja neki nemes Kovács János, akit a hosszas mozdulatlanságban kivert

a verejték. Úgy ül, combhoz szorított ököllel, mintha éppen igazságot osztana a Feketehegy

erdejében, egy ledöntött százados bükk törzsén pihenve.

— Nagy papir kell akkor, liogj azon elférjen kigyelmed. — mon<lja Kovács néni s

ö néki is csak a szeme mosolyog.

Betekint az unoka is, az öt fertály esztends.

— Erre, gyöngyöm, erre ! hívja az öreg királyvadász.

A gyerek, persze, nem engedelmeskedik. Ennek örvend a nagyapja.

— Ilyen ! Ha egyszer megtoppanik, nem indul többé. Ez, nem. Borra se, ez I . . .

Ebbl is lesz királyvadász, de milyen I

És tetszik szörnyen Kovács bátyánknak az öt fertály esztends nemes fejessége, bár

pirongatja szeretettel : — «Adunk a zsidónak, gyöngyöm, a Vízhordta zsidónak !»

Mert az is van a környéken, zsidó.

Hogyne volna itt, ahol ötvennégy nemes família vagyon, királyvadász valamennyi s

költi mind az ötvennégy az erdt, két kézzel, annyi száz esztendeje, Mátyás királyunk óta.

Minden familiának a saját házi zsidaja. Nemes Kovács János urunké a Vízhordta zsidó

nemes Berhiday urunké a Másfél zsidó ; a nemes Izsó nemzetségé a Hóttigcsaló zsidó
;

nemes Kása Gábor urunké a Roszkorgyütt zsidó; nemes Kövecses Gábor urunké a Nyakigláb

zsidó ; nemes Barcza Gábor urunké a Tóbaf . . . ó zsidó és a többi. Ne feledkezzünk meg
a nemesi közbirtokosság közös zsidajái'ól, a Récelábú zsidóról, akirl tudva vagyon, hogy

sokat toppogott egy helyes szentgáli magyar menyecske körül.

— De nem találtatott alkalmatosnak, — mondja a tiszteletes.

Éppen ekkor érkezik staféta a parókiáról.

— Tiszteletes urimk, meggyüttek az esketésre !

Ejnye ! Az ám I . . . Szinte feledte a tiszteletes, hogy esketni is keli ma. De elvégzi

hamarosan.
— Szépen papolj nekik, (jyula öcsém ! — indítja t Kovács bátyánk s dicséri

nékünk : — Mer' összeadja ez ket egykettre olyan akkurátosan, hogy soha el nem
kívánkoznak egymás oldala melll.

Mig a tiszteletes odajár, magunk veszdünk a töltögetéssel s nemes Kovács János

urunk panaszolja :

— Biz' így az, öcsémuram I Nem úgy van már, mint volt régen 1 . . . De azért csak

megvagyunk itt. Ha kerül két akó borocskánk lefejteni való, elveszdünk vele s valahogyan

mégis csak lefejtjük. Mire kész, marad egy akó. Hanem a vadászatnak, annak mái' bcrci-

legzett. Szarvasban már csak a csutorán gyönyörködünk.

Hogy régen, még a jó világban, mint volt?

Sóhajt egyet az (ireg királyvadász:

MfUonyny DezB : A maifijnr nép milrészfUc. IV. *
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— Hej, kt'dvfs öcsémuram, vékünv ma már az erd, mint Városiadon a posztó.

Akár a lisztet meg lehetne szitálni rajta. Bezzeg, húsz esztend eltt még, rengeteg volt

a Küvestetn is I Nvomtuk a Fekete erdt a veszprémi arravaló urakkal s alig egy hajtás,

már meg volt a szarvas. Aztán be, a herendi csárdába, a Fejesbe . . . Hajnalra elkészültünk

a kontóval : ezer peng, — üveg nélkül. Az üveget, kiki fizette, amit tört, a többit meg
irta föl Fejes gazda, a (ctöbbihez» I

A vadászregula ?

Négy darab tizenötpintes csutora a bornak és a regula az volt, hogy aki fiatalabb

hozzányúlt a csutorához, amíg valamelyik öregebbik lielé nem kóstolt, annak kijárt a

A SZENTGÁLI KASZINÓ ALAPÍTÓI A RÉGI VISELKTBEN. (4í)l

A szentgáli olvasóház építtet tagjai ÍS63-ban : 1. Zscbök János, 2. Zsigmond Henrik, 3. Bognár Gábor, 4. Berecy Lajos,

5. Csnpo József, C Dezs Sánilor. 7. Gombás Lrinc, 8. Csapó Gábor, 9. Sass József, lU. Gál Imre, a halott. II. Pintér József,

12. Szalay János, 13. Kis Ben, 14. Gonibás.Báliut, 15. Horvátli János, lü. Rozenberg Károly (zsidói, 17. Gombás Károly fels.

porció : tizenkét bot. Ez volt a legels regula. A második, hogy aki fiatalabb elbb ltt a

szarvasra, amíg valamelyik öregebb nem ltt : tizenkél pálcacsapás annak is. Ez a kett

volt a f, — egyébben aztán nem is volt hiba.

Napkeltekor a vadászbíró megfútta a kürtöt — Mátyás királyunk adta azt mi-

nékünk — s elmondtuk a vadászimádságot és : neki I Estig. Ha az id odanyomott ben-

nünket, ha rajtunk eslvéledett : behúzódtunk Mátyás király vadászházába, a dobronyi kút

alatt. Oda, ahol is meghall valaha, igen sokszor. Tessék majd oda Ijelekinteni, öcsém-

uram, ha arra vezet az útjuk.

Ott volt, a vadászházban, a cctalppirító)).
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VégifJ, .1 raliniiil iii k(''l olihill, Icknill IVisx'ii imzoK szalriiiiii húsz-hariiiitic vadász;

az (''piilcl lariiliaii, a másik \éj;i'n, a liajlók iiicl('i;('(llck. Úí;v rcküdtünk, lii)t;v a lá])iiiik

licrdi' \()lt, az ('piilcI k()ZO|>(''n s olt izzott vc'tíig, lal|)iiiik elölt, a sáncban a jó I uskó|)arázs.

MíikIi'ii ki'l vadásznak oijv liajl<'i pirította a szalonnát s járt koi'iil a csutora. Ha kil'oiivoll.

Cfív li'S tartalék mindig' volt a l'cyyvcrkaniráhan. Hoj^y az micsoda'.'... Jó kitalálás \()ll

az is. A ház incUcIt, og'yazon l'odcl alatt - mer' olyan \i'i-cmi'orma az épült -- ct;y

jtincc : mii'loll nckilK'vcredlünk s indidt v('in' a csiilora. a l'cg'v vert mindenkinek oda kellel!

A SZENTGÁLI KASZINÓ ALAPÍTÓI A RÉGI VISELETBEN. W a)

A szetUgtili olvasóház részuéni^es tagjai: 1. Ici-.igasztva, 2. Ko\'ács János. 3. Tamás Gábor. 4 Gombás Dániel.

.5. Tamás Péter. *i. Tamás Sándor. 7. Gombai Károly and. 8. .íenies .lános, ít. .lamai János, tü. Csapfi Károly
11. Bognár Károly, 12. Südi István ifj . Ili. Jamai Ferenc, 14. Janiai Gyula. 15. Berec/. Lajos ilj.

berakni, a kamrába. ( ioiidollial ja, öcsémuram! Ha netán \alami eladta vón' maiját,

teszem, lia egyiknek lölib lett az igaza, mint a másiknak : liogy a l'eijyver ne essék tiisléni

a kezeügyébe . . . ^[e^' csinlalan emberek \ollnnk ám mi is. ked\es öcsémuram.

Koccint halunk !

Visszakerült a tiszteletes iir is.

Meífnéztük a szentgáli régi kaszinói. Az alapítókat lel'olografirozta a képcsináló

veszprémi német ; egyet, aki é[)pen akkor nap halt meg, i'igy, a halottas ágyán. Pompás

magyar are valamennyi ; bajusz, Inijviselet, mint Heák Ferencé s olyan, liszteletparancsoló

a nézésük is. Amikor mé<;' nem ment el a !í;dalon melhil kocsisnak, libériás inasnak ;i

4*



28

halászbokrok java, oll voltak ilyen kemény magyar ábrázatok. Az a Jeragasztott kép?. . .

Az nincs, megsznt, képét kivetették a kaszinóból is, mint a honáruló dózse képet a velencei

galériából : választáskor a kormányra szavazott! . . . (49a)

Retekintelt iink Dankó bácsihoz is, a híres szentgáli magyar szabóhoz.

A kis aljlak eltt dolgozott feleségével, egy kitlin, afféle ((mel]es))-en, Herendrc.

A néni sóhajtolt : uBezzeg, a régi jó világban, nem gyztem a vitézkölést öltögetni

a sok magyar nadrágra, — most, mindjárt itt a pünkösd, de kinek telik ma már
zsinórra ! . . .»

— Hej, tekintetes uram, — dicsekedett az öreg Dankó, — a fiamnak van jó sora.

Annak ! Addig hányódott, vetdött, míg Pesten megtalálta a szerencsét. Most húsvétkor

is azt írta, hogy nem ér rá írni, mert sétálni mennek. r lett belle, no !

— Miféle "hivatalba került?

— Az? Házmester, Budán. Negyvenegy lakója van. Kulcsot csak egy hatosért vesz

az a kezébe. Mi meg hordhatjuk a mszál (mész-salak) a ház elé, ingyen.

— Minek?
— Mer' megin azt találták ki, hogy utat k csinyálni a ház elé a faluban.

— Mindegy már, úgyis, — mondja a néni. — Nekünk már lejárt.

— Jók leszünk bürök alá, — bólint Dankó bácsi.

Bizony bürök alá kerül, ami elmúlik. Dúsan növ, haragos zöld bürök alá.

így a Mátyás király vadászháza is, a talppirítóval, a Feketehegy tövében.

üdarándultunk ki, alkonyai felé.

Mamvaskék párából ágyazott maga alá a Laposokon derekaljat a közeled éjszaka ;

a hegyoldalak lombsubája még bársonyosabban simult a bódorgó szél tenyere alá. A réteken

lörökszekf, halovány vörös here, cickafarok, tikhur, békavirág virít.

Egy csalitos hajlásban, a Nyir-lag végiben, mutatják a vadászházat.

Csak egy domb, úgy meszirl nézve. Mint egy bozólfölverte, elhagyatott sírdomb.

— Ott, ni, ahol az a nagy hárs 1 Az alatt is pihent Mátyás királyunk s ivott a Gella

vizébl is.

Nem látom. Csak szembe az Öreghálásl s még tovább a másik hegyet, a Szén-

égett.

Amikor elölte vagyunk, akkor, csak akkor tárul elénk a nagy bolthajtásos, kéményes

verem-épület kapuja. Kíváncsian nyilunk be, mei'l valami különös nesz hallatszik ki: vagy

másfél száz malac habzsolja a fzött krumplit ... A szomszédos tanya egy veszprémi

fiskálisé, annak a malacai kosztolnak a hollós király vadászházában.

Vagy negyven lépés az épüleldomb hossza. Gyönyörséges födelet adott reá az id.

Dús, sr gyep, teli kék zsályával, — bürök, gyalogbodza, nagybodza, sr szederbokrok

iharbokrok, egyik végén cseresznyefa s eltte a százados hárs, meg egy fiatalabb szilfa.

Mögötte, ami maradt a meredek oldalon a Fekete-erdbl.

A verem hátsó felében, külön bejárással : a hajtók tanyája.

A forrás a dobronyi kúltól érkezik le a hárs alá.

A kürt, mely innen hívta le a tetkrl, a Kenkrl, a Mester Halyagról, az Iharosról,

az Égeti hegy nyugati lejtirl a hajlókat s be a falkát. Mátyás király tülke, a szenlgáli

királyvadászok ereklyéje biztos helyt van. Jó helyt : a veszprémi gazdag kis múzeumban.

Mert maholnap. — nem is annyira holnap, inkább már ma, — csak múzeumokban

kereshetjük a Bakonyt s majd ott se találjuk meg.

Túl a Feketehegyen esetiéit, botlott egy konda.

No, végre, kanászra is bukkanunk. Lerajzoljuk, kivallatjuk, megnézzük a «tikres»-ét,

elékérjük a sólartóját . . . Siessünk !

Siettünk, már amennyire a jó Isten gondozására bízott szentgáli úton sietni lehet.

De jöttek a felhk a Papvet fell, beborult. Szitálni kezdett a várvavárt es, ami után

egy hónapja sóhajtozik Bakony népe.
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Aiiik'iI iiikMlili sicssíink I

Az ám, (le iilii^lioiiv csopiTticll. n kunilás li(''V(iiiiill ;iz ci'döal jl(;i, cixy \';\<>i\ú\tú\ i-l-

kcicscIt vnlainii : ;w. eserny jél ! . . .

Paraplis kondás, a Hakonyhan II...
Ettl iiines mit tiiiliil<iilminl<, i;yenink, le ^"e?zplémeIl át, Zaláha.

Kemény magyar nép az ott Zalában, Somogyban, kivált a zalavári.

De niosl milyen alázatos, milyen szelíd I Csak dödörög, magában beszél, csöndesen

a leghangosabl) is. Az asszonynép meg, — mintha vecsernyén, templomban ülnének, —
esengve dalolja esténkint az aszott eperfa alatt az udvaron : «Nagy anyánk, mü szz
Máriánk, tárd ki palástodat reánk . . .»

Mert két hónapja sül ki minden, gyilkos aszály öli az egész határt. Csak a szél jár

s úgy zörög a falomb, mint szkor, pedig csak július kezddik. A pap esért imádkozik,

a mester is mind kéri az est, énekszóval, — még sincs. Minden oda ; úgy le van forrázva

a vidék, mint a kövesztett étel.

Már a hídvégi úton, — ott állott a vár s ott hajdan, töiökfutás eltt, víz \()lt a vár

körül, — a sasos legelt is rágja a szárazság. Dorozsmás a föld, mint a Balaton jege,

amikor a szélhordta hó reáfagy. A vár helyén, körben, sárgul a füzes, akár nyár végén,

pedig máskor, egy kis es után, itt a tenger s csak bürü az út oda. Mintha szülne a

zalavári erdre ékeld jegenyesor is, úgy megfekszi lombját a por. A Zala vize ha másfél

arasz, a Zala-csatornában meg a réce is alig talál fürdéshez elegend vizet.

De a kép elragadó. Mikor fedezik föl a magyar piktorok ezt a csodálatos vidéket?

Távolban a Balatont szegélyez keszthelyi hegy\onal kéklik s ott látszik Barátgödör,

Cserszeg, Tomaj, a Veréb-hegy ; idébb, aranysárga foltokban, a gabonás táblák ; még idébb

a halványzöld Zalaberek s a kép alján a sötét égererd ; az egész fölött azuros ég, lassan

foszló fátyolfelhk. És mily szelíd, enyhe hajlású vonalak I Egy-egy mérföldekre húzódó

jegenyesor mily arányosan tagolja a képet ! A lombos fa magasra n s fönt úgy terül

szét sötétzöld foltja, mint a méltóságos cédrusé. És a zöldnek mennyi száz és száz válto-

zása, az ezüstös szürkétl a fenyfeketéig
; a sárga, a kék, a rttes barna, a lilák mily

gazdag skálái 1 . . . Egy-egy távol brérl, a fennsík valamely szikladudorodásáról tekintve,

a távlatban mily dús valrjei a levegnek ! Lilásan lebeg ;párázatban a Balaton déli-

bábja emel ezüstös csillogása vizet a part mögé, úgy, mintha a part csak sziget lenne a

vízben s a Balaton mögött újra a Balaton kezddnék. Közelebb : szinte rezeg a napsütés-

ben a kép ; még közelebb : oly tiszta, színeiben oly kövér, részleteiben olyan változatos,

vonalaiban olyan szelíden arányos, csupa, csupa kép. Hasonló szépet hasztalan keresünk

az agyonfestett németalföldi mezkön. Délkeletnek, mint itt mondják, linkós, mocsaras,

süppedékes a vidék ; ott hullámzik a lengeteg nád, látszanak a kanyarikós csapások : olt

a Kis-Balaton.

Még egy kis kapaszkodó : Zalaváron vagyunk.

Az idevalók úgy mondják : Szalavár, aminthogy Zala nagyobb részében Szálának

ejtik e szót. Rés Ensel Sándor tndományoskodott a kérdéssel : Lazius szerint ((SallaB

átkos mondást jelent, mivel Balaton tavától szenvedett — Quia scilicet urbs Sala paludis

Volczae aestu quodam strepebat ; Szent Hieronim jász tudós szerint Zala— Sala—Solum

—

Solom egy név ; Zaiavár-—Salamonvára, Lazius szerint, a rómaiak alatt már Salom nevet

viselt; Mocsári szerint Szalavár kazár elnevezés ; vannak adatok, melyek szerint — 843-ban—
Rárontania és Tóiország gi'óf^ja, Salacho, aki Nagy Kái'oly uralma alatt közlx'iijáró szei'c-

[let játszott, Pannónia egy i'észének hercege lett, itt lakott, Balacho várában. Nagy Károly

után Lajos a morva herceget, Pi'ivinát fogadta be Pannoniába s a Szála vize mellékét, a

Balatontól P<'ltánig, neki adta és n herceg építtette Szála várát, i'ray szerint azonban, Zala

nem más, mint Szalái'd, tehát Zsult vezér neve; wígy Katonánál (Hist. Erit. Ducuni 311 |).)
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Zala nevén 924. évben a magyaroknak külön vezérök volt s ez leginkább a szláv nép

megtörésén mködvén, elvev, foglaló címmel ruháztatott föl, Zala értelmes levén nyel-

vükben)).

így a régiségekkel bizonyító tiidomány.

A ma, az eleven élet azt bizonyítja, hogy itt, e tájon a vidék legmagyarabb népe él

és pompás magyar a szomszédos Egeraracsa, odébb pedig Dióskál, a Tompa-család si

fészke ; ma is Dióskálon él még a költ 'atyafiságából Tompa Mihály, — szegény föld-

míves ember, aki «rét után szolgál)), Bárándra jár robotba, harmados termésért, meg a

sarjn feliért.

Itt a váltót még nem ismerik.

Elég messzire a bennünket egyformábbra fésül vasúttól, megmaradt itt keveredet-

lenül fajtánk; nehezen alkuvó, bajosan vezethet, nyakas magyarnak. Egy községtestületi

gylés azt akarta határozni a minap : idegen be ne települhessen Zalavárra, st az apát-

úrság se tarthasson itt cselédet tovább három esztendnél, nehogy a agyütt-ment))

begyökerezzen, illetségi jussot nyerjen itt a községben. A körjegyz magyarázta nékik,

hogy ilyet ne cselekedjenek, mert a felsbb fórum nem hagyja helyben úgy se. Nem is

igen kedvelik a jegyzt. Szinte megkövezték s amikor ad audiendum verbum citálta a

zavargókat, nem mentek : «Ha két csendrt kd mindenegy után, akkó' sé lr>

Egyet elcsípett, egy gyerekembert, s megkérdezte tle :

— Ki vagyok én ?

— A jegyz, — mondta a gyerek.

— Hát te ki vagy?
— Dógos ember, — felelte a gyerek.

Tudni kell, hogy : akit a radaiak meg nem lopnak, a sármellékiek l)e nem csapnak

s a zalaváriak meg nem vernek, bízvást mehet az egész világon mindenfelé.

Zalavári sfamilia a Lucz, a Király, a Benk, a Tót, Horvát, Szabó, Páti, Mikó,

Varga, Tarnóczy, Zalaveczky s hogy megkülönböztessék magukat, kijár a melléknév

mindenegynek ; így: Lucz József Kaszás, — Kóka Kis Hancz Véres
;

Király Antal Rádi
;

Benk Gábor Gyürkös (markos) ;
— Tót János Jeszes, — Berényi Bertás, Horvát Vendel

Pet, — Ujláb János Magyar ; Szabó János Vas, — Réz ; Páti Józsi Sánta, — Kuka,

Mikó Gábor Kapás, — Pösszent, — Töm ; Varga Sándor Faragó, — Huszár, — Halász ;

Tarnóczy János Takács, — Góri, — Bóha ; Zalaveczky Gábor Csorba. — Nyiszlet (nyava-

lyás). A melléknévnek rendesen oka, magyarázata s története van. Tót János Jeszesnek az

öreganyja szeretett sopánkodni, minduntalan Jézushoz fohászkodott s így maradt rajtuk

a Jeszes név. Két Mikó fiú dolgozott a cséplömasina mellett, egyik tömte a dobot, a

másik a kazán mellett pösszögetett, így lett az egyik Pösszent, a másik Töm. Akinek

nincs ilyen harmadik neve, az nem is «a mi fajtánk)), az csak agyütt-ment», azt nem igen

szenvedhetik.

Hogy miért ?
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A szilaj közé se igen Irlirl lic\cini idr^cu iiiarliiil, —
ilrliMlk, li'kiiilctí

inaííy:ii'a/.la iirkiiiik n 1

uram, a lidi-jav trli(''nlirzicarú cssz, Bonyai József. — Mán imt

bajos iiözel menni.

Összetartanak. A réi>i vilái;l(an, ainiknr még luhb volt a szabadsájí, a legjelesebb

betyáitanyák itt voltak, a Berekben ; itl ]iiiient meg Séta Pista, Simon l'ali Péter a híres

rezi lóköl, gangos Kulics Józsi, a gavallérbetyár.

— Ma már csóbingos az élet, tekéntetes uram, mint a kutya farka, a ráragadt sok
giz-ga/.ti')l. E' kis süllért viszik az embert trvény elé, pcig ma is csak úgy szeretjük a

iialal, mint régen. Attu' kojmék az állunk, ha a nótásfa nem vóna !

A Kis-Balaton nádasaiban állanak a nótásfák.

Mint a kukoiicásban a iiatárpásztor, arra kapaszkodik föl, aki ügyeli a környéket,

amíg pajtásai halásznak. Ha gyanúsat vesz észre, ha a cimboráknak azt akarja tudtul

adni, hogy iparkodjanak beljebb a nádasba, — dalolni kezd : ((Paripám az állófához ki van
kötve, Hej I I ! de ki van kötve...)) Hosszan, kétszer, háromszor rikoltja: aHejIll de ki van

kötve...)) Ha meg tiszta a leveg, hogy akár öreghálóval is dolgozhatnának, csöndesen,

mint a pásztu es, dúdolgatja, aki vigyáz, órák hosszat, elülrl s megint elülrl :

Elment a tik a vásárra,
Batyut kötit a hátára.
Batyut kötött a hátára,
Ugy meni a tik a vásárra.

Vigyáznak, de nem mintha félnének, — csak éppen becsületbl. Mert ha éppen arra

kerülne a sor, «akar diót a zd héjjábú', kikopájjuk mi a csendrt is a mundérjábú'h)
Van, hogy egy-két jókedv legény, mer virtuskodásból, kimegyen acsendrt lelül-

tetnia, amikor már nagyon olt kujtorognak a zöldtollasok. A legények gyanús mozdula-
tokkal lappanganak a jelesebb hal-ivó helyek táján s mihelyt csendr mutatkozik, ira-

modnak a nádas felé s onnan kiáltják : no 1 gyertek ! . . . S a csendr utánuk, viszik

órákhosszat, ((had leiüljön)), — lihegjen, mint a tikkadó eb.

A csendrt, hej, nem szeretik, de az urat se nagyon. Azt tartják, ahol kevesebb az

úr, ott több a leveg.

Egyik, mondjuk < ialambos János, ha jól emlékszem, a Nyakas, ereszkedett szóba vélünk.
— Adjon Isten, gazd'uram !

Kiegyenesedett, megnézte, mifajták vagyunk. Kedvire lehettünk, kezet nyújtott.

— Adja Isten, hogy hála Isten, tekéntetes uram. Ess kéne!
— Nagy szegénység lesz, ha így tart.

— Má' van. Megérzik az ui-ak is, — luoudl a minden gúny nélkül az öreged magyar.
— De a szegény nép?

.:3í&-%

IiAIlA.Nr)-PUSZTAnOL. <:>i>
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ORVHALASZOK SZIGONYOZ.N AK A BALATON
SZÉLÉN, A PAPUCSHAJÓN (52).

McíC 1<(*11 joííyezni jól, amit erre feleli Galam-
l)(is János jN'víikas, a zalavári ioldmíves, — pedig

ide iiiétí nem jár Ijékétlenked krajcáros újság, itt

még nem szónokolnak cncilista dandárparancs-

nokok, itt még leemeli süvegét az arató, amikor

meghallja a déli harangszót s nem az az els
gondolata, hogy no most már együnk.

Azt mondta Galambos János Nyakas :

•— A szegény nép ! . . . Mi gyzzük, uram, a

szegénységet. Beleszoktunk. Aki úi', az a szegé-

nyebb, mer' mindenkire rászorul. Mi megesszük

a hajdinakását : jóllakunk. De mitév lesz a sok

gróf, ha nem fehér a kenyere? . . . Peig, lesz

baj I . . . Az urak nem akarnak tanulni. Mint a

légy, nekimegy százszor az ablaküvegnek, soha

meg nem tanujja, hogy aljlaküveg. Nem szeret-

jük az urakat? ... Nem. Ha gyün közibénk, —
alig gyün, — az ember alig ember nekijük.

Csak a csalingós (kacér) fehérnép tetszik. Dug-

doshatjuk a leányt meg asszonyt szem elül, mer'

csak a kör' forog, mint a kutya meg a

macska, üzekedési idben. Haki elpöttyent e' jó

szót, úgy veti, mint alamizsnát a kódisnak. Érd

be vele .' Ha meg nem ölég : coki arébb I A mai

úr I . . . Meg k néznyi ott, ahun kastéj van, a

sok táblát : tilos ! tilos 1 . . . Tilos az út, a dl,
csukva minden kapu, bepillanlanyi se igen sza-

liad oda, ahun az úr él. De amerre a szem el-

lát : minden az úré I ... Az úr meg, nincsen

sehun. Ha van, azt se érezzük. Csak onnan

tudjuk, mikor itt az uraság, hogy a zászlót lát-

juk a kastéj tornyán. Állatra az erdn, szarvasra,

fácányra több gond van, mint az emberre.

A fácányt étetik, a szarvasnak szénát raknak

télire. No 1 ... Az öregek aszongyák, nem így

vót régen. N<'m is lehetett így, mer' akkó' nem
gyzték vn' el az urak ennyi idáig I Ha így

tart, se t'om, meddétig futja ! Addig redvesedik,

addig eccé' beszakad, mint a páhoki pereszteges

k. Lesz baj, tekéntetes uram! A Balaton se úgy
kecskézik már (ha tarajos tajtékzó hullámot ver),

anúótátú a sok úr e'lepte. Amikor még bödön-

hajón járt ki a halász I . . . Ma mán a suszter

Az is úr lett 1 A multkorilja vetett föl egyet a

keszthelyi parton a hajó masina csigalexele. nem ki>llött neki az élet, a cseszkónali. Há

mé' nem lett gróf? !

SZABO JANüS OREGHAZA ZALAVARON. (.'):!l

TÓT JÁNOS JESZES NÁDLÉZSÁS hAzA
ZALAVÁRON. (.')4)

is vízl)e öli magát, ha ]iéze nincs.

Esteledik, Zalaváron, — sóhajtás a köszöntés :

— Jó Isten ! egy kis es ha lenne ! . . .

A falu egyetlen nagy utcájára ékeld széles út, a Ménesjárásra vezet marha-

csapás végén üldögélünk. Szent Vendel és Szent Flórián sommásan faragott kképe
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;ilall. A/ ,ilk<iii\ i"i i^nnivrilci ii:i{> iiii'í; iiiii^ liiiili m |i;irii/.s;il . A ki'l Un-^zcnl i^ likkiidlaii

víirja az cslól : a ji'i Vendel lális/ára iiiellell, -l(''\(''ii (i a |iás/.l oi-dk iiierui\ci pál i'imiisa

<'/<'n a \i(lélveii. et;v inmilia küliiHi |iÍIiimi, lehexeredv c, de s/iiile nyelve \nij; a lorri'isáiíiól

;

viléz Flí'ii'ián is leliortíaszliill IVhcl várja a/ éjszakai liai'nialol s Ih'isuItiÍ lálszik, Imiíy

kozél)öl a lzolló roeskál kiliDnIla már az id(i. líiív kalászkosziini a kél szeni nyakálian ;

l»l'izaszenleléski)i' ka|ilák, de aiia se vigyázlak kelléien : a^yonsziiradl . niinl kíinl a lialárlian

a l()l)l)i kalász.

A kél szenI, nyoie liél i')la, et;yél) l'iiliászkodásl sem hall : jó Islcn I et^y kis esói I

Dalolva jon a csiiíás-kút, fell kél szélcsderekii leányzii, (jál Maris és Lucz Kala.

Fejükön, sajtárhan. az i\(i\iz, — viszik az égenföldi lál)lái'a. az aiali')knak. Sok víz a kél

jókora sajtái'ljan, meri <liili;()zik oll vagy hiiszonöl kaszaerö I A marokszed, kéveköt s

vízhordó asszonyne|i|)el egy íill vannak legalál))) százan. A két szenl elölt lemarad ajknkiól

a nóta s hosszan köszöntenek : «... esiértessék !»

•— Mindrökké I
— feleljíik mi.

Mellettünk ühlgél Bonyai háesi, a l'élkarn cssz. Balkarja hiányzik. szól a

lányoknak :

— Siessetek, Kata, mer' megáztok !

— Aunye I . . . Ezt má' meg kitü' hallotta kigyclmed, llonyai liáesi? — kérdi dévaj

álmélkodáss.d a tormás leány.

— Tám ü ne tunná ! — évdik a másik leány, a Maris. — Azér' ühhigél itt. Szén'

Flórián csicsergi a fülilte, nekije.

— Nem a' ! Mer' onnaj tudom, ho' nagyon viszket má' reggé ula a halkarom.

— Nyújtsa ide kigyelmed, Bonyai liácsi ! Megvaknrgatjuk '.

És dalolva haladnak a nehéz tervel to\a. Bonyai Ijácsi dödörög utánuk valamit.

Szembe vélünk, Szabó Jánosné Vasak százesztends, reketyelézsás, üstökös házának
konyhaajtaján liodorodik már kifele a vacsorafüst ; a rég özvegységre maradt nénike

hordja he az udvarról, a hidas mögül, tüzelnek, a szeprentét, a venyige rzsét, — majd
lietekintünk hozzá utóbb: megkérdjük, mi lesz a vacsora ?... (53).

Ekzlien a félkarú cssz, Bonyai bácsi, — úgy ((rótánám», ahogy a pásztu es
sik. — hosszú, hosszú történetet mesél s azt is jól esik hallgatni az apránkint szunnyadó
melegség] len.

— Hogy hova lett? Az én balkarom?... Löxésl ka|)lani, legénykoromban, a Sza-

badi-hegyen. Aztán levágták. Az apáti orvos vágta le, könyökbe. Keszthelyen meg a töb-

bit, a spitályba faragták le vállig.

Nem szóbmk. Mégis csak mondja :

— Azótátu marad egy kis liaja a gyomromnak is. 'Van, hogy megtelik ept've' . . .

Hanem egy kis szíirke pilula, akkorka, mint amekkorái az z(')tt nyúl pötlyint, ha bokor

alá lapíthat, ha azt jó' e' tanája a palyikus, attu' rendije vagyok megen'.

Erre se szólunk. Bony.ü bácsi dödörög továl)b.

— .Jó pilida I Az szkor megcsinyálatom megin. Tudós (Mnlier vól. nemliiália !

— Kicsoda? — kérrlém, hogy épjien hát én is szóljak.

— Aki nékem a jiilulál folíila, a j(') Islen is megáldja érte. A doktor, Illaván.

Ejnye, de liii-csa !

— Hát illával is nicgjárla kigyelmed, llon\;ü bácsi?

Bólint az öreg, szeliden. hogy igen. És csöndesen, nu'^; s/clidelilien. minlh.i csítI

fohászkodnék :

— H(''l ével Illaván i-alioskodl ain, meg hármai, elébb, Szekszái'don. I']' kis bakai ellaság I

— V.alann hajba kevereilell, i>\^•u;'!

A legeslegszelidebben Iclcli :

— 'I'olnába, a kónyi papol lalmllid^ ki. liarmadniaL;ainm.il. A |il(''|iánosl. Mir<' kisidl

a baj, én már félkarral vdll.im a keszlheli spilálvbaii ...

Malonj/fi!/ Ut-ZHÖ : A nififiiinr nrp rinivésziti-. IV. 5
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Már ('/.Illán jcjbljau odaliullnallniik Boiiyai iiácsi szavára. Elincséllcll iik véle, apróra,

azl a lolnaiTiosíyoi kirándulást. Megtudtuk, hogy nem is olyan fiicg, uiinl amilyennek

lát.szik : 18.50-l)en szíiletctt, szegény IViMmíves ember gyermeke volt, szerett(^ a munkát.

— Utóvégre kalima letlem. Adilii; mindig hersiiletes ember vótam. De aztán meg-

akartam nsülni. Ha anyám nem ellenkedik, mind nines. ami m)I . . . Szerellem egy

leányt, de anyám azt szegénylette. Kerestem egy másikat, azt meg csunyállolta, mer' hogy

kicsi vót és nem valami melles. Akkoi- én elkeseredtem, összeadtam magam rossz társa-

ságra. Héhnl-liélre nem meni más, mint csak a múlatás, a kocsmázás. Nszemélyekkel

is. Végtin odaértem, hogy e'i'ogytunk a |iénzbü. A kütséget nem adia ki a kereset, de

nnui akkó' az ördög benn vöt az eml)erbe.

Ezt is, a többit is, végig egyforma szelíden, egy csipet izgalom, harag s bosszúság

nélkül, ahogy régi csatáit meséli unokáinak a rokkant vitéz, mesélte Bonyai bácsi,

miközben mind alább ereszkedett a nap.

— Akkor azt gondoltuk ki : gyerünk rabolni ! . . . Egy társamnak jutott eszibc.

A kónyi paphoz mentünk, Tolnába. Bekormoztuk a képünket ; két ablakát bevertük ; az

ajtót behasítottuk, de a pai)nak nem vót bántódása. E' kicsit megcsavartuk a karját, egy-

két tüskét nyomtunk a körme alá, mindjá' eléadta a pizt. Az a bizonyos társunk, aki

már elhót, a' rakta cl a pizt, a tarisznyába . . . Akkor a né|) fölzúdult, mert észrevétel

vót. A pap szolgálója szaladt harangozni. Gylt a nép. Én két lövéssel elszélesztettem

ükét. (jyüttindí haza, békességbe, a Lebuj-pusztái'a. Három nap, három éjjel. Útközbe'

semmi bántódásunk nem vót. A nagy kocsmába mulattunk három nap. Haiinadnap,

mondok, gyerünk ki a szlhegybe, mer' ott egy szölöpásztorral vót leszámolásom. Azt

hiresztelte, mi törtük tVil a Páti sógor pincéjét, hogy abbu' nndatunk. I'eig ez nem vót

igaz. Kigyütt oztán a törvényibe is, hogy ez semmit se vót igaz. A szölöliegybe rátaláltmdv

az emberenn-e, ott dógozoü huszonnyolc metszvel. En megszólítom ütet, nexérid. Ide

gyere, nékem momljad szemembe, hogy én tílrlem fol a Páti sógor ]iincéjit I En itthiin

se vótam. Hogy hun vcitain. ahhol sénnni közöd I .. . Ü erre beszalatt a hajlékba, dupla

puskát hozott elé : nekem adta, a balkaromnak, az egyik csövet, a másikat a társam

jobbkezinek, de annak nem tört esonlja. Akkor menekedni akart, a puskát is eldobta. Én

tdö a tarisznyábul egy e'esöv pisztolt : bal lapiekán hittem. Tizennyolc nyúlsörét ment

belé (ez is kigyült a törvénybe), de oUan vattás pruszlikja vót, awal osszütt kifordult

a húsa nekije. Nem tudta a lüvés megöni ütet . . . Avval hazagyütlünk a szlhegybül is.

Bementünk a kocsmáiba, hajnalig ott mulattam, mer' az ördög benne vót már az emberbe,

egészen. Oszlán az apáti orvos levágta a kai-(Mnat, könyökbe, de elbranlosodott. A keszt-

helyi orvoshoz vittem be gyalog. Kisidt a baj is, míg én Keszthelyen feküfltem, a spi-

tályban. A metszk nem szótak a szlhegyi atakru', de a kónyi pap szógáhija. az vakogfa

ki, hogy én jártam olt. Engem szavamru' megösmert. Összeszedtek benininket a pandúrok.

Utolsó pontig tagadtam a törvényen. A társamnál, a fiatalabl)nál. azomban kiódódott a

zsák szájjá. t]'vittek Szekszárdra, ott három év, — aztán, lllaxán. hét . . . Ott lehet

lanúni. A kibe marad jóság, ott tanúhat. Míg én élek, rosszaság nem lesz bennem. Hej,

lekénletes uram, mégse jó azt látni a rácsos ablakbu'. hogy halad kunt a szabad emberi. .

.

Engem a kigyó megcsipett. azúta félek én a gyiktu' is.

Pipára tömött Bonvai bácsi (iigyesen, a félkézzel) s azon szelíden, csakolyan csön-

des szóval fohászkodott :

— Csak e' kis essöt adna már ennek a népnek a jó Istenünk !

— Aztán van sok baja \eliUí, evvel a néppel, öreg, a mióta kigyelmed rzi a halárt?

— Vót. Elejibe, a mikor hazagyiUlem közibük, Illavárn', vót velük baj. Most má'

lu'm nn>ndhatnám. Tanutak rendet. Egy-kettt kivéve, megfogadják a szót. Jó kedv nép

e". teként<'tes in-am, A' nu'gvan körülöttük. Jó dógosok, de a búcsúba' kicsinye, nagyja

láncul. A míg én itt leszek velidi, l)aj nem lesz ezekkel.

— Kigyelmed. persze, csak egyedül éldegél?
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EtTIIK IIA.IDINA ÖODI VEBTr.M.r HAZAT ZALAVARO.X. 15.")!

''Ciniezik", a párkányt rakják léglál}(>l.

IIAZEPITES ZALAVARON. (56)

Három iinp <ivcrtéki>. mint azt a száradási rétegek
mulatják.

— N'ciii éli, — mMiidhi miiiilii;- cijv r:inn:i >zcliili'n. — Solia si' kolloll iit'ki'iii nz

(ilhm ridi';^ i'lt^t. A li;ij is jizrr' lett. ramilani. Assz<jnyoni van. Össziill viiiiyiink, liaiíó-

liiliii. Uc iiiosf, zalavári liiusiii-a nicíicsUÍKltik vclo. A három g-yerek miáii. Ne vist'jiciu'k

III állani niNiil nevel a i;\en'kek . . .

A iiai) lecsnszolt a ISerek nutiié.

Az asszonynép érkezik mezei mimkáiíil ; jönnek a rakoll szel<erek ; Szenl \ endel és

Szeiil M(iriáii hála möi-olt. akár vihar közekédnek, hatahiias lelliö a marhacsapásnn :

érkezik a jószái?. Elöiili a konda <'S()rtet haza ; mesíelégedell röföíjéssel koi'og' be min-

denik a maga udvarára s olyan esengve várja ahány ház a magáét, iiiinllia a gyermek

éi'keznék haza iskoláhól. Még nagyobb por : ballagnak Ijefele a lelienck . . . Valóságos

kiid : bevonul a ménes
;

gyönyörti csikók ficánkolnak a széles uleán, egy-egy játékosalib

kedvii iieiii akar haza találni, akárhogy arösseberik)) utána a gazda, sok, sok szeretettel.

OSI UAZ ZAI.VAl'AIIlíA.N. u'.Tl
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ALSÓÖRS A BALATONPARTON. CjS)

Eii'v szürke csikói, — ii:i,í;\ véiv Iclicl m szópsóíjTs áll,ilii:;k — iiííy;inrsMk (ikl;il

Bonkö fiiihor (iynrk.is. ;i i^azdája. Iliiszkc is a vidám áiialia. de c-v kicsil liaiaííszik

is már.

— No! le! no!... a radai hal i'(issfl)l) csicscrci^jcM a lucllcd kosarául... Há,
nem! ( csak iicni:... Et;vcn ki az a zöldsalugáteres, paüáson szárogaloll lila radai lös-

scIjI), lel... Pille. lel... Há' nem odcl)li sntfyanf mcijin' ! . . . Kigyolmod uicí^-, Bt-rlás

szomszéd, iiir' iicm léríli kii^wlmcd I nlarciíi ? Alljdii a kiüvcdmed szeme is, mini a sült

lialé : . . .

...
\élíre ollliiiii a Pille; iiiiiiHia csiklandoznák, keeseskedik. mialatt i^azdája ciróiiat ja.

Mi azt szerel nk kiludni a tfazdától. niiérl Iioíjt éppen a uradai rössehbo-liez folyamodik,
amikor ilyenrajta seiícdelemi'c van szíikséi;<'

?

— Mer' az a j(d)liik. a radai, — viláLjdsil IVil hennánkét Beidvö (lálior (iyürkös. Úiíy
lálsi'.ik, lapasztalali alapon dol-oznak. Már ilt Zalaváron a «radai» ki lehel próbálva.

Bídételik eíjv jó (ira, majd eoészen este lesz, mire a por elüli.

.\kkor terjeni"-, eiiyütl a Szz Anyát szíMító esti haranííszóval, az az ei>ész \ilái;-on

egyebüti nem érezhet kedves illat, az a békesséííet. boesülelos munka után [lihenést

jelent, az a vendéi;hi\(i4íat<'i füst : a maf^yar falu vacsoralustje.

— Mi lesz vacsorára. Szabó néne?
— E' kis salátái sütök, kedscs. .Síil()m iiizom' I K kis ecet rá. niei; l'i>khai;yma. belé

a zsírlia s m(>íivan.

— Hál a hnsocska?
— Többször van kenyér melléje, mini hiis, lelkem.

— Legalábl) etíy kis tojást csak ül nndléje. Szabó néne?
A szomszéd (három család lakik a réi^i házban, egy telken) bídeszól :

— Ha lojás \ón' melléje, a saláta akkor el is maradlialna.

A nyitott lzlii'lyi'l mei;lelik füsttel a

konyha ; most tár\a az ajtó, de lélen csak

egy kis «lik» az ajtó lótott a füsljárásnak ; a

menyezet mintha szuikolva volna a száza-

dos l'üstrakódáslól és zománcosan csillog a

lüzhely ftknlyáis, a vas l'azéklarhik mellell

izzó rozsé egy-egy láiiglobbanására.

— Hogy a szemem? . . . AnnyiI rijok.

kedves, mintha haloltat (ii-iznék. amikó' fzök
Rítt. bizony, idesanyám is. öi'eganyánk is rítt.

Ez az asszony sora.

Régi ház. A szobáiiiil nem nyílik ajtó a

konyháiba (persze, hogy a fnsi niegne töltseIIALÁSZGUNYHÓK A BALATON-PARTON. (."i9)
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PALdZNAK. ittl)

;i s/.iili,il). iiiiiiilcn iijl('i :\ L;:'i(liin':\ n/.ii1i;:'iI ; ;i i;M<|iir iiicii' csuk Mímvi ill, li<)i;\ a lu'i/.lciö ciía'

kirsil. vaiiv liároiii hilnixiia IviiiNnlik — :i liíi/, li(iss/.;'il)an rcklrlclt liSiíjícrendáig (küs/.öh) —
az ajlí'ik rrilolt. A lópiicrcndáii nlddiji'lnck a háziak iííV csIiMikiiit s várják az i^sl.

Az lulvaron álló hálváiiyfa l(iiiil)ja cIit a Idiig.

— Orci; l'a. M'lcin ris--/íill, ii Ija Szali(i ikmic. — ilc a sza^a (illan. Iii)íí-\ finoni,

a iiiik(V nyílik, A Ictó iiizon', a liii)ás mán, kcdscs. E kicsit niciítapudlák a tiizkor.

lizciKil csztondcjf aki vút. Az akácfák, az áldollak. a ház eltt, azok nienlcítck nici; licn-

niiidvcl, nict;- ez a l)ál\áii\ fa, Ncni ci-esztptték a födélre a szikrát. Ha nincsenek a fák, ma
ház se vón'. Orcí"' hizon', oreii ház. Uíív síondolim, több száz esztendsnél. Édes a|iáni

kolerában meííhólt, isten nyiit;lassa, 55-b(\ akku niá' öreg vöt a ház. Nincs a falidia

ember, aki luiniá, iiiikó' késziUt. peiir \an itl kilencfenhat éves endter is,

Áltekintiink Szabó .János Öreg mharára is. Az is i-égi ház
;

gicazsiip[) a teln s

lónott rekelu'kert (kerítés) a ház hdiidoka, a lézsfal ; a fal fecskerakási'i.

— üsszesegil étiek s niegvól a l'.d háiMmn:i|i. .\ \ry\ vályog'fal se tiibb, de ez nia-

radanih'ibl) s tám melegebb is.

Nádlézsás, náflli('il \an a líizl'al (a liáz liciiiduka. (iromfal) Ti'it .János .Jeszes házán,

—

a fala ai'epecskes)), ulyan, ndni aaz endiei- ajaka, a niikó' kifnjja a szél».

János gazda .ieszes ócska brt, valami elviselt csizmaszárát áztat a \aiyulian, —
bocskor lesz belle, aratáshoz, mert a csizmaszárát mind kiljöködi a i(tóró» (tarló).

Fecskerakás ez a ház is.

A falu nund csöndesebi). Szinie hallalszik a -zixcdx dobbanása, egy kíizös érzés most

az egész faluban, a szorongó vágyakozás: bár esnek ma éjszaka!...

Mini egy pohár vízben, iigv lálni ennek a liszla népnek a magyar lelkében mindent :

hibáit, amiket szintén csak szeretni lehet, mert nincsen azokban aljasság ; jó tnlajdnn-

ságait. aniikcl nem a meghnnyászkodó gvávaság termel : gondját, örömét — s nem tndja

rejtegetni azt a csekély ravaszkodását sem, amit a megélhetés gondja kényszerít reájuk.

Egy-egy kis al)lakon, a piios karton fíiggöny mögül, szrdik elé már a lám|)ás

fénye, de iegtöbli helyt kiint íildogélnek az udvaiim, a t(')pi;-erendán, vagy a konxhaajti)

tójijái), a küsziibiiu,

.\z udvaron a hasábfa, a boglxába rakott

(dfa ; fölhalmozva, csupron a k, hogy legyen,

ha netán építeni kell : az ól s a hidas ; a gádor

elli ne' kis ojl(j\ áu\ " l)oks sövénnvtd kertelve,

hogy az állat ne roiil-a : ott a \irágkerék, olt a

virágpolc s a polcra rakoll csei'cjics xirág melk'

szúrva, — muskátli, szegfii, i-ezeda s rozmarin-

bokor mellé a formásabbnál formásabb virág-

lajlorják, mint e x idéken mindeiilVle (Ivépek

a 111. kötélben). Koppaiix lian is. Csányon,

Szenlgyörgyxárotl, \ íirson, l'okaliá/áii, l'álio-

kon is.

Szi'il már aliL: cjlciiek.

A KESZTHEI-YI II AI,ASZ-i:HIl TAHLAJA, KOIISÜ.IA,

LÁDÁ.IA ÉS ZÁSZLÓ-HI'D.iAnAK VK';!'.. -ÜU
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Lesik a víIíijíds nyáresti étfeii elébiikkaiin felhukel. O^'^/rrrnck'! . . . Ni'iii érncU

össze? ... Mi alyállk, jó Islcil. lesz esn az éjjel ? . . .

Zalaveezky (iáhor Csoilia kdiiior.iii iiioiiilia :

— V(''i;l'elia jf(V, tekénteles inain, nem jár! eddi:; <'liiicii a mi r.ihniklian, ile mn>l maj

jái' I K' kis krnmplier' \(')l küiui az a-^^zniiN, de ak.ir a -iililul liiiKlian kot nrás/.oll \i'in

nlána : a ki'umplibokof alalL semmi.

Kérjíik perlii;' az est soksziiivinkénl, — ninndja az as>ziin_\. - <li' niuo eri'i' a

ji'i I^lcmink Irde. Már hmm- hete oell nl(')jára.

Mi'l; Irliclclt inn\a. a mennyi esett, — dörnniii' (iálmr i^azda. — Fölhii. az \an

nuiulen esie. í1(ií;\ a ^zivnnk sziiruj juii ! De lia nines cidiszi)) a rellninek. mii rr! . . .

liaííiyázni vi'ihmk ma az In-

iH'ón (a Kishalat ()!i vidékén).

kétszer indult erreHdéiik az

esö,vitlea száraz szél hisálili.

Csak vigye I Má' \ihetil Doi;-

líink a szárazsáiilia I

Az asszony leddi :

— Csapjon kiííyelnuMl

a szájjára, eniliei- I Mesí ne

hallja a j(') Islen !

És most már a'naiíy

csönd az egész falun.

Az a liiiilikn> mezei

csönd, amiben árpaaratás

kezdetén — miután eveit és

ivott, és mcicvidámult — az

igen gazdag Booz szunnyadt

aratói között, az ég csillagos

sátra alatt, az asztag mel-

lett a szérn ; és lábához

lére aludni a szelíd szép ném-
bei', a moálii lUith.

Ha most ideiekintene

amennyei Atya I . . . Ha ösz-

szeérnének a felhk s meg-
erednének az ég csator-

nái 1 . . . MihciL buldog i'j-

szaka lenne ez ma ! . . .

Él az Úr. Aludjunk

reggelig.

Nézziink UK'g egy ata-

nyavelést)) is a Balatonon.

Amennyit az igazi rna-

gvar tengeren, a Balaton

vizén kél halászbárkáról eg}

bokor halász (ma kilenc em-

l)er) a hatszáz métei'es (ireg-

hálóval egy vetésre — azaz C^^^^-'' ^O
egy eresztési-e, egy rugatásra

— bekerít : az egy tanya.
.\ liAl)\C.Sii\Yrii.\I.\.ll UKr.VKÖ.NVV I'ELSÖ T.\1!1,ÁJ.\N A K DÍSZÍ I líSK (Ulti

.laiikó .láiius (Ír. iiUin.
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TIHANY. ((i4)

Nézzünk végig ilyen tnnviivotést. Ez se úgy van ma inár, mini volt régen.

Ma már a Halászali Részvénylársaság masinás bárkái járják a Balatoni ; Fonyódról
és Siótokról gzös xonfalja a liárkákat a halászás színhelyére. Keszthelyrl, Révfülöprl,

Akaiiból kézervel, evezve járnak

nuinkára a Társaság halászó nap-

számosai, — inkább csak emléke él

még a balatoni régi niagyai- halászás-

nak, egyik ösfoglalkozásunknak. A
régiek emlékét rzi egy-két nap-

számos-sorra vedlett öreg halász, rzi

Sági János a keszthelyi múzeum-
li;m, s h^gjolilian megrzi Hermán
Olló páratlan könyve, a Magyar Halá-

szat . . . Kunt, a nagy vizén, még
egy kicsit olyanformán, mint régen,

de kedvetlen napszámosmunka folyik

ma már.

A halászó magyarság nem áll

már össze bokorlia, kötésbe vagy

felekezetbe, mely — mint Hermán
Ottó írja — sokszorosan kapcsolatos

PrSZTCLÓ HALÁSZííUMYHÓ. (05) volt a nemzetségek, hadak si intéz-

ményével is; osztásra mködtek össze,

a bokor fejét vagy elejéi választották, szabályaikat maguk alkották meg, szóval teljes

onkoi-mányzattal birtak. A legnevezeteselib szervezet, mely napjaiidvig fönnmaradt s amelynek

csak a lialászalot szabályozó tíirvény adta meg a halálos döfést, mindenesetre a Balaton

I iikrclic benvidó Tihany félsziget fizes halászbokra volt, Uídönösen aliban az idben, amikor

TIHANYI HALÁSZTELEP. (Bíi)
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SZENTiMIIIAl.Y-Hl.l.Y, HATIL A BALATON. (Ü7)

iKisíaIiuly Sáiuioi- rcyét ii-t róla.)

I>íul(")ii vala, az ctív szál óriási iölij'v iruzsóliül i-(''s/.licn iiu'!VÍZI )ai'omiiv(' nic

vájl lélokvos/.lö, Icliál határozoUan a li'^sijjlj alakz

megalkotóit szabályzata motftartotta a testi

l)üntelést iiiét;- 1884-l)eii is ; a bokor leje

jiiiíi tekintetben úiíVszcMván csak annyi-

ban kíilönbözölt kilenc társától, lioi(y a

liii)áért több cibékütést kapott, lévén azért

«a bokor feje, lioíjy ahlioz való több esze

is leg-yen».

Ma már mi'izeumban a bödönhajó s

a keszthelyi múzeumban találtuk lián un

hires bokor eéhkorsóját. Zöldmázas tö-

mérdek kancsó az eg:yik, hasán, ejjy szív-

ben, az írás : «Ezen korsó készüli Veszprém-

ben, C.sinyálta Sziver Ií;nátz fazekas mester

a Tihonyi Selem halászok összes társosagr

részére Éljenek sokaik vivát.s A kancsó

oldalán is írás : aBalaton Partján halász

lei;ény vagyok én, balatoii partján kis

ityiinhóban lakom én, bania kis ány jöjbe

iiozám piheni. Édes anyám majd gondodat

viseli. Sem aianvíjm sem eziistöm nincs

nekem egy szél iiorta piczin gyunlió min-

denem de kebleiiilien fonón szeret érz szív, a midy vison szereteti

fíile mellett : «Ezen Selem halaszó urakat az Isten ménese mei

t. A bokor teljesen onkoiiiiánvzatilaií

COLOPOS IlALASZÍiCNYHO A KIS-BALATONON. (Ii7/a>

i.Iankó János di-. után. i

holtig- Ili VB ; a kancs(')

iniiidcii \eszedeleiiiliil

A BAL.VTON IIHANY ALATT. i|18l
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i' -^^^^^^^^^MB^^B úljcnck sok s/ánios i>\cU('t, iiichrl

""""V ^^mL^h^AM ' ^MH^ Tiszta >ziv("nil)ül kiMinok Vivát Eljcii

H^^ ^BP^^^T^^^»«*^aMBBÍ '' ''•'''''' -^'^' i'^'''il< liclölc Mijoii eííés('<í(''rc

-Ma már, szci;óiiyrl<iick, (k'lioijy \:ni

BÖDÖNHAJÓ. A KISEBBIK PAPI CSII \.IÓ , (69l Iickik kailCSÓjuk

Eyv falatka jussuk sincs már azon

a naij'v xizcu, amely hélszázliuszoiiliánim ii(''L;ysz(iL;kili)ui(''ti'i- s valami ráér német

természet ember kiszámilnlla. lioi;y Ix'iveu megí'érne i'ajla néííyez<'rmilli('> ember, szinte

minilenik, aki a iVlldhntán szanaszét nyüzsi;imk.

— Hej, tekéntetes uram, — panaszolja az oreji halász. — nem is értem én ezt a

mái igazsáííot I Hogy minden az uraságoké már itt a \izen is, aliol |ie(lig uraság soha

se szántott, se nem vetett és mégis esak ö. aki arat.

Gyerünk a lanyatevésre. a nádasban, a grófi liiido iiiellell rejtzköd tele|)re (72).

Az öli(dben. a \izlie állí-

tott tericsl'ák k(izlt, ame-

lyeken a négy darab négy-

százméteres háló szárad reg-

geltl alkonyatig (június kö-

zeliétl szeptember végéig

éjjel halásznak, mert a nagy

hségben a reggeli fogás

megromlanék débg) : ott a

nyole nagy bárka s a halász-

mester kátrányos sajkája. A
személyzet, harminchat em-

ber, a gunylió mellett heve-

részve várja az indidást, az

esti hal inát. Csöndes, fáradt

társaság, szedett xi-dej t iill-

zetben.

A telepen példás rend

és tisztaság. Az udvar déli

.végében a földszínen é|)ítell amerikai jégliáz ; az mharon húszmétei-es gunyhó, falazás

nélkiil, csak úgy a földön, kokasüllkkel összekötött i'agfákon nádas tet ; a paiion

az iizemépület s lienne, cement vályúkban, huszonöt százalék sóba áztatva a keszeg,

a mit Temesvái- vidékén szalonna helyett esznek a szerbek ; egy nádból rakott

fészerben a fzfavesszbl font szállilókosarak, mázsás téli s félmázsás nyári küldésre

szab\a.

A telepre a halászmesler. Kalló .lános ügyel. Megmulatja a i;unyhót liévül is.

A sarokban tizenöt kilijs hordócskák,

azokban szállítják a halpénzt, a garda

ezüstfehér pikkelyeit Stettinbe. Minek?

Ilamisgyongy készül abból, a lialatoni

g;n-da pikkelyeibl, de nem itthon,

hanem odakíinl, Stettinben I ... A
kokasiilln hígnak az elkobzott orv-

halász szerszámok, az si szigonyok :

Sági .János melllen el is kéri a múzeum-

A KKSZTHKLYi ú.i HAI..ÁSZGI NVHÓ. " (71) uak. aliol Vall iiiár ilyen tiltott szer-

BALATOMíYÖRÖK ALATT PUSZTII.Ó BÖDÖNHAJÓ. iTül
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A Ki;SZTIlEI.Yl II\I,ÁSZTia.i;Pl!(ir.. hátul BALIíÓI., KÖZÉPEX és jobbra a TERICS-FÁK. 1721

szMiii t(ilili is : iii/isik sarnkli.Mi a iéli lialás/.ás cszkii/ci |iiliciuiok : jéi;[)alkók. csáklyák.

!;('• Ml csók (amivel a \('zci-|iiilal I apóival j;ik elé a jct;- alóli, szakócák (jéíívái;ó lejszék):

a k(>kaMÍll()r<' ii\ iijlii/lahil I nidakoii !iál(')k : |)iiiiilürháli'>. ci'oszt. íJ'\aloí;liál(') (kisc])li

Cajla liri/('iliáli>) s I ailali'kkrili'ick : az ajli'i iiicllcll ncliány lialriaszló sulyok, a Imkálc'ik

.jjf^

HALÁSZHV.IOK A VONTATÓ liÖZHAJÓVAL. (73) GZHAJÓ VO.NTATJA A HALÁSZOKAT. (74)

A rafil'a iiicllc szúrva ncliáiiy hasit(')kés, eí>y k(''l liáhM s cljn lialiut^rö, niei-l azt

a lialat, amelyik a lorvt'iiyszalila hosszúsáiíot ilici; nem iifi. lukik vissza. Ii()l;\ iKJvekedjt'k

pecsenyesorha.

Kall(') .János t'rLelmeseii me^iuaiiyafáz mindeiil. Xvilván régi lialász. a \izeii csepe-

re(_leLl mái' i;yei'iiiekk()rábaii ? . . . Oh, deliDíjy I .J(')ra\ aki köiiiíves mesferemlier xoll. de már
hozzátaiiidl a lialászáslioz.

liAI.ATOM IIAI.Ás/.lIAJOK, A hAi TÉRHIIN IONVÓI) KiriTOS IITÍllYi:, (7.'íl

6*
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AZ OREGIIALO. l76l

Il.'iiiciii ,1 liiiikáii. (if( ialnlliink egy örci^- liiih'iszl, aki nogyvon esztendeje járja a

Balatoni s jáila apja, ii.iiivapja, minden nemzetsége, aamiótátni csak tndják magnkat)).

Mi az () hajóján, a Gíimiiies Istvánén telepediink meg ; ö oktat a tndománx ra.

Minden haii'ilinz kél iiMJ('i : az oreghajé), meg pajtása, a |)()slaliaj('), A hálú az öreg-

iiajdia van szeihe s az ni-eghaj()n az öreg Ivorniányos, a vezeres, (itiidmagával ; a liajó

elején, az orrán, Lakies .lózsef, a macskás, aki a horgonyl s hálóhúzásnál a csapófát,

a kötelvellel(il kezeli; liárum e\ezölegénv. Marton .I(')zset', Kaponirs Lajos és Csordás

József,

A postahajón a kiskormányos Szita Sándor; a nnicskás Lokniicei- Islván s melletle kél

evezs, Balázs István és Dniionics .János. A hajónak van orra s fara : oldala a hahxetö,

párkánya a hajóprém ; honlái a hokonyok ; az eveznek van rúdja s lolla; a riidon a

karikós esezopánl, auiil e\ezésk<ir a kalodán a kalodaszegb(> akasztanak ; ezt a kalodát

a régi l)()donliaj(')n a fiizxcsszölil font giizs pólolla. A hajófaron a fogaskerek csavarógép,

amivel a liálof vonják be. Hát ngyan, tndnak-e j(') magyar nevet erre a modern szerszámra?
Tndnak. (iránit a neve. Mondják is már a Balaton vidékén : «Erös giáiiill.il húzták oda»,

((Kigránitozlák)), A masina i'észeil is elnevezték k nnigyarosan. A fogaskerék neve csi])ké.s-

kerék, fölötte a kis fogaskerék a gyorsító, a tengely a vánkosfán forog s a tengelyen a

dolj, amire a ktél csavarodik.

Indul mindjái-t a négy bokor (77).

AZ ÖREC.llA.IÓ És A POSTAIIA.IÓ. <"71
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A Il:ll:'l^/.||M•^I('|•, I\:illi'i .l.iini--, ii

IcficslYik k<)/.('' ii\ ul('i iKiji'iliidi'i'il .-leli:! M
;\ [üirancsol ii iirt;\ \i'/('ri'--nck ;i iii.i

(''jji'li iinmk:ir;i, kiii'liil\i'-ii nekik ;i kc^/.l-

hclvi (")li<illi('ii a hun a\cl('"' hi'lscl, har-

sain liaiiiidii :

( ioiiildcs a laiivakcrcs/lrii alul.

;i laii\ asamkha ! a Di'k'Í iiláiia ! . . .

Matívar Iiiirc a íívní'i rdrilmi alul ! (ioiii-

l)ás iiláiia I

A ii\(ili' liajii iiidiil •- ii\ lUiiliaii lá-

\<iln(liiak ciív niásliil (78). S/.('|i siiriáiia.

ali(iL;v a vrií\ cNc/itsdk hoiilakd/lialtak hadisorlja. A lialászmcstcr Iiol ide, hol amoda

siklik k()/i)llíd\ kátráiiyos kis k'li'kvcs/löjón. újj'v dirigálja a munkál. Szc'i alit;' i'sik, tudja

a dolii'ál miiidi'uik. Az cM'züsdk uckücszítik láljukal a ruiiólaiiak : lal). dcrrk ós kar usivan-

fsak dolt;ir/ik. iimmí ekkora liái'k.iii uriii jáli'k az evezés. ( iíindíies alám Iri-jli esköpenyét.

ERESZTIK AZ ÖliKíillÁLÓT. (78)

HÚZZAK AZ OREr.HALOT A BIOKEHITEIT HALLAL. iTln

a viaszosvászon cifádi-t (nyilván a IVam-ia loile-ciré maiiyarositása), |ii|iáia ii'yn.jt s csak

úií'y, a |)i|>acsutora niögíil. ado^alja a szi'il.

— Ma nem sok szcrencs(> leszi Ilyen susorijó széllel nines szerenese. Rossz ez, ami-

kor íííy : se fuj. se anélkül I Kis hullám nein a mi vizünk.

Melletlünk halad pajtásunk, a poslaliajó. Onnan szól ál Szita Sándor, a kiskormányos :

— Bezzetf a mull esütíu-lökon
'

Reiiifcl líz é)rakor értünk haza, hajnal

helyeit. Akkoi'a szélvész volt. Öntözött a

víz bennünket, egész cccaka, leszi !

— (jyüll i'ánk a víz a I'alaldulii')!,

mint eííy-ei;v nat^v ponvva. l''di(idl íink.

Meri a liak-ildui halász soha a maii'a

jószánláhól nem l'ii.'dik. Az oi'ei;' ( Idii-

d()cs jd líz esztendeje .".rm jár! .a liidaldu

vizében. Nelíink Csák .\rpád i\y.. — :\

keszthelyi múzeinii réi;észel i <i>zlályán,ak

re, aki most Fenéken a ré^i Md^cntiát .^^ »—- ,^ ;^ _- -_ .=^

ásatja, — ö se szereli a \izel, li,-i i'sak '^. ~. *" i
lehel, hátat í'ordíl a liáikáljan i'- .i \ íz-

nek, s maíivai'ázza: fo(;ás után ua.khsa hízzák az ökegiiálót. (KO)
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— A/ urirajla is ilyrii ;i liiilaliiii \ iilt'kí'n. \aij\ a|i;'iiii. az lircjj Csák. kilciic\riin\uli'

('s/lcticlr)l ('l-l, síiha a Halai niiliaii \\\("j; iiciii ríiriliiil.

A \iliail s/crclik. Akkdr kcNcrnIik a lial. l-]s/,aki \iliarlian s/.ólutáni írs/cii lialás/iiak.

nicrl iilxaiikiir az alsii lészcii \aii a lial, déli sziMIcl niotc rds oldalon kell ((zavarnyi)).

íííV lialailiiiik a iívönyör (ilKÜlion, el a í^rófi tanyaiiirllrk |iarl jáii, a Vi/lolii irányába,

ahol linjdan a iNiniai IVildliányások, Moí>'onliana vódösáncai ('iii('lk('<ll('k ; iiicil \alalia herok,

mez, iniiovánv volt ill a jiarU idt'-k. Hévíztl idáifí', a i'óniai lét;i(')k csapollak le, ( lalérinsz

kaloiiái. részinl a malária miatt, részint hogy liajózhal(i iilal kaiijanak a Si('iii le a l)imái^- . . .

A Halaidul cscikoli^at ja a Imi'súzó nap s a ragyogó \iz hclépirul, niajil sápad, Z()ldid, kék

lesz. A hogvokcn sötétlila pái'ázal. — Szent

Mihály kájiolnája moíjíil cléhinik a üadacsony.

Milyen szé[i I

— Mindenki szricli Iái ni. - mondja

(löndöes, — csak a halászok nem! Hogv miért?

Mert amikor már megint nem láljnk, hazafelé

menet, mindjá' otthon lesziink.

Az elöl Ilink hala<l(i két haj('in már kez-

<lenek ereszleni, láxolodnak ei;ymástól, bo-

esálják vizlie a hál()l s azulán majd ki

áUnidv (79.)

^li is hel\l xagynnk. (iondoes alkiáltja a

[)oslaliaj('ira : Kijárl... Onnan ál vetik hozzánk

az istá|)érl a kötelei : a kolelet a hálóhoz

akasztott els istápra liin-koljuk. — az istápol

a vizbc s eresztjük iilána a háhil. Az öles

istáp függélyesen, mini amilyen széles a

háh'i. megáll a vízben, lalpra állítja az alsó

végére hnrkoll fenék-k — s viszi véle

a hálót lovább a postahajó. Mi horgony!

ei'esztimk s a liáliM apránkint boi-sátjnk a

hullámok közé.

Az öles istá[) als(') és fels végére hurkolt

kél ivolél — az alsó és fels in — kíizíitt

maga a négxszázmi'leres háló (léhés. háló-

sidiém) ; a fels inon — amelyen [jarafakarikók,

p(Mák vannak, hogy vízszinen tartsák a fels

inat. — száz niéterenkint egy-egy gyékényltöl
1. AZÖREGH.4LÓ ,;azs.ík, KBBKMENrKiL.A. HAL

j-,-,,,;,^ ^ánkos, a néiiv jelpót aV az 'alsó inon
2— !l HÁLÓ-KÖVEK. 10, 11 ÖREGHÁLÓ KÉT VÉ(.E. (81

(Jankó János dr. után.

)

szalmaesulakok, liogy a lófenék sarába ne

rai^adjon a háló. A hál('> közejién a zsák

amibea lassankint körbe \oiil iiáhisuhendie kerub) hal szorul be menekvés kozlien. .\ zsák

l'oloti lilieg, vízszinen, az ötödik gvékényvánkos : a lorokpóla (^l).

A négyszáz méter hálósídiém vízbe van eresztve, vége, — kiment már a második

istáp is. Most következik a báb) után, niindkél haj.iról. 400—400 méter húz()köiél, ami

a hajókon a gránitdobra van csavarodva. Be a maeskát I . . . A iiorgonyt bevonja l.akies

.József, a macskás; az evezsök munkához látnak s a két hajó a torokpótát \igyázva. annak

az állása szerint igazodik félkörbe : a \ezeres bocsátja a hajófarról az egész bái'kán \égig-

luízódó s a gránitdol)ról leesavaro<ló kötelet a háló ntán, ezalatt — keze el lévén biglalva —
testével irányítja a csipjéhez feszid koi'mánylapát rúdját. Most a postaliajó, a félkör

másik végén, macskát ereszt, áll ; otl már lefutott a négyszáz méter húzókötél. Végihez ér

a miénk is, — kiállunk. Lakies macskái ereszt ismét. Amíg a nuicskakolél meg nem feszül,

nem feszül a húzókötél sem. Egy perc — s feszül mind a kett.
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\ SZ.VNTODI REVIIAZ. I82l

Állunk xMiiV száz lilnvirc :i miiikiüa i pnrflcM, szomlic a Vizlnlí'jvnl, s dólkclft i'clú ott.

a BadncsdiiN.

Az (MiibcrfU sziiss/aniiMk cyvet. Ezalatt Lakics mesflanít bonnünket, hogy a inacska-

kolélnok k('t szála van : cííx ik a faroskutt'l, a hajófar második bokonyjára hurkolva, másik

az (inkíifél. amclyot a liajótükóhoz i's egyik hosszabbra ácsolt bokony lejéhez, a bikához

ersílciiek meg. Most már kezilödhcl iiék a liálcibevonás, de hogy annál nagyobb tanyát

foghassanak (akkorát, mintha mindkél iiajóról 800—800 méter húzókötelet bocsátottak

volna a háló után) : nigatnak.

A gránit mellé áll két endier s hajtja : vonják be, csavarják vissza a gránildobra a

huzé)kölelel s i<jy 400—400 méterrel közelebb vonják a hálót. A dobra i-savarod(') kötelet

a macskás igazgatja rendiie a csapólávid (kötélvet, kötélveticlö). Kattog a csipkéskerék

s erre a gyári muzsikára i'iadtan kelnek a parii nádasból a vadrucák . . . Tréfa, dévajko-

dás deliogv van, nóta sincsen ehhez a napszámos nehéz mimkálioz, csak verejlék az

emberek liomlokán. Régen, akkor si-m \nll kevésbbé kemény jiiiinka a liáhMinzás, de nem

ilyen keserves. Húzták kézzel- s uKjtolával : cccsak úgy sodorta a kulel az ember leuyerit

dorozsmásra, akkor volt mesterség halásznyils

Amikor a háló tíz-tizeniil nlnyire \an már. amit megnuilal .iz islá|i \izliril kiállT)

fels vége: a macskát föl\i'szi Lakics, exeziink hátrébb négyszáz métert > iHiesátjnk \izl»'

ismét a iu'izókötelet a gránitdobríil.

EzalatI szó esik a régi világnM.

Amikor még négy bokor halász volt Keszthelyen s négy halászniesler
; az öreg-

Böröczi, meg Zábó, Kardos és Horvát ; a keszthelyi vizet k vették ki bérbe a grófi ól és

-««»;

A SZÁNTÓDI RÉV KKMI'.PA, HÁTTlíIiüD.N A TIIIANVI Ilil.SZlGET. (.SI))



48

li(i/,(isl)c <lnls4()zl;ik. A i;:i/,il,-i krl i'rs/.l l^:lll()ll :i loi^ásliól. n/ onil)crrk ciiT-ctiV írszt :

iiu'rU'k a halásztariszma \(>ll. ainiiil az asszony szalxill. .Icilih kaiial a l)alválltól csuklóig

mérve, — amclvik lialásziiak Ijöfíviiscljb volt a |iárja. annak a larisznyája annyival kiadó-

sabb is volt. A halat az asszonyok hordták piacra. A kcsztlii'lyi futcán, a zsidiMiáztól -

alioi Golihnark, a \ilái;hiríi zeneszerz születeti — a városházáig, egész soron, olt volt a

haljiiac ; az a]iró hal l'ontjál, jól megtetézve, két krajcárért vesztegették: a fejedelmi falat.

a süll, meg a fogas fontja tíz-tizenöt vas. Ma ? . . .

A Balatonnak ötvenhárom ura s gazdája \(>lt. Mind Zichyek, Hunyadiak, Festeticsek,

a veszprémi káptal.'ui s néhány község, Kvágói-s, Boglár közjjirtokossága ; 1883-ban

jött a halásztörvény: a \izck mentén lév birtokosok kötelesek halásztársulattá alakulni

s dolgozzanak ki ill üzemtervet ! Védeni kellelt ]Hisztuló halállományunkat. Ez megtörtént

a Balaton mellett is : a Társulat azután kiadta béi'be az egészei a Halászati Bészvény-

Társaságnak. Nem utolsó üzlet ! . . . Keszthelyen dolgozik négy háló, Fonyódon tíz, Akaii-

ban kelt, a tihanyi vizén négy s most van a Kis-Balatonon, Alsóörsön keletkezben egy

új telep; a keszthelyieket kivéve, mindenik háló hatszáz méteres. Igaz! Ne feledjük: Bév-

fülöpön is dolgozik egy hálója a részvénytársaságnak. Csak egy! ... A révfülöpi köz-

birtokosság ugyanis kikötötte, hogy ott a süll ára 30 krajcár marad s 8 krajcár a

keszegi Gondoskodtak magukról az

elrelátó polgártársak, így hát elég

oda egy háló, máskül(')nl)en . . . ráfi-

zetne révfülöpi üzletérc a társaság,

lévén most az árak megállapítva így:

garda kilója 20 fillér, keszeg 30, ön

és csidia 60, ponty 1 korona, harcsa

80, a nagy harcsa (hat kilóstól ftillebb)

r20; süll és fogas egy, négy osz-

tályba válogatva (35 centimétertl

félkih')sig a IV, osztályú s két kilós-

tól fölfelé az 1. osztályú) 1 korona

80 fillér, 2-20, 3-40 és 4 korona.

És van most a Balatonon vagy

harminc bokor halász, ezeltt pedig

voltak s mind megéltek, ji) száz bokorral. A fizetség pedig ma: a kormányos, a vczeres

kap hatvan koronát hóua|)onkéul, a kiskorinányos (ilven koronát, a többi negyvenei;

naponta uíinden endjer egy kiló vacsorahalat, szondjaton három kilót, meg nagyobb-

logás után vídami kis mázsapénz is jár, a halak minsége szerint, A|)rilis elsejétl június

tizenötig semmi munka, tehát salláriuni se jár.

Múzeund)an a régi liödonhajó, ott lepi a por az öblös céhkorsókat is, nem dalol

már a balatoni halász s ha testét nehéz munkában ellepi a vei-ejték, nyel egy korty vizet

a mereget vei a tóból.

— Bégen volt, igaz se volt, a mikor a lialász a vizén nem vizet ivotll , , . Bégen, amikor

ha nem volt halászmunka, volt szlömunka. .Jött a filoxéra, megette a szlt . . . s odalett,

elhagyta már a szegény halászt a Balaton is. Elszéledtek, ki erre, ki arra. Akinek volt itt

egy kis szlcskéje, eladta, egy hold árán kapott Szlavóniában tizenöt hold földet. Azon
nyomorog. Ott keressék a tekéntetes urak, Szlavóniában, a kapa melleit a balatoni halászt!

A húzókölél ismét künn van mind a kél hajóról. Most a két hajó összemén, most

csapatunk. Ki a macskát, kattog a csipkés kerék, vonjuk be a húzókötelet,

A régi halásznóta helyeit ez a gyári muzsika ismét s két simléderes sapkájú, ron-

gyolt ruhájú, ványolt arcú napszámos hajtja a kereket. Maga az öreg (Jöndöcs is, — aki-

nek hány öregapja, mind a Balatont halászta, — is olyan ágrólszakadt formájú ; kopott,

pöcsétes, i'ég elviselt piros )iaszománlos nadrág van rajta, a csizmaszárba szorítva.

lUANÁS, \ BALATON BECSUKÓDVA. (S4)
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— MilV'U" |)iiiil;ill('i ;i/. Uii;\cliiic(li'ii, orof^' ( íííikIíícs ?

— Az ocsiMli kiildh'. ;iki síiriidindri'ilns '/,:\iivi\\>\t:\l\. \;il;uiii i)l\:in |)i)>l;islV'Ic ;i fiúi

Szinte csli' \aii. .I('i li;iriii;i(HV'l (ir.'ij;! Inhik :i iiniiikM rii.ir. Miiiilrii s/.rl i'líiil. A nagy

víz sima liikrÓTi \ailriirák i'i^/kálnak.

K(>Z('lc'(lik a liajíilio/ a/ isláp, az ciín re crosclilicii IVszíilci liij/('iki)lcli'ii clélmkkan a

vízbl City nedves, sáros Ixndaralika, a célle, ariiil a mai lialás/ok mcíívállónak is nevez-

nek, meri azl jelenti, 1i<)í;\ M'tí<' a kerékliajlásiiak. l!c a macskái 1 Kezdünk isinél evezni:

a kél hajó összemén, a/.ulán kereszteznek: a ki>r a liálóval hezánd s amikor a két istáp

is összekerül, lior^'onvt xclimk.

Ekozlien a \ezei-es Indvál. Iiossziinvehi lasulyokkal esapkiidja a vizet, ügyesen, úgy,

hogy a \iz nem isap \ issza a liajíMia ; arra való ez, hogy visszariassza, a becsukódó

hálókor kózei)e, a lorokpóta, illetve az otllév zsák irányába riassza a menekvö halakat.

Olyik hal, kivált a poiilv, megtanulta már, hogy nem kell megijedni a bukáláslól : kisurran

a hajó mellett, s ha kell, át\eti magát a hálón is.

— - IIune\it állat, — mondja (üöiidöes, — mégis annak adta a törvény a leghosszabb

tilalmi idol. Kár neki egy óra is, meri se télen, se nyáron meg n<'m lógjuk.

Mihelyt együtt van a két islá]>, a postahajóról átjfl három eml>er s már most, az

alsó- és l'elsö-inal megmark(jlva, nyolc ember vonja be a súlyos hálót, kézcrövel. Kemény
munka, kivált \iliarl)au. Egy-egy ember a bevont hálósühémet rendezi a hajólenékre, veti

ki a hinárl belle, hajigálja vissza a \ Ízbe a hálószemek közé akadt, ijedten ]iipáló apró

keszeget; a vezeres szorgalmasan l)ukál s mihelyt az els keszeget megpillantja, fölsóhajt:

((Nincs szerencs(>l Ha ilyen büjkét hoz a léhés, annak a jele, hogy nem lesz hal.))

A húzás eltart jó félórát, az egész mívelet vagy három óra hosszat. Az eredmény ezút-

tal: mintegy húsz kiló keszeg, csuka, |)onty, egy szép harcsa s néhány süll a hálózsák-

ban. Az aprólili süllt sietve vetik vissza a vízbe, mert az ((nagyon gyáva állat, mihelyt

levegt ér, menten luMtra rémüb); a többit a postahajó halasládájába öntik. Ha szeren-

cse van, kerülhet a hálózsákba százhúsz kiló is, de megesik, hogy három kilót is alig

fognak. A százhúsz kilónak sem örvend a mai napszámos-halász túlságosan.

És kezddik a tanyavetés elüIrl, még kétszer így, hajnalig.

Most mái- (éjszaka \an.

A vizén a hold pazar ezüstje. Minden szél elült. A sima, nagy víztükríni vadrucák

úszkálnak. Ruca anyókák (dilatják [íiliés kicsinyeiket az élethez, ma is csak úgy itt is

mint régen, mint száz, mint ezer esztend eltt.

Kél napszámos forgatja ismét a gránitot, kattog megint keservesen a csipkés kerék,

szól tovább, egyhangúan az emészt gyári muzsika . . . Megszokták már a vadrucák is.

Mi pedig ellanakodliatunk ismét három ()ra hosszat, hogy ez, ez az a muzsika, amellyel —
az elmúló nuigyar nóta helyett — majd álnienMck maholnap a patakon . . . az (ikrök.

Hogy miféle patakon s micsoda ökrök?

. . . Van egy kis patak, akkorka csak, hogy a pendelyes gyerek átlábolja. A patak

egyik felén, százholdas legeln, hasig ér kövér fben, a jóllakottságtól alig tud már
enni két-három elhízott szarvasmarha. A patak másik oldalán, két-három hold kavicsos,

sivár, leaszott földön éhezik, nyalja kínjában a követ száz sovány ökör. Csak egy lépés:

átmehelne a patakon, jóllakhatnék a kövér fben a száz ökör. Hál miért nem megy át a

patakon az a száz ökör?. . . Mert ökör.

Mesélik már egymásnak az ilyen veszedehiics példákat a hajdan békés Vialatoni

halászok is. Sok a régi s mind több az új kastély a iíalaton vidékén, valamcüniyinek zárva

a kapuja, csukva vannak az atilakai, pedig jó lesz kinyitni azokat az ablakokat s

meghallani, mit beszélget egymáskíizl verejtékes munka után a nép a r'idegcn elzárkózó

méltóságos (loiiiiniiiiiiok kíii'nyékén, meg a I'alaton pai'tjáii, (ial<i i'lliai;yt,-i már a sz(!gény

halászt)).

•X

MaLounntj IJezHÚ : A tnngunr tifjt niüi'f'HZtUf^. IV. '
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Nagy lelki gyönyürsóggel kapjuk a liirl innon is, amonnan is, hogy népmvészeti

gyjtésünk célját számosan megértették és segítenek lelkesen az önmagunk megismeréséhez

szükséges adatok összehordásában — s ha majd ezt a mai hazát egészen megleltük. Talán

az söshazát is megtalálhatjuk, valahol a Himalája tövéhein), írta egy Indiálian kutató honfi-

társunk, Tóth Jen, a festmvész.

Jó múltkoriban, horvát földrl (Piszanica, Grdjevac— Helovár) keresett föl soraival

Haller Jen, tudatván elhatározását : «a horvát-szlavonországi magyarság néjjm veszeti

tárgyait én is gyjteni fogom, hogy mentsem, a mi mcntliet ; szintúgy a pásztorok életét,

eszközeit, szerszámait, ruházkodását, a nép nyelvét, szokásait, szinal néprajzi adatait segítem

hazám javára megrögzíteni — papiroson*.

De mennyire szükség van ilyen munkára !

Tapasztaltuk a Balaton mellékén. Alig tengdik ott ma harminc bokor halász, ezeltt

pedig voltak s mind megéltek, jó száz bokorral. Múzeumban a régi bödönhajó, ott lepi

a por az öblös céhkorsókat is. — nem dalol már a balatoni halász, s ha testét irgalmatlan

napszámos munkában ellepi a verejték, tüzes badacsonyi helyett, nyelhet egy korty langyos

vizet a meregetövel a tóból.

És sóhajt a vezeres, Göifdöcs István, az öreg halász, aki negyven esztendeje járja a

Balatont, s járta apja, nagyapja, minden nemzetsége : «Régen vót, igaz se vót, amikor a

halász a vízen nem vizet ivott ! . . . Régen, amikor ha nem volt halászmunka, volt szl-
munka. De jött a filloxéra, megette a szlt . . . s odalett, elhagyta már a szegény halászt

a Balaton is. Ehzéledt a nép innen. Ki erre, ki arra. Akinek volt itt egy kió ósIcó-

kéje, eladta. Egy hold árán kapott Szlavóniában tizenöt hold fidet. Inkább azon

nyomorog. Ott kereáóék a tekéntcte.\ urak, Szlavóniában, a kapa mellett kereáóék a

balatoni halá.izth

Meg amit Galambos János Nyakas mondott, a zalavári földmves : sBaj lesz ! Nem
szeretjük az urakat. Ha gyün közibénk, — alig gyün, — az ember alig ember nékijük.

Csak a csalingós fehérnép tetszik. Ha elpöttyent egy jó szót, úgy veti, mint alamizsnát a

kódisnak. Érjed be vele ! Ha meg nem tetszik : coki arébb 1 . . . Ilyen itt a mai úr. Tilos

az út, a dl, csukva minden kapu, bepillantani sem igen szabad oda, ahol az úr él. De

amerre a szem ellát : minden csak az úré . . . Állatra az erdn, szarvasra, fácányra több

gond van itt, mint az emberre. .\ fácányt étetik maggal, a szarvasnak szénát raknak ki

télire ... Az öregek mondják, nem így volt régen. Nem is lehetett így, mert akkor nem

gyzték vón' el az urak ennyi idáig. Ha így tart, se tudom, meddétig futja ! . . . Lesz baj,

tekéntetes uram, ha mi beleszoktunk is már a szegénységbe.))

Aki nem gyzi tovább, megyén világgá, a barázda melll is. Megy, s visz magával,

pusztulóba, a magyar lélekbl is valamicskét, mindenik.

Ezeket keresi majd meg Haller Jen.

Ezúttal egy Somogyországból odaszakadt vérünkhöz. Napos Öllésékhez (Illés) kopogtat

be vélünk. Hogy micsoda szomorúság nékünk, s mennyi okulni való abban, amit az aprán-

kint idegenbe vesz s onnan is tovább, még messzebb, persze Amerika felé szállingózó

magyar tzhely mellett tapasztal ! . . .

Naposéknak — írja ilyenformán Haller Jen — právájuk (jog) mai napig sincsen

Horvátországban, de földjük van : húsz rál. Az egy tagban fekv kis birtokot nyolcszáz

pengért kótyavetyélte el néhai gazdája ; a granicsár nem tudott megélni negyven holdon,

most három gazda van jómódban a lösszel elegyes televényen. (Jóravaló magyar munka

érvényesülhetett ott, mert földhöz juthatott.) A granicsár kukoricakóréval födött putriban

szorongott, ma ott a magyaros porta. Helyes istálló az udvaron ;
csak tömés az oldalfala,

de olyan takarosan, s olyan tartósra van megcsinálva, hogy örök mindétig ab])an leli

gyönyörségét Napos bácsi. Kivált a pajta kontyos tetejét kedveli.

A garádos, két koszlopon nyugvó pitvar, a sellenc ajtaján nyitunk a konyhába. A
konyhában rend és hideg, mert itt csak nyaranta tüzelnek, meg kenyérsütéskor; az ajtóval
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szonibon mólycdós v;iti ái^yalva a konyha falába, s olt, lóidnak a s/.íncs tányérok, ró/.sás,

tulipános, iratos, niailaras tányérok ;
— de biz' (!Z már németes tcMnpó, mert a magyar

f'ííyszerbbcn, inkább tálason rakja polcra cseréptányérait, bujtatva egyiket a másik ulán.

A lepedvel luiíiíünyüzött ajt(')n át kiiiailatszik a vidám, pajkos csevetölés. Az oreíf

Öliés leányának két kis cselédje játszik odabent kumróst :

"Opryedöm, bög-yedöm, böffy vállára.

Szol a rigó riyniii-ára !

Cérnára, cünög-ére,
Cuc ki madár a mezre!
Cuc ki.

Akaszd ki!

Hadd száradjon odaki !

A zsinatolásba valami tompa hang' veri a taktust : a szüjöfa (szövszék) lábitójának

kattanása ; kisálódik a nyomító, egy kis hájkenegetés után nyöszörög.

Bedicsérünk.

— Mindörökké! — dünnyögi Ölés bátya, aki már olyan öreg, hogy mindenkit halál-

sejtelmeinek panaszolásával fogad.

A kél kis unoka megriad. A diákleány a szeneskemence kuckójába bújik, az öccse meg—
mert itt a húg is öccs — a szüjfa csikaléjához törleszkedve menekül anyja kötje alá.

A menyecskén csak dógzónapi ruha, de ingválla fehér, mint a zúzmara, viganója

palyolatf iszta, biborfehér fejkötöjének csipkccsücskei látszanak a feketeselyem keszkenbl
készült hátraköt buggyanói alatt, amelyrl bokrárakötött piros és zöld szalagvégek fityeg-

nek le hátul. Igazi magyar menyecskefajta. Gömbölyded, karikós aic ; a kissé ers voná-
sokat, mihelyt megszólal, csintalan mosolygás enyhíti.

Indul az öreg, hogy a Noha borából héberézzen, a menyecske meg két izromban is

letörli a széket, amire leüljünk.

— Elcsúnyították a gyerekek, — mentegetzik, — pedig tiszta az a szék, akár a tükör.
— Hát az ember? — tudakoljuk az urát.

— Már Newyorkban van. írja már, hogy odaért.

Nézegessük a szüjfát. Kérdezgetjük, minek mi a neve rajta? A menyecske félig szé-

gyellösen, félig gyanakodva, de egészben csodálkozva, mégis csak elmondja, hogy van a

szövmasinának bordája, bordahéjja, csikatéja, nyüstje, mellfája, közfája, vászonhajtókereke,

feszít csimpácája, szobolfája, nyomító dorongja ; meg hogy van a keréken szárny, van kis

lába is, orsója, közfafeje, szolgája, srófja, padja, lába, tengelye, torokvasa, vendégkarikója,

macskája, kerékvetélje, csüggfája, vetélövölgye. (Lám, még minden neve magyar annak
a magyar szerszámnak, még a sróf is hazai.)

Ezalatt játéknak bátorodik megint a két apróság, s nótáznak:

(lElmöntem én arra alá, arra l, Ispurgis város leié !

Olt irgyák jaz levelet.

Bele töszik nevemet,
Háíornágu tulipán
Nyilik a Tisza partján,
lirgyo lilya, lgj lát !

Ila én lilya vónék,
Kgeret is fognék,
De én lilya nem vagyok,
Egerei se foghatok. >>

Messzi, délibábos vidékrl kerüllek ide ezek a játékversikék, örökre hol vesznek el

majd? Itl-e, vagy a tengeren is túl?...

Elkerül az ör(!g is. Avatag, rózsairatos kancsó remeg a kezében. Meg-megbiccen,
mintha italos volna, de csak az aggság rogyasztja.

7*
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SZEKSZÁRD. 185)

— A ni.ii;;ini loi-mósc, — mondja amikor tölti. Ha a s/.aiia olyaii \<ilna. aiiiilvi'iiiu'k az

izinek lenni kullciic : egészen jó bor válna lielüle.

Ennek a Idszólásnak is mai^yar még- a zamatja. Régi, de legalálil) ki van próbálva.

Szólja kerül — al'éle téli

beszélgetés — az egészség, az

idjárás, a vefés, a kancák ellése,

meg ... a politika.

— Nem sajog-e belül, Illés

bátya, ha ngy olykor-máskor

>isszag(indol Soniogyországra '.'

— Nem I nem ! — s még a

feje ingat ásával is nyomatékot

akar adni tagadása állliatatos-

ságának.

— Ugyan ? Hát nem kíván-

koznék vissza soha a beleznai

reznlák kiizé? illés bálya, a

lelkibiil :

- Nem én. A lelkembiil !

-- IV'leli makacs határozottság-

gal. Ott én a más kutyája vol-

tam, itl a magam kódusa. Cselédjeim is jobbn/i el lehelnek el)l)en a görbe országban.

Lisztem van, kenyerem is van. Elgyünni nehéz volt, de már itt maradunk. Maholna]) úgyis

már iolidröl |)islangatok én majd a csillagokra is, de legalál)l> nem \agyok ollan tedd-ki.

euc-ki emjier I . . . f.sak ]irávánk volna! De ezek a fortélyos horvát opcsinabeliek elsik-

kaszlik a jogosílásuidvat. Hej. csak ]'rá\áid\ lenne, akkor uiindiMi luegjárná 1

ÖCSÉNYI LEÁNYOK (SW

hatal menyecskék templomozAs után, ÖCSÉNYBEN. (87)
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Ki;v r(''i;i 1m|iÍcI;;i is \;iii :i li:iy,li;iii. 'l'is/,;i-

r.iliiil. Il;i/;ii. M(''i4- 1 >ll(''s li:'il\a s/,ám;iil(ik()riilii'il.

A iii;iiii;(iiliihiiiickM (IcrckMlájár:! krUcjri

sas M'svi-. liciv.i'iiki'ilo s/,iriiy:ikkal, s ahilla

a/. (''\s/.;'iiii: lb()i>.

- Mk'mI
('I)!!!'!!

kcItV'iIII

M< ilvcii voll a/ iirasaü' (inicrclK'ii

is. A|iáin l'araiíla.

— N<'iu ola(l() ?

— Nem ez! Két Icáiixcsclédciiu'l, már i'l-

adlam, de ezt nem. A láiiyréle romlós portéka.

Minél \éncl)li, antni kevesebbel ér. Ez meíí'

annál fialalabli árban, minél idsebb korban.

így az öreg-, aki még Horvátországban is

ilyen magyar tud maradni. De mire Ameri-

kába viszi — ha ngyan elviszi magával 1
— a

vén lapickát valamelyik a két iiiuika közid,

akik még dúdolják :

<(Háromágu tulipán
Nyilik a Tisza partján . . .v

*

A tolnamegyei Sárközbe nézzünk le,

ahol gazdag a nép, nagy a int)d . . . Ott

Lalán jobb világ van még. ha a szegénység

olyan baj.

Pünkösd vasárnapja, Ocsényljen (87).

Szekerünk megáll a leuiplom piacán s

ámulva nézzük: mintha tnlipáneidö vonulna

a templomba, az Urasztala koré Kji'i-

val élni)).

Szól a harang, gyiilekezik a gyönyör
magyar nép. Külön a férfiak, öregek, és a fiata-

lok is külön. Külön a fehérnép is ; bandák

szerint a kortársak, akik együtt járlak iskolába,

együtt a játszóba s egyszerre tztek pártát;

választott vezérükkel jönnek: külön Ál)ró Évi

bandája. Korsós .Sáráé, Lovas .Indité. iJeák

Kvié, a Bóli .bidika bandája is külön. Köztük

már egy-egy menyasszony, s vélük xaniudv,

még fátyolosan a fiatal nienyec-skék is,

olyan káprázatos pompáliau, olyan díszesen,

oly mvészi érzéssel összeválogatott szinek-

})en, fiogy <'hez foiíhalót csak a néhai nagy

velencei iiu'stcrek álmodhattak. Vcroncse, ami-

kor' a kánai menyegzt feslcitte.

Elíd a teljes tavas/,, püid<<)sdi virulás, —
a fiatalság.

Utánuk, a szinek méla, egyre lemondóbb,

asszony: haloványodó zöld, folyton sápadólib lil

színben, aszerint, amint korosodik; még selyem

AZ U.l SARKOZI PÁRTA. (S.S>

.f'>
v:.#

r

ÖCSÉNYI ME.NYECSKK PAIIITYA-FKÖTVHI, ÉS

NYAKDISSZUL. ISfl)

mind bánatosabb Icfokozódásában a többi

iszinbcn, mind sá|(adtaV)b, nnnd egyszerbb

még bársony, egy kis kék, egy kis sárguló
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ÖCSÉNYl Mi;NYECSKt:. (90)

w

DEÁK ÉVI ANDICS JÓZSEKNÉ,
ÖCSÉNY. 191)

zuld iw'^ ^an a netfyvcneseUcii, az ölveu é\cs azonban

már csak fehér és l'okcte, — a halvan eszlondös pedig

lékeiében tettl lal|)ií4'. Hoijy mily szépen, mennyire

nemesen Ind ill a korral lemondani a n I . . . Ahány
tavasz elhervad az életébl, annyiszin marad le a kön-

tösérl is, — ravatalán keiül reá isméi a liibonimög,

a ííaboeánhímzés lióí'ehér ing. Meri nem jjiros ám
a magyar bibor, hanem fehér. («Az Árpádok-korabeli

okle\('lekben találkozunk személy- és helynevekkel,

miket a korbeli ruha-nevekrl véllek: suba, guba,

palásl, bybur, barsun, cunlus (köntös). A besztercei

szójegyzékben (1410—1412) kél szót találunk egymás
melleit: az egyik byssus, mit a szójegyzék írója a

byssus szó alatt bybur szóval fordított magyarra; a

másik szó purpur, amit barsun szóval fordított le.

A byssus régi latin szótárunk szerint: fehér szövedék,

fehér szövet.))) A sárközieknél ma is fehér a liibor-

iimög s a biborkend.
És mindezt ragyogva ragyogialja a sugárzó nap.

Vakít a gabócánhímzés bulyavászon, tükrözdik

a duflarostos, meg a híilkös hármas-selycmkendö,

virít a blúz, aminek itt jó magyar neve röpike s

maguk szövik, maguk varrják meg; csillog az islangos

szorílkó, az öv, ami arasszal átérhet, például Kökény

Orzs(> karcsú derekán. Tündöklik a színes kötény is,

rajta a gyöngyös paszomány, az ezüstcsiga, arany-

esiga, selyem fonyás, százvirágos pántlika. Homlokukon

a széj) barna arcokat arkaikusan tetz hármas fekete

hársony (homlok-bársony, k()zéi)l)ársony, nagybársony),

színes szélhímzéssel, gyöngysorral, <h'isan bodrozolt

szegessel; a nagybársonyon a rezg berek, piros, kék

i;yöngyös zsinórok, amelyeknek a végén, ércsodronyon

rezeg a gyc)ngyszem, mint a fflzfa, meg a nyárfa

liarkája, a cicabere ; a nagybársony közepén virág-

koszorúliól emelkedik elé, kócsagformán, a rezgberés,

gyöngyvirágos targyag. Mellükön, keblet retjve, a

magukfzte gyöngyék, amiknek mintáit megleljük az

egyil)tomi sírokban de a mordvin is így fzi a gyön-

gyöt. Az asszonyok fején, amit éjszaka is viselnek,

a i)arittya leköt (89).

Külön sort kezdünk emiek a mesés finoman hím-

zett holminak. Csudálatos szép! Kivált a régiek. Sze-

rencsére, e gyönyör magyar munka szépséges régi

példányait gyjtögeti, menti a pusztulástól munka-

társunk Ács Lipót, a jeles szekszárdi professzor.

Parittyaszíj-forniájú fekete selyemfátyolra \arrjak,

öreg asszonyok cirokszállal vetett rajza nyomán, a

leheletfinom egyelös hímzést, többnyire fehér szállal:

szíves rúzsát, makkos ruzsást, metélléses rúzsát, páva-

szemest, a tulipánosat, okosat, gránátalmást, százmód

inazva.
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Val;ih;i it;y krs/.íill :i iiumiikszdllc iiy;iss/.oiiylVil ynl, ,1 liilioiiVilyoI is, ;ir;iiiyszálas

piros-ki'U-ZoM llilll/i'sn hihinvriíiírl.

l"]s raiíyo^- a iia|) a latyolozii (((lokcröclz))) menyecskék bilxirjáii is.

— Ósi szokás ez is, uram, mini a csalVinf;, — magyarázza Kovách Aladár.

Azt a l'ejdiszl az oskiixö. illetve a Jakoílalom után kcivctkezö nap reggelén kapja a

menyecske. Másiitl ez a ki)iily<ilás, a lejhekölés. lit, a Sárközijén, ahol a nnek soha nem
volt, nincs is kontya, fátyolozás a neve. A fiatal menyecske lejét finom fehérlepelbe, bíborba

tekerik s azt addig viseli a menyecske, míg gyermeke nem lesz; az els gyermek születése

után többé nem illeti meg a bibor. Nincs is

eset rá, hogy fölvenné. Sajnos, a régi szép

biborvégek divatja is múlik már. Az osztrák

meg cseh gyárak elárasztják a Sárközt arany

s ezüst paszomántlal. azt varrják a régi hím-

zés lielyébe.

A bíborra keiül a hal darab ezüst t.
meg húsz-harminc gyöngyust; a bibor alá —
hogy át ássék a fátyolon — színes pántlikák

a tarkóra s hátul lóg le, színes zsinóron a

három gyöngyös boklyóból szerkesztett csaf-

ríng, mint a misemondó pap tallárján. si
holmi ez is.

A besztercei szójegyzék írójának is nyil-

ván ez a ikötdísz lebeghetett szeme eltt,

amikor a capitium nev ruhadarabot chal-

rang szóval fordította magyarra. De milyen

körülményes a fésülkodés Jiozzál . .

.

A leány se tud itl maga megfésül-

ködni; az anyja, %alamelyik napamasszony

vagy a szomszéd fésüli, a liatal menyecske

pedig kénytelen a fátyolozó asszonyhoz folya-

modni. A kis konty, még pedig kett, a két

halántékra kerül s háromfajta remek, való-

ságos miniatr fonásban. A menyecske haját,

a homlok fölött, kétujjnyi szélességben, le-

nyírják, odajön a parittya fékötö s való-

színleg si szf)kás maradéka, a leányságtól

való megfosztás egyik kids jelzése ez is.

A szappanos vízzel, jó másfélóra hosszat,

csipkeszeren fonott kis hajtincsek a vak-

szöinön (halántékon) egylieféslten maradnak

a következ vasárnapig, akkor líjia lesüli a fátyolozó asszony. Ez a szokás a legmaradan-

dóbb a viseletben. A tcibbi bizony, elvész apránkint. Elveszett a f'érfiviselet java, el a nk píros

csízmája, a hímes jegypapucsok teljesen el a csörgös cipellk. Az volt a játszóban a fehér-

nép lábán: a hímes félcip sarkára, belül, a talpfell, rézindacskán két-három rézkarika

s az csörgött, pendüli múlatás közben.

De párta még találkozik. Nem ugyan a régi, az aranyszálakluM é[iiLetl héllülkös,

(olyan már csak a szekszárdi múzeumban, van: a cscsökpárla), de van még elvélve

csigasoros s mindenik esigáb;in egy-egy csillogó fémlemezke : islang. Bezzeg a régi ! . .
•

A tídkök közöli rezg ezüst- meg aranyszálakból, fórisból csavart rózsa, meg tulipán-

bokréta díszlett... Az \it()ls(') liilökpártás menyassz(myt 1887-ben látta Kovách Aladár

(aki, lia meg nem írja, amit az elmúló Sárközben annyi szeretettel kutatott a múltból s

SZARVAS MARISKA « KATOLIKUS" VISELETBEN,
ÖCSÉNY. (92)



ÖCSÉNYI TEKKRDZ (FÁTYOLOZÓ) MENYKCSKÉK. (ÍKi)

DEÁK SÁRIKA. (94) VAKGA SÁRA GYÁSZBAN, ÖCSÉNY. (95)



GYÖNGE .lÁNOSNÉ ÉS ERZSIKE, ÖCSÉNY. lOlli IDSEBB SÁRKÖZI ASSZONYOK.- 1971

ÁBRÓ ÉVI NYÉKI JÓZSEFNÉ (S<;SAlAi)BÓL), ÖCSÉNY. (!ISJ

Mfilonfinif Di'ZHÖ : A matfjjar itt'ii tnúi'i'HZt'W. IV.
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riz a rohanó jelenhi, nyomtalanul elvész ec:y kupa gyöngy ismét si magyarságunkhói),

akkorihan is már, úgy kérte kölcsön a menyasszony, mert a nyolcvanas évekhcn csak

egy-kettt rzött a falu.

A régimódi papok tiltották, nagyon hívságosnak találták ezt a fönséges, hnzánkhan
páratlan viseletet, — az új nemzcflék készíteni se tudja már s az si fejdísz helyét elfoglalta

apránként a szekszárdi német-menyasszony viselet, a lüllhl csinált virágkoszorú, amit egy

szekszárdi Hellebrand nev kapcásmester feleségének az édesanyja készített. Az igaz,

magyarosítottak rajta, megtoldották bodorral, rezgvel, de a régi héltülkös pártának

nyomába se léphet a mai új párta. (88).

Érkeznek lassan, módosan ; méltóságosan komoly apraja, nagyja; szólítja ket

SÁRKÖZI ÖZVEGY ÖREGASSZO-NY VISELETE. (99l

a lassú, komoly harangszó s a nagy templompiacon, dísztelen, egyszer házak keretében

még pompásabb, méltóságosabb a káprázatosan színes kép.

A nk kezében a fekete zsoltáros könyv, fehér kend és színes virág.

Hófehérben egy-egy asszony: gyászol. A fehér volt itt a gyász színe, mint ma is a

somogyi C.sükölyben. Ma ngyan már feketét is viselnek (95). Micsoda jó módra vall,

amikor a földmívesnek külön köntöse vagyon a gyász jelzésére I ... A mód különben

elengedhetetlen az ilyen viselethez; a sok selyem, a nehéz brokátok, a csipke, a rojt, —
négy-ötszáz peng egy-egy menyecske pünkösdi köntöse. De illik rájuk, s a férfi nem sajnálja,

aminthogy egyébként is nagy jó sora van itt a fehérnépnek; munkára csak a szlbe jár

ki s a földekre is inkább csak kerti munkára. Van is olyan puha, bársonyos, formás kezük,

hogy cirógatására vágyik, aki látja.

És a szavuk! Milyen szelíd, andalító!
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— McnyocsUe, lelkem, áliJDii iiu'H'! icLekiipjuU!))

Elmosolyodik, nyufíodlan a fcnyké[)ez masina l'elé rdiilul, ii^a/,it, ey:yel a iiyakbodorjáii

s bár sohase lálolt lieiiiiÜMkel, azl l'elcli:

— I;;en, kedves angyalom.

A kép készen van, ö pedig megyén, nyugodtan, szó néikiii, l(i\.il)li, a leiii|iliiiiili,i.

— Van-e régi i'kíitje, nénémasszony?
— Néköm, nincsen, gyönyörségem. Nincsen. De hozok.

És megy a l'alidta, régi fökölt keresni, örömest, egy jó szóért.

Mialatt üres mai'adt a nagy templompiac, de egészen üres és a község bent énekelt

az Urasztala körül, ellanakodtiink: milyen méltóságos az ilyen nagy térségre szabadon

emelt falusi templom! . . .

Nem hinnk, hogy az építkezésnek ez a módja véletlenség. Az smagyar oltár is

kunt állott, nagy térségen, a sátortáboron kívül. Els keresztény seink, amikor már a sátrak

helyett szalmatets gunyhókat raktak, k is csak nagy térségre, a falun kívül építhették az

Isten házát. Szent hely volt az, emberi hajlék nem való köréje; az ekevas, a falvak alatt,

ma is még megcsorbul a hajdani templomfalak romjaiban. A tisztes távolságot utóbb is

megtartották. Az ünnepet azonban mindig a templom piacán ülik meg. Ezek is, régente,

itt gyülekeztek a délutáni könyörgés után; külön a férfi, külön a n és külön a leány,

külön a férjes asszony.

A játszó is itt volt, csak a nyolcvanas években vonultak a korcsma udvarára. Elbb
azonban kiki hazaviszi éneke-skönyvét s csak azután indul játszóra, de mindig ünnepi

ruhában. Mondják, azért hagyták el a templom piacát, mert akadt olyan sívárabb kedv
lelkipásztor, akinek nem tetszett a templom árnyékában zött vigalom. Pedig, milyen tiszta

múlatás a mi játszónk! . . .

Nem is tánc ez! Ösi szertartás maradéka, pogány elejink istentiszteleti szertartásának

a lelke él még ma is a csillegöben, a lépben, meg az ugrósban, amit a sárközi fehérnép

táncol. Csak a fehérnép, férfi közöttük nappal soha.

Élvezet azl hallgatni, amit Kovách Aladár, az magyar lelkével megérez a sárközi

j átszóban.

. . . Eljöttek a gyulák, megrakták az oltárt, meggyújtották az áldozati tüzet. Ellépett

a táltos, ledöfte a hófehér harmadf csikót, az apró papság fölkoncolta s miután a táltos

jövendt látott, a telembl megtetézték a tüzel. És ekkor ellépett a fehérnép. Leányzók,

ifjú asszonyok nagy körben, kéz-kézbe fogózva lejtelték körül az oltáil. Lassú, tipeg

volt a tánc kezdetnek, majd valamelyest gyorsult, mint hullámzó tó tükre; lengett, ingott

s a tánchoz szüzek, ifijú menyecskék dalollak, hol egyedül, hol meg együttesen . . . Egyszer

csak megtorpant a karéj, a menyecskék kiléptek: maradtak a leányok, lenge bíborban,

koszorús fejjel s összefogózva, k lejtették már most, gyorsan, mind sebesebben, bomló

fürtökkel, egyre sebesebben . . . Fejkoszorúik virágja szóródott az oltár köré s hangzott a

dal, a csodálatos, a bbájos. Észbontó szertartás az ifijú endjernek! Jaj néki, ha egyszer

látta a tündéi-karéj táncát. Tiltva is voltak onnan a leventék, — a sárközi féi-finép ma se

elegyedik a táncba. Nem illik, hát nem is cselekszi.

A sárközi játszó és tánc, törvénye: a teljes ünnepi dísz, meg az, hogy férfi nem vészen

részt benne.

Eljönnek a bandák, négy, öt, tíz leány; a fiatal menyecskék; a lialal anyák, karjukon

a kicsi, a lölköm-aranyom
;
jönnek az öreg szülék is, de meg a kis leánykák is jönnek,

már fölpártázva, osillegöt tanulni. A ke<lv inkább csöndes, ünnepi.

Mondja az egyik: no kezdjíik!

Erre egy csoportba verdik leány s menyecske, körbe fogóznak: jol)l)kéz a jobb-

felli második szomszéd balkezébe, balkéz a liall'elli második szomszéd jobbkezébe, úgy,

hogy mindenik táncos kí^bU; alatt a két szomszéd bal- és jobi)keze fogózik össze. A tánc

pedig, mindig ballábbal kilé[)ve, baloldalvást indul, solia l'nrdílva.

8*
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VARGA ÉVI, KIS JÁNOSNÉ
; PÖRNYI ÉVA. KOVÁCS ISTVÁNNÉ ; KARA RÁKEL ÖRSI ISTvA.NNÉ,
TEKERDZ MENYECSKÉK. (1001
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— No!

Kezddik .1 isillri;(i.

A hand:i Mvcliiji', \;d:iiii('lvik E\i \:\íí\ .liidik:i,

halk nólárii kc/.d s l.issii lciii])iil);iii iiidnl lniiiii^iiídx

a kör: lelold.-dl l/nll.'di flrc, iiJiliciiMc lul, m'-^/m .-i

sarokra, — JuIiIiImIi dorc, iiiiln'iivrr Tol, Minikr.i

vissza, aztán iiiciiiiil. íí;\ Io\:'iIiIi, aiiiiii a/ i'l;vs/, km-

fordult... Valaiiii'l\ ik Liin-nln IVissclili (hilr.i yviijl:

pillanatra uiciiáll a ivor s kezddik, liaiiálilia! in-

dulva, a lép. Olyanl'oniia, mint a hok;'iZ('i; a <laiiani

lassú, inkább bús mini \idám. mégis enyeltíd, —
balláb féloldalt elre, nlána a jobb és a sarkak

bokáz\a össze, aztán ismét lialiáb elr(\ a jolib |(edií>'

kecsesen liátra csoszszanl\a, ,i bal moiíé. iiiiliet;i;yel

a balsarokhoz kcjzel. Ha csak ei>v lépés liii)ás, a

szomszéd már iii<'i;bollanék s a kör meiiállliat. De

es^yik se hibázza el.

A táncniozií'ás üteme adva vayyoii a sz() értel-

mében. Csilleiíui annyit tesz: la))pangva járni; mond-
ják is: ott csilieg a kertek alatt. A csillegö alatt lassú

ringásban mozog a kin: A lép már sokkal eiiyel-

göbb: a test hajlik jobbra, balra kecsesen, mint a

lassú szell ingatta nádas, a nagy pártán rezegnek

a berek, ringanak a dús rodbe szedett rokolyák, amint a karcsii derék i'ing jobbra s balra.

— Lányok, ugorjunk I
— kiáltja .Jiidika.

Egyszeri'e megáll a kör, a menyecskék kilé|)nek. A menyecske, akar lia egynapos

is, az ugrósban részt nem v<'ssz. Az a pártások mulatsága.

A kör összezánxlik, hangzik a gyorsiitemíl magyar ncila, kigyidadiiak a szemek,

kipirul az arc, a berek hevesen rezdülnek, repidnck a rokolyák s forog a kiu-, gyorsan,

gyorsabban, nnnd sebesebben forog a tündérkai-éj . , .

Kinek ne jutna eszébe: HejI reg ríijtöui. Röjlött i-egéiii kezdm . . .

. . . zik a hímszarvast Hunyor és Magor ifijú leventék s a szarvas nyomán liukkan

nak Bulár király népének táncoló szüzeire; erd tisztásán, férfiszemll óva lejtik bvös
táncukat azok . . .

Itt is csak a fehérnép járja, mint hun és nuigyar sanyáink s csakolyan egészségesek,

tiszták, üdék és olyan bódító szépek a sárközi geszteshajú leán\c)k ma is.

SÁRKÖZI férfiviselet: kis JÁNOS
ATTILÁBAN. ilOl)

Az öcsényi nagy mjikIIióI iparkodunk

a még gazdagal)b Decsre, a szomszéd

községbe, a legérdekesebb, leggazdagabb

sárközi portára, a legfiatalabb és leg-

szel)b sárközi menyecskéhez, a lörzsjikös

gazdag bíró, Kis Széli Kálmán unokája

feleségéhez, a anagyportára». A biii) eg\cl-

len fiának egyetlen fia (egy portán él a

három nemzedék s milyen nagyon elfér-

nek a nagy portán!), Kis Széli MiháJv

alig tizenkilenc esztends; i)t hónapja

iniill, hogy feleségül adták Mihály ocséiik-

ez IJoli Jánosék (felesége Kara .ludil) .nádi .iános foruitásos háza öcséwden. (102)
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(ICSKNYI (JRKG KMBEREK. (103)

li/.enliajlesTtpnds Pf^yctlen leányát, a házas-

ságiik lizcnUilcncediU évében szüleiéit szép-

séí^es .Iiidikát.

Két nag-y vaj^yon egyesült, két paraszt-

niiijoi-iitns ]5olitikája aratott diadalt.

— íiiy a szokás — magyarázza az

úton Kovách Aladár. — De nem mindig

ilyen volt s ma se mindig ilyen a feleség-

szerzés nióflja a Sái-közben. Vannak ma is

még, akik a nótafákkal rakott hosszú

dombsoron, ott az öreg Sár fölött, a szl-
liegyen keresik meg a párjukat. Hajdan is

ott zték a leányt bakháton, horgoson,

gyalogúton át, egyik tanyáról a másikra.

((Mikor a nap szrejárt, legény zte a

leányt ».

Bég ideje, biz' az úgy volt, hogy mikor

a szlt javában ér'lelte az szi napsugár

s az édes szemre rákapott veréb, seregély,

meg sok torkos madár: madár hessegetni,

szlt megrizni a sárközi leányok jártak

a hegyre. Bukóujjú biborüngben, islangos

kötvel rostos selyendiendvel, gyöngy-

ékkel bodornyakkal, piros szattyán kis csiz-

mában, hél elején mentek. Fzvesszöbl fonott esör-kosárkában vittek magukdagasztotla

kalácsot s a kalácsra virágot hintettek és úgy hívogatták egymást a komák leánygyerme-

kei; ((Érik a szöm, gyere mátka szlcssznek !» Hét utolján tértek haza, vasárnapra,

istentiszteletre, más héten megint ki s így, hétrl-hétre, míg a szüret nem kezddött.

A hegyen elszéledtek, ki-ki a maga tanyájára s hangzott a kóté (Kóté = kézi kerepl
;

régi magyar szó; igéje: koltog, zörög, zörget, — sárközi / kilökéssel: kotog, innen: kolté.

kóté.) vidám berregése a pászták aljában s rebbent más határba a szltolvaj madársereg.

Madárriogatás közben daloltak :

Édüs szlikém, csak ne is kérdözze.
Hányszor nézk én a csillagos égre.

Mikor este csillag támadt,
Kend se mondta az annyáuak,
Csupán csak a kedves édös apámnak.

A nótára érkeztek a legények, ünneplben k is: varrott pitykés kék mellesben,

csillagosra vágott pöngs sarkantyújii rámás csizmában, — falkára szakadva csaptak a

leányhad után. Azok nótaszóval, [lorg kóléval menekültek, kanyarogva hosszú sorban a

tkék között s egy-egy tanyatéren verdtek ismét csapatba. A legénység így cserkészte

ket s mikor egyszer-egyszer találkoztak: szótlanul, kipirulva néztek farkasszemet és mene-

kült a leány megint, dalolva:

Hej iszalag, iszalag,

Futnál, de megfogtalak.
Szaladj rózsám, hogyha tudsz.

Elérsz még ma, hogyha futsz.

Gyér \ilánnani, gyere hát.

Csizma nélkül, mezítláb . . .

Újabb találkozásnál valamelyik bátor leány odaszólt a legényhadnak:
—

• Mit akarnak kigyelmetek, hogy úgy reánk estek? Nem vagyunk mink nem tudom

mik, mi utánunk mit kóvályog kendtek?
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DECS (sárköz). (1Ü4i

Az egyik legény iiinmkodva feleli:

— Nem akiiriink mink sümmit se, csak titokét nézíink.

— Ejnye, úgy-e ? . . . Nohát nézzön kigyelmetek. Bakhálun a csizmánk ny(ima, nyomon

járhat két szniük világa. Gyerünk lányok!

Surrant a leányhad és sz<')lt a nóta újfent:

Kend csak olyan ólommadár,
Mikor viszik, sebösen jár.

Meg is botlik két ballábra,

Csigarigás karikába . . .

így, alkonyatig. Akkor, valamelyik tanyatéren, könyörögtek a legények: Álljatok meg
egy-két szóra! sHát mögálkmk, hanem aztán böcsülettel gyíijjön kigyelmetök! . . .»

Megbékéltek, ismerkedtek, nyájaskodtak s a leány niegnuitalta, kinek a kedveskedését

fogadja. Azután, külön, pihen tanyára vonultak a legények s úgy felelgettek egymásnak a

távolból, nótával, furulyaszóval. A leá-

nyok játszóba kezdtek, járták, karajba

fogózva, a cáillegt, majd a lépt,

meg ugrósba kezdtek s dalolta a soros,

a többi meg rája:

Bibor üngöm pántlikája
Fújja a szél a Dunára,
Baina legény Int utána.
Mikor a szél fújdogálja,
Ihaj ! tvuhaj !

Tilaj ! tulaj !

Mikor a szél fújdogálja.

Haggya kendtök, hadd lobogjon,
Vfélyboton fönnakadjon.
Legyen annak is virága :

Barna kislány pántlikája . . . stb.

Adok másat a helyébe,
Szivet varrok a végére,
Kendtök nevét közepébe,
Ablia vigyön esUetrc,
Ihaj ! Ivuliaj !

Tilaj! iulaj'!

Abba vigyön eskctöre.

És így forogtak, örvényeztek,

míg nótával bírták; amikor eltikkad-

tak, oszlatták a játszót. Kedves, tiszta

múlatás volt ez; az esztend elvégzett dkcs. (io-'j)
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rEIIÉRBEN (dECSI. (lUíi)

luiiiy munkája, a takarodás után pihen is, — úgy monflták: szüretre készüldnek, pedig

lakodalom lett belle, új borra vat^v esztendre, zöld farsangon (húsvétkor).

Ilyen volt hajdanán, gyönyör Sárközben, a szüret eleje. aSzürel után pedig, egy-

kéi öreg Sára susogóba jára: vajjou a kis Sára, lehet-e haniarján Deák Pali párja ?»

A susogó megmaradt, járják az öreg szülikék, k boronálgatják össze az egymásnak

s/.áut legényt meg leányt ma is, de kevesebb lett a nóta s nem elegend már a furulya-

szó, hogy kiadják az egyetlen lírányi a nagy portáról.

^

SÁNDOR JIDIT FEHÉRBEN (dECSJ. (107) DECSI LEA.NA'OK. (108)
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ICkuil-uiik III- a lri;ii,iL;\(ililiia.

\ ;\l<'iSM!;(is N.ii'iisi Ii,i/; hal I iikoralilak

;i/. iilcái'a, ü\<'i;i"- M'raiida; a s/oliaajliikmi

niaraloll rciics/áiis/. dis/ih'síi k('-l nuMcrcs

íivcgUiliLák : a ri't;! >-/('iiics kciiuMirr liclw'ii

ZDiiiáiic-os kálylia; iiio/.aik a kniiN liáliaii (almi

11(111 IV)/.ii("U); koM'/.vc a iialaliiias inlxar,

példás riMidhcii a liaiilyália rakolt tü/cldla;

olkcritvc a ii'azdasáiíi udvar. A liázliaii clö-

s/oba, nappali, háló (im'i;- (ill a l'ösl(itt niciiyc-

zot, szúiiydiihálós nyoszolyák), szalon . . .

A szalonban niéi^' böcsiilctbcn kél, réi^i. komá-
romi Inlipánfos láda. de a síyönyöríi sok \ar-

rottas, a romok islaníi'os bibonimöiíok. a

dráíía selyem nieif nehéz broUál-kondök mar
üveges szekrényben; Petfi rézmetszés aii-

ké|)o a falon, de ott vannak a modern szin-

iiyomalok is. Az öregszüle - rövid t'ekctc

rokol\álian — mezítláb tessékeli a vondéíict

a szaloidia, de már az unokán panlalhi és

vászon regattacipo. Hanem a bejáió ajt(')n

ott libcsí még, légyhajtónak, a virágos piroskarton leped, s a háziak nem az íivegcs torná-

eon, hanem a ház végiben, a lorná<lépcsk mellett, a pincogádoiban poliai'azgatnak.

ingiijjra vetkezve a férfiak, mczíiiáb a nk. akik most ölloztelik déluláni islenlisztoletre

;i ház gvönyörüségét . .bidikal.

DECSI LEAWOlv FEHÉR DÍSZBEN. (lll!)l

Kis Évn. Szcs K\'a, Sán dor

DP.CSl FEIIER INNEPLO. (110)

Mdluntjiitf rjcza : A nuiQiinr nt'p tnüitéaitHr. I\'.
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NMimaszli') nagv rsönd a hatalmas iiflvaron. Érzik a inakiilállan fehér falakon, a

iiM'llt'k('|>iilct('ki'ii. a |)()in|);'is, modern tcazdasáííi eszközökön is a zavartalan, a hiztos jó

11111(1 és niéíiis, valami tikkadt, valami szomorú van itt.

A biri). Kis Széli Kálmán ])éldája a törzsökös magyarnak. Remcklie mutos>athatni')k.

Öles alak. kifent deresed hajiisz; ers, de nem túlságosan testes; komoly méllóság areán,

mozdulatain, de szeméhcn oll az egészséges dévajság. Fogának, hajának, dereka feszülésé-

nek semmi liijja (111).

— Isten hozla az luakal. Hozlak-e essöt ?

I'^ia, az egvetlen, alacsonyaiul), zömcikebb ; kopasz fejére fölfésülve az oldalválaszték,

liajiisza hajdúsan |)ödrött, napbarnított areán egészség, de öt már köpcösíti a nagy mód.

Ott ül a harmadik nemzedék, az unoka is.

SápadI, na])sütésen is borzong('), xékonyka

legény, utolsó és egyetlen hajtása a nagyapában

még százados nemzedéket igér törzsnek.

Nagy, nagy itt a megrzend gazdagsági

És hogy imádják azt a legénykét I . . . Édes-

rw ^mi MÜMV 'J^M ^°yj'* ^'''^' "l'ina a párnát, ahová leül, s az

QHHÉfl^HKj^^y|rtja|^3||| (")regszüle is jár utána a kendvel, hogy bor-

zongó vállacskájára lei'ítse. Ügyelik, lopva, nti-

kor köhint, hordják h(>Iyibe órákint a tápláhi

malátasíirt.

— Csak a jó Isten nekiijendílse. viszem

megint, — mondja elboruló szeinniel nagyapja.

— Mi baja?

— Kolótikus, — súgja az öregszüle.

— Tuberkolótikus — mondja a nagyapa. —
Foglyászni jártak három esztend eltt, az ap-

jával. Nedves sz \(ill. uiegiuilt. Hoztak haza

vagy harminc foglyot, lienne van azóta min-

denik ötven pengmbe. Megjártam már vele

Tátrafüredet, a pesti orvosokat, most viszem

Gleichenbergbe.

— Vele mai'ail l)iró uram is?

— Hát hogy hagynám el. az unokámat! . . .

A nagy gazdagság örököse, az utolsó Kis

Széli, az egyetlen: fáradtan, közöndxisen tekint

valahová messze a napfényben izzó tágas ud-

varon, ahol vidám gyermeksereg zhetné egy-

luásl a kerekes kút köriU s j\itna azért majdan mindeniknek ekkora xidvar — és elférne

a liázlian hat l)oldog család.

— Hol marad Judika? — kérdi a fiú.

— Hát e sápadt legényke felesége a legszebb sárközi menyecske ?

— Az övé.

— Nem tagadhatluk uieg a kívánságát — mondja a nagya|)a halkan. — Nagy örömet

szereztünk néki.

-— Szerették egymást gyerekkoruk óta — mondja Boli János, .ludika apja, mert

is itt \an így délutánonkint s \igyázza, mint gyógyul a veje.

.J elé Judika.

Képzeljék az egészségben most bimliózó legüdébb teremtést, szépet, amilyenrl a

niita sz()l: ,iki nem anyától lett, rózsafán termett, piros pünkösd napján, hajnalban szüle-

teti. Elnéniuihuik a l>ámulattól. A sápadt férj szeme is. a huny(i parázs, megcsillant, de

KIS SZELL KAI.MAN DECSI BIBO. llll
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iirci'iii maiMill. ;i IViimiII kiKiiiv -^ IVi/jill l,(i\ ,'ilil). .luilik.-i clcliiiili-soiil IVmin li IcIh't lirii|<:il liciii-

t("isl)('ii, ii!4'y;ni()l\:iii idjlds kriidd ;i \,ill;ni; ri-jí'ii linlováiiyzülil iicIk'/. srlsriiikriidü, w/. :ill-

;il:i-\ iil('). l'"()rTli!'is kis kczr-ltcii \\i. ini.iílsiiifoskoiiyN. 'I"i/.ciih;il, t,;iv;is/., (i/.ciiliiil [niiikosd viisiif-

iiii(ij;i \li'iilt, I iimliiklull, Inxlíloll, ii |)ii'iiló, lnijos ;ircr<'il. tlsiiilálliik ós csikIiiH;! ;i iiiit!y;i|);i,

11/, örciísziilt'k, csiiihilhi ,i|ij,i s anyja, csiidálták a sápadt férj szülei. Mudmáii iiici^lálszoll,

lid^'y iiictfs/.okla a kciiu'/.lclóst aniii'ila (! '- ma iiiái- meg is k(")v<'l('li.

— lizciikilciic cszlciidcii; sáiakozluiik rá mi is, — mondja Bolitu'', az ainja,

— McíítiOlldull nk jól, — mondja az apja, lioii János,

— Nem is liiházlák cl kiiivclmot-ok, — liaiívja liclyhi-n a n.it;ya|>.i, a hiici.

Csak a IV'rj nem dicséri li;mt;osan, akinek kcskcn\, liorpa<lt kclilcic líizick a [iom[)áz(>

\iráf4szál;il, li"i;y uoromc legyenD . . . Nézi s a mi cici mci; ipaikndik lictine, az már olt.

liizel mind, so\árt<ó szcmclicn.

Az asszonyok simittjalnak, ci;yrc ii;azsi;al,nak .Jndika konloscn. Aiioijv a kápojnajiaii,

liúcsriiárohcl\l [)ompásilják iiísö asszonyok a csodatév Mária-képet. Hiszik, mind azt.

reménylik: .ludika is <'sclckszik csndát, nielletlc

t;'yói;yul wwi^ a lerje, akinek nem tagadhatták

meg ezt a kívánságát . . .

líeszélgetünk, poharazgatiink a pineegádor-

li.m. Krkczik egy-egy szomszéd asszony, jön

Pornyi Éva, Kara Rákel, Héjjos Vica, .Indika kor-

társai, a banda. Odaszólnak mihozzánk: aAdjon

Isten jó beszélgetést;)) — s k is csodálják a

gyönyör menyecskét. Jö egy szép öregember, a

régi generációból, a nagyapa kortársa; nyolcvan-

öt éves, helyet foglal, mert anem tndja, mi oka.

hogy ngy gyöngiilnck a laliaili)

— Aztán nem árt majd ez a házasság a

gyógyu Ió fi ún ak ?

— Tud talán ügyelni magára, — nnmdja
halkan a hír s mintán egy csej)p k(inyet szerte-

morzsolt szeme alatt, koccint és erltetett vidám-

sággal biztatja nászát, Boli .lánosi: Igynnk,

nászomi Mert az a mi nótánk : nPjUiiennék én

a bú elöl, de a bánat megyén elöl . . ,»

— Tetszik .Judika az öreg i>ácsinak is?

— Tetszik bizony — magyarázza a bíró; sodorint daliás bajuszán s úgy ni Íja: a

fiatal kecske nyalja a sót, a vén meg harapja.

— Nehéz sor-e Decsen a bíróság, bíró urunk ?

— Széli Kálmánnak hívnak engem is, tekintetes uram, de ohan a községi bíró sora

is, mint a miniszteré. Csak kisebbe. Mindenik maga vakargatná ebben a községben is, ha

a szúnyog megcsípte. Pedig mé' nem mondja, inkább én ütöttem vn' oda. A miniszter is

csak így. azonban nem koccintgathat \\í^\\ \asárnap délután, a pincegádorban. Mi így
szijjuk a liidoiuányt, ettl leszíink filozófusok. Mert ilyenkor összebékélünk.

Elhallgattuk vfilna napestig a bii('i kedves, józan, egészséges szavát,

— De az az <iegy)) gyerek, bíii) inunk. Az nem jól van. Abból veszedelem lesz. Elfogy

itt a magyar,

Elkomoi'oildl t,

— Van liiba, \aii. Ügyelem is már, tekintetes ui-am, az új menyecskéket ,. . I)c ül

Sárközben annyi az infánus bába. hogy Debrece]dien nincsen diák annyi.

Csönd lett. Hosszú csönd. Mennyi iigalmatlan keserség kavaroi;haloll ,i nai^y.ipa

lelkében, akinek í-íj^\ íi.i s mosi unokája is csak egy, az a sápadt, akii m.ilioln.ip \ iszcn

A DECSl TEMPLOM ELTT. 1112)
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nieg'inl (ili'ii'lirnlxTtilii'. inrrl Miiciijrii r;'i niiiMlrniml\. oalv ('L;vs/.cr iiii'i; li;i og'észséfíct

a ilna néki az Islcii!))

- Ho^y micsoda i's/.<' van annak. Ickinictcs ui ani I Tudja a/. ki\ ídrl Pclfil, Vörös-

martyt, pedig' i'sak ill lannit a kíizsétíi iskiikil)an. liajznlni is liot^y I nd ! I^TaJzoifa Kfinlot'

niPíí' a harminc \itczt . .. Csak ci^y kicsit nckipcndíilncl Ha nem Iáznék mindiíí', meg
ne verejtékeznék annyit éjszakánkénti... Egy kérésem volna, tekintetes uram, lia meg-

tenné?... Ha Pestre érkezik, ne l'ek'dné: egy kosárka zöldhaliot küldelne nékeinl Nagyon

vágyik nlána a gyei-ek. Itt nálunk még nincsen. Már mentem volna ( rle magam, föl Pestre,

ha én[>cn ilven mind<aidö nem volna.

Másutt, ahol töl)l)el is kivannak az istenáldásálié>l, - azt tartja a romlatlan magyar,

ember, liogv pohárból, gyerekbl sok legyen a háznál, mert hamar törik az, — sorra,

mindenik az «egyetlen», a legkedvesebb, a legdrágálili édes szüljének ; itt. ebben a sze-

rencséjére kissé még eldugott, gyönyör magyar világban, a sárközi Öcsényben, Decsen,

Pilisen, Nyéken, de Bálán és Bogyiszlón is, a gazdag smagyar, kunbeseny falvakban,

itt lelnek, óvakodnak az áldó Isten liökezííségétl. Minél több a mód, és mind lobb, annál

inkább lelnek. rzik a vagyont, a tallért s maguk |uisztulnak belé.

Itt csak egy a gyerek ; satnya, beteges, pusztulásia kényeztetell az (cegyke». a «drága-

ságunki). az aeédös öggyeni, te!))

És ha aztán az ilven «egy)) eltörik . . . Négy j(i magyar szív szakad utána, amint

hogy ilyennek a keserves példáját lálluk ott Decsen, ép|ien jiiinkösd vasárnapján. Elliorult

lélekkel gondolok vissza rá.

Két lelkes eml>eiTel járjuk a Sárközt. Mutogatják léplcn-nyouion a kincset, amit, —
ha nem is annyit ma mái', mini amennyi még tegna|i M)lt. - amit nemzeti kultúránk

számára még értékesíthetnénk. Ács Lipót és Kovách Aladár vezetgetnek faluról-falura.

Ács Lipót rajzol, Kovách Aladár írja s gyjti a magyar szót, magyar szokást — és rajongva

szeretik ezt a népet. Kovách Aladár, mint szerelmes legény a választottjáról, akiért száz

halálnak menne, úgy beszél az szépséges sárkíizi magyarjaii-()l.

«Az elmúlt, elveszett magyar századok lelke szól bellük hozzám. Idegen nem is

mindig érti ket. A kódex-nyelvet, az sm,agyart beszélik ezek ma is. Itt még busz a föld-

pára neve, sötemös a sötét, esenys az es.s, gomba itt az esevényen n, kóté a kerei>cl,

sügresnek hívják a berket, buti a l)alta, kúti a sótartó; a leány, az zikcs mozgású, karcsú

sudár szép leány, az Évi, a Vici, a Judika févót teszen a fejére, amikor terhet cipel. Pon-

tosan «öz))-nek, csak a kenyér nem könyér, hanem kinyer, — a térd pedig rö\iden térd.

Rövidítéseikre jellemz: Szomfova, ami azt jelenti, Asszonyfaha.

A nótáik! . . . Itt, uram. nótafa a szltke neve s mialall bakhátra kapálják, terem

az ilyen:

Az öcsényi teuiploni alja Az öcsényi templom eltt
Márványliüvel van kírakka. Háromágú diófa ntt,
Mikor végig mögyök lajta Három ága. liat levele,

Cílorál a csizmám sarka. Nem t'om mi a ruzsáni neve . . .

Itt. uram. itt temessenek el <'ngem. a Tejesszögben, ahol a legdúsabb, legízesebb

f tei-em. ahová ma is betévesztik a boszorkányok az embert, s ott dalolják majd a

hantomon:
llöm a tömlöcöt Az én ég gyertyám
Hét szilaj tinóér', Kígyók, békák szeme,
Zörgetem a vasat, Takarózó párnám
Nyerges paripákér, Tomlöcöm tcteji' . . .

Visz bennünket a kocsi Öcsény felé, az eperfás úton. (jazdag termés a lccsa})ült sík-

ságon. A mély fekvésekben pompás füzesek; a Csatárpatak, az Öreg Sár és a Kis Sár

közeiben topolyfák, de a régi nád és sás helyén gyíinyörfl vetés: a dús sárközi falvak

veszedelmes gazdagsága.
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Itt, n(>ni is (ilyiin rriícii iiié^-, cfí-yi-llcu IViIkiI viijL lólckvcs/lon j/iil, /:ijl;il.iii iiMinn-

(lással, ;i siio iiá<l;is iiyonilnhm rcnfíi'lc^óhen ii halász. A koskon.y ínkitk Iml/iii linyull ;i

csöndes lavacskiik liallV-szkcihc/. s oM sziíionyra kapva, cíívmásuláii \,'i^la a Iciiiiclc- iioii-

Ivokat, karcsú csukákat. A les halász szabad l)irodaiina v<ilt, ez. A lmja Icfíelökel hol itl,

lii)l amott., karikásra i;yrzve (ilello a na^y Duna. A Duna, a SárM/., iik-i; a Báta hái-inas

vízközén, a i;\iir<)k, nicLf a szcL-ck selymes l'íivét cnnercs leiiér i;nlya liaia|itM. riih'Iili szilaj

DKCSI HAZAK. IU3)

ménes vasalatlan körme ri'iota a port s tán át is került vón' a szegen, ha a csikós — ló-

háton ntt, tizenhatszélgatyás, lobogós limögujjas, csúcsos túri süveges legény — elibe

nem vág s ers szíjteleken kígyózó karikásának egyetlen kongatására lábagyökerezve állolt

meg a vágtató ménes . . . Itt, a háriiiasvíz k(>zén bujdosol! kafoiialogdosás elül a legény,

s dalolgatta:

Meglogadoll eiif^öiii a komiszáros Engedje el ezt a csökéj bajomat:
.Mint a rélön a marhát a uiészáros ; .Vlajd hajtok én pejparipát az urnalí

;

Arra kérm komiszáios mamát : Hajtok neki hat pár lovat feketét,

Engedje el ezt a csökéj hajoiiiat. Ki llszántja l'olnamegyc mezejét.
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KI is iiiöhelsz belyár gycrök l)t''kével,

Nincspii Ijajod, nincs panaszod s(Miiiivel ;

Ergyo hál el betyár gyerök szabadnak,
(^sak azután ura légy a szavadnak . . .

Vége, ellünt. El a liuí^ás nádrenííeteí;:, a halászok nádiíunyhói. ménes, gulya, lobog('>s

ji,j„-
— el a hétliilkos párta, a doi'ombésUartonból ráneolt rokolya. És a nép is fogytán.

Alig egy-fgy gyiiniölcs a Ián, amelyrl gonoszul tépik a termést már l)ind)ókoi'ában.

Nincs, alig van gyermek a falvakban.

Nékem, — mondja Kovách Aladár — ha kérdem, minek nincs úgy, mint volt

régen, öreg Döme Péter uram egyet sóhajt s nagy bülrseséggel \ állja: (cTuggya, kigyel-

med, más a talaj, más a hang.» Egykor szabad mez, szabad vizek, most meg határt szab

az eke, eddig a tiéd, a loblii a másé. Jól vigyázz, hogy a sok osztozkodó közül majd a

legkisebbik, a legkésbbik is annyit kapjon, mint a legels, nehogy majd szíjdarabkaföldn

koldusivadék nyögje a nyomorúságol.

Vigyáznak is, nu-gdöbbenluen jól. hogy ne sok legyen az osztozkoih) s bezzeg,

annyival kevesebb a legpompásabb magyar fajta.

Nincs, alig van gyermek a falvakban. Aki van, azok között is sok a sápadt, a vér-

szegény ;
meddöségr<' kárhoztatott, meggyötört ágon félve, késre termett sovány gyü-

mölcske a mai nemzedék. «Egyke» volt már apjuk s anyjuk, de még telve az si erbl, —
k már fiatalon aszottak: a harmadik nemzedék. Es innen Icijed a métely, szél Túladunán,

mindenüvé, ahol a magyar félti, óvja a jussot.

Amióta gazdagok lettek. Amikor a vizekel lecsa[)olták, s a tömérdek legelbl jutott

mindenkinek szántó liöven, határmérés nélkül, ameddig a kasza vége elért . . .

Pedig hál itt álmodják a fiatal menyecskék a sátoros ágyban Emse álmát ma is, —
nagy ünnepük a csörgl.

Mi az?

— Zamatos csengés si szó, nem alTéle német vagy tót kitalálás, — magyarázza

Kovách Aladár.

Keletrl érkezeti seink családi életének titkát rejtegeti ez az si szó is. Csapai

ügönszüle, meg a löl)lii i'cgszülék Inzonykodnak róla, hogy hajdan, még az ö öreg szüléik

korában, akörösztöl, mög ])oszit jóformán ögybe mont: most, úgy is mondik, hogy poszit,

pejg a' csak csörgl.))

Hónapokkal a ((keresztel után ülik meg, hogy illenden elkészülhessenek rá: az igazi

(isi jiogánykereszt elre)).

Mert azért ma is, mint régen, az ifiju magyar asszony eseng itt remeg vágyakozás-

sal a házasság els évében az elsszülött fiúgyermek után, mert az az ura öröme és az

lészen érdemes asszony, azé a család, a verség és nemzetség tisztelete, akinek els gyer-

meke fin. Ennek csörgl az ünne[)e. Ezért álmodják itt ma is a sátoros ágyban ezek a

kései szépséges kún-beseny menyecskék: Bendegúz felesége. Almos anyja, a tündérszéj)

Emse álmát, akinek turul uuidár jelenté meg a fiút, nagy nemzetség sapjának születé-

sét . . . Nem is ült hajdan a sárkitzi magyarság csörögll. csupán az els fiu örömére,

vagy ha az els. meghalt és született elsnek egy második; ma már jut csörgl a leány-

gyermeknek is, de ma is csak az esetben, ha elsszülött, mint a szép Bóli Judika.

Ma is, — mint hajdan — a kis egyke érkezése elé az els komaasszony, a menyecske

asszony anyja rendezi a kis házban (második szoba) a külön sátrai: a szúnyoghálós mcnye-

zelel a nyoszolya fölé ; szúnyogháló csu|)án csak akkor kend oda, elbb soha régebben

sem, mai nap sem.

-- Anyámasszony, minek 'a? — tudakolja a nu'nyecske.

aNyári gólya eémögy, maj' mög gyün a leéli, eédös lánykám, úgy ánil Te csak ldd
a magad dógát, eén is a magaméi,

»

A csiszléi- a nyoszolya négy sai'kára magas léceket szögezett, a lécekel kivagdalta

cifrára, megföslölle sötétkékre, végig ríijta piros sávot s akzé piros lulipánvirágol fehér
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<'iri)iiini;il, miíjn IVIktcI pirussMl. .1 t iiliii;niol< kiy/.v inci4 |);i\ iis/.ciiics rn/>;il. Err<', Uoiíil.

:i xir.iiios Mis/.ii;\l. ,1 s/.iiii\(ii;IkiIiiI, .1 isiiií;('I. s .m iiyos/.i)lyi'il)a arcéiökni.itfDS)) |);'ir'liali(''jiil

iljddliall s/illl iii:i(lar:i--(ikkal i''-< a iiaL;\ (iiiniialii'i liclu'lic lálil.i^ li''.Í.Í-'l
!

•i'"' i'" puliál. I'nlíil !•-

|Mll\ll(ISl'l.

EliliiMi a |iiilia IV'^/i'kliiMi --/áll az asszony jpillaira l'>niu-c álma . . .

|]s ainiUor majd l(il|iillaiil. kiM orcájál asszonyaiiyja simoiialja. nyájas szn\al ki-nlrz-

fjoti: aHoiiyaii líórziid niajiad, cédüs, kc^-yös kis madaram? Kódos ögjíycni li-l . . . Eliun.

a lii'd! . . . Fiu! . . . S/.akajlolt ('ódös kofívös apja!»

Ilalodnapra a fiatal anya li-ánykoi'i |)ajtnsai. kóf mátkája íszíilék komasátra ntán a

lcán\(ik mátkák s a fiúk komák ciíymással), mci; a monyi'i-skók, akik véle ciíy liandália

tartoztak, de knráliKan tVMJIii'z nuMiIck már: i;yülekeznck. I"('i-fi csak ciíy akkor : a koma.

A nvos/.oKa mellett terítve a kaláes, tojásos peree. mei; es;'y kis konty alá \a!ó hor: deesi

szaifos, keverve sári'eiiérrel. (Isndálják a jiiriiiyól ; liogv pediií' ameég möii' ne verjék szöniniee)).

a szüle az ajtó menyezetlájália odabökött két nagy evövillát, hogy a boszorkány csak fél-

lábbal tudjon betérni a/, ajtón; van kés a vánkos alatt is, — megvágja magát a gonosz

lélek, ha ott járna. A gonosziiz két szerszám ott is marad a gyermek kétesztends koráig.

Azután a lölköm aranyomat [)iros-pántlikás pólyában viszik keresztelre (ahogy azt Csók

István megfestette), édesanyja egy falatka kenyérkét hajít utána, hogy majd «jó ev
logvíin.)) Keresztel után csókolja meg az apja: az eédös öggyemet!

— Töszi kiee mindjárt a kalapját a kis fejibel

És bizony az apja kalapjával befödik háromszor. ((Mer' mikó' az aptya szüve öröméébe

úgy megröpdös rás. — a szeme könnyen megárthatna a kis ártatlannak. Azután kapja a

bába is nagy hamarsággal az apróságot s be, a nyoszolya alá, jó messzire be, hogy aki

utána kivan nyúlni, másszon is egy ki-sikét, szolgálja meg az örömet, hogy aelször kap-

hali föl.» Kiáltja is a liába: ki szereti, maj' fölvöszi! . .. Úgy illend, hogy a legközelebbi

komaasszony (dögyön a fölkapr'>ja.»

Ha most ríva fakad: az eédös öggyeml

A szüle aszondi. hogy mögverték. Elé nyomban egy zöld tán\éit. ti-li vízzel s a

vízbe három szem parazsat a vacsoratzböll ... A parazsak mind leülnek — s az apróság

szemikéjét. homlokát, két halántékát, pici száját meg is mosogatják belle, a szenes

vizet pedig odaloccsanlják a söprüszögbe, az ajtó mögé. így. ((Most a boszorkány lösz

möíjrverve.D

De ö nem tágít, az eédös öggyem. Keservesen rí lo\áloxaijij.

Ki verhette meg a szemivel? Ki nézegette olyan sokáig? Alighanem a Gamós Évi

szeme ártott néki! A szüle hamarosan nekiindul: Camósékhoz. Set)l)el-lobl)al ront, egyenest

Évinek:

«Hallod-e, Gamós Évi, te \erted mög szömmee Jánoskánkati Adj most a hajadbu.

miig a píindölyöd kötöjjéébüli)

Az Évi adja. jó szívvel. A szüle, otthon, parazsat rak egy serpenybe, a hajat, meg

a pöndölyköt darabot a |)arázsra veti s annak a füstjével füstölgetik körül Jánoskát.

Keresztel után való naptól kezdve, a komaasszonyok — minden nap másik koma-

asszony — hordják a házhoz rendre: a komatálat. Kitesz magáért mindenik: nnom. eríjsítö

leves, siilt lyuk, liba, nagy karimás rétesek a vörös réztepsiben. Amit hoznak, ök maguk,

a komák kóstolják meg legelébb, uiert ez az illendség. És így tarl. amíg a fiatal anya

az egvházjárást meg nem cselekedte ; ut(')i)li, h(')napokkal, fél esztendre is, az si pogány

keresztel következett: a csíiroglo.

Nagy áldomás az! Együtt a scik lehérnép, csiiiia kom.-iasszoMy, mcidosalili helyen

százan is vannak, de harminc-negyven mindiii : leányok, menyecskék, sógorság, atyafiság.

|-'(''rfi eyv sincs még. Mindenik fehériif'p hoz valami sülcménylV'k'l. csörge \ag\ csíiríige

fánkot, aminek innen a neve, nem pedii;- nu'gfoidilva.

Az asszonynép örvendezik a finL;y<'rm(kiiek.
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Az apa küni a s/.iillás:)ii xagy a lányán — s i'ií>-y viszik neki hírül: fiút adotl az Isten

De nem siet haza. W-íiczzeiick elhl) ök, az asszonyok. Alkonyat felé, — amikor már
a vendégség eltakaroiloll a házlol. — akkor ballag haza s csókolgatja boldogan az öggyemet.

Ma már, í'érfiné|) is \»i\ a csoroglön, amit rendesen aratás utánra, még inkább szüret

idejére halasztanak. Ha évderekán szidetett az els: (liszaíniléskor ülik a csöröglt. Egész

kis hdvodalom, vigasság, tánc, \ ilái^os-x iradlig.

A csorge, cserge - magyarázgatja Kovácli Aladár — török szó, nemez takarót,

pokrócot jelent; a perzsa csai'gii értelme sátor; ugyancsak a töi'ök csüröglü azt jelenti :

sátoros, nemeztakarós. A széki'l\ségiien máig megvan a csörge és cserge. Vegyük már
most a lebetegedés idején nyoszolyára vont takarót, a sátrat, megkapjuk a csörögl

magyarázatát; sátorlian szidetett fiúgyermek iinneplése. Az alkahni sütemény, a csöröge-

lánk neve? A nyers teszt át nii\ vagdossák l'öl, mintha nemez-sznyeget, lepedt szabdalnának.

Hogv milyen si iiiiiidc/.l Ha Icissé kalandos is a magyarázat!...

Kleink török-tatár faj voltak; része annak a

nagy ujgur né[niek, akik legsibb idkben Ázsia

legkelelén, a nagy Altáj-hegy tövén, a keleti nagy

hun birodalom javarészét alkották, élve egymás

mellett hosszú idket a mongol, ujgur és finn-ugor

elemek. Ebbl a hun-ujgur török népbl váltak ki

elször Atilla hunjai, késöl>b az avarok, — majd

pedig egy részük egyesülve a finn-ugor magyar-

sággal, hozták ide azt, ami a miénk itt ma is.

Ami mese és rege ma, si valóságból termett az.

Emse álma az anya vágyódása az elsszülött fiú-

gyermek után; a sárközi sátoros ágy az anyaság

elé készül sanya külön sátra, ahol csupa asszony-

nép viselte gondját, — s a születés hírét úgy viszik

az apának, mint vitték Bendegúznak valaha Almos

érkezte hírét.

Az Árpád-nemzetség nyámsága (atyafisága), a

kun törzsek Kiew alatt csatlakoztak Árpádhoz s ezek

lehetlek a Sárköz els települi, amint késbl>

rokon kunság telepedett a Duna—Tisza közé is: faj-

Iteliségüket, szóban és szokásban, hségesen meg-

rizték máig.

De mi marad belle holnapra ? . . . És hányan

maradnak, akik még rzik, satnya, pusztulásra

kényeztetett ((egykék ?»

Veszedelmesen meggazdagodoU az elmúlt hatvan-hetven év alatt ez a gyönyör nép,

belepusztul, ha nem ügyelünk a sorsukra.

És jellemz, hogy minél gazdagabb, annál sivárabb ezen a vidéken a magyar

falu képe.

Virágos kis kert nincs az ablak eltt; kapu, kerítés, tet, csupa tucatmunka; azzal

tördtek, hogy jó tartós legyen, szépségére ügyel már nem veinek. Minél több a tallér,

annál tetézettebb, egyre töblj ajpénz becsülete. A szép ösztönszer megérzését elnyomja,

mint dudva, a szüntelen mohóbb gazdagságra vágyás. Itt már látszani kívánkozik a vagyon,

a paraszt nem szereli, ha parasztnak mondják, ö már polgár s a gyönyör ni viselet

ellen is csak azért zúgolódik kevesebbet a férfinép, mert az is a módot mulatja.

A szegényebb, lám, még tudja szeretni holmiját, gazdasági eszközeit, szerszámját,

a maga épitetle kis házát, — egy van csak belle, azt megbecsüli, cifrázza, hímezi, fösti,

KARA .lUDIKA GYÁSZBAN (DKCS). (1141
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csiuosil j;l, llH'i^knldlllKl/ll'l i. Miit

nu\s! A vafíyoii a [liacrí')! rl, L;váii

;^<iiiili:il \ iscii. A i^u/.daj;' . . . ( loinljlia/, ha li"-/.akail, l(^íZ

loliiii [Kildlja a inaííiikkészítcllc szé|) vríí'á. A zsidónál

is, a niafíyar li(ill)aii is kap iiiiiulciit, aiiiiri' s/.nks('t;(' van. ka|) [ii''ii/<'tI. Ki l'araj;' ma inái' Iiinifs

áspát, a rü/okaiialal ki i'ilVázza, ki puskaporozza a pás/Jorliolot, a líiikol, a síMarli'it. a

tiikriisl ki liis/ili pursól \ iaszíis licrak:i--'-al ; iiiiiii's sulykim, ékilrll lapir-káii ki \rs/(i(lik;

a liilioi'saszdiiiiál oIcsíM)!) a i)iilli |>aty(iiat s iiciii is cmészli m'Ic iiiatí'át a relicrncp.

Kiiiick a ki'l szoinszédcis raiiiiiak (ücsény és Di'(_s) a képe se fostöi már, p<'ilii' ill

még iit'iii pii>/liiil cl a réí^i vilát; ot!'(''sz(Mi. Hár ezek is mcggazdaííodtak. túlságosan.

Akárhány százezer peniíös gazda iildi)gé! a \ái-c)sias nagy ház elölt > sarja esíindes

pipaszó mellett az est a szekszárdi Rohadt Sarok i'elöl, a haloványzold laiiiariskiis ritkás

árnyékáhan.

Hogy még sivárabi) legyen az ntca, szögleten ott a esiit' hivatalos íigyelmeztetés:

((Ralra hajtsl .lohliról elzz! Az úttesten

>uegállani tilos '»

A mód elemésztette a barátságosabb

régi építkezést; mint els pár keztyjében

a káplárrá rangosodotl parasztlegény eke

szarvához szokott ökle, úgy feszeng a váro-

siaskodó házakban a falu. Egy-egy orom-

faion még találimk jóíz parasztbarokkot,

de az egész építkezést elgermánositotta a

szomszédos német Bátaszék és Szekszárd.

Hogy mennyire nem stílusos az uraskodó

tornáeon a tavaly óta kiaggatott paprika-

füzér, s a nagy tükörablak mögött milyen

parvenü a himes pái'nákkal magosán meg-

rakott falusi nyoszolya!

És nem is tudják telilakni a négy-öt-

szobás nagy házat, amelyben mozaikos a

konyha s magas üvegajtók nyílnak a szo-

l)ákba. Az asszony nem a díszes konyhában

fzi a baboshúst, hanem a hátulsóház régi-

módi kis konyhájának nyitott tzhelyén, —
a tágas, magas utcai szobának^ lebocsátott

rednyei mögött szalonna, kolbász, sonka lóg

a menyezetre ersített rudakról a sötétben,

a másik szobában meg a ni ruhák vannak

fölaggatva ma még, de nemsokára (ha ugyan az aegykes-rendszer mellett marad még itt

magyar) lesz majd zongora is azokban a szobákban. Gramofon bizonyosan!

És milyen szomorú ezeknek a hivalgó házaknak az üressége!

A kvel kirakott tágas udvaron nem liitkos apró cseléd, egy-egy szomoi-gó, magányos

gyermek döng a kerekes kút árnyékában s azt vigyázza, félti széltl, óvja még a nap-

sütéstl is anyja, az eédös eggyemet! az egyetlen világomat!

A gazda is kedvetlen. Es sincs, az is Ijaj; gabona talán lesz elegend, de de

még megeshetik, hogy mák nem terem az idén!

Dicsérjük a szé[) ni xiseletet. Milyen szép! Ilyen színeset még csak Kalotaszegen

találtunk!

— Nol — morog a gazda, hogy az asszony meg ne halija (ha már gyermeke nincsen,

respektusa az van itt az asszonynak) — no! no! Azér' elég sokba van ám ez a szépség a

.Sárköznek!

— Sajnálja talán rólam, kigyclmed . . . eédos, kegyos uram?

ytnlonyaij DeZH : A mníiijitr nt'p müvmzi'tr. ÍV. lü

DECSI KONCZOL SAK.V PÁRTÁBAN. 1115)
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— I\oI Nol — oillitj;! ii.iijiil MZ i'iiilicr s iiikábl) az eget lekinlifcli. — Az, az! hogv

az essö nein akai' tiviiniii! — s nékünk is maijyarázza, abba a parádés házba ill parádés

szóval: — Rosszul áll a nép mifelénk, Ickintefes uram, az ess nem létele végett.

A kis Deák Sárikát is ilyen parádésan dicsérték (94). Egy köre állítottuk a kedves

csöppséget, amikor fényképezi íUv. Tetszett a polgároknak. Megszólalt az egyik:

— Az a kis büdös, milyen tartalonnuul áll ott 1

Bezzeg hivogalóbb, barátságosabb régimódi épület a Nádi .lózsef fordításos háza,

olyan L alakú, sövény kertelés falusi ház, ahol még istenfa lóg a ház ajtaja míigött —
s amikor beléjtsz, Nádiné megtör egv kevéskét a tenyerében az illatos esomóból, körül-

járja n \<'n(léget s csak azután köszönt (10'2).

Hogy micsoda szokás ez. és hogy micsoda szerszám az istenfa? Kovácli Aladár

magyarázza meg.
— A seprs sutát hívják a mieink istenfának. Evelö illatos növény s néhány esztend

alatt olyan liokrossá gyai'apszik, mint a levendula, rozmaiing vagy a zsálya. Régebben

,i^á^^^ p^p

AZ ÖCSÉNYI OROSZLÁNOS KAPC (UGl

megvolt minden kiskertben, ma a temetben tenyésztik, közvetetlcnül a fejfa mögött vagy

mellette. Hajdan, ha meghalt valaki a háznál, a kiskertbl ástak ki egy bokrot az elhan-

tolás után s azt ültették a sirhalom tetejére. Hogy a házban is ott lóg a szárított istenfa?

Ügy tudom, a XVOI. száz évben, egy ])estisjárvány után adták ki az országos rendeletet,

hogy minden házban tartsanak illatos növényt s «ha idegen lép be, jó illatot gerjessze-

nek.!) De a mieink aligha rciulcletrc választolták az istenfát. Az anyák itt, bizonyos alkal-

makkor, ma is ezt adogatják titkos talizmánul gyermekeiknek. Az öcsényiek, a decsiek és

a többi Sárköz reformátussága is. hathatós bvszernek tartják a félelem ellen. Az öreg-

szüle istenfa-ágacskát teszen a menyasszony kebelére, mieltt templomba indulnak : ilyen

ágacskát rejtenek szivük fölé törvénybeuienéskor, ilyen van az iskolában a gyermek mellén.

De titkolják s azt se vallják meg, a temetbl szedik-e, vagy egyebünnen ? Az «istenfádat!»

káromkodásnak is nyilván ebben rejlik a- magyarázata.

Régi módi épület Zelei János háza is; a kapu elé le van ásva az utcán a hajó orra.

azé a hajóé, amin Zelei bácsi járta valaha a nagy vizet; ez volt a régi dunai molnár-

emberek tisztes szokása: a hajó vélük együtt pihente az öregséget.



AU;i(l ;i riilii vót;(''ii iiiidkciiclós is, de iiii'ir (li'ó)l;il kíiiíi/.vc; ;\ n;i|ir;ir(irt;ó (itl: liniyi'T-

vir;'ii;) s/áriliill s/mi-i'iIx'iI koln/íill szol volji-Ucrílcsnck 111:1 iiimi' liiririiin(l('ii,-i sincs, .•iiiiiiil lii)j;\

iniMiiíi \('s/,('ll ill Iclii'scii :i iiis krri'kcii ii\il(i im'í;! iih'hIi sii\ (''ii\-k;i|iiiii:ik !>•.

Az iH-scii\i iihilsii lij'i/. kí'l k;i|in/:il)(''i,iii i'i;\-('!4\ IViIhiI r,'ir.-ii;nl I (ir(i'-/.l,'in rirkridik ; m

(lafíyi Isl\:iii li.iz.iii (llü— 117).

Az (ii'()szl;itu)k;il, f4VÜiiy()ríis(''i>('Mi, niiitiyai'ázza (iai;yitir. — azokal Papr'ika János

l'"ai'aL;<'i l'araiila, a/ kedves k('i!y(')ski''ni. aki rijyszi'r aiiyoniilollc \ ida liozit, a szcrctöjél.

Hoi;\ itl \;iiic? III <>, az iilr.'isoi' M'iiiii a háza. .\z al\(''L;rn.

Fa|)i'ika János ',

No, (V. l('in|i('ranicnliniios niaíjvaf Iciicl ! .\ii\(>iicsa|ila a kcdscsrl, \ ida líozil!.. .

A csinkvecscnlo inii\i'szi'ilirn is jidsáíj'os \(dl a licviiicll ... Gyerünk l'ajirika János

FaraL;('i!iozI

Már azi nem ii^cn szcrclliik, lioi^y olyan tidvörajjlakos, iiayyoii is módos [(olí^árliíiz

az övó is. Inkálili \alaiiii festi gunyhó, amilyet míívészi kedvteléssel csinosít a niaíía

etiyéiiisétiéliez liazdája, mini példán] Nai^y Sándor, a fcstnuivész cselekedte volt az

vesz[)rémi házacskájáx al, amelynek ii(>])ehu])ás vályoí>falán bájosnál bajosabb és milyen

elmés, milyen odaill diszitéseket remekeli az otthonát szeret és megbecsül minészl

Hiszen nem vártunk mi slilizáil i'ecskés l'rizeket, indás menyezetdiszílést, bizalmas mtermei
a sárközi magyar otthonában, de kerestük azt, ami annyi szépet teremt Kalotaszejícn

s alkot itt is, áspafán, lapicka hátán, fözökanál nyelén, ha nem garas után sóvárogva

dolgozik a magyar, de kedM^set ,akar cselejíedni valakinek, akit szeret és ked\es(-f ezzel

magának is . . .

Nagyon tallérszagn az a ház. Az utcai szobákban lóg ott is a szalonna, meg a

kolbász, leeresztett rednyök mögött. O maga is túlságosan józan, meggond(dt mozdulatú

öreg polgár, aki nem adja olcsón a szót. Gsak a két kék szeme: mint a szelid hajnali ég.

Házsártos, gonosz vászoncseléd lehetett az a Vida Hozi, aki valaha, akármilyen régen, úgy
ki tudta zökkenteni módos gazdához ill flegmájából Faragó bácsit ! . . . Vagy csak az elmú-

lást permetez id csöndesített rajta ekkorát? Nem hinném. Paprika bácsi mvészkedé"
sének a természete is túlságosan józan : tudja, mindig is tudta , hogy pénzt ér az

ügyessége.

Lám. vagy tíz esztend eltt nekiült s nap-nap után, évekig l>ajl<')dva, kifaragta a

tömérdek kezdetleges |)anorámál : Szigetvár viadalát, fáijól. Hár((mszázöt\en alak: magyar
vitézek, török katonák, loxasok, vezéi-ek, pasák, ágyúsok, bástyaostromlók, — egy egész

szoba, teli a ládába csomagoll, útrakészen tartogatott ármádiával. És milyen gondosan

vannak elcsomagolva! . . . Csn|ni narancssárga papirosba. Külön a kucsmák, a csákók, a

zászlók, az ágyútölt rudak, az ezüstözött ágyúgolyók; csapatonkint a kezdetleges alakok

a luealba fai'agott paripák.

Fs minek mindez ?

A fái'adság nem veszett kárba. Megjáila munkájával a [)é(si kiállílást.

— Tetszett?

^lajd vívásra került, annyian nézték, \dltam vele Baján is. Ai-atás után viszem

mcijinl. talán Kaposvárra.

.\ vigasztalódáson kívül, hogy ime \an még televény öshumusa a nenizeli mvészei-
nek, ahonnan ert, (egészséget, niívelési'C! alkalmas matériát nyerhet, ha a nagyvárosi kul-

im a, a nemzetköziesség Herkulese fojtogatja: e duzzadó nyers tehetségnek, e naivul lek-

tclen alkotókedvnek. Paprika János I''aragó élete mvészi munkálkodásának mi is hál az

<Teilni(''nye ? Két suta oroszlán (iagyi Istvány kapuzábéi fölött — és teli oi'inótlan faármá-

diával a sivár iiagv ház egyik üres szobája.

Mindent megmagyaráznak azoid)an azok a narancssárga papiiosok.

Veszem (egyikei (piros nyerges, feketéi'c mázolt paripa volt belélakargalva): plakát . . .

Maga az cllévolyedell falusi mvész v<'ri magának a garasgyjtö dobot, így:

10*
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V.ÚJI ÚJ! MEGJÖTT] A volt MAROSI JAKAB-Mi- üzlethelyiségben

naponta reggel 8 óvÁUú este .9 (M'áig láthat() a MAGYAR EMBER
mvészete: SZIGETVÁR OSTROMA és BEVÉTELE, saját készít-

ménye, Iából faragva, teriiii'szethen utánozva a törökU által ostro-

molt Szigetvár. Beléptidíj 30 fillér, gyermekek 10 éven alul 20 fillér.

A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel

PAPRIKA JÁNOS. (Nyoni. Kazal .lózsef konyxnyomdMJában, Baján. )»

így a nagy házban.

Odébb, a kis házban, ugyanesak azon az udvaron, nyitott tzhelyen fz egy ke\ésbbé

módos kun menyeeske. Kerek vörösi'éz tepsiben, pünkösdi ebédet.

— Igon, kedves angyalom, a tepsziben. Lesz kíiröskörid tiirósrétes, beljebb mákos-

rétes, aztán diós. közepin meg a sült csibe. Marailjon hozzá, gyímyöiM'íségem, ha nem
veti meg!

GAGYI ISTVÁN HAZA OCSENYBEK. 1117)

\y. oros/lános k:iput P;ipi-ikn János lanigta.
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MOCSOLÁDI ITCAKlisZLET ÍSOMOC.YI. ilIS)

% kolctíinkben tárg-yalt területen, n népviseletnek s az ezzel Icrn észét esen kap-

csolatos népies hímzéseknek és varrásoknak Sárközben leggazdagabb még a talaja.

Ismételjük, Sárköznek nevezik Tolnamegyc délkeleti sarkának, a Duna és a Sárvíz kö-

zött — a megye fvárosa Szekszárd alatt— mély fekvéssel megln'iz(')dó részét. Mindössze négy
község: Ocsény, Decs, Pilis és Alsónyék, mintegy UGOO lélekkel. Német községek határol-

ják, de híven megrizte szín-magyar egyöntet néprajzi jellegét. Messze volt tlük a város

is. Érthet tehát, hogy a régi hagyományok, nép\ iselelidi, si szokások nagyrészt ineijniarad-

tak. A lakosság ffoglalkozása ellib a halászat és állattenyésztés volt. Az asszonyok otthon

ráértek fonni, szni és hímezni. A fejkötkön még mindig ott a csodaszép varrás.

A leányok, a menyecskék színpompás öltözete tarka, anélkül, hogy rikító volna. Az itt

rpikének nevezett réklit vagy inget .kzoiifko, öv szorítja a derékhoz. A szoknya neve

bikla. Ot-hat szoknya is van rajluk. Olyan szélesek benne, hogy (calig férnek meg a

templomban». A bikla nagyon rövi<l, csak a lábikra felét takarja el. A cifrarojtú kötény
rövidebb a biklánál (180). Föékességük a dús rojt selyemkendö, auiihl két-harom darabot

is kötnek egymásra. A kötény is selyem. Tömérdek piros, lila virággal diszilell szalag

lebeg a ruhán.

Elejbe, elejbe, szilaj ló elejbe !

Hogy be ne szaladjon a virágos kertbe
Megkötöm lovamat diida áij-áhó,

LetöszÖMi kalapom kél láháhó ;

Lehajtóin fejemet a ruzsám ölébe,
Hullajtom könyemet óclijöin kötényébe.

Kis Öcséuyben híres lány vagyok én,
Két sor rostos keszkenyben járok én.
Piros gombos dunyha alatt hálok én.

A j(')in(nlri Irányok, asszonyok selyem olt(izéke 600—800 koi-onália is \n-\v kcnil. Van
olyan .lucika és Evike, akinek két-három rend s(>lyem ruhája a szekrényben. Sok riska-

lelién és i)ejló árát teszik el a szekszárdi boltosok. No de a pénzt ueni sajnálja a gazda

se a feleségétl, se a leányától, csak az a kár, hogy ez a bkezség neui :i niag\ai- ipart

s kei'eskedelmel szolgálja: javarészt bécsi iiohiiil árul a bollos.
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A szcgénv (MiiliiT keserséiíc cIpIicii :i nrpilnllmn:

Ezt. a kis lányt ne vedd el, ne vedd el,

Nem gyzöd el selyem keszkenvel.
Kilen(?et köt fejére, nyakára.
Tizediket karcsú derekára.

Itt — mint inár írtuk — harmóniát teremtenek az életkor, a ruhák anyaga és színe

kzött. A leány a \irnl('i tavasznak teljes p()m])áiával a színek minden változatában

ruházkodik. A fiatal menyecske még nem marad el a leányoktól, kora elhaladtával

azonban ruhájának szinei mindinkább tompulnak. Az asszonyok br- vagy posztócipje,

kapcája is sötét : kendjükre már nem jái' rojt, az ingre se hímzés ; alsó szoknyájuk
már nincs kikeményítve, még a fejkend is fekete. Egyik-másik anyóka télen elveszi a

szépen kihimzett kisködmenyt, de ez is elpusztul majd, ha viselje örök nyugalomra tér.

Beszédbe elegyedünk, hogy hát volt-e s milyen volt régen a kézimunka?

Megtudjuk, hogy régente is

más volt a leány és más a

menyecske viselete. Ismét más
az egyéves menyecske, más a

fiatal asszony és az ids asszony

viselete is más. Volt régi és van

új viselet. Nemcsak a férfi dur-

vább fehérnemjét, hanem a

ni viselet finomabb vásznát is

maguk az asszonyok szövik

még itt mindig. De finomabb

a biija-\ászon. Sznek nagj-

ügyességgel igen finom fátyol-

szer fehér vásznat, ezt a fehér

vásznat Zi/Z)Oí--vászonnak neve-

zik. Van áima és bodrcá vá-

szon, s aszerint, amint sima

vagy bodrozott (ma már bolti)

szálakból szövik meg azt, van

Minahnja vászon. Még néhány
asszony készít színes sztteseket

is. Sznek rendkívül finom

vásznat is. ez a óelyömbíbor.
Tciinészetesen, ezekbl a vásznakból készülnek egyrészt a sárközi nk fehér ruhái.

Régente a felsö-rulia is ezekbl készült. Ez magyarázza a fehérnép elnevezést.

Az egyes díszeket, varrásokat, hímzéseket vegyük most sorra.

A fejdíszek a fésülködéshez alkalmazkodnak. Máskép fésülködik a leány, máskép a

fiatal gyermektelen menyecske, ismét máskép, akmek már gyermeke lett.

A leányok a homloktól halánlékig háromágú kió fonatct fonnak s ezt a lelógó

hátsó nagy fonat tövéhez kötik. A hajzat jobb-baloldali és hátulsó mezre, tehát három
részre oszlik (119). Az asszony hajzata csak két mezre: jobb- és baloldalira van fésülve.

A homloknál nincs fonás, st a két kis fonatot mindjárt férjhezmenéskor, két ujjnyi

szélességben, rövidre vágják, részint azért, hogy a szorosan homlokra simuló fköt
alatt elférjen a haj, részint pedig talán azért, mert a nt a népszokás jelképileg így fosztja

meg a leányságtól. Az asszony haját kétoldalt a fülkagyló fölött kontyba, csigaház alakúra

csavarják. A sárközi asszonynak tehát hátul nincs kontya, mert haját mind a füle mellé

tzi (125). A gyermektelen menyecske hajviselete a legkörülményesebb; ha anyjuk vagy

a napamasszony nincs odahaza, vagy elköltözött az árnyékvilágból, kénjielenek a fésül

sArKÖZI leányok hajviselete. lllOi
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!iss/(ni\ lm. .1/ /(7vc'/i.\/r/(7ó iw>/,nii\ lm/ lulv miikkIiii, .•ikini'l ri-iMl('--cn lnlili iiicii\crv|<c \;ir;i-

kii/iU Mirárii.

A IV'--íi|ö ,iss/,<mv ;i li.ij.il s/;i|)|i;ili()S \ ízzel áztál j;i, lloliV jói lii(lj;i .ihikíl :mi. A líil

kiiríil li'Mi IiiijzmIoI .•r/.iili'iii liimiii :i|ii'i'i riirhiklic l'oiija s ;\ i'\\\ iiiclli' rclhízull konlvuii

kiTi'szI iil-ka--iil rcllii/i: \ alo^,li^(l^ li,-iir'-i|ikcl .'ilkiil.

Ez a IV'snlcs ós cicoiiiázas iiai;\ ;;yaki>il(>Hsáí>()l és imycssriid kí\;'ui. llvcii dci-ckas

íii;vi's iiiimkál iicin \t"j;v/. niÓ!;' a Icticlükclüiil) fövánisi liálok Imltryciiifk IVizéniojc sem.

A MK-sIcri rcsiilcsl rmiiiak is a iii'ii íitiTOsséfíét dicsérik. A tckcnnlzli'lö asszonyt iiici;' is

k<'ll lizclui. Mi'in Irlicl trliál n:i|iniikint i'ijra iV'siilködni. Enc c^ak \asáriia|)iiid<inl kcríil

a sor.

Nom csoda tehát. Iia niiki ni a japáni nk, iéltö gonddal rzik a liajdíszt. Az alvás

közben kissé összekócolódoll liajal ncíhcs kézzel és nedves t'ésiivel felszínesen lesimítják.

No már mosi, mikor iiíy natj'yneliezen rendliehozlnk a hajat, mi^ijkérdezhet jiik. milyen rajt

a fejdísz? Ez a leányoknál a párlü.

Kezdjük ismét a i'éi^in. \'alamikor iiiügü.\ páriái. /í//c'A--pái-lál. oz'/oöA'-pártát

hordtak. A párta \ászonliól késziill s alakja olyan voll , mini eL;y dinnye-szelet; felü-

letét eziist és aranyszá-

lakkal vonták lie, tele

hintették csillogó i.ilaiig-

jjal, apró fémlemezkével:

a párta fels ívére süveíj-

alaki'i hét tiílköt. esiies-

kot varrtak s a [lártát

fzkkel a nyakszirtre

ersítették.

Érdekes adatokat

jegyeznek fol a tülök-

párta eltnésének okairól.

Az i'ij pap sok megjegy-

zést tett a néki külöiiö.s-

nck tel sz viseletre. A
sok veszödséggel járó

készítéshez éi't asszo-

nyok is elhaltak, az iijabh

nemzedék pedig, a sok

kész bolti árn mellett,

nem tartotta érdemes-

nek, hogy veszdjék a

páriával. A többi népvi-

selet elmúlásának is ilyen

a legtermészetesebb oka.

A magas [lárta el-

multával, Szekszárd né-

met menyasszony-visele-

tét vették át. A sárközi

leányok az egyszer ko-

szorúba különféle rezg
díszeket, csccse-becséket

kötíittek. A koszornpártát

egymagában nem talál-

ták elég díszesnek, a

Malow/fiif ÍJczHü ; .\ ningi/ni' ta'p múi'Pszrif. l\

l'II.IS] LI:ANVoK (S.VllKÖZ). Iia)l

11
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OCSENYI PÁRTA. 1121)

Iilllh

hínizé

)kra a hoiiilok-bdr.ionjjt (121) és a fejtet közepére a kö^zép-hár-sonijt teszik, amit

ssel és í^vöntfvsorral ékesítenek. A párta a sárközi leány koronája.

A hajfonatnak szalagos dús díszítése inai napig fennmaradt. A sokszor tenyérnyi

széles selyemszalagot két ágra hajtják össze;

szalagot kötnek a hajlonatnak a fejen lev
/ó\7-re és külön szalagot le a farká-VA, vagyis

a végére. Az alsó szalag uiiiidig szélesebb.

A fels szalag egész végig (>ll akarja a haj-

fonatot. az alsó szalag pedig leér a szoknya

végéig. így az öltözék hátulsó része is válto-

zatos és színih'is (122). Párta és hosszú szalag

a leányokat illeti, asszonyok ilyet nem hor-

danak.

Pártában iiiümdt a vén lány, akinek

nem jutott férj s így nincs niódjálian, hogy a

pái'tát letegye.

Sárközben kétféle menyecskét ismernek.

Tekerödzö menyecske az, akinek még
nincs gyermeke. A gólya érkezése után már
a fiatal menyeCike elnevezés illeti.

A menyecskeség els idszakát egy jel-

legzetes fejilísz kidönbözteti meg, amelynek

bíbor a neve, miként a finom fehér vászon-

nak, amibl azt készítik. E fejdísz 1— l'.a

méter hosszú, 20—30 cm széles. A városi asz-

szonv sálnak mondaná a bíbort, aminek

egvik végét tkkel a fejre ersítik s oldalt

aláeresztve, az áll alatt elhúzva, hossza-
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CSAPÓ ERZSÉBET, DÁVID sAnDOBNÉ ÖCSÉNYI TEKERDZ MENYECSKE (123)

sága szerint kétszer vagy háromszor könil-

rsavarják, redsen körültekerik a fejen. Ezt

az eljárást tekei-ó'dzé.iiiek, fátyolozáónak
nevezik. A l)íbor fejdíszt visel gyermektelen

asszonykának ezért tekercdzó meiiijec.\ke

a neve.

A bíbort lakodalom után. reggel teke-

rik föl. Más helyt ezt a fejhekcíé.i vagy

kcntyozáó szokása helyettesíti. Mondottuk

azonban már, hogy a sái-közi asszonynak nincs

a szószoros értelmében kontya, mert haját a

füle mellé csavarja.

A bíbort, két végén, színes selyemmel

vagy szrpamuttal ékesen kihímezik; külön

vászondarahiot is szoktak arany- és ezüst

szálakkal hímezni. Azt azonban csak a bíbor

egyik végére varrták rá. Az ilyen hímzés

neve: bihoivég. Mintán a bíbort a fejre te-

kerték, az utolsó már csak féltekerés volt,

mert a díszes bíborvéget a szem elé: a mel-

len tzték meg.

A magiikllíiiiezle liibor\('gck is |mis/.-

lulnak. Eleinte a hímzést csak paszomáiiloUkal

helyettesítették, de lassankint ezek is lema-

radoznak a bíborj'ól; ma már az eddig maguk- A CSAKKING. (124)

11*
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szüiio aiivniiot is l)iilllii-li. kiildiiliij/ri s/iiiii IVilvdlhil rx'ivlik lel. Ibinek mi-\c is íizoiiIimu

luéif hiíikIííí bi'hcr.

A liilxirt iii;i niár iiciii is IcUci-ik iiiirnliL; a Icjn'. Ei;\szcrücn :i IcJrc lidrilják.

aiu'llvíil. Iii)í;\ az áll niall cg-vszcr is kcn>szliil l'i>gnák: a nvak k(ir,il a liilioi- xi'iicil a

iivakhndorral leszorítják (r33). A i'ógi viselet liíhnrl a l'eitetnii (il \i'n-hal\aii, sorosan ren-

dezett színes. iiiTglejes, Lj-onilios tínci lel ilzdellék.

Sárközbe niét;' elét; ii')kor ('rkeztiink. Iio^v a liíljorvégck etfósz ííyjteniényét szei-ez-

liessiik mei.', aniiliöl a Ili. eiíész színes táhla és a VI.. VII. színes láMa egves rajzai

mutatják a lei-jelleiizeteselilieket.

A hímzések nehezek, tömöttek. Oin: nlikájuk inkább mértani alakok, mint virágok

Teh' kiizeledik, ami an'a a IfirekN ('sre vall, hotív a díszítésre kinalkoz(') teret minél dúsabban

ki akarják tölteni. Igv

a fátyol vége a könny
szíiveten, a szél lebeg-

tetése ellen, nehezék,

annálinkább is, meri

nemesak kék, vörös és

zöld pamutot, hanem
arany- és ezüst szálakat

is alkalmaznak a var-

ráshoz. A díszít ele-

mek fekvk. Megfigye-

lésre érdemes, hogy

\alamennyit feketével

k(')rvonalozzák.

A bíbornak járu-

léka \olt régente még
a hat darab réz- vagy

ezüst - teke2-C'dj:ic>tii.

amelyeknek ötvösmun-

kával készített díszes

feje hasonlít ama ték-
hez, milyeneket fel-

ásott régi magyar n-
sírokban szoktunk

lelni. Háiíun tt lialra,

hármat jobbra harán-

tosan tztek a hajba

a vtiká;íóin-né\, a ha-

lántéknál. A három t
közíil a középst a

fídtovi hajcsomóba

tzték. Ezek a tk úgy
állottak a menyecske

fején, mint koronának

az ágai. Gyermektelen

menyecskének a bíbo-

ron kívül megkülön-

böztet fejdísze még
a cácifríng is. a zsinó-

PILISI HiZASPÁB ; X I...R.TTVA-FÖKÖT6. a25,
'""1^' "->• '^^^^^''t ''"klyó.
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aiiii Ui('sitiyl)eii hasinilíl a/ ahliikrütítiiiny-hojlhüz. A csafriiifíol is \alaiiiikoi- az asszonyok

iiiaiiuk kt'szílt'tték, késöl)l) i;(inihk()l<') állílolta el, pipaboklyólioz liasonló alakhnn. Kót-

liárciiu pár csalViiii^'ot. Coiilalnak össze s hálni a fcikölrc líízik olyan hosszú zsinórra, hogy
a hoklyók a rokolya aljáit;' iMrick le (1'24).

Úgy a gycrnu'ktclcn, mini a gyet inckcs asszony Icgcrrdctilil) r'kcsségc Sái-kozhcn

a fekete.

SÁRKÖZI l'ARITTYA-FKÖTK. I12G)

A ráncos rcsz lakmja :i homlokot. A ki-l csúcson voU a MknlcMc való fz.

A gyernicktolen asszony <'zl a liihor alall (1'23), a gycinickcs pedig a rejkemiö alatl

viseli (105. 107). Kétféle alakjával ismerkedi íink meg. Az egyik a AzahotI ídkolö (13'2). a

másik a píirilli/ü-iT>ki>U"> (125). Amannak visehMe már letiint, emezé még virágkorái éli.

A kellék' fkölöl alakjuk kiiloMlMizIcl i meg egyniásléíl.

A sznholl, lV)k(")l léglányaiakii szovelhl készült (ISG); egyik oldalnak igen ügyes,

egymásra hajlogalásával és levarrásával alakiloUák a lejkolol. mely a rejkiipál is hefödte;
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kcsöbl) .1 iDinia iniiuJinkíihli kcjikcnyclil) loU. Mi a inoslaiii IoiiikiI széles szilvamag-alakúnak

mondaiKik, vaíjv a Icnrsc átnictszotólicz liasonlítliatiKil^. A iirji azoiiliaii helyesebben s si
zamattal, parittya-f'kíUönek nevezi, hasdnlatát a hajító parittya jjörének alajkától véve;

hasonló szabású volt az si hajitófegyver, a parittya ama része, amelybe a dobásra szánt

k(")vef helyezték (ma már a parittya gyermekjátékká szelidiilt).

A parii fyal'okötö esak a hoiidok feletti részi födi lie. A fej teteje és liátsó i'észe tehát

takaratlan marad (125).

A fök(')tnek szánt fátyt)lt hímvarró-kereten (127) kifeszítik s azután finom fehéi-

cérnával kihímezik. Ezek a gyönyörséges hímzések itt is liámulatos gazdag fantáziáról

és dísz-szerkeszt képességrl tanúskodnak. A leheletszeren finDin Imlmi úgy kivitel,

mint tervezés dolgában a népies ipar valóságos remeke.

IIÍMVAHRÓ-KERETE.N A SÁRKÖZI PARITTYA-FKÖTÖ. 11271

(Fehérfóld-írás, színes varrás, fehér varrás.)

Nézzük mosi már. hogyan hímezik és készítik ezeket a fejkötket?

Kivágnak olyan alakú pajiirost, mint amilyen a fköt alakjára formázott vászon.

Agyagot törnek, vízzel hígítják s kész az olcsó festék. Ebbe cii'okszálat mártanak, az lesz

a toll. Ezzel a papirosra rárajzolják azokat a mintákat, amelyeket a fátyolon kihímezni

akarnak. A fátyolt ráteszik a papirosra. A rajz átlátszik a fátyolon. A rajzot rámásolják

a fátyolra (127). így végleges lajzot nyernek a fátyolon, amelyen nem lehetne úgy javít-

gatni, tervezgetni, mint a papíron. Ámbár az is igaz, hogy gyakorlott varróasszonyoknál

javítgatásra nem igen kerül sor.

Már most a virágoknak fehér cérnával kivarrását a rajz vonalai szerint megkezdik
a fátyolon. Érdekes, hogy míg a sárközi ruhaviselet az egész országban a legtarkább :

ez a íehér díszítés fköt a legtartózkodóbb ; a legkényesebb ízlést is kielégítheti.

A papírra csak a nagyobb díszít részeket írják rá, a kisebbeket fejhói varrják,

szaljadon. Ha tudjuk, hogy az alap, a fátyol (gazé) milyen finom, elképzelhetjük: mekkora
gyakorlottság és ügyesség kell, hogy azt varrásközben össze ne húzzák I
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A SÁRKÖZI FKJKÖTK SZOKÁSOS DÍSZÍT ELEMEI. (1281

y\titíí>^

rlT'j'or*!*!

LlVCL^n cvn» c

/? fcíkoto hf'nifdffene.L kcLiinaít tcichiii kak^

(129)

ik ;\lit; nviili- xarróass/ony készíti.A hímes fkötket az egész Sárközl>cii ma mái

Réiíente azonban számos varróasszony (iol^ozolL

Keressük meff Deesen az öreg Könezöl szülét, a varrás híres mesterét. Nyolexaii év

t('i-hél viseh; de dolgos keze ah')l még mhidig kerühiek ki s/.ei)hMél-szebh fejkötök.

A nénike jól megrizte Sárköz nyelvjárását, mely a Tisza-Duna közi. ö-zö és a palóc

nyelvjárás összetétele kellemes, eredeti összlianghan. Édes-kedves, hízelg hangon magyaráz:
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— Hej íiiiiii-iiiniii, ('(los ífyönyörségcni. ikmii Imii kiiíyelnic<l, inicsofla kés munka ez!

Pedig há e nini' nem is olyan, mint amilyen m()(li az ánti világhan vót. Akkor, mikor

még a nagy ntajoránnás, hécsi riizsás, meg a kiskutyás járta 1 Hej, édes aranyoskám,

régen vót a, úgy liizony 1 Akkor vót a, mikor még én is citeráló cipellvel jártam a

játszóra.

Kérésünkre jó kedvvel (iiidorászgat el néhány ni')tál:

Kis kertemben van egy luajoránna-fa,
Ha alá niék, nem á/oni meg alatta.

Rám hajlik a majoránna-ra ága
Kötényembe hullik apró \irága.

Fleküdtein tejes szögi halomra,
Onnan nézek szét legel liarniomra,
Eigye ruzsáni, térítsd meg a legelst,
jMert elveszti az ezüstös csöngettyt.

Könczol szüle, de meg valamennyi varró-asszony tömérdek varrási formát tud.

-Mindig talál újakat is, vagy a régiekbl változtatnak nagy íigyességgel. Az egyes moli-

RÉSZLETEK SÁRKÖZI FKÖTKRL. (130)

vumok községek szerint váltakoznak, de egyes községekben is örökösen módosul a

divat, aminek a varróasszonyok anyagi érdeke az oka, akárcsak az újabb meg újabb por-

tékával piacozó gyárak okai az úri divat szertelen változásainak.

Alsónyéken például. Szabó Juszti szlfürtös és pávás hímet varr. Paprika Zsuzsa

jóvoltából Decsen a vitorlás vagy evezs minta járja. Szél Judit asszonyom Öcsényben

nem varr a világért sem egyebet, mint aminek a neve ahárom rózsa, három levél, három
lik». Ha más fajtát kívánnak tle, azt feleli:

— Hát nem tudi ked, hogy most ez a módi? E' háti

Sokszor másolnak is. Ezt mondotta Bóli Judit, Öcsényben:
— Ha valami vidéki asszony fejibe látok új mustrát, jól keresztül nézm s otthon

lerajzolom, míg az eszemb nem távozott.

Szabó Juszti olyan hímet többé nem rajzol, amilyent egyszer már kivari-t. Ez az

ügyesség akármelyik rajztanárnak becsületére válnék. Szabó Juszti pedig írástudatlan nénike.

Végre a hímzrámába feszített fátyolon elkészül a varrás; alábélelik fekete szövettel és

beszegik. Alája finoman ráncolt selyemfodrot is varrnak s ennek alsó része a homlokra ér
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I(\ Krl csucsíira lu/ö jíiil, f/.y.i'\ kii\\k :i rcjiT s hikkcl m li:iji:i i'i(]vi| i|<. Ki'|iciiik iriiihilj;ik

Ii'í; jolihiiM, ,'i IVikiilük milyen csoil.-'ilnlds t;;iz(k-ii;s;\i;;i \;ui iiicí;' Siirkiizmi.

N<''/,('i;i'ssíik .-iz i'í;v('s rcjkíilk \iirri'isi iii(')(lját, diszílési clciiicil, \i'i;c/.zniik i'iiv kis

(pinaiMciil ik.i-hiiiiilnií'iiiyl. isiiicrkciliíuik nwií az ogyes díszítclcMirk aninii'a talál(i Mr\(''\i'l

s a iiiaL;\ar riiiliciaick a iiasiiiilal n-- kirriczi'"-ck('l mostcrii-n alknlc'i li'lii'l'-i''y(''\i>l.

:<ÉSZI,HTKK SÁRKÖZI FÖKÖTKRL. Kii)

Az a|)r(')l(''knsnak, tíiinottnck, tcazdaííiiak látszó liíinzés varrási módja ('tryí^/i'r: zsirni-

i'osari fonal szcf óllósck adják a szóIcscIjIj vonalukat, a keskcnycljln'k ('fíyiiiásni(dl('' soi'akozó

sima öltések. A inolis iiniok lirinészele szei'int, tehát más-más varrást használnak (129). A virá-

tíok és lexclck lieszefíés(M-e szolfíál az i/mzd.i, a láneíiltés, vaiívis az öltéseknek láncszer
efí\l)eka|ies(dása. A levelek \it^y virágok helsó terét legiidiálih melcIe.H-.i varrás lolti ki.

Mnloniinn lJ''Zt<n : .\ tniiijil'ir ni''i> iniivi'HZeW. IV. 12
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Az cg'vcs |):ii'Imi/.;iiiiiismii lialadi') (ill(''si'ket a metélt tészlálioz liasdiilíf jak. ilvcii például a

fcgiizáó. A ki\arraii(li) torületot elször esíyszcni öltésekkel clagíi.i.uík : kildllik. El re azután

eikk-cakkos irányban ráviszik a fels öltéseket. Itt is otthonos az általánosan ismert hamis-

öltés, amit k iza^M^-nak neveznek.

Díszít elemeiket a leírt kiilömli(iz teknikák szerint nevezik el. Például: metéléses

rúzsa (128), inazott metéléses rúzsa, logazásos rúzsa. A kivarrás persze már a gyakorlat

és az érzék dolga.

A parittya fokotokon két sáv van, melyeknek végei egymáshoz záródnak (12(5).

A fels sáv keskenyebb és ívelt, az alsó nagyon enyhén hajlik és sokkal szélesebb. A fels

<lísz, középen, rendesen két részre tagolódik. Az alsó egész hosszában tömött, szélességében

pedig két részbl áll; keskeny szegélyezés, melyet a felstl egyenes vonal választ el. Ez gyak-

ran egyes, de ketts vonal is. A vonalpár közét azután vonalrovással, vagy egyébként

töltik ki. Egyenes vonal helyett apróbb íveket is alkalmaznak. Sokszor a választó-vonal

teljesen hiányzik s ilyenkor a keskeny szegélybl kídön futódísz lesz. A fköt díszének

zömét tév szélesebb alsó díszítés szélei egyenes vonalak úgy, hogy az egész hosszúkás,

négyszöges mez. A tulajdonképeni feladat ennek a meznek minél mvészibb kitöltése.

A régibi) alakú szabott fkötk (137) díszesebbjein a középrészt külön hang-

súlyozzák valami nagyobb virágzattal, s mellette kétoldalt szimelrikusan más dísz van,

amelvre azután a sávmegoldás következik. Ehhez csatlakozik a két felfelé men ág egészen

szervetlenül.

Leggyakral)l)an használt díszítési elem (128) itt is a végtelenül sok változatban

elforduló rózsa és tulipán. A rózsának egyik változata a félrózsa, szintén legkülön-

bözbb formákban és összetételben található.

Régebben a legdíszesebb fkötket majordna, vagy más néven bécM i-uzóa és

kid kutya díszítette. Ezeket ma már csak az öreg asszonyok ismerik s mindig kedves

.visszaemlékezéssel. E régi fkötk vonalmenete, elosztása és kivitele példásan mvészi. Ma
legjobban szeretik a vitorláó, máskép lapátos, c'exá formát. Egy rózsa körül átlós irány-

iban négy levelet úgy helyeznek el, mint ahogy a szélmalom lapátjai terjeszkednek.

Kedvelik a már említett ahárom rúzsa, három levél, három lik)), a szlfejes, pávás

és rákos nevt. Az els neve híven fejezi ki az összetételt.

A növényi díszít elemek közül megemlíthetjük még a gránátalmát, a mákfejet,

a makkot és különösen a Ici'éldi.yzt.

Mértani díszít elemek: a cáillagoó, sokféle változatban a kainjai-gö.) hullámvonal, a

cáigáó volutaszer vonal. Az utóbbinak egyik változatát e.uejnek nevezik, mert az S betre

emlékeztet. Érdekes a víjzfolyáscó-lik elnevezés, ami kis körökbl összerakott hullámvonal.

A virágok köré és a vonalak mellé jut a pontszer kh hütSk és nagy btök,
a kis és nagy ók. Ez a szó ccok)) : az okulárét jelenti.

Általános szemlét tartván a varrás módja és a jellegzetesebb díszek fölött, nézzük

meg fökölképeinket egyenkint közelebbrl. Csudálatosan szépek és változatosak.

A 132. kép a legrégibb formák közül való ki.ikutyá.U ábrázolja. Nevét a magasabb

virágok mellett álló, sajátságosan stilizált állatmotivumtól nyerte, amellyel az egész

országban folytatott gyüjtutunk alatt csak itt találkoztunk. Az alakot bizony madárnak

is nézhelnök, mert hiszen csak két lába van, s feje helyén tulipán-féle dísz; farka tömött,

kacskaringós ; testét zeg-zugosan tört vonal tölti ki.

A rajz két arányos hosszasan elnyúló félbl áll. Az alsó frizszerü dísz s azon a négy

kutyát zeg-zugos vonal választja el a szegélytl, mely viszont egymás mellé sorakozó

négylevelü rózsaféle s ezek szirmai körül ívalakú levelek nyúlnak ki ;
hamarjában

valami vasfaglábu pókokat látunk bennök. A fels friz közepébl hármas virágszál ága

nyúlik föl, mint szimmetrális tengely. A tengely alsó része rózsa, rajta kevéssé szervesen

tulipán, mely virág alul két kacskaringóból ni ki. Mellette fekszik két virág. Nevét bajos

volna meghatározni. Rövid száron egy szívalakú virágrész ül. három-három szirommal.
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A virái;- ün-s liclscjc :i terem, molvot, apró pontok lai-ká/.iiak. \'. földit ül a vii-á^- niaf^háza,

rajta Uóloldall Uacskarinijcjk, melyeknek éi'inlke/ési pontján van liároni kis vonalka : a

viráfí bibéje. E níiml;' leié lordul jobbról és bali'iM a k<''l kiskutya. lilöttiiU ii'inafíombra

eiHléke/letö ei4y-ei;y i>iityi)k s a bütyök konii potilr)k. A másik két kis kutya emezektl

ellordul. A kutyák között lév vicág' ujabli színiét rikus részt kép\is(d. E közéi)virág- hasonlít

a nuist leirt hoz, csak a tulipán helyét hosszúkás né^y szirom rész foiílalja cl. Belsejét

zet;-zui;os voiuil tölti ki. A fVizt a közép/iö fekv \ iráii'okhoz hasonlci visszatiajlú viráic

fejezi be, mint a zci^-zuiíos hosszú vonal folytatása.

A lap fels két sarkában kíllön álhi motivumok vannak, iidiább valanu térkitöltk

mint virásíok: a csirázó, kettémetszett bal)szemre endékeztetnek. Ei^y bütyköt karika vesz

körül. Ezt két oldalt ív alakban hajh) vonal: üi zárja be. I.els részeiken levelek vannak,

niiíí kivid pontok követik. A közép bütyök alatt tulipán-féle. A 133. sz. kép gazdaí^abb

kialakulású kis kutyás. A beosztás ennél is ugyanaz, az alsó szegéllyel együtt. Az elválasztó

vonal már egyenes, rajta pontokat bezáró ívecskék futnak végig. A középs virág ötös

elicndezésü. A más változatban stilizált kiskutyák feje az elválasztó vonalhoz esik közelebb.

A kutyáknak itt már van szeme és füle. A köztük lév virág összetettebb: két kacskaringón

rózsa ül, belle két még kisebb kacskaringó ágazik. A száron hármas osztású levél,

két levél és egy féloldalos kacskaringó. A két széls sarokvirág kidön áll ki melllük
;

csigákkal tarkított hullámvonal vezet a sarokdíszekhez; az elbb leírtakhoz ezek hasonlóak,

de itt határozottabban és tömörebben jelennek meg.

A Íá4. kép kiskutyás rajza még díszesebb. A szegélydísz és elválasztó vonal az elbbihez

hasonló. A nagy középvirágszál kacskaringóval kezddik, melllük két oldalvirág ni ki,

amelyet már jól ismerünk. A rózsa is azonos, de a mellette lév csillagok nem száron

ülnek, hanem külön állanak. A kis kutyák hasonlítanak a 189.-hez, de gazdagabbak.

Itt is látjuk a sarokvirágot. Belle három levéllel ellátott cikk-cakkos vonal vezet a fels,

lefelé fordított virághoz. A i35. képen a negyedik kiskutyás is jóismersünk, alkat-

részeivel már találkoztunk. Kíizépvirága gazdagabb, két oldalán niákfejjel. A sarokdísztl

fölfelé vezet vonal mellett még egy vastagabb hullámvonal is halad. A sarokdísznél is

már viszontlátásról szólhatunk. A i36. óa. kiskutyásról is kevés ujat tudunk mondani;

több apró mákfejet hordó középvirágzata még gazdagabb ; a fölfelé men zeg-zugos

vonalon két egymás felé boruló leveles ág van. A 140. képen új a motívum és az elrendezés:

a nagyniajoi-annáá van elttünk. Ez is, mint a kiskutyások, egymás mellé sorakozó

három szimmetrikus részbl áll, e részek azonban itt egyenlk. Itt is van egyenes választó

vonal, s ezen ül szorosan a virágzat. Mindegyik csoport rózsábóli ndul ki. A rózsa fölött kis

kacskaringók húzódnak meg, följebb nagy összetett rózsa foglalja el az egész virágzat

közepét. A rózsán pontozott vízszintes szár, végein öt-öt levél. A nagy rózsa tetején: háttal

egymás mellé szoruló két csiga négy csillagcsoportot tart. Mellettük fogaskerékhez vagy

körben forgó rakettához hasonló díszítés. Az egészet joljltra és balra hajló dús lombozatú ág
környezi, a szamártövis, a mácsonya virágjára emlékeztet végzdéssel. A bokréta tengelye

és a két ág között lév terecskét egy pont és két kis nefelejts tölti ki ; az alsó szegély itt

másforma : egymás mellett szorosan álló rózsák, leveles, virágos kis fekv ágak váltakoznak

s töltik ki a teret. A sarok virágja itt hiányzik. A vízszintes választó vonalnak folytatása

a fölfelé men ketts párhuzamos ívekbl aüó vonal, melynek csúcsain fölváltva szív és

i'ózsa ül. Az ívek homorú oldalait kis bütykök töltik ki. A vonal fönt derékszögben egy

darubi'a befelé kanyarodik a szegletdísz egy részeként. Alatta a sarokdísz másik részén(>k

fels része nagyon emlékeztet a volutás jóni oszlopfre. A 141. lapon lévk is nagymajoran-

nások. a teret kacskaringók serege tölti ki; kétesillagú rózsa uralja az egészet.

A i:n . kép közéj)s fkötje szintén majoránnás mintát mutat. A beosztás ugyan-

olyan. A bels vagy összetett rózsa helyett a száron levelek és kacskaringók vannak, oldalt

rózsákkal; felül tulipán. A szegély apró kis négylevel vii-ágokból áll, amiket linllám-

vonal köt össze.

19»
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A 138. kéin'ii kót pariit ya-l'Uölö van, az Oíklitiicldi)! eltér ábrázolásban. Amazok
uí;yanis egy teljesen szétfejtett fköt kiterített alakját mutatják, ho^y a hímzés egész

mezejét szemlélhessük. A 138. képen lév fökíitk azonban nincsenek szétfejtve: csak

közepükön összehajtottuk s így jól látszó szimmetrikus í'elíik van elttünk. A fköt
széles fekete része fedi a homlokot. A bal fköt is majoránnás. A virágok ritkábban álla-

nak, ami a szemnek sokkal kedvesebb. A széles virágok az utóbbi mintához hasonlítanak,

a szegély azonban a kiskutyásokéhoz. Hasonló.a 139. képen lev jobb oldali minta is.

A 142. képen a kÍMiiajoraiiuá.'> szintén régi alak. Nagyjából a nagymajorannáshoz hasonlít,

de egyszerbb. A virágzat itt is egy rózsából n ki. A két alsó szár rövid, csak kevéssé

hajlik föl. A fölfelé men szár hiányzik. Ugyana])]iól a i-ózsálx'il hajt ki két mákban végzd
szál-. Ezek között lu'gy nefelejtsszeT' virág. A szegély két-két vastag és vékony meg-
szakított tojásdad alak; a vékonyabb íveket apró pontok koszorúzzák. A sarokdísz itt is

hiányzik. A fölfelé men vonal a már látottal azonos. A 131. kép legalsója a tiilipájici fcl-

ic2ód,^. Nagyon találó elnevezés, mert félrózsálian ül a tulipán. E fejkötnek csak alul

van dísze. A középrész nincs kienudve. A friz elemei zárt sorban sorakoznak egymás

iiiellé: két nagy összetett rózsa van összekötve a tidipános félrózsával. A rózsa között a

teret egy vékony összeköt metélés, leveles inda és hármas nagy tolgyfalevél tölti ki.

Érdekes, hogy a minta fbb niotivumaihoz analógiával szolgál eg-y felsöniagyarországi

cukortr ércmozsár-diszílése a XVII. századból. (ÍOS.)*

E minta alatt lév két kis ág más fkötöröl való. Hullámvonalokon ck-ok, karikák

vannak. A legfels egy régi fkötnek valahoiman a láda lenekérl elékotort darai )ja.

A választó vonalok köze kacskaringós vonal ; a szegély kétféle lidipánból áll; az egyiknek

kitöltése metéléses, a másiké inazclt; belsejében bütykök. .Maga a díszítés öt virág, melyek

közül a jobboldali ötszirnui, kn"iliiia:zott. konturázott metéléses rózsa, a másik inkább

levélalak. E kett fölött (képünkön alatt): kacskaringópár. Ilyen csak a középs pár fölött

nincs. A 138. kép joliboldali mintája metéléscs-rózsás ; választó ketts vonala srn
körülpontozott. A szegély az ívekbe beill leveles kacskaringókból áll. A széles frízben

körülinazott metéléses-rózsa, amelyet inda köt össze érdekesen új típusú virággal.

A 139. baloldali kép: kió bécói ró::í.sdó. A felem két-két metéléses rózsa, alájuk hajló,

kis virágszállal végzd szárral. Az egymásnak hátat fordítani látszó rózsák között leveles

szár halad fölfelé s a végén kacskaringóval szerkesztett tulipánszer virág ül.

,4 lAO. kép fels mintáját tulipánosnak mondják, bár rajta éppen a tulipán nagyon vér-

szegény. Sokkal jobban szembetnik a hüvelyes vetemény gyümölcsére emlékeztet új elem ;

három rózsából n ki a tulipánnal egy eredettel. A teret váltakozva egy és három ok

tölti ki. Az egyenes választóvonal alatt látjuk a legtisztábban kifejlesztett ók-os szegélyt.

A 142. bal széles fríze hasonló ; a szegélynek más a levele.

A 143. kép : pdvci.izeine.i-makkoó-rzódj. Az öt fvirág közül a nagyobbak rózsát

is, de meg fels részük be nem zárása révén, a pávaszemet is formázzák. E fölött van a

három makk, amit ezen a vidéken így ábrázolnak. Bizonyára a makknak csak az alsó

részét, a köpüjét mintázzák. A rózsa négy levélbl és három makkból n ki, oldalán

három levele s lent egy csüng tulipánja van. Mellette tulipánból és tölgylevelekböl bokréta.

A 144. alsó a makkcó-félrözódó. rendkívüli bájos rajzzal. A makk a rózsa belsejébl néz

ki, mintha szem volna. Makkok alkotják a páva.szemes félrózsa bibéit. A 145. jobboldali

szegélydíszítése már ismersünk. A baloldali az eddigi tömötteknél is tömöttebb minta :

hullámvonalon közvetetlenül két rózsa és egy kacskaringó van ; az elválasztó vonal rovát-

kás ; a szegélyen szorosan egymás mellett : szív, rózsa és bütyök.

* LadomierszVi)' László de Eadciii. 1707-ben férjhez adla Zsuzsanna nev leányát kismalonyai
Malonyay Ferenchez, 11. Rákóczi Kerenc ónodi várkapitányához s leányának hozományul odaadta a szilvás-

ujfalussi" Ujfalussy Zsigmondtól f2,000 réhnus forintokért megveti alsóhraboci (Alsógyertyám) .birtokát

oköudvarházzali egyetemben; Ladomierszky Zsuzsanna kelengyéjéhez tartozott egy bronz-mozsár, melyet
a család mai napig megrzött s most iMalonyay Ferenc alsógyertyáni kúriáján van, ama kúpjában, melyet
Ladomierszky László, Zsuzsanna leányának adott hozományul, 1/07-ben.
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A 1 Iti. li;iliil(|;ili: I llli|i;'llHW-ró/.s;ls. 'rilli|>;'ili- c'-^ rri/>;i|);'iriik \ :ill .il^n/MJik. lololluk kíilíill

»\\n liili|);iii i's ki-- |)i|)il(''r lnrm;!. K kiiliiii:illi'i clcuri'ki'l alul IVii'i''>/.\(iiim1 k<iti liss/c. A s/c-

tíclv-rú/.si'ik S(irii/.;ihi kn/os iinhui : ko/liik li;'iniiiis/,i)iiii hTkilulln li'xcl. A rijlrc|(' inrnü ;'itf

ímik'I iik'is iiiiiit;i : I uli|iiiii()s cs rózsás.

.1 l'iT. Jobliolilnli: ikcrpiiros vir;'it;iikliiM ,ill. Az cíívcih's Minaldii ^/Miin'lkíili I iíIÍ|i;íiiIi(i1

no ki ;i 1<('I \iiML;. Az oííészcl ;i])rn szi\i-c^k('k koiözik. Fuldllíik ciiv <-sillítfí'. Az egész

(•s()|i(irl M kiuiuia ,il,ik j;'il nfljii. A linliililali ii ritka póldáiiyok közé larlozik, niclv léi-lx-osztás

<loli;ál)aii kiiloiilxizik az ('(Idiiiicklöl : liarnin szukalkinul iiaay virái;' lolti ki rilkásaii az

ciíészi'l. (^sillaiiliól iiö ki a szár. Alatta két lapos tiili[)áii. kozépoii a tJKiz hasíinló két

i-sillat;'. tetején ciíy liasonl(') tnlipáii. Ennek l'oiniás lekvései tollik ki a hi'zaLfot. A szeiíély

l'élrózsás.

.1 20Ö. fels: félrcz.yJ.^-ókc.K A löniiiH virát-zatban két rózsa és a hMieréliez hasonló

elrendezésijén háronilevelii dísz; a rózsának mintha négv szája volna: a levelek tövében is

három ilyen száj van. ami tulajdonképen a makkok fels nézete. Ezek az o7ir-ok. Az alsó

mintának kellemesebi) a j('>l látható ritkás dísze. A Ijali'adlt tulipánon lélhold alak. ebben

a makk. \'alamennyi tulipán közös indán iÜ, amely alatt gyönsíyösen sorakozik két-két levél,

két-két makk és egy rózsa. A vonal alatt a rózsafejek ellenkez irányba néznek. A 209.

Iialnál széles inda alatt és IVilrilt \aiinaka n'izsák s levelek metéléses formái. A szegélv már

AZ ALSÓGYKRTyAm ércmozsár díszítése. i'iOSi

ismeretes. A felmen ág rsillagos okos. A jobl) fökötön kanyargós indán levelek, mak-
kok ; nincs választóvonal és szegély. A felmen keskeny díszítés mintája a széleséhez

hasonló. A 154— 160. mintái szokatlanul gyérek. A díszítések eddigi pazarsága után

szegényesnek tartjuk ezeket az egyébként jellegzetes díszítéseket; a szegély ilyen keskenysége

rifkál)ban fordul el. Csakugyan : ilyen fkötket inkább csak zsellérasszonyok viselnek,

akiknek bizony nem telik, hogy a varróasszonyokat fizessék.

Érdekesek a 156. alsó mintáján a rózsák felé hajló ferde íveslevelek. ^ alamennyinél

kedvesek az apró virágok.

A 163. bal mintáján eredeti a felfogás: a zavaros virágokat az indák keresztül

metszik. Mellette a metéléses rózsás leveles minta, ismét szegély nélkídi. A 164. jobb

mintái ellentétben állanak a tömött és ritkás elrendezéssel. Itt elsziii- találkozunk a

kani/argóii formával. A minta is újszerségével hat. A két friz rajza egyébként azonos.

A jobb szegélye gazdag kanyargásokkal áll egyedül. Itt hiányzik az elválasztó vonal.

A 16."). alsó rendkívül elkel; a szép nagyrózsákat csipkeköi'ok övezik rajla. l!elial(i

szeniléldi'S után fölfedezzük a tölgyfaleveleket, jobbról a félfózsákat, fenn jolibnil a

makkokat. A 166. baloldali elrendezése kissé talányos. Behatóbb vizsgálódás uláii látjuk,

hogy négyágú galyon levelek vannak, s az els galy \égén kis virág ül. A leveleket hármas
levél csoport és rózsák töltik meg. kissé zavarosan. A jobbfelöli minta elrendezése mai-

sokkal világosabb: a nagy rózsák azonnal meghatározzák a minta jellegét: nagyiózsás.
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A 167. jobboldali frize kuszáltság'a nielletl is tptszetüs, az clreiiflezés eleje a kacska-

riiigósok közé sorolná. A jobboldali rész azonlian tcljí^seii érUiototlpn. A 169. csoport nagyon

érdekes. A joblioldali sajálos viráiíail neni láttuk cddiíJ-. A baloldali nfni látszik népiesnek.

Valami barokkos izlés \»n rajta. \ két píilyaszerü minta között rácsos díszt alkalmaznak.

170. Kei'estiik már, hol van a magyar nép kedves virága, a rozmaring? Végre ráakadtunk

a fels minta rózsái körül, nagyon \isszavonult helyzetben. Egészen ujak az alsó

rózsáit megkoronázó féóüs ágak. A 174. baloldalin a pontokból álló kacskaringó, a jobb-

oldalin a fríz és a felmenöág új jnintája érdemel figyelmet. Es találunk szüntelen ujabb

és ujabb formákat I . . . Nézzük meg a 175. felsnek tulipánokliól alkotott csipkés szerkezetét:

olyan szép, hogy alig tudunk tle megválni. A 176. gazdag díszei között a középs oA'-os

jól kifejlesztett hullámvonala jellemzi a mintát. A 179. baloldali szokatlan minta: mintha

a biborvégeknek a geometriai alakok felé hajló díszeit utánozná. A 180. fels rózsájánál

SARKOZI GABOCA. i2(W

feltnik a rózsát beterít inazás. A 181. alsó tíimött rózsái között makkos virágbokréta

húzódik meg. Egészen sajátságos a jobbfelé hosszan húzódó, szögletesen fölfelé tartó

makkos ág. A 187. lapon a középs és a 188. lapon a fels tünteti fel a ^^^itorlás mintát.

A 190—198. lapokon különféle többé-kevésbbé egyszer alakítások vannak, de talán egy

sincs olyan, amelyikrl valami érdekes formaötletet ne olvashatnánk le, ha az alapformákkal

már jól megismerkedtünk. A 199. alsón a rózsákat (isszeköt és kelyhüket hurokkal alkot<)

inda a nevezetes. A 201— 206. lap a most divatozó mintákat mutatja, s ezeken örömmel
látjuk, hogy a sárközi nép finom formaérzéke még mindig igen egészséges.

Szineó fóköíckct az I. és II. színes tábla ábráin látunk. A fokotokból aránylag

keveset hímeznek színesen. A formák többé-kevésbbé azonosak a fehérvarrásuakkal.

amelyek tartózkodó voltukkal bizonyára szebbek s mint népies alkotások ; eredetiebbek.

A módos menyecskék dúsabb varrásu fkötöt viselnek. Noha egy fköt 6—8 korona,

a gazdagabb menyecske csak öt-hat hétig ha hordja, azután valami szegényebb asszonynak

ajándékozza. A fkött általában csak 3—4, legfölebb 5—6 évig viselik. Ekkor már nem
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sAnKözi hímzések. (XIII. íb.)

A fels liúroin Siiv ni iiiKokiöl. — Az nlalluk IiHöU siiikiizi sziiios rökölökröl.
A fels sáv szíues, alalla lülímfalcviles, ezalnlt iimjy pénzes.
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A lialoUInli ninkkos-l't'lniüsás.
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MiUonyay DeZHÖ : A magyar nép ynúrrKZelc: IV. 13
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tartják magukat fiatal iiicn vöcskének, |)('<lig- csak liiisz-liiiszimkét ('vcsok, liiszen tizenöt-

tizenhét éves korukban incniiek férjhez.

Emlékezzünk meg a sárközi jegykcndökrl is.

Az eljegyzési lakomán a menyasszony a jegykendöt, amit maga sztt és maga híme-

zett, átadja a vlegénynek. A jegykend diszeit a IV. és V. egész színes tábla, a VI. és

VII. tábla egyes rajzai mutatják be. A fdiszítésck mindig sarokból az átló irányában

haladnak. A nagyvirág rendesen egy középszáron emelkedik ki. Mellette, két oldalt, másik

kett látszik. E díszítésnél is nagyon szerelik a kacskaringót alkalmazni, mely a nehéz,

tömött formák közeit könnyedén Idtölti. Szeretik az V. táblán látható középponti díszí-

téseket is, amelyek négyszög-

bl indulnak nyolc irányban

egyenes száron. Teknikai-

lag itt ugyanazok a nehéz,

tömött fonnák szokásosak,

mint a biborvégeken ; el-

maradhatatlan a fekete kör-

vonal.

A vlegéiiy-ó^alag is

kedveskedés. A menyasz-

szony nemcsak jegykendt,

de Ikjsszú keskeny szala-

got is hímez, amit a vlegény
esküvig a mellényén hord.

Lakodalom után átengedi a

feleségének, aki ünnepnapo-

kon mint díszszalagot viseli.

Gühóca van a 209. lapon,

így nevezik Sárközben a vert

esipkél, amelynek ismeretes

készítési módját a 217., a

.sipkéket pedig a 210--21G.

kéjiek mutatják be.

A csipkének az 50

—

OO-as években volt virág-

kora, amikor az ümög-nek
a fels kart takaró küls
(ildajáha varrták be a széles

csiiikél. Ma már csak öreg-

asszonyokon látunk elvétve

ilyen ingeket. A csipkeverés

is rohamosan múlik, az egész Sárközben csak két öreg asszony ért még a gabóca készítésé-

hez: a kilencvenéves Könczöl szüle Decsen és a nyolcvannégy éves Dorkó néni Ocsényben.

A gabócák mintái is nagyon Ízlésesek; az els három lap régeliljí mintákat mutat.

Itt-ott némi rokonságot találurdi a fköt díszeivel is. Egyes minták modernek, váro-

siasak, míg a 215. lap két utolsója egészséges népies minta. Az ul()bbíval meg éppen lépten-

nyomon találkozuidv a sárközi fokotokon.

Nem kell búsulnunk a sái'közi rajztudás kipuszlvdásán. A gyermekrajzok mutatják,

mint követi a régi nemzedéket az új, telve a szépnek hasonló szeretetével s talán mond-

hatjuk : ösztönszer teremt vágyával. Sárközben a leánykák között kedves szokás, hogy

az iskolai év végén színes endékrajzokkal ajándékozzák meg egymást. Az irodai papirosív

nagyságának egyhatod része az elfogadott alak. Erre rajzolják színes írónnal a saját

A r.ABÓCA KÉSZÍTÉSE. 1217)

Öreg Fereiicz Józscfiié l;initj:\ ;i páilát visel kis DoiUó K\M.
A menyt'cskéii parittya fköt.
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kil.-ilal.isii |'(inii,ik;il. A ki-l IViz kii/(ill

1('\(> iiii's Irnc jr> :r/, jiJ.iiiIms: ki iiilja

(MiiU'kI, kiiirk. <lv;iki-;iii csnk ;iz r'^y-

szer-cfl'yi't ii'jiil^ ''" ÍK>' <'nili'kiil c-i^-y-

niMsnak.

Kr(lcki"s, lioti'v a link iirni készí-

tenek il\i'ii iMJ/iikal; :i Illik iini\ész-

kediiek csak Sárkn/.iii'ii. K/. lerinc-

szeles is. K \i(lék liildrajzi rekvésc,

a talajviszonyok a férfiakat küls mun-
kára kónyszeritetlék s távol a Ueres-

kod lielyekll, a iiök szinte kény-

szerítve voltak. lH)fíy a ruházatuk java-

részét és a iliszítésokot önniaijiik ké-

szítsék.

Ijjy fejldit ki náluk kíilönósen

a hímzés. I^y niayyarázhatú, hofíy

itt a kislányok kézi ii<íyességc, szín-

érzéke és fanláziája sokkal dúsabb

mint a fiúké. Ehhez járul més:^ az a

természetes körülmény is, hogy a kis-

leányok állandóan a nk környezeté-

ben élnek. Festi ruházatuknak minden

csinját-binját már korán megismerik,

végignézik és hallgatják a fejk'itk

tervezésénél folytatott tanakodásdkal.

Mindez fantáziájukat megtermékenyíti,

színérzéküket bámidalfisan kifejleszti,

mint ezt a beniulatoll rajzok eléggé

igazolják. A térkitöltésekben igen sok

az eredetiség, tömérdek a népiesen

magyar formakincs.

Milyen ügyesek például a Vlll XII. lábiák rózsái. Egyik-másik sznycutiivnek is

beillenék. Különben ügyes a többi is. I'eltünö bennök a ritmikus érzék.

Azok, akik nemzetünk sorsál intézik, ne engedjék meg, hogy e néi)iini\cszeli alko-

tások mind a múzeumok polcára jussanak, hisz már amúgy is több \aii ntl bellük, sem-

hogy híjjukat meg ne sínylené, kunt maga az igazi eleven népélet.

Halottad leped \im hazánkban egyebütt is, de a Sárközben halotti xáiikoshéjjakat,

is hímeznek. E vánkosokat az elhunyt feje alá helyezik, hogy a Jiidccj ugi/cii a hímzett

virág emelje a gyász pompáját. A hímzések színe barna (VII. tábla legalsó iiiiiila): másutt

a halotti lepedk hímzése szines.

Tolna megye magyarsága a megyének le és fölfelé vonuló lapályos két szélen lakik
; a

németséget a megye középs hegyes részeibe telepítették. A magyarság viselete hasonlít

a sárközi viselethez, de nem olyan színdús. Nem lehet feladatunk, hogy minden egyes

község viseletét leírjuk. Általában azt jegyezzük' meg, hogy több községben már a ni
viselet is színtelen, mint azl a .Szegszárd fölött lév Agárd községbl veti képeink mulatják.

(218—220.) Sárközben a óaüieó melleó viselet teljesen eltnt. Ezeket a melleseket a tolna-

megyei múzeum rzi (222). Agárdon, képeink tanúsága szerint, a melles viselete még divík.

Kovách Aladár niegálla|)íloUa, hogy a megyének Sárközön fölül es részében már

egyáltalán nem hímeznek s a megye déli részében csak Máza és Györe községek asszonyai:

a megyének Somogy halárához közel cs Bedeg, Szántó, Krtény, Kónyi, Kocsola, Szakcs

AGÁRDI LEÁNY, MlCl.LH.SIiE.N. ITOLiNAI i21S)
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és szomszédos közs('"fíei!)f>n a ni in-

}j;ekn! piros féiTiávai, iiorcsztölléssf-l,

a férfi ingekre pedig fehér pamullal,

cérnával hf)sszölléssol hímezik a már
j('ii ismert magyar formákat. Sok ing

hasi részén ott a liihíjdonos neve. A
keresztnevet rövi(h'leni szokták, asze-

rint, ahány hetü a két név mellé vagy

közé telt díszek miatt futja
;
(az ingek

viselési módja ("223). így azután ilyen

rövidítésekel olvashatunk : Bak-Kai.

Nagy /.i. hcgár Már. Bél Gyúl.

Bugiji-Kúl.

A férfiviselclrl már nines sok

mondanivaló. Az öregek itt is emlegetik

még, hogy régente a férfiak is vállon

alul ér hosszú hajat viseltek s olyanfoinian lésülködlek, mint az asszonyok. 1848 után a

haj megrövidüli s hátul kereken iiyiriák le. A férfiviselet legszebb része most az ümög,

amelyet itt is, a "253 - 26'2. képen látható módon, fehérrel varrnak ki. Régente volt borju-

szájú (20—30 cm), marhaszájú (30-40 cm) és lobogós (75 cm) ümög. Az els kett alig

fedte be a hasat, míg most az ing hosszú, nadi-ágon kívül majdnem a térdig le ér.

A férfinadrág régente vászonbiM készült s otthon. A legénység Sái'közben még rzi

a ruha magyar jellegét. Attila-szabású, zsinóros magyar kabátot, zsinóros magyar nad-

rágot hordanak. A szrt csak hírbl ismerik. Subát és börködmön>i, itt-ott még látunk

néhány öregen.

Nézzünk át Somogijha, az ország legnépesebb, legnagyobb és legmagyarabb vár-

megyéjébe, ahol Koppány népe olyan szívós harcban állott a szép smagyar hit védelmére.

AííAKOI LKANYVISIiLKT. (21fll

AHAIiUI LEÁNYOK MELLESBEN. (22ÜI
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\GAIS11I U:aNYi>K ünneplben, MELLESBEN'. (221J

E iiJitiv N.'innogyé

nek van im'u; if^azán

népies jcllctí'c. Ncli.'my

óvlizeddol i'zelotl iiciii

volt iiu't;' a inoíívónck

('jíycllcii Nárosa sem.

A rnv^y ai'i'iiiyává ÍVj-

lödölt Kaposváron kí-

vül, most sincs na-

fíyobb városa. Síkság-

a vármogyo, nafíy or-

dösés:ekkel, termékeny

földekkel, eleveneszfl

munkás niagyarsátc,

mintegy 400 kisebb

faluban lakja.

Füljegyezték, hogy

a parasztság az egy

szrön és kalapon kí-

vül maga készítet le

minden ruháját. Az

iparososztály, a ran-

gosabb szrszabón és kalaposon kívül, egyéb nnuika híján, szlt és kukoricái kapált.

Somogy egyik irója így jellemzi népét : aEz a nép magyar testvéreinél talán szilajabb,

de bátrabb is ; talán egyszerbb, de szintébb is; talán tartózkodóbb, de hívebb

is; talán dacosabb, de feledni tiidóbb is». Somogyban
szépen virul a népmvészet. Haniiadik kdtet íiiiklien

mutattuk a pásztorfaragások cso-

dálatos gazdagságát ; faragások-

ban Somogy, hazánknak leg-

klasszikusabb talaja. A ni kézi-

munkákból is még mindig elegei

találnak.

A megyének 1857-ben kiadott

ismertetése ezt irja : aKendcr, len

az egész megyében annyi terem,

hogy a föld népe fejér ruha', ágy-

nem', — st festetve az asszonyi

kteny', s szoknya' dolgában más-

hova nem szorul. Kivált Gsököl

vidékrl, Baranya és Zala mc'

gyében, igen nagy mennyiség
lent elhordanak)). A monográfia

följíígyezte, hogy akkor majdnem
minden asszony maga sztt. Sze-

rinte : sVászonruha nemnél fe-

jérrel, st festetve tarkával is, az

asszonycseléd látja el a' házat.

A' nnem' viselete szombetíinkép

különböz. Vann;ik helységek, hol

li;gnagyobb léiben is könyökig .,oi mi lli.si k a szekszAbdi mlizeimban. 12221

Malonyay JJJza: A magyar nép müuéstcte. IV. 14
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KÓNYÁI LEÁNY ÜMÖGVISELETE. (223)

('•r iiiii('t;l»'n, nioztolíMi karijil, l(jl)I)nyii'o larkü

s/.((kiiyál)an, fejér kölénnycl, (isszctctl kczökel

nagyobbacska kendvel takarva mennek temp-

lomba 's a' hosszú predikáciij alatt is meg nem
Iázni ifjii.)cíg feladatának hiszik. Vannak ismét

helységek, fkép a' Dráva felé, hol hosszú ümeg-
l)en, melly ell hasítva, a' melykas aljáig csak

galanddal összekötve, hogy duzzadt cmlöjöket

kacérkodva 's alig takarva látni lehessen».

Napjainkban is elmondhatjuk még, amit

a régi krónikás jegyzell fel : a ni nem viselete

szcmbelnen küliinböz. Ezt különösen Kapos-

vár utcáin látjuk, ahova a már több helyrl bc-

ágazí) vonalon, de gyalog és szekerekkel is be-

özönlenek a megye legnagyoblj részébl heti

])iacra, vásárra. Nagy miséjiüi után itt is színes

1 eánysereg tódul ki a templomból. Áldott föld

a somogyi, szorgalmas nép is mveli s az elég-

jó mód mellett itt is telik a leány és az asszony

rnliázalára. Drága selyem, bársony járja itt is

az íinnepl luhán. A menyecskének nem elég

egy selyenikcndö a fejére, három-négy darabol

is Icikot liclöle s hat-tíz szoknyánál sincs rajta

kevesebb.

Somogyban talán legérdekesebbek Csököly

község asszonyai (2"24) keleties fejdíszükkel.

A csökölyi asszony fejére csipkefköll lesz

s ezt leszólítja tenyérnyi széles aljronccsal,

f('jszorít<)val. Az abroncs alól a halántékra

JÖNNEK A CSÖKÖLYI TEMPLOMBÓL. (fEHÉR FEJKEND). (224l



107

CSÖKÖLY: a TKMPLOM EI,TT. (225i

A fejviselet fényképezés alá akként rendezve, hogj' az összetétele lássék.

széles szalaf>- omlik lo. Ezután teszi fejre a nagy fehér kendt, amelynek fülét a

fejszorító felülete laposra alakítja {'2'2Í)). Egész Délsomogyban iigy kötik be a fejet

hogv az arcból csak kevés látható. Ezek a szokások valószínen a török hódoltság ide-

jére vezetnek vissza. Tudjuk Zrínyi Miklós, Szigetvár történetébl is, hogy a törökök

dulásának Somogy volt egyik legjelentékenyebb színtere.

Rendkívül érdekes, hogy Csökölyön a nk tiszta fehérben gyászolnak, ami régente

a francia királynk kiváltsága volt. Az öre^ asszonyok itt ma is fehérben járnak.

Ezt a fehér ruhát maguk sztték, lenbl. Föl is

jegyezték, hogy eladnak vagy elcserélnek évenkint

százötven métermázsa lenmagot, de ez is a termésnek

csak az alja.

A szövés régente bizony virágzott is Somogyban I

Itt a takácsok céhet alkottak. Bemutatjuk a keszt-

helyi takácscéh korsóját, a fonalat dobó vetélvel.

Somogyban, de különösen Tolnában minden faluljan

volt egy-két takács. A céhrendszer idejében a céhek

befolyása tiltotta, hogy a nk a szövésben ver-

senyre keljenek vélök. A díszítésekkel ellátott vásznat

majdnem kivétel nélkül takácsok sztték. A céh-

rendszer idejébl ezért nincs is paraszt-szttes. Ha

a nép itt-ott szhetett is, csak sima vásznat.

Amíg a céhrendszer dívott, kétféle takácsot kü-

lönböztettek meg. Egyik volt a A/TneJ takácó. Ez sztte

a néjiiesen, színesen díszített^ vásznat (227). A szt-

tesek mintái egyszer elemekbl, függélyes és víz-

szintes vonalakból é[)ülnek. E kettö^ összetételébl

származó zeg-zugos átlósirányú vonal jellemz a

szövésnél. A másik volt a .tdco/i/c) takács, aki

a finom, fehér damasztszer asztalnemt sztte. csökölyi asszony otthoni visulete.

A sávolyos takácsok munkái már sokkal körül- (22(i)

14*
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SOMOGYI SZTTESEK. i227)

1 Törülköz Bcrzoncéröl. A lelsö : .wsa, nyúl knkas díszekkel ; .« =,lsó : tulipán ró.smlis/ekkel.

2. Disztorulkozo Belegiol.

inényesebbek, hisz johbAra csak az únosztály, a jobb v.-n.lé^lök részér dolgoztak Gépeik

is modernebbek, munkaképesebbek voltak. Mintáiknak némi halvány maia.lvanyat leljük

azokon a piros-fehér va-y kék szövés abroszokon, amilyeneket most az o^ryszenibb népies

vendéíílökben láthatunk.' A sávolyos takácsmeslerek rendje letnt Akik élnek azok a regi

mintákról hallani se akarnak, nemzetközi gyári mintakönyvek után dolgoznak. A takácsoknak

nincs követjük a nép kí.rében. Munkájuk helyébe teljesen gyári portéka lepett. A sávolyos
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IDIEISISL^.

SZENNA. ÍKAPOSVÁR MI'.l.t.F.TT. I (228)

akiKncK. iiyv hils/ik, )ll külön-

iskolai

lakácsok miiiikáil vándorló lakácsleg'ónyek kés/.ílcUék,

\cgcs liivalásuk.

A lakácsiiicslcrscy- lianyaUásá\al kczduli kTJcdni a nóp közöli a hímes szövés.

A jolili keresel nélkül maradi takácsok egyes menyecskéket kitanítanak mesterségük

csínjára-liíiijára. Így azután liázról-liázra terjed el a szövés tudománya. A nép az asztal-

terítt, a (önilkozöl, a köcolét (amiben egyet-mást visznek a niczörc) (229), a szakasztó-

ruhát, a [liari kosár lakar(')jál, a Iialollas lepedt csak akkor szereti igazán, ha azt a

szövszéken ki is diszítette, ha hím van rajta (XIV. tál)la) ;
elilien a magyar ember

legkedvesebl) színe a i)iros ; csak ritkán szövik a Jiím formáját kék szállal. Formának
különben inkáljlj az eredeti rajzot nevezték. Régente a szövéshez használt szálat maguk
festették, ma már azonban olcsóbl) a pamut. Rátartóbb menyecskék tobbiele színben is

sznek. Munkájukat azonban éppen nem mondhatjuk ízlésesnek.

A szttesek mintája nagyobbrészt a takácsoktól ered. A nép régi, meggyökercsedelt

mintákat szeretett, melyeket a takácsok kézrl-kézre adogattak egymásnak. A takácsok

az ív papirost hosszában összehajtották, a négyszögletes lapot ceruzával apré) kockákra

osztották s ebbe a könyvbe azután új és új mintákat komponálgatlak. Ezeket a könyve-

ket a régi takácsok hségesen rizgetik ; a múzeumok sokat meg is mentenek.

A 230—234. sz. alatti mintákat MiliaUk Gyula, most fvárosi iparmvészeti

tanár ilyen takácskönyvekbl rajzolta könyvünk számára.

Az összegyjtött anyagban nincs olyan, amely harminc-

negyven évesnél idsebb ne volna.

A minták száma a takácsipar hanyatlása óta alig

gyarapszik. A háziipar községcnkint rzi a maga kedvelt

mintáit, amelyeket évtizedeken át szeretettel ismételnek.

A nép kezén mégis látunk egy-két olyan mintát, amilyet

a takácsok fornia-könyvél)l nem ismerünk.

Mi azt hisszük, a nép azért nem fejlesztette a szt-

tesek mintáit, mert a kockáknak jol)l)ára mértani ki-

töltéséhez csekély a kedve, inkábi) a rid)rikákba nem
szoruló, tetszés szerint formálhat() vii'ágos díszítésben leli

örömét.

A sztteseknek a somogyi ember luizánál nagy a sora.

Mentül módosabb a menyasszony, annál több a vdó^na,

a fehérnemje. Sokszor valóságos fényzé.st köveinek el.

('Sökölyben ma is szokás, hogy a menyasszony a vlegény-

nek húsz-hu.szonöt pár gali/áí varr. Ez a legkisebb

menyasszonyi ajándék. Érdekes, hogy itt a gaíija a teljes

fehéi'ruliál, inget és gályát jelenti. Darány, Udvarhely,

Visonla, Csokonya községekben kétszáz-háromszáz rl'

sima vásznat visz a menyasszony a házhoz, hímes vász-

non kívül. Somogyban is dívik széltében a gatyaviselet.
„oLo,a,A .nuuló szennai

Ehhez is kell vászon, bven. (236, 237). miínyiícskh. (22!))
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SOMOGYI SZTTESEK. (2301
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Az 1—26, 28, 29 asztalUibas ; a 12, 19, 20, 21, 23, 28 orgonasipos ; a 17, 2r> keresztes ; a 21 makkos ; a 27, 28 forditott hársfa-

levél díszekkel.

Az 1, 3, 4, 5, 12, 17, 19, 25, 27, 28, 30 Általáról Rajczi Gábor, Dombai József és Dancs Kelemen-, a 2, 8, 11, 14, 21

Mosdósról Gál László-, a fi, 7, 9, 11, 13. 22, 24, 29 Szunyog János-, a 10 líónyiról Horvát Gábor-, a 15, 17, 23 Csomáról
Bessenyei .lánus-, a 21 Jáknról Ripl Anlal takácsok forniáskönyvéböl.

(A 2:!0—2.'M alattiakat Milialik Gyula rajzolta saját gyjteményébl
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SOMOGYI SZTTESEK. (231)

Valamennyi riizsás. A 10 or(íoii:isi|)<>srú/sás. A 15 szivcs-rózsás. Az 1, 5, 7, 10 Csomáiól liesscnyi'i .láiios-, a G, 20, 21, 24,

Zí Kiirádról Tótli József-, a 8, !l, 111, IS Jákóról liipl Anlal-, a 11, 14, l.";, 17, 27 Kónyiiol Horvát (l.ábor-, a 13, 19, 22, 23,

2li Mosdósról (iái l.ászlu forniáskönyvéböl. A 22 agyi ruhába-, a 2:i halotli Upcdólic való.
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SOMOGYI SZTTESEK. '23:í)

Rózsásak. A 7,' 8, 10, i7 asztallába-s-rózsás ; az 1, 5 szegfüves-rózsás; a 12 orgonasípo.s-rózsás ; a 19—20 keresztes-csillagos.

Az 1. 5. 22, 24 Siniontárol Matók .lános-, a 2, 14, IG, 19, 2,i Mosdósról Gál József-, a 3, 13, 21 KrázsoriLs János-, a 4, 11,

18 Hetesrl Dombai József-, az 5, 25 Karádról Tóth József-, a 7, 9, 12 ugyanonnan Szúnyog János-, a 8, 10, 15, 17 20

Attaláró! Rajczi Gábor formáskönyvéból.
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SOMOC.YI IIIMZKSKK. (XV. 111.)

A fpisö sziUejlcll inííváll Tólszciilpálrcil. iiz alsók ejiész ingválliik lUizsiikiol.





SOMOOYI IMMZÍCSIiK. (Wl. II). |

A Tcisö ingván, a/, nisi'ik piiriinli' jnk VurJMskúmil.
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SOMnOYI SZTTESEK. (2Xi)

Áll;iláb;iii mind ninciiiins. A !)-I5 fíülumljos ; a U krlfcjü siisos ; ;i 7, 8, 10, 12. I.l iiiadarns-rózsás ; iiz .'), 11 szcíífüví-s-

iiiiKhinis : II i), l.'l hái-sriik-vck's-rózsás : ;i 17 TiKikkos-rozsás. Az 1, I, l-l .lákónil Uij)! Aulai-, a 2, :i, .'), !l. l.'i Siiiioiifánil

Maliik .láiios-, a (i. A. KI, II. 12 u^iyaMininaii SzlliiyoK .lailos-. a 7, 1.'), Hl lúiiiyiriil Iliiivál Gáboi-. a 17 Karáiliiil Tiilh

Jiizscf forimisköiiyvébl.

Mnluiii/ai/ DrzKÜ. A iiiininfir /ir;/j iiii'u'ÚKZcle. IV. 15
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SOMOSYI SZOTTES-MINTAK. (i3t)

1—4, 9 p?likán-niadEn-as ; 4 szegffis-pflikános ; r> s/.egfü-rózsás ; 6 makkos; 7, 10 ro/-mi\ringos ; S ví/.folyásos : U sárkány-

kígyós. — A2 1, 4, 11, 12, 16. 18 Általáról Dancs Kelemen-, a 2. 6, 10, 14, 211 Karádról Tóth .lózsef-, a 3, 13 .lakóról RipI

Antal-, a 9 ugyanonnan Szúnyog János-, a 1.5, 19 Mosdósról Gál László-, a 1? Kiposvárr.il Krázsorics János formás-

kön\Téböl. Az 5. 7 csökölyi-, a 8 kiskorpa:!) piraszlhtm'.iií.
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A s/,(i\('-i l('!^iiik:ilili .1 i-rriiriM.'il iis IjiK :ikli;iii Irrjnll i-l, I'i'llntil, lioi^v ró^i szovósl,

mcgsiMii ii;cii l.il.ill Illik. Miinek <ik,i :i li'^rijiilil) iikikii; ilixull |i,i/:ii- Iciiicl Uc'/.ési s/.okí'is.

A haiolhil iil;\,iiiÍs M-li'lcnu'tlí'k rclK'i-nciiníjél iniiiik hidjisliik Ihi fi:il,il lc;'iii\ iiifiiluilt,

|.llli|)áii()s liKkijjI ,1/ i-iiós/, kciciilivóvcl ('í;\íiII ;i kiliáiiái liclyc/Ick rl >. :i |;hI:'iI ii IimIoIIiiI

efíyütl niindcníill cllniHl lek. \^\ UerültcU a díszes és értékes szllcsck .i IVild .iki. T;ikai-ékos-

ságból i'iliatíyják c/.l a iliái;a szokást. Számos kíizsóiíbcn ma rsak a lialulla-- lr|ii-d(il

temetik el, amit Zaiáhaii már nem tesziici^.

A 230 2.'{4. ké|icki'ii l(''\(") sziiltes mintáink (•ii-riii|i'Z('>sélicn iidiézsétfet okozott az,

lioyy a diszilö elemek soliaseiii tonlulnak eiö ei;yediil, luindiii más és más mintákkal

vannak ke\<T\c. A Iclieloséií- szei-int össze fiigíí díszítniény-elenieket helyezli'mk eírvmás
nieli('. .\z alájuk iil szöveg- küloidx'n metjadja a magyarázást az érdekldknek.

A mesterlegények végigvándorollak az egész országot, mintakonyviiket mindenütt
gyarapították, ezeklil és a lahakiiaii szült mnnkáikból tehát az egész ország takács-

SZENNA: a templom mellett. ISOMOGY.) (235)

iparának díszitö-kinesére következtethetünk. A somogyi mintáknak Erdélyben és a Fel-

vidéken otthonos mintákkal való rokonsága szembetn. A somogyi takáes mintakönyve

is elárulja, hogy gazdája legénykorában merre járt. A legtöbb jegyzet Tolnamegyében
kelt. így tehát kétségtelen, hogy a takácsminták leihelye azoknak egyúttal nem a kelet-

kezési helye is. Egyes mintákat csak azért nevezhetnénk el a községek után, mert ezekben

éppen hogy azokat a mintákat kedvelték legjobban.

Térjünk át a .somogyi hímzésekre. Somogynak a Balatonhoz es részén, az óriási

Nagyberek szélén fekszik Tótszentpál, Varjaskér, Buzsák és Táska község, ahol a népies

hímzmüvészetnek talán legtl)l> termékét találjuk. A hímzések gazdagságáról a 239—245.

képeink és XV'— \1\'. táliláink nyújthatnak fogalmat. Kídönösen a nk ingei, a vánkos-

héjjak és a halotti ](|pi-(lk [jompáznak a jellegzetes, tömött, st zsúfolt színes díszítésektl,

amelyekben fként a kék és piros szere])el egyenl arányban. A zöld, sárga és ibolya-

szín is elég gyakori.

Az ingiijj csak a fels kart lakarja. \\/.v\-\, ÍMg\állMak iiexezik. Az IngMillak hímzését,

két fcso|i(irt ba oszt iiat jiili.

15*
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TOllOKKOPrANYI Li:i;i;>Y IlOUdS IIA'IYAU.VK. (23G)

A/ ("íívik, lolíilrl Icrdé, csnk íi kíils i-észt

(lís/.ili. Kt'l arnnvds léllxil iiU. A kellt, szóles.

színes szaliisí' választja el eí;vniáslól. (A 239.

ké]> kél l'elsü iiiííc) A másik az iiiííiijjat köriij-

iiitja (ugyanotl a két alsó ins>- és a XV. színes

tábla insívállai). IJjatihan a hímzések mellé

egy szélesebb és keskenyebl) meíígvpiros sávot

is varrnak (XV. tálila lenn).

Az int;ujj Négél rendszerint széles rsipké-

\('l (líszílctlék, mint képeink mutatják is.

AUítólatf e csipkéket is az odavaló asszonyok

\vv\c\i.

A k(inill'ul(') liiin/.ésck közé])Sü széles sáv-

ját í'cliil és alul két különálló sáv kíii'íti

(XV. tábla, bal). Ezek koziil niinditf a fels

szélesel)!), tehát a keskenyebb sáv áll közelebb

a csipkéhez. Az alsó sávnak egyenes határ-

vonala van, míg a l'elsö szabadon végzdik,

egyenes halárvonala nincs (239). Gyakran az

alsó sáv teljesen hiányzik (239, XVI. tál)la).

Ennél a li|)usnál igen nagy a változatosság;

közel áll a párnavégdíszítésekhez s azok el-

rendezésével sok rokonságot mutat. Gyakran fordul el. még jiedig leginkább az ing-

vállakon, hogy a két díszített sav különböz teknikával készül. A szélesebbet elrajzolás

után lapos, párhuzamos öltéssel szabadon hímezik, míg a keskenyebbet keresztöllésekkel

varrják. Ez utóbbi

s('l)l) formákat mu-
lat. Az öltéseket

rcndkívíil nagy
gonildal végzik :

incgszándálják a

\ ászon szálait s

így alakult ki. meg-
lep ritmusérzék-

Ivcl, a dí.szítmény,

amely emlékeztet a

kalotaszegiek aszá-

lán varrottasD-ára.

.4 páriiahéja-

kal (•243--24.J. kép.

XVI, XVII, XIX.

tábla) egész széles-

ségükben dúsan,

szintén kidíszítet-

ték. töl)b sávval.

Ezek a vánkoshéj

hosszirányát, tehát

a vánkos szélessé--

SZENNAI MENVICSKE ÉS KÉT LEGÉNY. i:i37j gél koVCtik. A pár-
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ZSELICZKISLAK (so.\l()i;Y). (2)8)

ii;ic>-ii|i kel íilil.-il.'iii :i/.iiMci;y iiiiiihi >-/("ri'|H'l. A ilí^zili's tclijil iinii l\(ili osszi' ;i ki'l |i:'iiii;i-

rdrl. Iiniii'iii l.-il.ilknzMsi \ oinihikli.iii végzdik: kíildii ráxMiTnlI K/iiirv páni lik,i\;il vatry

/i'í;-/ui;\()|i;iI;is ()sszcv;inMss;il kolik összo. Általában jcllonizo az iní4\ állaknál s a p.irna-

iH'jaknál is. Iioíjv kóí vásziindaralud, iiom igoii vaiTiiak össze a szokoll ni(')(l(in rcliércóriiá-

\al. liani'Mi |iiri)s \ai;v rdirr /.(>i;-ziiiívanMsl alkalmaznak, ami a nyers \;'isznaf szinléii iliszili.

A leiil liimzésckel ma már nem varrják. Örejíasszonyok akailtiak méi;, akik

\alaniikiir loiilalkcizlak liimzéssel. A mintát a nyers vászonra elürajzolták, /'/7cí/i. Ütíyesebb

asszDMMik a mintákat mesterségszorleg:, az egész falu részére rajzolgatlak. Ez maijyarázza

a molixumok egvöntctségét. Ma már ezeknek az elnevezését is alig ismerili. A rc~MÍ/i

kívül mást nem igen emlegetnek ; egyes minták emlél-eztetnek .ijLÍtükctcrc vagy Icpkcrc.

K ..MiGV SZÉLSÓ). INíIVÁLL (iKLSÖ KÖZÉPS). P.ÚlNAHÉJ (AZ ALSÓ). SOllOcíVIlÓL. l23!))

A ki-t fcLsö iiiK Tótszeiilpálról. A Uözüpsö és ii jol)b alsó Viirjiiskérröl, a bal alsó Tíiskáiól.
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E vidéken s;iji'ilsi'it;()s dis/.ílési mód kezd It'i-jcdni : az úííviicvcy.clt héc.ii. Vékony
|iiit)s kasiiiirhól. szíiiileics Noiialakkal, kiváf^iiak ('t;v p.iiiilúl, aiiiil Icliér szo^Tlyöllóssfl

varrnak a Nászonia. A \IX. tál)la alsó képe mulat lic cfív vánkosliéjál ilyen, nem a

ieirízléseselili mind\;i\al. Készilenek ilyen munkával riiíiií(iny(')ket és áiíylen'töket is; azok

kidoiKisen a lialal()U|(arii iiyaral<')klian terjednek el. E munka teknikáját métjis magyarnak
kell tartanunk, nn-rl hisz hasonlit a hrkodmenek díszilési módjálniz. A ködnionekre

liasonl(')an \airják iá a színes Itiiiól kiváfíoll virát;(>kat. Ez az nt;ynevezetl i'álélnninka.

A rátéliuuuka Tolnameiiye északnyugati szélén is dixalozdil: finum tiillre, hattisztból

kiváti'otl vii'ágiikal vari'tak ííí'v.

ts8s»tttssntsss:::st

:ssimtS3» 1 1 1ftni s

«

INr.EK (NÉGY SZÉLSI. INÜVALL-DARABOK (KÖZÉPSK). (240)

Tót.szentp:llról és Varjílskél-r-ei!.

A nagylevékenyscgíi Balatoni Szövetség buzgalommal lát utána, hogy a hímzés

niinikájál a nép|)el ismét niegkefU éltesse. Tanfolyamokat és kiállításokat rendez, a hímzések

eladását egész éven át közvetíti, lí emelhetjük, hogy amiként már egyes vidékeken sikerült

a kéziniuidia házi iparát l'elélesztrni. süt 1'el\ irágoztalni. iigy ilt is ei-edménnyel jár majd

e derék törekvés.

Noha a díszilések nagyon liujának látszanak, l'oiinákhan nem éppen gazdagok?

Lcgjellemzohl) a r(')zsa, üres vagy pontokkal i'itkásan kitölliitt középrésszel, felváltva kék és

vörös szirmokkal. A rózsák k<iz()tl egyes vonalak hosszúkás teret töltenek be. A vonalakon

levelek ülnek. Belsejüket szintén pontok vagy levelek töltik meg. E díszek szerkezete hasonlít
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íi n')/.s;ik('liii/ ; tiiin|i;is/.ni;licii t;ilnll<i>/ii!ik. A liil.-ilkoznsi iioiiloii rú/.sn v.-ifíy cíívfiics

kiá^a/.iis : ,i mi'^ iniiiditf iiict;iiiiii;i(ll Irid k:i(sU;ir'iiifíús VdiiMhik. |)()iilok, kiskiirikák,

zcií-y.ut!' Miii:il,ik }j:i/.(liitíílj:'ik. A W. t.iM.i li:il iiiiíválláii a rózsa iiiiii liiilí'iro/.otl: a majoi-án-

itáhiM iK'tiV kacskaririiiíi nyúlik ki s kocká/al /árja he, ÍVilfcló nyúló kíinnycd hármas \ ii-á4;/.at-

lal. A XVII. Iáiila lial alsi'i ini;\állán crritclii-s, solél ri)ll(it ád k(''l n'izsa, kiizlíik majoránnával:

a riiliilliik ('s alalliik Iiii/íhIh \ilái;(is liahány kacskaringóhoz viszon,\il\a Jiil lianfjsúlyoznllak.

A IVIsö ('s alsó szri;('l\ k<)Zi'|n''l ('piiiMi ii;y Icito a híniz löniöUchbé. A lololto lév minlán

már nem ihcn naL;y az i'ilcnlí'l, nuiia a rózsák twii mindii;- súly- ponllian vannak.

A \ai I iilla--(ik másik ívszrncl az arányos vonal elseje zeg-zugosan meti \an lorve,

1N(;|:K (négy széls). INGVÁLl IKÖZÉPS FÍXSÖI. P.ÍB.NAHÉJ .megkezdett UI.MZESSEL. (241l

'rótszentpálról és Blizsákról.

s ci'rt' egy széles linllam\(jiial Ickszik. Az igy keletkezett háromszög mezbe nyúlnak he

a vii'ágzatok a hái-oniszog esúesáln)! kiiiidulólag. Ilyen a X\"II. táblán a jolilioldali íels

minta. A kzé|)vonal szögletét a|)r('i koekákkal megtöltött négyszög lóglalja el. Mellé

sorakoznak a lokozalosMii ki-eliliedö le\elek. Küls szélüket ers körvonalazás zárji he.

Az alatta lévhi hiányzik ez a négyszög, de ;i kíizépvonal gazdagahh. A XVI. láhla alsó

mintájának esúesát rózsa foi;lalja el löhh sor lexéllel, melyek a rózsa folott üres teret

hagvnak ki s azt (;sigavoii;d,il\ lullik meg. Föhittük majoránna.

,\tniegvünk Torokko|i|ián\ \ idi'ki're. ahol a nép egyszerid)h, ele ízlés(>s viselethen

jár C24l) -2ó2). A leánw.k ei-ak a hajiönal díszes pántlikáját tartották meg (249). Mint a
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KdDMKN CSÖKÓLY VIDIÍKÉRÖL. INGVÁLL V.VRJ ASKÉRROL. IMíKK TOTSZENTPALRüL. '212)

Sonioiív.

Dunántúl i^cn sok helyén, úgy ilL is otthonos a l'ehérncmü rlíszitésíMick tiszla sinatjynr

nióflja: a /c-iie'n'tírrá.t "(253—2tJ2). Noha c varrás lné^ cléo- szépen díxik, a lri;sikei-ülk'bb

ilaralxik ilt is inkább régiek. Szoknyái, rejkcndiit, átköt kendt diszitrllek vele. kiilnnösen

nagymértékben Csökölyben. Ma mái' a lcliér\arrás inkábl) a leijeiiijinL/ck elején és

kézeljén dívik nagyon változatos, gazdag ft)rmákban. A vásznat kíü(Mnbözö alakban



S0M0<;YI IMMZKSEK. (243)

Fcisii billiói In'cli' sziimilvii : 1. j>;'M'ii:ihi'| liiizsnknil. V. p:'ir'iKilli''i 'rúskiiról. 3. íiijjvhII Viiij.iskcrml. I iiin\;ill r(il^/iii(|ii'ilrol, a/, iilsó

iiiHViill Viirjaskirröl. — .lohli IV-lsölöl lifil<-
;

I piiiii.ilwj r<)l>zi'nl|)álii)l, 2 |)áiM:ili<-j Bii/Miknil, X priiiiiiliij liiusiiki-ól, I iiiKválI

Tásk'iriil. .'i. íii^m'iII 'rólsze-iitpáli-iil, (i. piiniiilK'J 'l'úskórúl, jiz nlso in>;vii]| Ti'tlszt'iilpálrc')!.

MnUjiinajj iJí'ZH : A miujiiitr m'p nii'trrMzcIi'. IV. 16
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PINTÉI! UOnCS.V TÖliÖKKllPPÁNYBÓL. (24(il l:oi(Sl BOliCSA TÖHÜKKOPPÁNVEÓL. l247)

A TOHOKKOPPANYIAK. (248) TOHDKKOTT'ANY : MISÉÜKMEX [iT. 12IÍU
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í'iI1_VI1í;'J4';iI jiik s m l\iik:ik s/(''li'l ki\ :iiTÍiik. íi;\ m Iviik.ik

S()l(''l liiil.-isM (U'iik clli'tih'-l 11/. :ú\ii: killialii Irlirr-

himzrsscl s ;i/, iiii;- ('lcj('l cIcNfiiiH'' leszi (2()2 k(iz(''|isü).

A Iclici' liliii/i's iiiiiiviilili (liszilii liilliik rlciállihisi'ir;i

iiriii :ilk;iliii;is. kcxt-ssé liilszik, ez az nka a Iclii'i-

Naiiasii riinnák Idinénlck aprósátíáiiak. A házas

<'iiil)(M' íiatalnlili korálian iiu'ij' csak hordja c^y iilcii;

a (líszitcit üiiiic|ii iiitjcl. <l<' k(''S(ilp|) már iictii taitja

kdiiiolvsáii'ához iHöiick czl a \isclclcl : clszaíi^al ja

hamarosan hói köznap, \:\íí\ a IcttiMiykor cmlt'ki'nl

cllétcl i az asszonnyal a láda I^Mwkrrc. lü'dckcs, Ikjsív

ezt a rchói'vari'ási az nlolilii idben Ariííoh)rszáíí

iirinoi nai;\on ke(i\eiik.

A maii\ar h'ánvok eiismi'résre érdemes szépér-

zéke nyii\ánnl niei^ ezeken a iiiinzéseken. Szabó Erzsi

kérésünkre jókedwci, szí\esen rajzolta nieií' Téirök-

koppányl)an a ?5d—259. alalli l<'r\ekel, ina<ía is irla

oda azok ehievezésél ; ha kellene, hál méíí' tízszer

<'nnyi niinlát is ki tndna találni ! . .
'

Somoi^yhan ufazt;at\a, meijludjidv, hogy különö-

sen a zsebkendket s'crelik ujabban színes hímzéssel

díszíteni. Sajnos, ezek nat-yobbrészl elcinjomdában készült mintákat mutatnak. Van azonban

nafivon sok iig-yes leány, aki maiia írja nnntáját s bizonyos naiv, de jellemz bájjal hímezi ki.

Ezek a hímzések a hajba való pántlikákon — minek itl a neve /»^o — szintén elfordulnak.

Dunántúl igen sok |)araszlháznál örizg-etnek egy-egy, st több halctta.^ lepedt.

Ha régi hímzések után kérdezsködünk, az asszonynak mindjárt eszébe jut a halottas

leped, melv még a regi cregekvA niaradl. .Sok fahinak alig van háza, amelyben ilyen

TÖHÖKKOPPANVI LEGÉNY, (i'jOl

Ingét, gályáját íi faluban szttek.

TÖHÖKKOPPANYJAK. (2."i1—232)



Fi:Hf':iíK\ HIMZIÍTT ING ÉS KÉZKLÖ-SZEGÉL^ EK. CíoJ)

Kcszlhelyi járás.

FEIIÉlí IIIMZÉSÍÍK A ZALAVÖLGYÉBÓL. (2'4)

Bnlatoni múzeum.
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leped ne voliui. A leped .inviiga \ast;igal)l) \ás7.í)n, egyik Jr/.élére csipkéxel szegéljezell

egy-két araszos díszítés van varrva. Ezt nem egyszer magára a leped vásznára liíniezik.

A lepednek szttes mintával való flíszítése is szokásos. A lialollas lei)edöt a láda lenekén

vagy a szekrényljen félt gonddal rzik s az családról-családra száll. Családtag halálakor

a lepedt a hideg ágyra, a halotti ágyra terilik a halott alá ligy, hogy a Icpcíl díszité.se

A FELSK FEHÉR HÍMZÉSEK, AZ ALSÓK SZENTGYÖRGYVÁRI LEÁNYKÁK
színes HÍMZÉSEI. l260)

a tetem lábánál lóg le s a leped is a gyász pompáját szolgálja. E lepedkhöz a esaláil

kegyelettel ragaszkodik. Meg akarnók vásárolni a szebb darabokat, de azt mondja az

asszony : «Nem adom el, mert ezen feküdt szegény megboldogult, jó édes anyám, meg ,r/.

aranyos kis fiam. Már csak én is ezen akarok nyugodni)).

Ha a családnak nincs halotti lepedje, halálesetkor rokontól vagy szomszédt<)l kérnek

kölcsön. A halotti leped a városi temetkezési vállalatok, az Entreprise des pompes

funébrések fekete ravatalterítjét helyettesíti : nem olyan komor : színes szép virágokkal

ékes. A városi ravatalterítö közveszélyes is, mert egyik halottas házból a másikba hurcolják



BABÓCSA. (SOMOGY). (261)

s toi-josy.Uk vclo a rat>ál\t. A lialolll Icpcrlkol a Uíi/.sóííckhcn tomolés után forrú lúgban

kiin(ií<si\k. A 264—269. alalli kí'jx'iiilv igen szép halotti Iciicdöszél-gyüjloiiit'iiyl imitálnak be.

LátjuU. Imtív siik kii/.líik az allcrt, ngynevozctt, Milirikúlt. a szálal< kiliiizkodásíh al i'S

SOMOGYI INÜEK. (2()2)

Az eLsö három Dnrányból, az utolsó Magj'aregi'esröl,

horgolással is készült niiinka (265). Nagyon gyakoriak a liosszii szállal sztt minták (264)

és a piros szövéssel (268) diszítcttck.

Népies díszítöstíliisiink állat aiakokhan inkább szegény, így még szcndiclínilib itt a

sok, ngynexczolt kcka.\c.\ di.izi'lc.y. amilyeneket a 265—267, 275—277. ki'-pciid: mutatnak

7i ((( ..
:.'-- rü

^'i^n iTlrfi

flMr^:\

'^''

VISONTA (sOiMOfJVI. 2(;:i)



HALOTTI LEPKllO SZELEK. (2li4i

Felülrl ;i niásoilikat kcszlhelyi úinö öreg.inyja haRjia hátra, selyem hímzés. E},'y részlete és a Uövetke/o

egy résziele a XX. táblán s/.incsen, A többi Göcsé.jböl való. iSági János gyjtése.)
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SUBRIKÁLT KOKASOS HALOTTI LEPED SZÉLKK. I2i;.-



SUBRIKÁLT SZINKS SELYEMHIMZÉSÜ, KOKASOS HALOTTI LEPED-SZÉLEK
A KESZTHELYI JÁRÁSBÓL. (2Gfi)



SUBRIKÁLT, KOKASOS I i:H bfiHIMZÉSÜ HALOTTI LEPKD-SZÉLEK A ZALAVÜLGYÉBÖL. (2()7)

Mulonyni! Dczftó yna^j ir n'^p tn'l^Jaseto. ÍV. 18



SZTTES HALOTTI LEPICDO SZÉLICK A KliSZTIll:LYl .lÁlíÁsBÓL. iSiSl



HALOTTI LKPEDO-SZELIiK. l2«9^

A IVIsö els és hiiriiKuIik ; poharas. Alulról a második; vastag vászon a Hahilon mentci-öl.

IX'
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GOMBÁS KÁROLY, SZE^T^,ÁLI KIRÁLY-
VADÁSZ A HIDEGÁGYON", 18l)7-BE\. c270i

HÍMZÉSEK A XVII. SZÁZADBÓL. (271—272)

Párnahéj-betél ; halotti leped,

'bobai Gyórffy Jánosné, szül. Görög Julianna hagyatékából.)

he itícii jollogzflps viiltozatokliiin. Eííycs \ iílókckcii r/Á a

(líszl lévesun pávásnak nevezik. Akik nem ismerik a min-

tát, valami zagyva, össze-vissza men vonalakat. Iáinak, —
nézzük meií azonhan jól, |)él<li'nil a 266. kép rdsö mintá-

ját, l'enn látunk ilyen /^ vonásokat, az a kakas leje, =
vonás a nyaka, sokszög alakú vonalak alkotják a törzsei

;

A ilyen kisehli alak a Iá!) ; hátul a kél száron iilo csilhifí '•

a kakas farka. Joljhra még k(''t ilyen alak van s azután

egy fel. A következ mintát még ne nézzük. Az utána

következ kél mintán a kakas teste egyforma ; a farkat

azonban nem esillag, hanem egymástól szogheii ejiiajló

Ivét levele.) ág képezi: a legais(i mintán éjipen ilyenek

a kakasok, de jobhfelé néznek. Most már a "265. képen

léliilrl második, és a 267. ké|) \alamennyi lepedoszf'dén

kibontakoznak elttiink a kakasok körvonalai. A kakasok

farka meglepen hasonlatos. Több esetben ez a részlet

nem a kakas testébl ágazik, hanem függlegesen kíijon-

áll (265. kép alulról második, 266. kép legals(>). A le|>edk

liilajdoiiosai sok esetben egész életükön át nem \ették

i'szre. hogy a le])edün micsoda minta van. A 277. kéj)

utolsó mintája igazolja ezt, mei-l a kakasokat ábrázok')

szélet fordítva varrták fel. Mikor gyjtéseink közben

külön-külön kijelöltük

a kakas testi'észeit, az

asszonyok nagy csodál-

kozással nézték, hogy

nékik milyen formás

holmijuk volt ! . . .

A kakasok. ha

hímezve \ annak, a hím-

zés anyaga inkább

Aeltjcm.

Ezeket a le()ed-

széleket Dimánti'il ma
már seholsem készítik.

.Nagyon sok asszonyt

megkérdezt ünk. hon-

nan szerezték a le|>ed-

ket? Nem tudtak töb-

bet: «Még szegény íireg-

anyáni mondta, hogy

édes anyja után maradt

rá a lepe(l)).

A lepedszéh'k

eredete tehát nagyon

rejtélves. Etnográfusok

magyarázzák, hogy mi-

vel a szláv népeknek

^ a kakas éppen olyan

népies díszítése, mint

nálunk a tuli|)án, a
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kukusos lc|i(Mlris/('lck s/.l;i\ cnMlclol sojlolnek ; igv Ichál azuk a falvak, aniolyoklx'ii scik

ilyen l('|)c-(l()s/.cl van, vafiy olniaííyai-osodoH on^ykori szláv faluk, vafíy jicdifí oda szláv

vidí'kckiül kendtek a hímzések. . . Évekif^r folylaldtl nyomozásunk során csniián efjy zala-

ajiáli asszony szolííált, azzal az adattal, hogy oreganyja szerint ezeket a kakasos széli'ket

a i'éiiiek lii.iztiiczc'ból liczldk. Bisztrieze Horvátorszáííhaii van. Mint In'iesújáró helyre

Zalaaiiáliliol. de másíinnéi is, sokan zarándokoltak oda. Ott kereskedk árnlták a széleket.

HALOTTI LKPEDO-SZELEK. <273l

Recés himzés. Csököly. Hedrahely.

és szokás volt, hogy ezekéi endékid hordták haza. Egyébkent ilyen esipkemunkákk.il

göniri és más felvidéki kereskedk is bejárták az országot. A 264, 271, 278, 279. képein-

ken is láthatjuk azonban, hogy éppen e lepedszéleken a legjellegzetesebb, legszebb

rnag\ar virágdíszek vannak. Ezeket tsgyökeres si magyar nevezet emberektl l;d<otl

falvakban gyjtöttük, kétségtelen tehát, hogy a halotti lepedk használatának magvai-

szokása és a lepedszélek nagyrészének magyar eredete mellett több a bizonyíték,

csnpán a kakasos mintákat kell idegenes jellegnek tartanunk. A halotti lep(>dökel

a katolikusok s a reformátusok is használják. A somogyi reforinátiisok eltemették a lepedi
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is a liiiloüal, (le a zalai katolikusok — niiul cnilífcltíik - iiom/cíh'krl-nomzfdékrc liaiíylák.

K l('|)('(lt nem keli (isszctévcszlcni a hollliaii vásái'oll szciiirodvcl, amit a lialcjll l'ülé

l<'ril<'iick.

llalolli ic|)c<lr) szélfTí- finlékczlcl a 278. ké|), de Ijizony lehet oltárterítu is.

A icccniimka hímzje xallási léniával |)ról)álkozoll nw^. A három egyenl részre osztott

kéziiniiiika els(") mezjén Adáni és Eva, a paradicsom iáján kisért liígyóval : a másodikon

az aniívali íiihzlet jelenete, .'^zz Mária eltt az angyal virágot tail, fölöttük a Szentlélek

lel)eg. Legl'ehil ez a í'ölíiás : KÖSZÖNTÉS. Az S. A. M. betk a Szentlelket, az angyalt

és Máriát jelentik. A haini.idik mezhi'ii levelek ('s madarak között zászlós Imsvéti

bárány. A hímzés né])ie-

sen kezdetleges volta

mellett az alakok kit-

nen, szinte bizantikus

mvészettel vannak stili-

zálva. Most már bajos

kutatni a hímzések ere-

dete után, annyi bizo-

nyos, hogy magyar há-

zaknál, magyar leveg-

tlen, magyar szokások

kíizott éltek. Ott is talál-

tuk ket. Az eredet te-

kintetélien sokszor félre-

vezetik az embert. Ki-

hívó )iélda erre a esökö-

lyiek egyik szokása. Az
ezrefléves kiállítás alkal-

mával tnt fel Csoköly

a kiállítási faluban be-

mutatott eredeti házával

és bálniival, melyek fe-

hérben gyászoló esökölyi

asszonyokat ábrázoltak.

A néprajzi gyjtk fi-

gyelnu' Csököly felé for-

dult s mindgyakrabban

látogatták a falut. Jó

pénzért vásárolták a régi

hímzéseket. A jó esökö-

lyiek egyszer csak ki-

a szomszédos falvakat.

HALOTTI LEl'EUÖ-SZÉLKK SOMOGYBÓL.

Varjaskér, Hedrahely, Csököly.

i27JI

'k zavarlia. Bekalandoztákfogytak a régiségbl, de nem jötte

(isszevásárolták a hímzéseket s odahaza mml Csokoly különlegességeit, jó haszonra adták el.

Budapesten a gyjtök azután odaírták a tárgy alá : Hazája Csököly.

Ttibbszí'ir endítettük már, hogy a nép leányai, asszonyai a fehér ruházatot inkább

maguk szövik, a hozzá való ionalat maguk fonják, — tehát elébb fonják s azután

szövik, tehát nem szovés-fonás. hanem ((fonás-szövés», — különösen régente fontak-szttek,

amikor a né|) boltokba nem juthatott el olyan könnyen és olcsón.

Talán nem lesz érdektelen, ha leírjuk itt is, mint els kötetünkben. Kahjtasze-

gen, a fonás-szövésnek ma már nagyon pusztuló mesterségét, bemutatva e vidéken

is ; mint készül a vászon, amelyre magyar néjimvészetnk olyan sok, kedves díszítést

varázsol.



143

lla/.iiiikliaii ;i futialnl a kender és a len s/.olfíállal ja. A kender inásl'élniéter iiiaf^asra

is nieijiKivö diir\a, knriasy.öni k()r(i. keskeny levélkékkel, kék \ ii-áfífíai. A len kiselili,

levele s \irái4Ja s/ine liasonlíl. a ken(i<ii'lie/.. A lennel tohli a doNifí, e/.érl Ici-nielik itd\áiil)

a kenderl. Mindenki ismeri a madarak kedves eleséfíél a kendermaiíot. Ha e/l la\a--'-/.al

elvelik, kikél, s ös/i-e metféi'ik a kender. A kendéi' és a len sz.íra rostos. Ama/i' diir\ál)l).

enie/.é finonialili. A ineslerséí;' umsl mái' az, ho^y e niivények rostját fonallá, a Imialal

jieditf s/o\i'lnek dolgozzuk l'el.

Zaláhan va^ynnk, ahol Borbély György, kutatásunk l'olyamáii, a jellefí/.eles (jöesej-

iien javainnnkájával járult dolgunk végzéséhez, velünk gyjtölt, lényképezelt s jegyzeteit

is rendelkezésíinkre bocsátotta.

Horhély is azt igazolja, hogy ahol egy kis sürgés-forgás, üzleti élet \aii, oll iiiiies

már liázii|)ar. Csak a

félreesülili hehckeii

l<'rmeszteiiek kendert.

Zala vármegye székes-

fvárosától ; Zalaeger-

szegtl liizony 30 40

kilométerrekelliiKMiiii,

míg Oriaháza hatá-

rán látunk egy kis-

táhla kendert zöl-

déin i : a göcseji köz-

ségekben, a Kerka
folyó \ idékén, Alóó-

lendí'a körül Pákán,

Ki.Mzigetcn. Szépei-

nek, Hernyék, Eaz-

teregnye, Gáboriujíi-

háza, Zebeczke,C.)er-

líilak, Németfalu.

Ho.)ózufalii, Bá/ick-

izentgycrgy, Puóz tu-

mcgyoród, Ki.i.izigel

község(>kl)en ; a keszt-

helyi járásban Z.sideii

/

íMc^

még virul a kender- nALiiTTi li:pi:doszeliík, színes selyemhimzes.

A felsíi ret-e, Csökülvhöl.termelés, de csak min-

denkinek saját házi

használatára. Érdekes, hogy a nagyforgalmú Nagykanizsa tszomszédságában. Sormás
község igen szorgalmas népe kcizölt legersebb a foiuis-szövés.

Kánya József pákai házába ép|ten búcsú napján érünk. A templom védszentjének

napjára es Vn'icsú a zalai nép legnagyolib ünnepe, amire már hónapokkal azeltt rakos-

gatják félre a pénzt, mert akkor minden háznál nagy vendégségnek kell lenni 1 Meg-

éi-kcznek a távoli atyafiak. A |)olgár meghívja a szomszédos papot, taiiít()t, jegyzi,

városi ismers vendéglsét, a botost, ked\clt mesteieniberét, még a hivatalnokot is, aki

valamikor jót tett vele . . .

Szörny módon riistelkedik az a gazda, akit nyolc-tíz vendég meg nem látogat.

Hogyne, hiszen leíilve már a sok csibe, nem egyszer a süld, sistereg a tzhelyen a

|)ecsenyc, síil az almás- és a túr(')s létes, már tegnap (^ta szikkad a finom, feliéi' kalács.

I'izony kell ide vendég, aki mindezt megegye, s a hegyrl hazahozott hoi'd<i bort inegigya.

Szívesen látnak itt mindenkil, aki réiíi ísiikm-s, de hacsak akár mai is . . .
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SOMOGYI hímzések. (XIX. 11).)

A ki-1 Ms(j : |)áinnhi-j Idtszcnlprilrul. — Az .tKií ;iz új bécsi rmiiika, mialc'issal.
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Mulatnak a sok jó adomán,

i'lékcnJliR'k a régi szép magyar
nóták, se vége se hossza a szíves

kinálgatásnak.a barátságos koc-in-

gat ásnak . . . Kérésünkre Kocsis

.lózsel'né szívesen elmondja a ken-

derrel járó munkákat.

A kendermag literje húsz

fdlér ; háromfertály mért szok-

tak belle elvetni, mert a leg-

nagyobb kendertábla is rsak

neiívedliold. Kenderrel a l'öld-

iiek leginkább az útra rúgó végét

szokás bevetni, mert abban tehe-

tik a legkeveselib kárt. A földet

jól meg kell szántani, mint a tiszta

tiúza földjét. A magot Orbán nap

körid (május huszoníitíidikén)

vetik a férfiak. Azután a kender-

dolga az

UIMZES A .Wll. szazadból: halotti VANKOSCIHA. Í279)

(Bobai GyöríTy .láiiosné szül. kocsi Görög JuHantin hagyaléka.)

földön nincs is töbl

(Mnbernek. Ott már esak az asszony munkálkodik. Egyél)ként is a kender csak gyomlálást

kíván. Július huszadika köriil érik ; az egyik kenderszár virágot, a másik magot terem ; a

finom vászonra való virágos kendert korábljan, a csak kötélnek vagy zsákvászonnak való

durva magvas kendei't pedig megérés után takarítják be. Ez a betakarítás nem úgy történik,

mint a gabonánál : nem kaszálják a kendert, mert hisz ugy nem lehetne a virágos és a

magos kendert külíui választani, de meg a kendernek a gyökere is ro.stos, ha tehát tövön

felül metszenék le, nhideblj és kevesebb tei'mést nyernének : a kender gyökere nagyon
jjokrosan el is ágazik, azt nem szabad a földben hagyni, inert nem bír vele az eke s

akadí'koskodnék az utána vetett magnak. Ezért a kendert, kélkézre fogva, gyökerestl

húzkodják ki. Ez az eljárás a iii/vé.> : zalamegyeiesen : iiijöjik a kendert. A nyvés után

a földes gyökeret a csizmához vagy a földre verdesik, A szálakat kévék) )e kötik, amihez

.iZ apróbl) hasznavehetlen szárakból csavai-nak kötelet. A kévéket otthon falhoz állítják,

vagy az udvaron kikcakelilx, három lábba állítják, hogy hamarébb megszáradjon. Néhány
nap multán ellcinbcljcik : a h'velekct, virágokat leverik, a magosból a magol kicsépelik.

Ezután cldzhitjék. A kender rostját ugyanis fás részek borítják s azt ragadós anyagok

kötik össze. Ezeket tehát korliasztás útján el kell távolítani. Erre legjobb az esvíz s ez is

úgy, ha áll() t()nak a viz(>. Az erdélyi hegyek oldalain Inti uid< kis tengerszemeket, óeli/em-

iLivakíJl, amelyekben a kender ázott. A lúl)a a kendéit kövekkel, sárral nyomatják le.

A kender, szára mi-

I1AL0TT1 LEPEDO-SZKL. '280)

nségéhez képest

14 napig ázik. Pata-

koklian, folyóvizek-

l>en tiltják az ázta-

lást, mert a rothadó

termékei ártanak a

halaknak. Alhivíz sincs

mindenütt. Aztatásra,

legtöbb helyen, csak

akkor van alkalom, ha
az es véletlenül meg-
tíilti a gödröt. A ken-
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tii.olAs zsidkn. (keszthklyi járás.) (281-282)

A kender hnsiiblahoz tániaszl\a s a házfódélre terítve.

doráztatónaU orpcii iiajjv s/.ai^a is van. Miiidoz ollonséi^o a keii(lortcrnielésnok, kíilönöscn

vái'osok, nyaralóheiyck küzciclx'ii. Miuláii a kender megázott, következik a mosása. Ez

nehéz munka, kivált, ha a magasra ntt kender nagy kévékben van. Az asszony térden felül

vízben áll s a kévét leje rololl kanyarítva, paskolja a víz hátához. E kimosásnak az a célja,

hogy a kéve közül a sarat eltávolítsa és a szár larészeit nagyjálinn leszeclje. A kévén a

köteléket ide-oda húzzák, hogy a víz a kender minden részét átjárja. Kímél a munkánál a

férfiak is segédkeznek, de a többi már igazán az asszony dolga csak. .\ kendert a tó

partján is kikecskélik, hogy száradjon, otthon pedig szétteregetik az lulvaron vagy az alacsony

háztet peremén (281-282).

A FONASSZOVES SZIÍIISZAMAI. (28.1)

Német rokka. — Alii) goinholUó a l'onállal. — Koiiás magyar rokkán. Külöii áll a lokka.szár a keii-

(íerrel. — A tiloló eleje állMlTejre \-aii tlíszít\e. — Egy .szíivöszék niiiitiija ; földmí\'es einher a

pécsi kiállításra ki'szilelle. — N(''niel rokka, a tetején íiarisnya, melyet régen kenderl'oiiállió! készí-

tetlek. — A földön szeges gereljen. — A niotolo. — A szárnyas, kis alakii goniljolyilii.

19*
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Efíy-két iia|) multán

következik a tilolás. Ennek
célja, hogy a növény rostjai-

ról a nieg-száradt küls héjat

végleg eltávolítsák. Két l'ok()-

zata van. Egyik a kendei-

vágás. A megszáradt kévét:

a fokaidért nagyolva meg-
törik, megtiporják s odacsap-

kodják a fához. Ezután jön

a tidaj(li)nképeni tilolás. A
tilolót a 281—28?. képeink

mulatják he. A vízszintes rész

két egymással pái'huzamosan

haladó léc. Ennek közébe

megy be a tiloló, a ízVd nyelve,

amelynek egyik végét szeg

ersíti meg úgy, hogy má-
sik végével a nyelv föl és le

mozgatható. A nyelvet fel-

emelik, a kendert marokra
fogva ráteszik a tilolóra s

a nyelvet rácsapkodják. A
szalma így leljes(>n összetö-

rik, lehull s pozdorja lesz

belle. Ez egyike a legtöré-

kenyebb és leggyulékonyabb

anyagoknak. Ez emlékeztet

a sPozdorjába törlek)) jó

magyaros fenyegetésre. A
pozdoT'ja lehullása után kéz-

ben mai-ad a selymes kender,

az eudieri ruházkodás srégi

A kender még ekkor

sem egészen tiszta. Ezért meg

CSÜNGS BOKK.\K ÉS CSÜXGS fiOMBOLYÍTÓ, SÁRKÖZBL. (2S(;)

(Díszítések .1 csüngök.)

kell gereheiiejzni. A gere-

ben hosszúkás keményfából

készült deszka; közepén tá-

nyérvirág belsejének nagysá-

gához hasonló helyen, nagy.
hegyes vasszegek merednek ki Ijelle (282). A gereben falusi kovács munkája, régente

cigányok is készítették. A kendert odacsapkodják a szegekhez, kiszcdik;^ljelöle2^a még
bennmaradt pozdorját, a silány részeket, a fciicóikákat. Az így lehullott anyag'a azöaz s

kézben niaiadt a kender, amit koszorú alakban kötnek (issze s felakasztják a kamarában,
a padláson, míg eljön az sz, a sok hosszú, csöndes téli este, — a fonásj^ideje. A szöszbl
sok helyt durvább fonalat készítenek.

A fonás célja, hogy a kenderbl fonalat alakítson, a kender szálait összesodorván

A fonás legrégibb és legegyszerbb eszköze a guz.yaly vagy gyalcgoróö. Ennek haszná-

latánál a kendert mindenekeltt felkötik egy talpon álló rúdra. Az asszony, balkezével, a

kendéibl szálakat liiizogat ki úuv, hogv e^vik a másika után elszakadás nélkül követ-
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HEULI FERENC ZALAAPATIBA.N MADZAGOT SZO (287—288)

h

kezzók. A szálakat nyálazza vagv vizezi, hogy összeáll janak. Már most a jobb kézlien tar-

tott orsónak kell a szálakat összecsavarni. Az asszony az orsót két ujja között pörgeti s

az orsó így két dolgot végez: fonallá alakítja a kendert s forgása közben a kész fonalat

magára tekeri, mint ahogyan ezt a II. krifetünk 47. oldalán lev kép mutatja. Az orsó alsó

végén lév karika a peieAzhn (Erilélyl)en: karikó). A jó táncos úgy fordul, mint a

pereszlen. Népünk sok közmondását, hasonlatát kölcsönzi a fonástól, szö-

véstl. Erdélyben a gyalogorsó otthonos, Zala fejldöttebb viszonyaiban

azonban már nem ismerik és általában a Dunántúl a fonást a kerekes

rokka végzi; ami lábbal hajtható egyszer gép. Esztergályosok árulják a

vásárban. A rokka szára és az egyes részeket összetartó szegek helyett

a legény húgának vagy kedvesének szépen kidíszített rokkaszegekct,

rokkaszárakat ajándékoz (294—296). A rokka használatánál is rokkaszárra

kötik a kendert, amelybl éppen úgy húzkodják ki a szálakat s az így

sodrott fonalat a rokka sebesen forgó orsója gombolyítja fel a cáévéte.

Van magyar rokka és német rokka. A magyar rokkának kendert

tartó szára külön áll (283), a német rokka szára pedig magával a rokkával iíigg össze

(34(i). Régente a fonás hozzátartozott itt is a falu költészetéhez. A leányok a fonóban.
egyes házaknál jöttek össze, a fonás mellett énekeltek, tréfáltak pletykáztak. Egv szál

faggyúgyertya mellett tíz-tizenöten fontak. Ott legyeskedtek persze a legények is. A leány,

ha leejtette az orsót, a legény felkapta vagy készakarva is kiütötte a kezébl. Ilyenkor

adott vagy kapott érte «tíz pár csókot egy végbl, a Iegédesebbjébl.»

(289)

Megírják a g:uzsaIyomnt,
TilíiJ, tiihíj, rátom ;

Felvehetik az orsómat.
Mert én ki lunii váltom,
Nem váltom ki, nem bíz én
Az idén ;

Se hitelbe, se csókért,
Se csókérl.

I'^gyütt járimk a l'onóha,
l'iliij, talaj, rálom ;

Tíz csókol kap egy oi-á<')i'a

S százszor is kiváltom . . .

Oh csak ey-y is jne hát,
.lne hál !

Büntetni a galambját,
Rózsáját.

A kiizigazgatási hatóságok úgylátszik luegir'igyclték a sok csókol s a fonókat betil-

tíjtták. A menyecske, akivel beszélgettünk, fel is sóhajt, hogy most mái-nicsenek ollaiiok ! . . .
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RÉGI SÁRKÖZI SZÖVSZÉK (hÁTULRÓL NÉZVE). (290)

(Elül a ludon a vászon )

Pedig' az ü kezébl is érdemes lenne még
elUa|)ni az ()rs(jt . . .

Az orsó megtelik, már most le kell

lúla szedni a íV)nalal. Erre szolgál az

áópa, máshol: a motola (283).

Az áspa méteres hosszú lér, amely-

nek kél végéi'e egy-egy kis fácskát szegez-

nek egymással ellenkez irányban. Az
áspát bal kézbe fogják s a fonalat jobb

kézzel, nyoleas irányú mozdulattal : lá-

\'ct!k. Az áspára több orsó fonalát vetik

rá, míg 390—400 szálat nem ád ki. Ez

lesz a niciríiig. A motringot négy helyen

megkötik, hogy a fonalak össze ne knszá-

lódjanak. Ezután a motringot megpárol-

ják, megfehérítik, hams lúgban néhány-

szor megfordítják, azután teknben a

meleg kemencébe teszik kenyérsütés után.

Itt egy éjszakát marad, amikor megkel,

megduzzad; ulána toblisziir megmossák,

sulyokkal megszapulják; ha nem teszik

kemeneél>e, többször kell lúglia mártani

és napon szárogatni A fonalat kéz között megdörgölik vagy a kilincsen végig húzkodják,

hogy jól megpuhuljon.

Most már a motringból gombolyagot kell alakítani. Erre szolgál az álló- vagy a

levéld gombolyíló (283). Amaz használatosabb, mert kevesebb helyet foglal el. A 283.

képünkön látható körbe forgó, leveles gombolyitó kisebb alakú, azzal csak pamutot gom-

bolyítanak. A kenderfonál ilyen alakú gombolyítója terjedelmes, az egész szobát elfoglalja,

Erdélyben teker-lcvél a neve.

Az így felgondjolyitott fonál megyén azután a takácshoz vagy az otthoni szövésbe.

A szövés legsibb formája a lapos madzag szövése, amit a 287. képünk mutat be.

E szövés téknikája az, hogy a hosszában kifeszített két sor fonál közé egy szál fonalat

keresztbe húznak. A hosszú és a keresztfonál úgy szövdik össze, hogy egyszer az egyik

sor fonalat, másszor a másikat emelik lol. A madzagszövésnél ezt a fölemelést a 289. sz.

alatt lerajzolt táblán a féóíi végzi;

amelynek lyukain húzzák át az

egyik sor fonalat; második képünk

jól mutatja, hogy a tábla miként

eiueii IVil váltakozva a sorokat. Az

eudxM' kezélien látszik a vetél, erre

\au feltekerve a i'onál, a vetélt majd

i(il>bi(')l, majd Íjairól dugják a két

sor hosszú fonál közé s így képzdik

a madzag fonala. E kis szövszer-

számok munkáját végzi a legegjsze-

rbb és a leghatalmasabb, villamer-

\('l hajtott szövszék is.

A fonalat felhiizzdk a az-
fümik, a szövszéknek fonalai do-

rongjára (Erdélyben konipaázíor).

VÁSZONFEHÉRÍTÉS A csörge-tónál. SZEKSZÁRD. i2íPii A szövszékeu vaii Ucúe. horda,
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rtVÓVoA". (idcscjlirn kel lii-S('\i-| s/.inicU, Erdólv-

lírii iiói^i^vcl. A foiialsziiLik m licsc liiilii/iif :'m

li;il;i(lii:ik kcrcs/.l ül ; ;i \('l('l(i\rl (Inlijili^ik ál ;i

kri'cs/irdii.-iLil s ;i liordáv :il íil ik-Ncfik loiiiolh'

a \;'ts/.iial. A s/(i\(is/.(''k üldliclyc cloll van a

vás/.iiasdoroiií; (Hrdclvlx'ii liasajii.) KiiiieU j<)l)li

véfíóbeii oU a likasl'a vaiiv vászon tVszít; a

vászon liiiiu'inok \állozala a Idhilc és lic-yc

jái'ásálól ós a feláZcJc.iícl liiíí'i;'. A vcli'löt Uozlx'-

kozlic a fonál között kiveszik s odébb bedug--

ják. ífiy lesznek a madaras, rózsás, kontyos,

száras minták. A hímes minta i'ölszedése hossza-

dalmas munka, mig maga a szövés elég gyors.

Mennél szélesebb a hím, annál hosszadalmasabb

a megszövése is, mert minden sort külön kell

fölszedni. Egy-egy ilyen sort táblának (293)

neveznek, innen az 5—6— 10 táblás vagy soros

minta elnevezés.

A nép és a kis takácsok szövszéke (290)

még most is az a kezdóleges szerszám, amilyet

évszázadokkal ezeltt használtak.

Dobos József takácsmester formás-könyvé-

nek egyik leírása fogalmat nyujt arról, hogy a

szövésnek mennyi mszava és csínja-bínja van.

íme az utasítás:

iFchéi-í'irág fclázedéM. Elször Icnyonuii

a jobb fámlát és annak nyílásán egy széles

pálcát bele kell dugni a vászon tövébe és a

föls részébl kell fölszedni körömre, kél szálat

fölül, egyet alulról, ezt így kell fölszedni végig

és így arról kiváltva a szedést mindvégig, errl az elst mindjárt föl lehel szedni és

minden átváltáskor a bal támlát lenyomni és a bordaládánál a legalsó részen a táblát

beledugni és a csinpálcákhoz kivezetni és a szedéskor mindig elbb beváltani a körmön
lev pálcát és arról fölszedni és minden kockália hat szálnak köll lenni és a vet élnek
mindig balfelül köll lenni.

»

A zeljeckei asszony szép (inom vásznat szólt, amikor meglátogalluk. Azt mondotta:

kcre.tztágat sz. Ez temetéskor és kereszteléskor a pap stólajáruléka, egyhai'madrészben

a kántoré, a mesteré is. A fehér vászonkendt a keresztre kötik. Jelképezik vele a zászlót,

de a fehér szín egyúttal az ártatlanságnak is jele. Egy kis fehér inglien keresztelik a

gyermeket. A keresztág a fehér inget helyettesíti. Jelzi, hogy a gyermek vagy az elköltözött

megrizte ártatlanságát.

A szövszékrl levett vásznat leforrázzák, hogy puha legyen. Azután gyiipre terítik

ki, hogy megfehéredjék. Ott, ahol nincs gyöp, ktélen a vászon helye. Az így mcgfehéi'ítetl

vászonból készül az asztalkend, az ing, a gatya. Egy év multán, mire ismét vetni kell

kendert, Orbán na[)jáp már a tavalyi kenderniagl)ól lett ingben dolgozik a gazda.

A szövszék (Erdélyben osztováta) niindcíidig nagy szerepet juttatott az asszony n.ik. A/,

ers férli a házon kívül kenyeret szerez, az asszony benn a házban ruliázallal l.ilja cl M(''pi'l.

A népmvészei fejldésének ösztönzje volt a ruházat, mint ahogy minden mvészet
evolúciója arányban van a fényzés fejldésével. Am néha a ruházkodás gyors ösztökéje

a szegénységbe rohanásnak is. Tengernyi [jénzt ád ki nemzetünk egy év alatt r\ihára.

Altahiban egy emberre számithatunk évi 200 koronát. A néhány millió endier évcidiint tehát

Malonyay Dnvtö: Á magyar nép Tnüt't;HZi!tc. IV. 20

MOSSAK A VÁSZNAT. (292)
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hány millió koronát k()lt ? . . . Emellett alig- van egy-két szövgyárunk. A gyárak hiányát

eddig pótolta az asszonyok szövése, fonása. Az új mezgazdaság csúful kipusztította a nép
gazdaságából a kecskét, a juhot, amelyeknek szrét, gyapját régen úgy sztték házilag,

mint most a kendert. Ajiad a szövszékek, az osztováták száma. Az okos Ausztria textil-

gyárai ide zúdítják készítményeiket elbb drágán s ha felkél egy kis magyar verseny :

olcsón is. A kényelemszeretet is ert vesz a nép asszonyain. Mégis csak kíinnyebb dolog

vászonért a boltba szaladni, mint egész héten fonni, szni!. . . Ez a kétféle ostrom kiszorítja

az asszonyt a fonás-szövés körébl. Kétségtelen: a teknika más vívmányai között a népies

fonás-szövés kezdetleges eszközeivel lassú a munka. Ám amíg nincs újabb haszonhajtó

foglalkozás, kár a régi hidat felgyújtani, míg a túlsó partra nem érünk vagy új hidat nem
verünk. Nemcsak a családok körébl )uisztul a szövszék, hanem a takácsmester is ott-

hagyja a szövszékét s jó protekció mellett beáll pedellusnak, kaszinó-szolgának vagy

villamos kalauznak.

Látjuk a magyar asszonyt, amint a szövszék padján iU. Balkeze a hosszú ercszl-

rúddal kormányozza a kompasztort, jold) kezével feszíti a vásznos dorongot, lába alatt

irgalmatlanul zakatol a négy lábitó. Milior ])iú kezében a vetél, akkor jobb kezében a

SZTTESEK GÖCSEJBL. (2931

bordatok. Megfordítja jobb kezét, balkézt üti-veri a tizenhatos bordát a kifeszíteti vászon-

hoz, csak úgy döng belé a ház. Kemény munka! Megfájúl belé a háta. Ebben a hármas

küzdelemben azonban ott az élet. Amint rendre-rendre csendesedik a zakatoló osztováta:

mintha akként lassúdnék a nemzeti élet szívdobbanása is . . .

Itt emlékezzünk meg a kékfeótéóívl. Dunántúl is legnépszerbb magyar viselet a

kékfestett-portéka. Régente az asszonyok a maguk sztte vásznat elvitték a festhöz kékre

festetni, mert így nem piszkult annyira a ruha. A festk indigóval festenek. Az indigót

körülményes eljárással a tropikus vidékeken otthonos fából nyerik. Hazánkban a fest-

csülleng nev növénybl is készítettek festéket. Szarvason ezeltt húsz éve kísérleteztek

az indigó termelésével. E kísérletek sikerüllek. Egy budai kékfestögyár jól fel is dolgozta.

Noha indigóért szintannyi pénzt adunk, mint kávéért, a magyar gazdák ismert maradisága

még sem honosította meg a festéktermelést.

A kékfest-ipar hazánkban már régen virágzott s gyáraink magas szinten állanak,

százezrek ruházatát szolgáltatják. A kisipar készítményei tartósabbak, ezért ez a kisipar még
mindig megél. Az indigót kútszcr mélyedésekben feloldják s az oldatba csigákkal leeresz-

tik a vásznat, mely tetszés szerint világosabb vagy sötétebb színt nyer. Ez a simakék

portéka; konyhakötényeket készítenek belle, régente abból varrták a pandúrok, a pász-

torok, a Ijetyárok gályáját. Az indigóval festett gyolcsot azért kedvelik, mert színe a fény
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li;il,isMii:ik s ;i >z;i|i|i:iiii iM.il link i> teliében ellenáll. li(-i;i le^Ink lie^/i'lik. hogy egykf)!' a

né|i a \i'is/,tiat liá/ilai;- iiia^a IcslcMc. Szilvafa í; vnkciTnok vni;y siir^a vadliiccrnAiiak f/.e-

lólxMi sái'i-a s/.íiil ka|i(ilt a kelme. Ilázilat; kíilnlele növények IVJzeléljon egyél) szinekel is

nyort a szölles. Amikor az inrligól behozták, annak oldatával eleinte asinia kék»-re lestették

a vásznat. Az egyliangM kék szín azonban nem elégítette ki a nk szépérzékét. Gondos-

kodtak teliát a kelme tarkázásái-nl A festk hagyománya szerint fehér [xirtékába kavics-

darabokat kötöztek s így helyezték a kékítöcsávába, a festk nyelvén : akipas-ba. Miután

a vászon me<íkanfa a kívánt kékséget. a kaviesot a vászonból kibontották, a kavicsot

TOLNAMEGYEI ROKK,\SZEGEK. (2!)4l

beköt cérnát fölvágták s így szabálytalan csillagalakok maradtak a \ásznon. Ezek a

ligurák a festésbe vett kelme eredeti színei voltak, amit a kavics <'ltakart a festék elöl.

Ez volt a legels tai-kázás. E niegbízhatlan festöhagyoniánnyal i)árhnzand)an tréfásan

említik: úgy is tarkáztak valamikor, hogy a tyúkok lábát befestették .í <i'égig,\zala^£tották

a i'á.isnon. A fehér csillagokat utóbb színesíteni kezdték úgy, hogy kékités után a

kelmét bizonyos faforgácsokból fzött lébe mártották. így azután a kelmének két idegen

színe lett. A kavicsok beköt (izgetése nagy nnmkát adott, emelli'll a xászon mintái nem

elégítették ki a lejl(;tt(^bb ízlést. Célszerbb tarkázási módról kellett tehát gondoskodni.

Agyagot kcrnényítöyel vagy kovásszal fztek össze. Ezt az anyagot seprvel fecskendezték

a fehér vászoni'a. A kékfesték természetesen nem férkzhetett a ráfecskendezelt anyag

eltakarta helyiekre. A vásznat a megkékidés után kivették, vízben megmosták, hogy

20*
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a ráfecskemlczctt anyag eltávolodjék. ífíy azutiin kiscljb-nagyobl) i)cltyekkol laik;iZ(')(loll.

Ez az eljárás is nagyon kezdetleges volt és nem üidotl ízléses árúi termelni.

Kieszelték a mintázót, az úgynevezett <il'ormá»-t. Négyszög, rendesen korti'r.ilapoii

pettyeket, kockákat és egyék díszitmintát faragtak ki, oly módon, hogy a deszkálnil

kiállottak. A négyszög lap hátsó i'eléhe két mélyedést vágtak úgy, hogy egyl'elöl a hüvelyk-

ujj, másik felöl pedig a többi négy njj a formát felemelhette. Ezeket a formákat a leírt agyag-

vegyülettel bekent párnára nyomták és úgy vitték át a kelmére. Az agyagon a kék festék

azonban átszivárgott s a virág színe nem volt szép fehér. A kísérletezések oly anyagot

KESZTHELYI KÉIÍl-ESTO-I-OIlMAlv. i2l7l

Az alsó két sor fából faragott mintákkal, a felssor rézlemezekbl bevert mintákkal.

állítottak el, mely könnyen rátapadt a mintázóra és a kelmének szívesen átadta magát.

A kék festékben pedig még mindig ersen tapad a szövethez s a fe.stéket sem bocsátja át.

Ennek a fejlödöttebb anyagnak falkatrésze, GO rész földnem anyag: a fehérszín,

ligvnevezett «bndai föld», 18 része giimmi-araljikum, 9 része rézrozsda, 12 része ólom-

rukor, 9 része kénsavas ólom, 12 része kékk, Oö része timsó, 1 része disznózsír. Ezekhez

a megfelel víz. Ez a vegyület fzésközben fehéres-zöld péppé válik, amit festönyelven

«pap))-nak neveznek. Ezt szitán keresztül nyomják, hogy egyenletes legyen.

E tökéletes anyag lehetvé telte a mintázó formák finomabb fejldését. A durvább

virágokat nyomó famintákat félredobták s a mintázó formák alakjait bevert vasdróldarab-

kákkal díszítették ki. Ezeket azonban a vegyület egy év alatt megemésztette. Eközben

rájöttek, hogy a sárgarézdról ellenáll a vegyületnek, — tehát körtefalapokon rézdrótból
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vri'U'lv 111' ;i |icll\c/,öl (''S r('/iili'li\cl M'iíycscii a jicoiin'l riai alakoUal i'-- \ irá^iiiol i\ kai.

Ha liiiiillclili raj/olal II \irát;i)kal akarnak cltcrcinlciii, czrk iiiinláil iim'l; iiki^I is iiiaiíáliól

a lahiil l'araiiják ki s csak NÓkuiiyalil) in<ilivimnikiial< MTiick lii' ilnil- i'"- iili'liilaialikákal.

A [ik'liiciiH'/, alkotta iia^yohh iirl viasszal tüllik ki.
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K̂ESZTHELYI KEKFESTO-.MI.NT.\K. (298)

Fából fariigoll. rpzlcmpzes, vegjesen fa- és rézlemezbl elöálliloll minták.

A krkrcslö-rürniákal kifogyhallaii vállozalbaii készítették és készítik iiuist is. A iniiita-

csinálás külön ipar. Mag'yarorszáfíun csak jtt-ott mívelték; a minták leíínaiíyohl) részét

Auszlriáltan, Cseh- és Morvaorszá}íl)an készítették háziipar és kisipar útján. A kcsztlielyi

kékl'cslg-yár most már magyar fiúkat tanít meg formakészítésre.

A magyar kékfestk az illet vidék Ízlésének megfelel mintákat clüraj/.olták s ezt,

kikiilílték a inintakészítnek. Vidi'kcnkiiit más és más mintákat kedvelnek. Soiiiogx Kan a
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pettyes, csirkoszemes (Uisol)l) pcltyos), hirkaszemos (nafíyobb pettyes), napos (naííy pettyes),

zabszemes, búzaszemes, tikmonyas (elszórt tojásdadalakú pettyek), gyért yalánjíos, karika-

gyrs, kávészemes, késhegyes mintákat kedvelték; Zalában a nagyobb ágazásn virágmin-

tákat szci-etik; \ irágminlál'; iicxc: t/ikiiidás, szektus, nefelejtses, bibolás, kígyóvirágos, vil-

lamos, tiklábas. sll).

Noiia a nunták idegenbl keiidlclv hozzánk, l)izonyos, hogy azok alakjai, virágjai

niag\ ai'iisak, n(''|)iesek. A wszemesn és az egyszerl)b virágniinták változatlanul divatosak

KESZTHELYI KEKFESTO-FORMAK. (299)

maradlak, mert azokat a nép bármelykorú nje viseli. A keszthelyi járás ruháin látható

minták nevei: 1. Birkaszemes. 2. Csirkeszemes. 3. Bozsorgós. 4. Rakásos. 5. Karikagyrs.

6. Karikapöttyös. 7. Koszorús. 8. Holdas. 9. Búzaszemes. 10. Zabszemes. 11. Kórságos.

12. Láneos. 13. Létrás. 14. Gyertyalángos. 15. Zavaros. 16. Villamos. 17. Bokrétás. 18. Nefe-

lejtses. 19. Csokros. 20. Kigyóvirágos. 21. Csirkelábas. 22. Tökindás. 23. Ágas-bogas.

24. Szentgyörgyvirágos. Ezeken kivúi ezer és ezerféle minta van, divatjuk is szüntelenül

változik, mert a kékfestett gyolcsot nemcsak a nép viseli, hanem más osztálybeliek is.

A kék portéka virágja legtöbbnyire fehér. Egyes vidékek azonban szeretik a zöld és

sárga virágokat, amelyeknek elállítása már bizonyos vegyészeti ismereteket kíván a kék-

festtl.
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A ki'kl'i's|(iMuiil;ik,il. iiiiiil cinlilcl I lik, clris/Df i-- ;i ((]);i|iB iicxc/i'l íj :iiiy;i;j;inl lii'kciil

pi'ii'ii;ir;i imimiak s iviil.iii Iclicr íívhIcsim, iikkt-nl, \\n^\ ki'l ukiilli-l r.'ívcriick. Ha sr
a iiiinla, liilil)s/.(ii- kell imiiIiiI. A iiiiiil.it iiiirnli'ii Irinimiás iiláii vissza is k(^ll vinni a

fcstókrc. Lállialjiik, Im^x a/ cIÍíum- rcmlkiMil kissii. I-]í;\ IVsllcfíéiiy rsak hal véget, vafíyis

180 iiu'lci' liosszi'i tíviilcsdl Imi iia|iiinkiiil laik.'izrii, iia I. i. a vói>cl cííi-sz fcluk-tén tarkázná

Uiiyanaziiii tiiiiitá\ak N'aiiti.ik keskeny minták is a széldiszílésekhez, vannak kiseljli-nayyobb

I 1
^1 4 4
!ÍÍ *J íf

2 % 2: "-ii ^^A
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KESZTMELTI KEKFESTO-KORMAK. (300l

minták a sarok- és másféle diszitéshez. A kézzel való nyomás hosszadalmas ; drágasága

miatt gép nyomásához rnrdiillak. A réiii kisfeslk hulljaikban és vásári sátiaii<liati a gyárak

portékáit mérik.

Maguk most már ji'ironii.in csak a konyhaköténynek való asiniakékn egyszín kék

portékát állilják el. A kékfest kisipar ma már csak teng-leng. Még egy nemzedék

s elpusztítják telj(;sen a gyárak. A kisfestk már segédet is alig kai)nak. Zalaniegyében

is minden városban jómófh'i iparos volt a sok kékfest. Számuk egyre kcvcsbedik. A kis

iparból gyárrá emelkedett keszthelyi Regensperger-féle kékfeslés látj.i el a megye és más

A/íí/oni/f/y ítczrú : .\ yniujijnr ni'ji miíváHZcte. IV. ^l
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KÉKKEST-FORMÁK LENYOMATA KAPOSVÁRRÓL. <3Ul;
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:^v'í>A-Nti

J Wf

''•^-j>a
?ííí=

.i

£3 mpmm c

u^ co ^..

.,.»-

\J \J \)

o o o
\) x? Ci

o O ^

,>"- ^ \

r , 'r

- • / ".

«>V

1

>^1-

»

-*•

• %
-

Ivb-

s

ív.:^-?

o

Vili

^i

VrtJ AiM

©

<a.

O

O

kékfi;st6-formAk lknyomata KAPosvAnnói.. oiin



1G6

nicgyt'k Uii-.ri'>l(iiiirk ji) rrs/ól. ICrdckcs, li(ii;v Sh'iici'oi-s/.M^lM)! mIiii;iI Ini/hiU Udr-iv/jim

cserébe ;i kékl'i'slo-itoiirki'ikéil. Üli csak a sarain ii-át;(isal loíiailhik cl.

A íívári iíé|)ekli("/. iiciii iiétfvs/.ö^ii, liaiieiii iioss/.ú léijiaalakri iniiila/.nkal ki'>>/,ÍU'iii'k.

A iiaii'v f^yárakiiak iicdit; koi ror^óíi gépiik van, amelyheii heiitícicii a iiyinnóiniiila. A/,

ellialt vní^y lönkreiiieiil, a\ai;v i^várossá clriléin") kékfeslölv roriiiái siilha krnilni'k. Eííyideifi'

ri/.tfelik azokat a iiadkisoii, a sarokhaii, a/.iilaii tii/rcrak ják. E/ck a iirnniiák)) érdekes,

sokszor jellemz emlékei a hajdan virái;zi'i niai^yar kí'klc'-lö iparnak, az i|iarrcjl('i(lés lörlé-

neléiiek avata!^' liirmoTidí'ii. (iyiijlsíd< azokal.

NI HOSSZABB KÖDMKN. A TÖBBI HÁROM UJJATLAN FÉRFI ÉS NI MELLÉNY. CSÖKÖLVRL.
KÉSZÜLTEK GIGÉN. (305)

A fels kfUö böi-kivnrrásos, az al-so kett him/.ftl.

Következnek a jellegzetes szesmunkák. Hazánk ösi talaja az állallxji'hl varrott

ruháknak. Ezeknek prémekkel hélclése is nagyon otthonos. Régente, amikor még csekély

volt a posztóipar s a i)osztü még di-ága volt, a nép téli ruházatát állati bnikbl
kószitlelte. Nem csoda tehát, hogy olyan virágzó volt hazánkban a liiiidr- és J^üC')iiie.i-

ler.iCL). Az utóbbi még most is elég nagy arányokban dolgozik.

A régi sztK'sii)arnak Dunanliil falán Somogyban találjuk legszebb lennékeit. A mull

század derekán Somogyiján teljes \irágzásban volt a szcsipar. Somogy nag\ birka-

tenyésztése mellett a birkák brével élénk kereski-dést folytattak. A eéhrendszer eltörlésével

kezddik a rohamos hanyatlás s odajutott, hogy ma mái' egész Somogyban nincs mesterségét

folytaii') népies szcs. A kaposvári vásárban lieszélgetliink az egykori urasági cseléddel,

Palancsa Mártonnal, aki így szóit hozzánk :



« \lrji;iiiiiiiill :iiii cli iii:ir liiiriiiiiii' lAxcl c/rldll. clinii iiiri; ;i/. :i/. idd, Ii(ií;\ sy.j'i/. cililnT-

nck lesz f'j;\ liiiiiihiia, - ÚL!;\ is lotl.))

yV IiuikImiimU iiji;i \;iii. I)i\ ,-il liiiii \iill az ii
j

jiitMknli, liokáii; (ro miIim: hiil('t;lii'ii Ikiss/.ú

szrrel lii-lcll Iclcl lii-lclf riirilildtiák. inrlciilu-ii \at;v cxilicii szrös feli'! Ididíldltak kiviilri-.

«Kil'dr<lildiii, licrdrilíldiii, iii(\nis liiiiida a lp|in(k-i». V.y. az állítás l)iz(mv iiciii laláki, iiicrl a

l)iiii<l.i ujjal iiciii Irlict kirdrdilaiii. A ii(''|idal (sinák^ja liizonvosan a siiliára tiimdnll, amit

csakiifíyaii kilmdítaiiak ^ licldidílaiiak. A sídiál lua iirái- csak a |ia-/.ldr-i;iiii\ hdklian, a

gazdasági c-i-lidck :ii;\aii. a jnliá>-Z(d\ rrk\dlii'l\('-ii hdáljiik ini't;.



TOLNAI NI KISKÖDMRN. CiliS)

KODMEN KISBAJOMRÓL. KÉSZÜLT NAGYATÁDON. (309)

Részletes nagyított rajza 316 alatt.

'??
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A liisMiliM (iInmii \(iII, iiiiiil .1 ii:iu\, ilc <>mIv cinriliii' éri; ;i inoslaiii mii tcilltM-oklidz

hasoiilil. A lU'.l. Ivc|> kis siili.íJMl, !i (Ici-éki'észcn ciiv sáv választja kelté. A ft'lsrcsz a Auha-

íáin/dr. A siilia alsó fi'szi't csiiikt'Zi'lt Ixirpillanynkhaii végzd sávok osztják szeletekre.

Úfíy a kissuháii, mini a suliáti. hátul eredeti alakjában iiiegliaiívolt báránvhr lóg le.

A bárány lál)i)örén még a kurmoii is lajla vannak. liz a br bizonyára a tiiénelnii

vonalknzásl)an sokszor (•mlegctell kacagány maradéka. Somogy vásárjain, aliova messze

vidékekrl tizezeréxil jár a nép, alig egy-két öreg, akin a régi szcsök munkája van. Azt is

csak a szegénység l'eiejlelle rajlnk.

Az állati brbl készült ruházat lalan nem is szükséges most annyira, amikor a jó

utak és a vasutak korában már nem keli olyan soká az úton stációzni. A szcsmunkát

elbb a szr szoritolla ki, most pedig a posztó juttatja a lomok közé. A valtával bélelt

posztó olcsóbb és könnyebb is. A posztórnha nem juthat olyan sorsra, mint a bunda.

melyei 1750-ben országos i-endclcllcl a Icmiiioinliól kitiltottak szaga miatt.

KÖDMENEK HElJRAHELYRL, BRKIVARRÁSSAL ÉS HÍMZÉSSEL. (310)

iKészültek Szigetvárott. t

A szcsmunkák közül Siimog\lian még a ködmennek maradt legtöbb hirniondója.

A valamivel hosszabb hekea már ritka. (310., XXII.. XXIII. tábla.)

A ködment — vagy máskép, kislumdát — férfiak és nk egyaránt viselték, rövidebb

vagy hosszabb kabátformában. A bundától és suljálól abban külömbözik, hogy szorosan

testhez simul. Csávázott juhbrbl készül (aminek erdélyi módját az I. kötetben már
ismertettük), ujján és nyakán bii'kaprém. A ni ködmeneket mindig gazdagon díszítették.

Díszített férfi ködmeneket már nem találtunk, pi'dig valamikor azokat is cifrázták.

A ködmen a közelmúltnak mindenesetre egyik legérdekesebb ruhadarabja. Ma már
csak néhány öregasszony hordja, kegyelettel. A fiatalasszony ködmenörökségét valahol

a kamarában, a padláson életi a nwjlyokkal. Ó már világért sem viselné. Egy menyecs-

kére fényképezés végett feladtuk : összeszaladt a fél falu s nevettek a divatból kiment

ruhadarab láttára, amelyben öregszülék, férlikoruk javában, menyecskekorukban még
büszkélkedtek.

A képeinken bcmulalolt ködmenek kor-a legföljebb negyven-ötven esztend.

Matoni/ay DeiHÓ : A magi/nr nép moészete. IV. 22
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A ködnicnok Ipgnaíj'volili rés/.óiiél rcltíiiio .-i loxiil. ;ir;ií-ziiMl alii; li(is>z;il)l) rlcróU (3IÜ).

E i'övidségnek a régi ni viselet az oka. \ szokiiva iiiivanis — iiiiiil iiaiijaiiikKan — eiiy

arasszal a térd alatt végzdi)!!. \ IcImí leslen \iil! a i()\id kis nn'ilre \aló: a pni.szlik.

Erre kei'iill a ködineii, aniellyc! a szukiiv áiiiil nem ak.ir!ak s<ikal ellVHliii Ilív jiMurmáii csak

a nyaka! és a vállal takarta.

A somogyi ködnieiiek (lis/ílé'-<' liái-mii IVie>-(]|iciil la u^zlik.

Legrégibb a tisztán hcrl<i^\irrü.\C-^ (a|i|iliivácicisi ili^-zili'-. .\ >-znes leginkább pii'os,

y KÖDMENEK BERZENCÉRL ÉS N AGYAT.VDBÓl.
HÍMZÉSSEL. (3Ul

I Készültek Naf^yatádon. A díszítések részletes

r.Tjzoi nagyítva :S12, 313, 314 alatti

de fehér és zöld szattyánbürliöl cilVákat, vii-ágokat, esi|)kékel, nyirkai! ki uUóval : vannak

cifrázó és karikázó szerszámai is. (aKarikázzon ki a váei fene I») Azután a cifrákat

széleiken rávarrta a ködineiire. Ezek a minták a szcs fejibc \'oltak. Nem rajzolta

azokat sohasem el, hanem köiinyeilén, mindig szabad kézl)l vagdosta ki. Ezért van,

hogy a cifrák között olyan díszít elemeket is lát mik, amelyeknek hasonlóit hiália

keressíik az ismeretes motiviimok kTizött. Innen a sok egy- vagy többtengely ai-ányos

alak is.



A 311. FELS KÖDMEN HÁTÁNAK És OLDALÁNAK DÍSZÍTÉSHI. (BEnZENCE.) I.S12I

A 311. ALATTI NA(;YATÁü1 KÖDMEN HÁTÁNAK, HÓNALJ ALATTI SZEGÉLYÉN l:K, VALLANAK S líLEJÉNEK

RÉSZLETES RAJZAI. 1313)

22*
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A 311. ALATTI KÖDMENEK BAL UJJÁNAK RÉSZLETES DÍSZÍTÉSEI. (314)



N:ií.\I)MJom Nnsykoi-pád.

KÖUMENEK UJJDÍSZÍTÉSEI. (315)
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l'cllii\ l.iN iii^M'liiiíiiikcl Mici, liiii^y ctív oi'i'i;- ll.•l^\,•ll,•'llli >/,ücs ;i >/.cf;'t''iiyli;'i/.li;iii Icii-

i;()(lik. A/, iiLijil ^iik iiiiii(lriil cliiiiinil :i i'i''.^i j('i \ ih'iijliiil. IIíiI (i iii;iiiil,-'i. Iioi^y : ((Nem liil.t,

Miliia .'iiiiiiik :i iiic-liTiick li(ir-iilrlc, ,iki íixi.i ( r.i i/.olá^) iiImii \Mi;hi miIiim ki ;i rilVáj;!!..

Nem is liidhiin i-ii iini ^n\\;\. U^kiiilclrs iir.nii!i)

A/l í;iiii(IiiII lik, iiiiiiil ^(i!s mini ;ik(iii\ \('l (i^s/i- I iidiiiik s/.cdiii :i szcsrik és s/.i's/.;il)úk

kdZdlI s ii;\ Mik ii>i rkiliiirii\l iiii'iil ii lik iiii't;'. Mikor ;i/.()iil);iii ;i iiiiiil;ik(")iiyvck, ii rajz-

iiiinlák Illán I iiilakii/nill iiiik. kíTillcií' nézlek ránk, Im^x hál mii is akarunk mi ; minek i.s

kellell \iilna a rajz.'.. . Ilis/ a kirotivlialian "-iik iiiiiila minili'ii mesleremhei'iiek otl volt

kezébe II s lejidieiil

díszítések egy KISBAJOMI KODME.NEN. (.3171

A <liszilések második li|)iisán a hörkivaiiásos és liimzelt díszítési együttesen alkal-

mazták. Ez átmenet volt a liszfán liimzell kodmenekliez. E két díszítési módot a XXV. tábla

inutatja be.

Egyik-másik kodmenen csak nagyon ke\és a liimzés. Példáid csupán csak a tuli|iáu-

bindióknál hiányzik az a|)[)likáci(). A kivágott brdíszekiMi a levélerezet színes selvein s

a díszítinényl hordó szúrak szintén kivari'ottak. A második csoportnál az egytengelyes
szimmctriás elrendezéshez ragaszkodnak. Kivétel csak a melli-észeii van, amely már alakjá-

nál fogva aszimnielrikus eli-endezésl követel. E csoport valamennyi ködmenjél |)iros, sárga,

zöld scdyemmcl hímezték ki Szigetvúrott. A kodmenck lelhelyein sidktl tiszta magyar
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TOLNAI NI KÖÜMENEK. I3ISI

A középen dohíinyzacskii.

a lakóssáí?. A kcidmen mind rövid s a mái' onilílctf, ni visolctlicz alkalmazkodik. Mind-

ebbl szabad talán arra kövotkt'/.lctníink, liotív o viselet tisztán maiivar s minden más

befolyástól menten alakult ki.

A somog-yi ködnienek jellege eltér a ti)liiamegyeiekétól. Azok a területek, amelyekrl

somogyi ködineneink valók: nem szomszédosak más megyékkel, kívülrl jöv behatásokai

nem mutatnak.

A harmadik lipus a tisztán ijíi/dts-szal, színes pamuttal hímzés, amely minden tekin-

tetben a legnagyobb változatosságot mutatja. .\ virágok formája és száma a megrendel
nemétl, életkorától, vagyoni viszonyaitól és a község ízlésétl függött. A díszítés kialakí-

tásában és megváltoztatásában kevés szerepe volt a mesterembernek. Egyes községek vagy

vidékek ragaszkodnak régi, megszokott díszítésükhöz. A szcsök ezeket a mintákat évrl-

KIS-SUBA (NAGYATÁDBÓL). (319)
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SOMOGYI CZIFRASZRRÖL. (XXVI. tb.)
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("vrc isiiu'llik, csuk ill-dll Ics/iicU cíív kis vi'illo/liidisl. A s/,i"K's<)k

ii Icí^IvÍíIdiiImi/iíIiI) \i(l(''krk s/Miii;ir,-i iliiluii/,l;ik. lJt;v \;iii ;i/ niosl

is !\ ii('|M i|i:ii(is<ikiiíil, li(i!^\ :iiiicl\ik lii'ls'-ci;!!!' iiiriiiii'k \ .•'is;'iit;i.

(•sii|iáii :\/. (iil:i\:ilii i/lcsiii'k rs s/i(k;i^n:ik iiiri^rclcld íiri'ikk;il

i'iikódii.'ik.

A liaiiiKidik <'N(i|i()il lm/ l;iilii/('>, \ai;vis a (iszh'iii l\i\ a|-|(ill

U("nlm(Mick inindciicscl re iiiaiili crrdcl ück s clli'rjcdi'llcliln'k

Millak., Nemcsak Nat;'\k<ir|iad. Kisliajdiii. Csíikoly, i\ai;valád

kciríil xiscllck, liaiiciii I'cr/ciicc liiir\ál aiivaiiv id\ i'i vidéke is

ii(ii-dla. A her/enceiek iit;'\aiiis Naivval áddii inatcyai' s/csíiklöi

vásároHák a lindiiieiiekel. It>y ma!;'var;'i/.lial juk iiiejí más esolck-

lieii is, a iiemzíMisétíckeii a inaiixanis iidiál. ízlés tekinlelébeii

ezek a kudineiiek mindenesei re liainalkisl miilaliiak. A vastatf

pamiil nem eléy maradaniln ahlmz, Imi^y nnni Ininzöaiiya-

güt büiTC alkalmazzák, l'elliniü méi^ az is, liot;\ a küdmcnek

és szrük varmU díszei csaknem uífyaiiazoiiosak. Egy-ejiy

színt többféle szíiiárn\alalli,in alkalmaznak, anélkül, hogy

ezzel plasztikus hatásokra lorekednéiiek. Ontudallan kedves játék ez, tarka színekkel.

A ködmenek IVxlísze a hátsó i'észre jut, ahol legnagyobb is a kitölteni való tér, bár a

rövid szabásúaknái ez a mez nagyon keskeny. A hátdísz megoldása egyes virágszálakból

vagy egész bokréláklxil áll (305"). A szncs(ik nemcsak a ködmön hátái'a, hanem az elejére,

oldaláia és njjaira is himezni-k. Különösen az ujjdiszítés jellemz. Az ujj küls, látható

relíilele díszes. V kézfejnél, a prémen l'ehil vízszintes szegélyen függlegesen keskeny virág.szál

halad fölfelé, többnyire egyenes száron ül virágokkal. A hosszabb köídmeneknél jellemz

az njj legfels részén a vállon áthajh) virágos inda (311 fels, 309, 314 bal). A 310 alatti

bF;nzi;Nci;i kodmen
ELEJE. (320)

KÖDMEN HÁTÁNVK llíSZÍTÉSK IHERZENCICI. (H21 1

Malonijay hrzHÖ / .\ mafji/ítr ui'jt niárfHzfrt'. IV- 23
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TOLNAMKGYKl CIFRASZUR. (3221

A pásztor kezében hosszúfiiruglyii.

s ennek IViickct adfaU. biz volt

)/. isiiicrf népdal:rávilágít ez

Hedrahelijrcl való kdiliiicn keskeny hálál csak

néhány rózsa díszíti. Az iijjakon szívliol rózsa, tuli-

pán, gyüngyviráfí, bazsarózsa ül a szár kél oldalán.

Felül egy ketts tulipán fejezi be a virágzatot.

A nielléiiyek (305) díszei cgys/.cnibbck. A hátsó-

részt bokréta tölti ki, melyet U alakú széles sima

szegély zái' be. A tulipán és szív mellett a rozma-

ringlevelét és a kacskaring(')t üt is megtaláljuk.

Nagyon iigyesen eszelte ki a szües a 305. képen lév
bal alsó mellény díszét. Kacskaringókból kiinduló

bokrétán a pásztorfaragásokról ismert alakú két

kisel)b tulipán s az egészet kétfell rozniaringág

zárja be úgy, hogy a bokréta maga is tulipán-alakot

mutat. A mellette lév mellénynek is igen tetsz a

megoldása. Itt már szívalakokat is látunk.

A ködmenek ujjait és gallérját fekete, ritkábban

fehér prémmel látták el.

A brbl varrott ruhákat a posztógyártás erö-

sebb felléptével a szr kezdette kiszorítani, noha
a szr már azeltt is a magyarság si viselete volt.

A szürszabás különleges magyar ipar, amellyel

külföldön nem találkozunk. A szrt állati szrök-
bl csapott, összevert nemez-posztóból szabják.

E posztógyártásról híres volt Veszprém, ahol a

cáapó iparosok nagy száma látta el Dunántúl szr-
szabóit. Tei'mészetes, hogy ezért virágzott Veszprém-

ben legjobban a szrszabómesterség, hisz a nóta is

azt mondta :

(íCifra szröm Vereszprémbe vettem ...»

A szrszabó, háromszél posztót összevarr; a

középst hosszabbra hagyja s négyszöglet gallér-

nak visszahajtja. A mellre is lehajlik egy-egy rész.

A szr bokáig ér, a vállra akasztják. Sokszor

nem is varrtak rá ujjat, vagy rövid ujjat varrtak

a fenekeó ujjii szr. Az ilyen ujjak rendeltetésére jól

Be van az én szröm ujja kötve,
Kis angyalom ne kotorássz benne.
Az egyikben acél, kova, tapló,

A másikban száz forintos bankó.

A szülnek rendesen kél hosszú, az összecsatolásra szánt kicifrázott szíjszalag az ékes-

sége, mely a válltájékra varrott sárgaréz-csattról lóg le.

A 322—327. képeink és a XXIV—XXVII. tábláink jól mutatják, hogy a szrnek
minden részét milyen buján kicifrázzák. Igazi cifraszrre pedig már nem is igen találunk.

A múzeumok is alig tudnak lelni egyet-egyet, nagynehezen. Régi szrszabókkal terveztetnek

szröket a jellegzetes mintálv összeállításával, hogy legalább a múzeumokban legyen hír-

mondója e díszes magyar népviseletnek.

Utunk alatt a Somogylian lév lonyedi major régi juhászszámadójánál találtunk egy
szép cifra szrt, amelyre legelész nyájat, rz pásztorokat hímezett ki a szrszabó. A szrt
a gazda, Eszterházy uraság készíttette a bécsi világkiállításra, ahol jószágot állított ki.

El is beszélte a juhászgazda, hogy nem gyzte a sok ember bámulni. Seregestl kísérték
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;i/, uliMii. \ :is (icrclicn i'~ lciij:i, Im^y

Hécsljcii IIKMIILX iri' nii'^;li.'iiiiiilhik ,i cÍIVm-

szn'is iiili;'is/,()k;i( ... 1

.V jiiliás/,s/áiii:i(l(il 111 jii |ii'ii/.crl

iiici^' ;ik;irl lik \c'iiiii ,i s/.iirl, ilc iiriii

adlii, meri iii;ir rí'i^cn in('t;li;it;ylM lek'-

sét^éiick, liiiiiv kii|>iirs(iJMr;i Icrílsrk

vele ('tí'yüll Iciiii'ssí'k cl. .\/.l iii()ii(l(ill;i:

ii;V tcmclli'li r('';.;'ciilr iniiiilcn jiili.'is/,-

ciiiIktI.

.\ szrök /.sebclájiin színos [loszdi-

l)i'>l kivi'iifoll iiéiíyszöiilcl dísz van,

amelyi'ül a \ isclollamilniánydk azt. mond-

ják, hoííy sonimilelc más orszátf ruliáza-

tán meg- nem laláihaljuk.

.\ szürszabómostcrséy is Icijcscn

a j>uszlulás szélérc jutott már. .Vz t-f^ész

országban ma még csak két-háromszáz

szrszabót számlálnak. Ezok lu unkája

is elvosztellc régi széj) niagvaros jelle-

gét. A legtöbb dunántúli városiban már

egyetlen-egy szürszabó sincs. Egész

Somogyban csak három \»n: KarádcJi,

Sjzigeívdrott és Kapo.i\'ciroU.

Kaposvárott meglátogattuk Vajda

Sándort, az utolsó szr szabói; szegényes

otthonban lakik, pedig sokat ér a tudása,

Ma már egy-két olcsóbb szrt ha szab.

Némelykor a somogyi uraságok szabói

keresik meg, hogy a parádés kocsisak

részére varrt szröket hímezze ki. Ezek

a kocsisszrük nem olyan színpompá-

sak, mint amilyenek a nép régi szrei

voltak. A kocsisszrök posztója rendcsen szürke, a hímzés egyszínén kék vagy bordó.

Végignéztidv a zalaniegyei vásárokat, de bizony csak az öreg zalaszentgróti szrszabót

találtuk mindenütt. Rövid, szegényes szrein csupán egy-egy bécsipiros ])osztósáv a dísz.

.\ kivarrást ma már nem lizetik meg.

Régente egy cifraszrért 100 forintot is adtak, akkor pedig még löbb pénz volt az-

Különösen a pászlorság kedvelte a szrviseletet. Viselhették, mert jómódban voltak.

A juhász jól jiénzelt a saját birkáibi')l. .\ kanász csordájában is akadt i'cndesen 1
—

"2—10—20

darab ocltévcdl)) diszui). A cil'iaszr pusztul, mert elszegényedtek viseli. .V bezirkerek is

tiltották a német világiian, nehogy a betyár-romantikát színesebbé tegye. Azután meg most

nem kell mái- annyit a szaljadban larlózkodni, mint régen. A szr es ellen védle az embert.

Ma már a j)aiaszton is látunk guiumi-esk(ii)nyeget. .Jó volt a szr hidegben, melegben,

egyiket se ei-esztette át. .\ szrt lelerítették s arra hc\i rcdsc, nézték a darvak \ ilásál,

csöndes estt'k ragyogó csillagtáborát.

('Leszakadt a cifra szröm köljo,
Hariia kis lány niosl ugrott ki belle

;

Csak arr-a az eg-yre kérlek, el ne hagyj !

Mci-l lia elhagysz, inint a rózsa elhervadsz.))

TOLNAMEGYi;i CIFBASZUli. (.•;2-il
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KOCSIS-SZUR. VESZPRÉM. (324)

Kékhímzés.

FENI.KIOS UJJÚ KANÁSZSZÜR. VESZPRÉM. I323j

Piros-fekete hímzés.
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"i'.il'iii szíiröiii sY.cgve v;in ;iU;iszlv;i,

(i\iM-i', ró/.s;iiii iikus/.fl ;i iiyMli;iiiil);i .

I'íínís, tiiilod, otl aiiiiiik a lu'lyc,

Mc'íí :i/ i''ij('l bchikariak vol('.>i

MiUiir lolili leli :i IhiII, iilr--('i|i|] ,i jk i-,/,1i]. ;i 1m'i->Í ('S ;i />< /7///('/' i> ni I lir riii i-- leli :i '-ZÜI-

s/.abi')k nnilii'l\(''lH'n. A /'Cíwi : pinis \;iíív ki'k |hiv/I(): :\ hcili iicr : pifo-- |i;iiiii]|. Nniinii,

csölirn iiiiiiil :i kell 1 lM('!;l,ikiill. V.v. is ii;i^V(iii solüil roiitiill .'i szíil' si hi'csiik'h'ii.

A Mi|i ,1/1 h;ilill:i ii;az.'in cilVaszrinick, aiii('l\ik('ii lohli \((ll a karikú, a kerek Ixir-

i'i'izsa, a kiize|ieii |iii'i>-- |iaiiiiil |i;imace>al.

soMor.Yi KAN.isz-szn. i:í2(;i

A 8(l-as evek tii\;itj;i s/cr-iiil készítette \':ijda Síinílor kaposvári szürszabó.

Si)iiiniíyváiii;et;v('iiek lis57-lieii kiadiitl, már oiiilíled ÍMiicrfetésc íi;y írja le a sziírt :

«l-"('liér szni'-|)()szli'il)iil viselnek l'elsn rnliál, mii S:im(it;vimkliaii miiideiilek' számos
sznrszal)i')k vannak, de annak szaliala l<íil(iidilV'le : \( iiiesdéd, Szaká<'si s a líalaton táján

kék i)(iszl()\al eil'rázzák ezi. ki; iiinyan iliy Idiiiián olldziiek az it;ali, karádi jáiáslian a

lehclüsek, esaklioiry ezok a sziM'iijjál véíién nem varratják lie. hanem reinllve iiiirdják, s

rii\id i'ili'a menve is. \á<z(>n \aí.;\ ^ZDrtarisziiyát visznek liidacesal, elesé^ticl, midM amaznk
a Itévairott szi'iriijja! keiiNíMifl, szalniinával, tiir(')\al, mellellc s(')s vatjv paprikás szaruval

megrakják, st néha korháesot. kötelet is tesznek mellé. — ifondoskodv án sziikséi;- esetére.

I.('l;l()lili vifiékeken a --zíir eirrázá--ara kék [joszti) li<'l\etl \(iröscl használnak, ('s a kaeéros
Ifjak. |iá^zli)rok a/zal kídunlir('leki''|i lm jálkodnak, s az! niéi>- selvenmiel i-- kiliimezlel ik,

szahalal kidonlien nji-i;! arlv án. c^aklio^v knrtál)l)aii hordják.))
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Vajda Sámlin- kajiDSNári sziirszalx) iii('t(icii(lcl<''síiiiUrc ki-s/iti-llc a 3'2(i. k(''|ini látható

szrt, a 80-as évek divatja iiláii. Ö hínicztc ki liainarDsan a XXVII. tábla k<''k szíii-ííallfTJát

is. A szrszabók a cilVább mintákat cei'iizával clörajzolták. Az cgy.>ízerobb('kt't, tejbl

varrlak. Miiitakónw rd< nekik sem volt. A váiulorló szrszabó-lcgények más-más vidékrl

hoztak oí;'v-eííy új iiiinlát, ámbár minden mesternek metívoll a saját eííyéni minta-készlete.

Festk, rajztunáríjk és i-ajzolók jól tennék, ha mefíkeresnék a i-égi szcsüket és

.szrszabókat s megmentenék az összes mintákat.

A posztó bek(')sz(")ntéscnél így nólázf>tf a magyar :

•Nem kell nekoiii köpönyeg.
Mert az engem nem illet,

Szép cifra szr kell nekem.
Az melegít föl engem. >

BizollV IlKlsl mai' met;' is csak kopönvegel \ isel a magvar. LódentI .Németetl

URASÁGI FOGAT MAGYAR KOCSISSAI.. ':i27j



TEMPLOM.





KÓZSASZEC (GÖCSKJI. IliZSI

f).'unántiil l(''|itcii-ii\()iiiiiii i'tí'y-i'^'y IVIu'-r luroiiy emelkedik a Inliil rejhi lonilnik, a nádas

/,sM|i|>lel()s liázak kti/.ü!. A leiiiploiii köriiletc; a falvak szíve ; ott az iskola (330), olt a

|ilel)áMÍa (327). Hazánkliaii a iiiM'ldés bölcsje Dunántúl volt. Most is itt a Icsj-több

knlliii-a és ill lei^sríilil) a népesség'; egyik község a másik mellell, alig egy-egy imska-

lo\ ésnyire.

A Idinynk mind lehérek. I\rdsör<' majdnem valamennvi egylormanak láls/.ik. Akar

csak egy kaptára épült xoliia mind. A lemplomokat közelelibröl nézve, látjuk, hogy a

kizánMag hasábalakra épüli, a kaplalas-jezsuila stílusban tartott tornyokon még a torony-

sisakban legtöbb a változatosság; a sisak hosszúkás gúla (330, 331), vagy nyolcszögletes,

liengerdnd, gömlialakú, a nagyobli gömbön kisebb gömb ül (332), s a gömbökbl szökkenik

lel a csúcs (340). A torony sisakja sok esetben bádogosmunka, ile csakolyan gyakori a

cseré|), vagy fazsindelyes torony-tet is. Falornyot ma már alig látunk egvet-ketlöt. Mi a

Kaposvár mellett lév Somogyszill evangélikus és a Balatonhoz köze! lév Teleki katolikus

templomán láttunk fadeszkából tornyot. Más országrészlicd jött endierrel így gnnyoléidik

a dunántúli : « Eredj vissza a fatornyos hazádba.s

A I!AI)ACSC)NYTOM\.Jl KATOIJKUS TIÍMPLO.M. i:i2!lj

Miilonijiii/ iJriKÖ.- A iiitiiiiiiii- ni'p miin'xziUc. IV. 24
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A SÁRMELLÉKI ISKOLA ÉS TEMPLOM. (330)

A BAL\TO>GyORKI TEMPLOM. Cilii I

A SZENNAI REFOIÍMATUS TEMPLOM. (332)

Olyan Iciiiploiii-lipiisokiit, iiinilyciickcl I. kolo-

lünkben miiliiltunk be, Dunántúl hiába korosunk.

A kben gazdáéi Zalában és Veszpi'ónibon konnyii

volt klomplomot é[)ítoni ; a kötelén Somoiíyban

téglával építettek. Krdemesnok tartotta a krónikás

följegyezni, hogy a somogyi Szent Egyed apátság

azért nevezetes, mert temploma köböl épült.

Csorba .I(')zsef dr., oi'vos, Somogyvármogyéröl

1857-ben kiadott monograliájában ezt írja: ((A kapos-

vári lakosok a földesúrral örökös szerzdésre léptek

(a Rákóczi-kor után), melynek erejénél fogva o

városocska az urasági saját erdkröli fahordá.s-

faizással, szabad irtással dicsekedett. így lön, hogy

az elpusztult város idrl-idre gyarapodott, mind-

járt kezdetben szentegyházról gondoskodott, ugyan
eleinte aak áövénybl, de már 1746-ban a mostani

téres és ers templom készült, mely 1794-ben csak

dél fell nagyobbíltalott.))

Utóbb Kaposvárott egészen új, nagy templom

épült. A templom-építések történetében igen fontos

adatnak tarthatjuk, hogy olyan nagy városnak temp-

loma, mint amilyen most Kaposvár, nem is a tör-

téneti idk eltt: óövényhöl. veószfonáóból épült.

A Göcsejbon lév Barabásszeg és Kustánszeg község

öregjei beszélik, hogy az i'cM'ormátus tomplomaik

1787 eltt fából voltak.

Amikor Kisfaludy Sándor mogénekolto a Szent

Mihály-hogyet, ott is csak fakápolna állott. A mai

kápolnát, mely oly bájossá teszi a Balaton koszt-

helyi öblét, halászok késbb építették hálából. A
Balaton jogén halásztak, a jég megszakadt s tizonhéi

halász ott rekedt a lognagyobb kétségljoosés közben,

míg nagysokára valahogyan parthoz értek. Balaton

mellett a fonyódi haranglábat (370) elpusztította az

új templom (o71), amit a fürdvondógok éjtíttcttok.

Dunántúl sok a romokljan hever vár és temp-

lom, a nép nyoUéu: piiójzta-egyliüz (344). Régente

még több volt. Ezek kövét (>lliordotlák az lij temp-

lom építéséhez. így például tudjuk egészen hiteles

forrásokból: a Balatonparton állott Mogentiana nev
római erd éjniloteinek Bél Mátyás idejében még
fennállott romjait a keszthelyi (346) és balaton-

berényi (337) templomok építéséhez hordták le.

A Tapolcza mellett lév Kékkút, — az egykori római

fürd, — katolikus templomának bojárójából a

Balatoni Múzeum csak nemrég szedetett ki római

feliratos sírköveket.

A liejárt terület kisel)b újkori templomainak

külsje nem mutat sok változatosságot; a kisobljo-

ken köröskörül egy sor ablak, a nagyobbakon eme-

letesen két sor altiak színesre festett vagv meg-



1H7

ASZOFO. (3331

l.S34-l)en egy utazó '"Balaton mellyéki tudósítások Barátságos I.evolekben :» ezt íi-ta :

öMost épül Aszófön egy derék templom."

kopott hatalmas zsali'iUkal.

Az ablakok szabása tégla-

alakú vagy románosan ívelt ;

itt-ott, rossz ízléssel, utá-

nozták a gótstíbis csúes-

íves ablakait. Ritkaságszámba

megy az olyan ablak, ami-

lyeneket a szép l)alaf()ii-

kereszturi templomon látha-

tunk (347).

Legjellegzelescbb a

templom elejéhez (348) épitell

torony; van azonliaii. hogy

a torony a fodél elejébl emel-

kedik ki (349). Ritkán áll a

torony a templomtiM kübiii

(351). A tcmpliiiMok kiilsejéii

nem hitiiiik iii'|ii('s. magyaros

vonást, semmi törekvést dí-

szítésre. A falusi házak orom-

zatán virágliokréták ékesked-

nek, de a lemplf)mokon ilyes-

minek hely nem jiil. ami

Mn.

m m m'

A BALAT()M<0\;;SI)1 lil:hOMMAIUS TIl.MPl.oM. I3.1II

24*
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G>i<jé'

GIGE. (335)

iiGigc szép templommal és toronyórávab

szintén a sclMihen épílkczo jozsiiita liefolyás eredménye. Kmvesek párkányai, bevafifásai

adják a duiiánlnli liicatépítkezést'i falusi fíMnplomuk díszeit. Itt-ott a sártfára vagy szürkéi(>

mázolt templom párkányait s híirdáit íeliérre meszelik, úgy, hogy az ilyen templom tarka-

ságával tnik l'el (3,52— 353). Leglolili l('in|iloiiion ott az óra helye is, az óra megkészítésére

azonban már nem jutott ])énz.

Somogy vármegye régi monograliája mindössze ezt írja egy községrl: «Gige szép

templommal, toronyórával)) (335). A torony-
—

' óra tehát a község legnagyoljb nevezetessége.

A monográfia a négyszáz község közül csak

ebben az egyben emlékezik meg toronyóráról,

ami tehát nagy nevezetesség lehetett akkori-

ban !

Gazdag, változatos, viharos múltja van

itt a hitéletnek. Szent István Veszprémben,

Székesfehérváron püspökségeket alapítóit. Ezt

annyira megersítette. hogy megsértire

((nyolcezer font aranyat, a nicaciai zsinaton

jelen volt 318 atyának átkát és a pokolnak

A ZSIUl TliMl'LOM UJ lOliNVA. i3;i(il BAI.ATO.NBEBEiNYBOL. (337)
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öríik líizt'l)) >/,llil;i lMIMlrli'"-iil. I'lll Tiiili'llc. Imux liill|(lrli lí/

l'ahi (''|iíIm'ii lrin|il(iiiiiil ('s .-idjuii ennek ki'l lelkei, kél szoliía-

es;iláiliil. liiN.il, kMnc.iliPX :il. iial olu'iil, kél lelienol é>i linnnini'

ki^elili JKUinul. I';]i|ien Soniof^ylmn és Ziilálüin Mnrni \(]|l

a pap, ln)f{'^ az új /áííiáln piispoUséíílic is innen s/íMc/leU.

A kereszt ényséii' Dunául i'ilról tei'jedl el az (iis/.ái;lian. Aili-

lé)lafí Zalaxáiiill \iill a leijels iviaíj^yar leni|iliini. ahol S/enI

Isi váll apálsáiii^al kivánla a ninveliklésl lei'jeszleiii. A pécsi,

lilianyi és \eszpréiiii alleni[)loni()k niéí;- most is épek i'ésíi

eredelisétíiiUlx'n.

nnnáiiiril leiinai;yol)|) része kalolikns. EzI nnilalja a

sok útszéli fakereszt (oGH—liG4). A f^azdaifahh poli;ár vágya-

kozásának netováMija. lioi^y szép kkeresztet, állíthasson

háza eléhe (3G5), a ilíiiontra. «Islen dicsöségérev). mint a

keresztek l'iilirala mondja, de a niaü;a nevét se szokta lel'eledni

a jó Isten nexi' niellul. Vízfolyások partján ott álliloi;ál

IVeponndii szent János képe, templomok táján az

állatvéd, népszer szent Vendel, a házak orom-

falában kis bemélyedésben a tzveszedelem ellen

védelmez Flórián. Esjy-eiíy polgár 300—1000 koro-

nát is ad a o.k-cnilJky>-rc, bár megállapíthatjuk,

hogy a falu népe a templomok környékét nem
valami nagy szeretettel gondozza. Kevés helyen lát-

juk a templom bekerítését, a templomtér befásitását,

virágokkal ékesítését.

Ahol nincs plébáina, olt azt mondják, hogy a

Azomóséd farához tartoznak. Oda járnak át misérc

K

A MA.I.MASKEHI KAIOLII
TKMPLOM. (.?38l

.\ UAJMASKER! REFORMÁTUS TEMPLOM.
(330)

O U H '^ Si

A CSKÖr.VI REFORMÁTUS TEMPLOM. (340) A KLTHI.I.YI KATOl.rKUS TEMPLOM. (3-11)
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KÖMEZ KVÁGÓEÖRS ALATT.

Ahol templom nincs, olt lei;;ilá])l) is van haranglálj e^y-kél liaraiiíjyal (366, 370). Hajnal-

ban, délben, este mégis szól a harang imára s itt is kíséri harangszó az elhnnytat

utolsó útján.

E haranglái)ak igen jó építési érzéssel szerkeszteti régi alkotás(jk, s érdekesen

egészítik ki a tenijilomlalan falu utcáját (366). A haranglábnak három típusa van. Az egyik

magában álló gerenda, i-ajta gahnnbházszer kasl)an a harang (a 373. képen a har-

madik). A másik típuson több Iái) tartja a nagyobb harangot (366), s ezeket a láliakat

gerendák támasztják meg. A harmadik típus kis félszerféle (368). Ennek tetején kis

toronyban a harang. A fészerben tai'tják a Szent Mihály lovát és a tzl'eeskendot. A falu

szégyenkezik a harangláb miatt, s becsvágyuk az, hogy a faharangláb helyett legalábl) kü-

harangláhal építhessenek, ami olyan, mint a torony, csak templom nincs hozzá (372 és

374). Messzirl mégis úgy látszik, mintha templom is volna a falul)an.

Noha az Árpád-házi királyok alatt jóformán egész Dunántúl az egyház kezében

volt, a nagy tciiipl k nriii állottak itt valami sren. A teljes épségükben meglév híres

veszprémi templomot tjizella királyné építtette, a tihanyi templomban i>edig állítólag Endre

liirály nyugszik. A templomok hosszúsága és szélessége mégis alig néhány lépés ; akkoriban

persze kicsiny volt a népesség száma, elegend volt a kicsiny temphjm is.

Az srégi egyházi életre Tihany-

nak sziklába vájt temploma jól rá-

mutat. A hazánkban páratlanul

álló si templomot Sági János-

nak A Balaton Írásban és Kép-

ben cím könyve így ismerteti :

«Tihany félszigetének Balaton-

füredre néz oldalán nagy fekete

nyílások ásítanak. Ezek a Barát-

iÜ

Ilii
1 mnnilf

V- rL'^3^4^3^

.IK.MiSDlASl SZEIST ILONA K.VPOLNA. 134.31

( L^abb cpitcs.

)

.\Z LCSERl TKiMPLOMIiOM A BAL.VTON-
PARTON. 1344)



PALOZNAK. (345)

lukü.ick. A liPíiven ininlofíy ölvcii mélcii Ucll fölfelé mászni, Ikiíjv :i h.iilniinoklio/. jus-

sunk; cserjék, iiidnk ;'illják minduutiilnu utunkat. A liarlanííok fek\ése iiajjvon kies. .Napon-

kint az els napsugár viláííitja, küriiloltük csönd, nyugalom honol, alalluk a Balaton

ragyogó, hullámzó tengervize. Partjain zöldelo hegyek, apró falvakkal. Icliérid házikókkal.

Meséhe ill kép. Az üregek három csoportot alkotnak. Mesterségesen vájták, s remeték

laktak itt valamikor. Már régi okiratok Urii^kó, Üre-ikc. Uni-kc lUMcn endílik a har-

2. *;2 '-'

A KF.SZTHKLYI RÉGI OÓTIKUS Ti:MPLO.MNAK
A Xrt-AS Í.VKKBK.M ÉPÍTKTT Ól TOHNYA. CUC)

A DALA ION KriUiSZTURI KAIOI.IKUS TILMPLO.M. CUTI

Ilidül ii'fíi rcslnirnyck.)



A VASHEGYI MÁRIA- KÁPOLNA. (3481

(Balaton-pnrt. Melk-tte s/cnt Vendel szobrn.)

A KENESKI KATOLIKUS
TEMPLOM. i;í49)

A SARPILISI REFORMÁTUS TEMPLOM
(S.VRKÖZI. (S.'iü)

lang()k;il. r270-l)úl iMiicnink (ikiriifol, niclyrl az Unizkói liáz jKTJele : Sahiinon írt alá.

A Pialalnji fiivik írója már 1848-l)an kikeli azok ellen, akik kélelkedick. niiiitlin a

liarlaiiíJok rcincli'k ájlatoskodási helye leltek volna ! Eotvíis Károly i.* azt íi'ja UlazáJ a

Balaton kerül cíiiiü munkájában, hogy az a lyuk se nem barlantf, se nem remete fészke:

vasas véíi Ijotjával valami nyájörz íiu ásta-vésle. Eötvös Károly téved, nem sziklalyid<

van ott, haaem valóságos barlangok, két kisebb kápolnával; az egyik barlang' kilenc méter

hosszú, nyolc méter széles és két méter magas. Kétségtelen, hogy ezek a barlangok ima-

helyek \oltak. Látjuk a ksziklából kivájt régi oltárokat, jiadokal ; az oltár mellett a

lalliian szaliályos alakú, boltíves kis tülke van, amiben a misézés eszközei voltak. Egyik

barlangból alagút vezet el. A !)arlangok egyes helyiségeit rakott fal választotta el, melynek

részei most is megvannak.

»

Ilyen volt az els magyar

templom. A régi királyok tem|)-

loniaiból nem maradhatott ránk

ép emlék; a késbb épíjlt iia-

gyobl) temj)Iomokat a turcjk

feldúlta, kirabolta, istálhuiak át-

alakította. A reformáció is sok

templomot elfoglalt a katoliku-

soktól. A szenteket, faragásokat,

festett dolgokat kisz(')rla, az

egész templomot juu'itán egy-

szerséggel, fehérre meszelte, a

szenteket ábrázoló freskókkal

együtt. Egyébként is : a fenn-

maradt freskókon sem fedez-

tünk fel magyaros dolgokat.

Dunántúl is hódított a refor-

máció. Innen van, hogy sok

'iíiíSÍ A*-^."-

AZ OSZTOPÁNI REFORMÁTUS TEMPLOM. (351)
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BALAT(INSZE\TGYORl".y. i:i.i2l A SZIKLAI KATOLIKUS TEMPLOM. (353)

>-t

A SZEPEZIM TEMPLOM. i:i,J4i

A TÍ>BIÍKKOPPÁ\YI KATOLIKUS TIC.MPLOM. iXiítl A MOCSOlAdI IlEI'. TEMPLOM lOUNYA. (35G)

Mulonyay DeZHÜ : A rnagijar fit';' mmiizctc. IV.
25
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SUMEií; KISFALUDY SA.NUOR SZOBKA, A BARÁTOK KLASTHOMA ES TICMPLOMA. I3.)7l

k(Jzsc''L;l)('n ki'l lciii|il()iii tornya rchéilik ciívniás kozulí'-licii. külniniscii .1 Üalaloii zalai oldalá-

nak apró i'aluibaa tnik oz l'öl. Szepe'dcii alit; van néliány száz lélek, de három tf'iii|iloinl)aii

imádják az egy igaz Istent, viszoiil kr>zmü\i'löili''siiid\ difsöségéro három annál i'oz/aiilahh,

do legalább folekozeti iskolában pallérozzák a kis magyarokat.

A két templom legrellniiolib Ivovág(')öi-s()n. ahol közvetetten egymás melleit \annak.

.V magyar templomi díszítések szegénységét .1 templomok viharos törtenete is okozhatta.

Ennek igazolására szólaltassnk meg a kö\ ági')oi-si lemjilomnak Sági .lános említett köny-

vében lalálhatc') leírását. Ez a tiibbi templomnak s \éliik a templomi népmvészei sivár

sorsára is világot vet.

«Küvágó-E(")rs()n a törökök ntán sok Ijajt okozoll a hitiijilás is; Lnthernek lelkes

követje, So(')S Mihály került e vidékre. Beszélt a pá|)a világi hatalma ellen. Meg hogy hát

miért imádják lalinid a magyarok istenéi I?... Minek esi')kolja meg egyik ember a másik

lábát I Micsoda M-ilázító Tetzel i)arátnak üzérkedése a ln'iesúkkal, slb. s||i. A nép hallgatta

az j tanokat. Gondolkodé)ba esett . . . Egyszerre c'-ak az egész l'aln kijelentette, hogy

ök Ijizony luth(M-ánusak lesznek, mert So<is nraninak igaza van I A lemplom kei-esztjéért

l'elkíddtek i'gy <'mbert, aki

nem szédül könnyen. Az a ke-

reszt ludyébe Magyaror-szág

eimei'él tzte s erre a esilla-

got. Még ez nem \oll elég.

Kövágó-K(')rsnek eddig Bf)l—

dogasszony-Eors \oll a neve.

EzI a katolikus szinezel jel-

zt ell(H<dlék s a kozséyel K-
vági')-Eorsnek kiáltoll:d< ki.

Az álléil lii\('k aziilán a

templomot lulhei'ánns lem|)-

lomnak nyilvánitollák I Ki-

hordták belle a gyé)ntató-

székel, mert k bizony nem
gyónnak senki fia ITdébel Ki-

hordották a szentek képeit s

eltá\()lították a díszeket. Min-

den így maradt volna, ha be

A KUSTÁ>yszEGi REFORMÁTUS TEMPLOM. i3öS) iieni kiiNelkezik MZ cllenrelr-
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iiij'icii'i. Siii'is Mili:'il\ iii.iiii iihin crkívlck, ;i iiciiirr^- :ihi|illij|l jr/>iiil ;i- rend l.iL:j:ii. I\l\;il(')

lllíi\clls('i;tí('l ('S kti/iiimiih'isiis iíí;\<'ss(''í;í;('I Irriliid ni kiv.ilcl Irk n/. erei licki'kri . mini nlHiiiMiii

lliil ükei iicvc/.lrk. Tcrjcs/lcl It'k Pii/iminx l'í'-lcr addit;- nirt; |nir;illiui sz(''|i niaií\,ir M\cl\i-ti

I'. I'

TIHANY i:r)9)

A 1I11\,NY1 KISlilllOVAI, HI\JAK A VÍSZ.H ANtiOT. IIIIKII

.lobbkézí'clöl a viszhaniíot mcgrontíi vüla.

nictfíii vitalko/i'isail,, kói-lclóscil,. \ katolikus Irn'lk sz(''|) szavakkal iparkodtak nu'i>;-

ma^yarázni, niit-rl kell a szcntsr-^cs alva xiiásii lialalma s niiórt ••si'ikolják mct^' ök is az ö

l;'il)i'il,. Azt is ni(!f^'niafíyarázt;ik, lio^y a latin nyelv lanács()sai)li az i'tiyliázi szeri állások

efíjséfíe ér<lekélieri. Metí nlójil) \('u;vc a ríillieijvÓMás sem rettenetes (loloi;-. Mily szép az, ha

25*
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A VESZPnÉMI RKFOIiMATl'S Tf.MPLOM. I3lill

liinissóíiínikiicU lii(liilíil)Mii cinhci-UirsMiiik : ;i/ isten s7,oli>ái clutt im'í;;il;'i7,/,iik ni;iL;iiiikiil.

Széniek |>o(liii' kcllciH'k, hisz ;i nenizeli ln'isíiknek is szolirol i'illil;ni;ik. Hál mért iie .'illílliat-

n.'in.-ik ;iz eyxliáz \ éi'l.-iniii sz:'mii;'ii'h ? . . . Ezt iniiiil (>ly:iii szépen. (>l\;in nieir<íyüzen nioii-

(lolt/ik el, liiii^A M Biiialon \ idékének Jániiioi-

népe iijia líondolkozéilia cselt. Hazánklian

a Irón is Iciadta a jelszol a pr'oloslánsok ül-

(l()zésére. A léiílífclés, a rábeszélés, a inegf-

í>vöz(lés, az ijesztgetés, a különféle érdekek

haiiííozlalása xéijre eredménnyel járt. A kiiz-

séíi' lakossái^áiiak ininlejtfv i'ele \isszntért a

katolikns eyvliáz kebelélx'. Most következett

el aztán a liölvkenö. Nem volt templomuk.

'l''olsz(')litollák ieliál a protestánsokai, liogy

tüstént takarodjanak ki a templomból, mert

az omúsíy is a katolikusokat illette. A vissza-

tértek szerették \<ilna újia feltzni a ledobott

keresztet, visszavinni a gyíintató-széket, meg
a szentek szol)i'ait. Csakhogy a protestánsok

odaálltak ám a templomajtóba s visszalök-

döstek a katolikusokat. Végre is összeveszlek.

Elkerültek a dorongok, a bicskák, a kis-

fej szék.

A katolikns hívek végre is ))elátták,

hogy temploinukat vissza nem vehetik. De hál

minek is eivakodjaiiak ök azzal az eretnek-

népséggel? Hiszen van itt elég kö, Kvágó-
Eörsön! Összeadták a szükséges pénzt, tömö-

rültek a munkára, új templomot építettek, de

nem ám a kíizség másik részére. Dehogy !

Oda építették közvetetlenid a luteránus temp-

lom elé húsz lépésre a nagyobb templomot . .

.

.V templom olt van még most is. Megveten

fordít hátat lestvérén(>k» (^42).

Ki tudja, mennyi szép magyaros dolog

pusztult el iííy a tem[)lomokban ?

A templom egyéliként is sokszor volt

liaieok színtele. Erre mutatnak a körfalak,

amilyeneket sok templomnál látunk. Kitim

példa a 378. és 389. kép. Sok helyt e korfaiak

lerombolódtak, de alapjuk, különösen nagy

szárazság idején, kirajzolódik.

A betelepített szentbenedek-rendi, ziiri,

premontrei, dominikánus, kartauzi, jezsuita

s ferenc-rendi barátok idegenajkúak voltak.

Még sok püspök se igen tudott magyarul.

Ilven körülmények között szó sem lehet arról,

hogy a papság a templomokban magyar jelleg építészetet, díszítést fejlesztett volna.

A Balaton környékének Egyházai és Várai cím nagy munka részletesen leírja a temp-

lomokat. A többek között ezt mondja: «A somogyi szent Egyed apátságot egyenesen a

franciaországi floriavölgyi Saint-Gilles apátságból telepítették be. A két apátság századokon

át közeli viszonyban é\Í egymással, még az apátok s egy ideig részben még a szerzetesek

A BEDEGl KATOLIKCS TEMPLOM (TOLNAI, liilö)

ÚTSZÉLI KERESZT (GÖCSEJ). (363)
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is, Saint-Cillcslxil kc-

nillclv ,1 S(iiii()j;yi iiio-

iKisliiili.i. A szerzclo-

sck lrli;il iilillil ("Ict-

liii'il. iiniiil l,ik;is ('S

li'iii|iliini (l(ili;:il)Mii úi>-y

r'i'iiilf/kcdick !)(', mint

kiint S,iint-(;iil('sl)cri.

A li'l-tlH'^/i'ti'S l''S/j;'ir;is

lio/./ii iitíyaiiis niatíii-

vak liotjv amit oltiioii

láttak ós tapasztallak,

annak mi'nhonosilásá-

ról SonKiyvban isijdn-

(loskoflfak. Midn Ma-
gyarorszáííon foniplo-

inol ós monostort akar-

tak iMuelni, ezeket csak

iiyy és olyan sliliislian

építhették mvu;. mint

alidiiy Iraiicia ottho-

niikhan az ö egyházak
és monostoruk épült.»

Ez a kis idézet

megmagyarázza, hogy
a számbaveliet(i helve-

ken miért látunk fran-

cia, olasz és román,
csúcsíves, átmeneti,

Itarokkslíhisú templo-

mokat, oltárokat, ma-
gyar- népmvészet nél-

kül. Az eredeti alkotá-

sokat is inkább csak el-

rontották javítás köz-

ben a kontár falusi

kmvesek és más
meslerend)erek.

Az említett vaskos

koii\ V igen sok temj)-

lomol ír le. .Megtud-

juk, hogy hol milyen

csúoív. kereszt liollo-

zat, Cíjzettás záiókö,

konzol, kajtózár, aj)-

sis, i)ortalé, pillér volt.

Itt-ott falfestésrl is

utszí:li kiíreszti:k Göcsejbl. 1.334)

V;irliotn .nliitt és Döbréle .alatt.

VONYVIICRÓL IBALATO.N-PART). (.iCí)

megemlékezik. Magyaros alkotást azonban nem talált, vagy
ugyan egyáltalában keresett ételét.

r.snpáii a szölfíirtöt ábrázol kdíszítések akarnak talá
ui'iiii h<'l.\i Noiiatkozásnak látszani.

talau uriii

1 e szllé

is ismert föl. ha

iiiiel vidékeken
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7SELIC-SZE.NTPAL UTCA.IAN A II AnANiiL.VU. i:il)(i)

A l('iii|)li)?ii()Ul)aii ni'|iinv(''S7.(»ti alkohisokal a liimzésok kíizött találunk lívcii s a

tpiiipliiinniliák k(i/.iill niiiKlcinitl. III n falu himzmíivi'szclc. A loányok, asszonyok foti'ailaloiii-

]i(')l. \auy incil a |ili''l);'uinsiiak kcilvcskodiii akaiiiak. (ilJMrlcrílól. úrasztalto'ítöt s más cifv-

iiázi kriidriki'l ^ rniial liínirziii'k. A zászk'ikal hinizrll szalaií'okkal ékpsítik.

A l('ni|ili>ini iVíJszcich'si'k. a i^i'lyhck, ostyalarlók. líinijénczk k(")Z(')tt sok a magryar ötvös-

nuiiika. A iiiisriiKindi'j rniiák liíiiizcsc záidainiinka \a!^\ i|iari kt'szités. de azért sok a ma-

gyar niotivum.

A IcíJ'úialili l\ni'iiaii l(ii-l(''iil idalakílásdk sem Imzlak lnlili iiiai^yar Icvcíít a templo-

inoklia. Jó |)élda itic .i krs/.lli(dyi I(mu|i1oiii rcslaiirálása. Az 1386-l)an épült templom a

liiitstiliis cfj-yik sikcndli'liW alUolása. I5(díU meszellek, de a meszelés megpiszkult. A lemp-

1(1111 lielseje \i2,ci\ ('liékes m)1I. JNai^y koi'inliisi oszlopok kozíill a i'ét;i oltár, térdepl natfv.

feliéi' aiiiíyalokkal, kélfeliil magas alapzaton jirc'ilélák szobrai: a templomiján sorfalat

állottak a eéliek zászl<'ii, a eéhek ielvényeixcl. amilieii már határozottan magyar vonat-

kozás volt. HátráM), a padok elüli húesii jáni zászli'ik. népies hímzés szalagokkal. Elhatá-

rozták. Iioiiv a li'mplomol liid'esletik. restaiu'álják . . . A régi oltárokat, az oszlo|)okat,

a szobrokat számzlek s liiiillian faragott oltárokat,

/u'/í/o//.>///ccr;-s/entekel. kaKáriákat hozattak. A eéh-

záü'.liik nem illellek \()liia a modern lemplomha. azok-

S*f

HOSZUl'ALU. i:ili7

Zala.

GÖCSE.II HARANGLÁB. (3GS1

AI.ilUi tartják a szfiit Mihá!\' Io\ál és a lüzfecskendöU
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CSDNKAHKIiYHAT i;(JtSl;JBEN . 'lilíli

A kovácsul ühcly. — A káhinistn haraní^láb ifolynn \ci-f;ány;i rornu'íjú"). — A tiU-

IV-cskciuiö féls/crc, — A kaloíikus liaranf^lab.

iiak iiKír lirly <ill iiciii

jiiliill. A li:il,is/.(ik ccli

y.ászl(')j;\ i\ lrin|il(Miilii'il

;i Ncm/.cl i MM/.cuMilia Ivc-

nill. I'lrdi'ki'-- < /Mszliiii

liiii;\ ciincrchcii a hu-

Ui.iZ í! liítlítlciic/i hcdcii-

Jlü/C>/lü/l AZilfC/ll/CZ Zü

íi liülül. Kri^/ld-- iiniiik

s 11/ Mjiiisldlok IiíiImIiiiiI

Ii("kI()IiIi;iÍ<i1i;ui íiliirk. Az

Ofí'viklick kc/i'licn ini'iilo-

liálú: ,1 AZük \;iM. Kél

;i|)n>l(>l jKMÜt;' bahllolli liá-

k'iUaii larlja a kilii'izi)ll lialakal : a |iacl(jn a iiNciicsdiasi li('L;\i'k lálszanak. A zászlói az

F.liiccz iicMi I(''l;Í kr--/llicl\i i--alail \ ak-iiii('l\ ik sai'ja Icslcl le. Mai;\ar Irlkc íuv állilolla

a M('ii\ állí'il a lialaloii s/clid \ i/.ric ('s k(''k (''lihollja ahi.

A/ íi jaMikíiii lrni|ikiiiii('sl;uirációk ii;v iloli.'ilják ki iiit'ii nzl a nioglévö kevés magyaros

hiiliiiil is, li()g\ a/.iitáii a liiratl)a késziiil tiroli tcmploiiiportéka terjedjen ott a maíívar

teii)|doiiiokl)aii. azt liissziik: a niagvarok istenének iiein \aiaini nagy (irömére.

Már-niái- elkedvelleiiedlíink. liogy kíiteliinklieii nem ludnnk a (hinánlúli tem[)lomolv

iié|)mvószet.éljl semmit leim nlatn i : végre a Som:ig\i)aii lé\() szennai és kadarkiili temp-

lomok fényképeivel és leírásával örvendeztetett meg lienníinket Mibalik Gyula (381— 386).

E kéjiek a dunántúli magyar tem|)l(iniok"né|)ies mvészetének nyomait mutatják.

.4 óa.eiinai refonnd1w> leiiiploiii helscjéhen a karzat, a padok eleje, a lelkész padja

leslell lekeszekkel vannak díszítve. Ez az egész helsü díszítés — a nép száján él hagyo-

mány szerint — már restanráei(). Milyen volt a templom eredetileg s Ijelsejének díszítése

teljesen megl'elelt-e a mainak, azt bajos eldönteni. Valószín azonl)an, hogy vagy a

IIAIIANGLÁI! FONYÓDON. CiTIPI ÓJ KÁPOLNA A FO.N'YÓDI HEr.Y TIITIMÉN. (371)
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rcsliiinaldiíjk iiciii rntfiis/Uodliik s/.nrosim ;i réi;i díszí-

tési roi-niáUlio/.. vagy a ri^'i^i (lis/,il('sl)(')l is lueg-inaracll

(>o-y i's más.

A ivai'zal aialli iiiciiiiyczcl rrivcszciii iiiivanis iilyaii-

forma — baroivkszci — a iliszités. iiiiiil aniilvcii a

kr'|i('inkoii heiiiiilaloti, de ma niái' Iclxiiilolt kadar-

^^ kuli l('iii])l(iiii díszítése. A karzal aLilli mennyezet

deszkázata koiiiadtal)!), mint a kai/al liondokzatáé

s ít;v val(')szín, liosjy kidönhíizn idszakin')! száriiiaz(')

testessel van dolíiunk. A tem[)lomnak ma már egy-

szín mennyezete ei'edetile<í szintén l'eslcít rekcszekl)l
A PALOZNAKI RHKORMÁTUS HARANGLÁB. ii ii 1 "l i 1 • 11 U' l-i ii i

i.j_,j
alloll. melyeket azonban reifeiiben ellavolilottak, mert

teljesen elkorhadlak. A templom mennyezetének középs
legnagyobb rekesze még ma is megvan a templom elcsarnokáiian. Téglalapalakú mez.
körül fából faragott és festeti, teljesen barokk jelleg dísszel.

GÖCSl;.n HARANGLÁBAK. (3i:i)

A. Magyar Nem/eti Múzeum Népiajzi Oszláiyának Értesitíije után.
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X IIÉVÍZSZKNTAMJHÁSI KÖ-H VRANr.LÁB.

1:1711

A iiiozöbi'ii a k(")vclko/n fclirá.s:

«Ez a szent ház
épült, a Iclsi'ifcs Ilii<

.Idscf tüászár és a|i(istoli

kir.'ilyiiiili kcfíyos ctigo-

ilel liléil 1. Naiíyiiii'smi

Iloilzi-ií lislciliá/.y

Miklós Ucifvcliiics urunk
K nioslaninak helyét nieghvilelte
Ke/.(liíilöll III. b. t. Paloiiay Islván
Predikátorsásíálian és ni. b. Kenései
.lános üregliii'í'isáiíálian, Zóka .lános knrát —
Klvéi;e/.teti'(t Tisz : Kováts I'Crencz

I'i-ed'ikál : ÖiCL'-hin'. Hed .Mihály

Oskola: .Mr : Nagy Mihály: Hskiillek
.(akah Lrinc: Bed .Márton.

Zóka Sámuel : Fiitáls .lános.

Deák Miklós : Tcdt Terencz kurátorok
Zóka .h'izsef: Hedii Imre: Deák István
Zók.i György : .lónás Gergely
Or Zóka .lanos : Gyri Ger kis liir('i

MDC.C.LXXXViieii,,

A kaiv.al láhlájáii is van niét;' felírás. Eiíyik így sz(')l:

"iNagy Pál Balao Nagy Vati János
asztalos inesler
ember ez úr házát el-

készítele 1787 >k eszten-
dben.')

.\. niasik :

(iBotor István Kováts
hségessen munkálódot
Deák Mihály Kis Biró.»

Ezek az egyedüli adatok, amelyekbl a templom

korára következtethetünk. A karzaton lev felírások

bizonyosan a niestei'eniberek nevét rzik, s a karzat

és padok elkészülte után azonnal odakerülhettek,

míg a templom mennyezetének rekesze valószínleg a

templom teljes befejezésekor jutoll oda a községi

notabilitások nevével.*

A festett táblákon világosan látszik a liel'olyás,

melyet újabban a renaissanceiiak lulajdonílanak.

Szimmetrikus rserépböl, szivalakbéil kinovo xirág elágazó indákkal. A tulipán s a gránát-

alma szerepel itt-ott geoiiictriai dísszel. A karzat alsó, fürészelt dísz deszkafrizét kísér
festett tulijiános és csigaxonalas dísz enilékezlel a gótikára is. A madaras díszítés mint a

festett táblák egyikén látható, két helyen foidul el. esaknem azonos elrendezésben. Jel-

képes jelentsége lehetett egy pad elejére l'eslclt, de már nagyon megkopott templom-
toronynak, valamint o'j;\ sellnek. mely \ali>színli'g a csábító gonoszságot jelképezi. Mind-
két táblát annyira elkoptatták a táiuaszkoih'i liÍMik. hogy tiszta képet tcjbbé nem ad-

hatunk róluk.

Az egyes mezket szegélyez deszkák lapjai mind kékek, miként a hdkészi padon

látható ; a festett mezk alapja \alaiiiikor fehér leheteti. A kaival kis oszlopocskái

(árkád) fehér és pirosak, a kék al;i]is/iii lucllcll a ko/benes deszkák kékjei piros és fehér

pötyögetett festés tarkítja.

BALATONEDERICS. TEMPLOM, ISKOLA,
TZOLTÓ-SZERTÁR. (375)

* A Zóka névrl érdekes tudni azi, hogy — Somogymej<ye levéltárának egyik ismerje szerint —
a régi Zácti névnek megváltozott (vagy eredeti?) rorinája. Ugyanis Szenna letl volna a Zách (Zóka) nem-
zetség si fészke, s innen a sok Zóka név ma is a laliilian.

Miiloníjfuj Dezs : .1 ínnfji/ar nép rnüvéHzcte. IV. 26



ARACS (BALATONPARTl. (376)

-i^^^^^SílS^^

NOVA (GOCSE.I). (377)

AZ ALSÓÖnSI ni-FORMÁTUS TEMPLOM KFALLAL BEKERÍTVE. l37S)

ZSELICSZENTPÁL HATÁRÁBÓL. (379)
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l']|'(li'k('S M s/,i'iszrU rulull ,il|c> kdlniiM i>~. iiirK IVilili n'^/.ri I irii r,j|)i'il kc'-^/.ull ; Ir^lcll

.li-zcl (383).

II;i>(imI(i. (le --iikkMl v/clili kul-oliii voll a kudu/'kl'l/i (38G) lcill|)lniiÉ >/.<i>/.r\\i- IViloll.

K/.cn iiH'i;' ci^y IViliiil l:ir.iuiill

pilikíitl lii;i(l,'ir is \nll. ;imi-

iK'k sziiiilxdikiis jclciili'sc

i-iiicrcli"-.

A kndnrkúfi t('iii|i!oiu

(384 -386) szintén a WIII.

százév vcífiMi kapla (liszitt'sc'l.

nc'liány ('-ve lu ml (illák k', - a

Ix'niutalull IVmix ké|K'k a Iclion-

tiis elölt készültek. A ni('ny<'-

zelen, - melyen viláiínsaii lát-

szik, hoijv esívik fele újítás, - -

olyan niolivnniok szerepelnek,

amilyeneket a szennai lein]i!i)ni

karzatalatti mennyezetén Iá

Ilink. Oi-namentikája azonliaii

sokkal síazdayahl). A kadai-

kútihoz hasonló dísz leiii|i-

iomol bontottak le s éi)ítet-

tek iijra Hedrabelyen és

Kiiía.tcií is, néhány évvel

ezeltt.

Figyelemreméltó, h( lyy

az itt-ott még látható s a mull

század közepe tájáról szár-

mazó hilipántos ládák diszí-

téso e- régi tcmploniíestés

(különösen Szenna) egyenes

leszái'mazottjának tekinthet.

A luli|iánok nem szerepelnek

oly síiríien s helyüket rózsa

i'oglalja el. de az elrendezés,

színezés st egyes bútoron

a kék alapszín — erre az

eredetre mntalnak \ issza.

1 íibb mint liizonvos. liogv

mixlosabl) |)arasztoknál a

.\\ 111. -zázadban s késöbli

is a liiilorzalnak a szennai

lemplondioz liasonli) díszilí'sc

Icliclell.

l ü\ Iái szik. a n^fíirmá-

lus lenrploniokban jeliéi.' zi-te-

.sek voltak a leíil Ipeiciniezések

és díszítések. EzI az or-zái;' más lielvein isjálliali'i leni|ilom:ik szintén igazolják. (Munkánk

I. kötetében.)

íjöesejben írja éi'denu's munkatái'snid\. líoi'iiély (iyorgy. — két reTorniáhis templom

van, egyik Bcirahá.s.izcíjcn. a má<ik KiiAtihi.-izcgcii. A hai\ihü.\Azeíjibc járnak a szomszéd

2ü*

A TIH.\NYI TEMPLOM MÁRIA OLTAKKÉl'H. UfiOi

A vidék iKiszloi-faiagóinak sok mintával szolgált.
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kcroscszcííick, íiorAtszotíick, gyrfl-

>zi'í(ii'k, pálíiszeyick, iiiilejegyház-

szcgick, kislengyeliek és paisszegiek;

.1 kii.)lcÍJ>.i2egihe júrnnk ;i szomszéd

linrnszaszcgick, vargaszcgiek, néniet-

lalusiak és csonkahcgyhátiak. Mind-

két toniploniriak s mind a tizen-

három község lof'orniálus híveinek

M Bai'aljásszogcn lakó Dcrzse Dániel

a ]iapjiik. Ezek dédelgetik közösen

a két templomot s ezekkel veszdik

egymaga az öreg Derzse Dániel lelki

és anyagi dolgok ügyében.

A reformátusok itt a reformáció

idejétl vannak, tehát a XVI. száz-

tól. De azóta szakadatlanul fogy-

nak. Az els nagy csapás érte ket
mindjárt Pázmány idejében a vissza-

hatással. Azután jöttek az egyenes

üldözések, a híres gályarabság idejé-

lien. A kápolnát lerombolták, a

papra rágyújtották a házat, a kis

harangot elvitték, s azt azután Hor-

\átországból hozták vissza az inzur-

gensek a múlt százban. Eladták a

kereseszegieknek 60 forintért, ide

\ettek egy nagyobbat, s az akkori

nagyobb lett most a kisebb. De
itt a szemünk eltt is fogynak,

apadnak.

A liaraliásszegi templomot 1787-

1)011 fejezték be és szentelték föl.

Téglából épült, mert ezen a vidéken

Ivö nincs, de tégla sem volt ám.

Mát honnan és hogyan hozták a

léglát? Hiszen út sem volt régen,

itt az istenháta mögött 1 . . . Nem-
csak a kormányok, hatóságok, de

még talán az ég is elfelejtkezett

errl a helyrl s az idecseppent és

ideragadt magyarságról. Turgonyi

Lajos volt az els ember — mondja

a pap — aki 1880 körül országos

képvisel mivoltában felszólalt, hogy szükség van a göcseji népre, csináljanak ide megyei

utakat. S azóta van olyan, amilyen utunk a vállalkozók maradék jóindulatának fokozata

szerint . . . Hogy épült a templom ? Messzünnen hozattak, Olaszországból téglavetket s itt

készítették ez egy célra a nagy téglákat, melyek nem is akkorák, s nem is olyan alakúak,

mint a mostaniak. Azeltt — mint már említettük - fatemplom volt Barabásszegen is,

Kustánszegen is. Azaz, hogy Barabásszeg csak 48 óta neve e községnek ;
azeltt Becwölgye

volt. Becs Ilona hajlott korú hajadon, birtokot adott az egyháznak. Az övé volt ez a hajlat.

A becM'lgyi é.i kuótdiiózegi szent eklézsiák pecsétje is igazolja ezt a hi.stóriát.

A TIHANYI TEMPLOM SZÓSZÉKE. (387)

(Jellemz a vidék Icniplonininak barokk-elemeire s a pásztor-

faragásokon elébukkanó barokk-niotivumokra.)
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A l('iii|)liim ii(l\iir;i t^ycpcs, cijy-krl \'i\ liciiric s k'-cicl kcn't\c. ('.s;ik a kót, \v'^éu vai)

licjárii ctiv kis filai^iiriaszcni pitai' alall, s c/cki-l \\'\\\:\U ci/i/criiiui/nik. Oklalhcjáró nincfi.

líclol ra|ia(ll<)s a incmiyc/cl. Miii^y is larlj;! (iss/c a iiai;y sliikal iiiCákal s a szarufákat?

A iiiiMiiiyc/.cl k()/.i'|)óii kai'ika (lomlxpiiini piins, relief, /.old s/ínrc IVsInc, ki>/,\>i"tl rózsa-

alak. A mciuiyczet, tiiczcjc Ut'-kszín, a s/.('l<'ki'M kis cilVasái;-. A katótrán (•sillai;akik()k s

aranyozott szél faragások. Szenilicn kel kar: ci^yikri', liol a s/.c|> iiai;y oi-iídiia \aii, csak

Icgényok s gyorinokok, a másikra Kciiilirrck" is IVIjáriiak. Már\áiiysziiir(^ feslett két oszlo|)

és két fél(>szlo|) laiija a két kart. A kátéira elull ei;y kis <(fiszliaririiifiiiim» s az úrasztala, —
pár centiniétornyi apró láhakon et;y iiéiiyszuL'ii laalkul iiiáii\ az aszlal dncka, s ezen van

a kerek asztal, egyszer abrosszal

terítve, közepén az ezüstözíitt ovális

kercsztelótál s a kis keresztel

kanna leliorílva kis selyem terítvel.

A katétra alatt a zugolyba dobott

porleple nagy einkanna, kél kisebb

kanna s két kehely, cinbl, utóbbiak

aranyozottak. — az úrvacsora osz-

táshoz. Két egyházfi szokott lenni

állandóan a hívek kürid, ezek töltik

a bort a nagy kannából a kiseb-

bekbe, ezekbl a kelyheklje s adják

át a pa|iuak. Ezek az edények azon-

ban, amint látszik, csak voltak ilyen

használatban. Kitnen jellemzi ez

is a régebbi és mostani állapotokat.

Ezek immár ereklyék. Most már
más, sokkal kisebb edénybl oszto-

gatja a pap az úrvacsorát. A temp-

lomnak nagy belsejében kényelmes

padok vannak a hívek számára. A
föld téglával kirakva.

A kustánszegi részen látható

refoi'mátus templom gyepes domb-
oldalon, szilfákkal van körülvéve.

A templom udvara nincs bekerítve.

Fiatalabb, mint a barabásszegi,

i803-ban építették téglából : két

oldalán két-két al)lak, két végén egy-

egy ; fazsindellyel födve, a torony

pléhvel, tetején gomb és csillag,

valamint a barabásszegi tornyon is.

A templomnak két végén van itt is a bejái(i

Magas bolthajtásos ház. A falak kívü' ' '

'

nemcsak a

A SZhKSZÁnUI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJ VÁROS). (388)

a két cinleriumon ál ; oldalbejáró itt sincs,

bellii s a mennyezet is feliéri'e meszelve. Ili három
kar van, nemcsak a két végén, hanem szemben a katétrával is, ülpadokkal ellátva.

Ezekhez egyenes falépcsn járnak föl. A kart faoszlopok tai'tják s egy-egy virágkoszorú
lóg rajtuk. A szemben lev két kar közepén egy-egy forgatható óadmtarfó (mint
448 alatt), egyik gömbalakú, másik egyszer fekete tábla ; ezeken jehilik meg a lent ül
hívek számára, hogy hányadik zsoltárt, vagy melyik dicséretet kell énekelni. Most ez
van kiír\a : Ditóéret 76. verA.

\ |)ap egyenes falé|)csn megyén föl a katétrára, mely liamuszínre van mázolva, mint
a padok. A katétra tövében hever itt is a régi jobb idkbl két nagy rézkanna, úrvacsora

27*
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osztásra, de most ncni liasználják. Az úrasztala olyan éppen, mint a barabásszegi, piros

abrosszal terítve, rajta cseréplál s ebben kkorsó keresztel edénynek, selyem terí-

tvel beborítva. A kerek asztalnak négyszög lábán fiók van s ebben tartják az ezüst

kelyhet úrvacsora osztásra. A föld itt is ki van téglázva.

Ebben a templomban van a protestáns templomokban nem szokásos kéregetörúd

IS, mint a katolikus tí^nplomokban. A rúd végén karika, bojtos piros tarsoly, s egy

cseng. Ezt az egyházfi nyújtogatja a híveknek, hogy hullassanak belé az egyházi szük-

ségletre egy-egy fillért. Barabásszegrl ide jár Derzse Dániel minden második vasárnap

prédikálni.

Az istentisztelet vasárnap déleltt VíU óratájt van, harangozás után. Hétköznapokon

is reggel, s este szürkület táján, de csak könyörgéses istentisztelet, ez is csak téli

idben, nyáron, dologidón nincs. A protestánsoknál az a szokás, hogy a vasárnapi

nagy istentiszteletre 8—10 percig húzzák a nagyharangot, 4

—

1> percnyi pihen után meg-

húzzák a kisharangol ugyanannyi ideig s megint egy kis pihen után niind a kettt

aösszehúzzák)), ugyanannyi ideig. Erre meglelik a templom. Itt a göcseji reformátusoknál

y órakor már kondítanak egyet, vagyis a naggyal harangoznak, azután egy kerek óra

múlva cóöndiíenek egyet, vagyis a kisharanggal harangoznak s megint csak egy fél-

óra^múlva húzzák a gyült, s a kettt öóózütt húzzák.

Az emberek a padjokba menve kalapjokkal, vagy sapkájokkal elborítják arcukat s

mintegy húsz másodpercig állva maradnak. E magánimádkozás után ülve énekelnek rendesen

három verset (szakasz). Több helyen a beköszönt éneket még fennállva éneklik. A pap

a katétrában imát mond, utána a miatyánkot. Fölveszi a szentleckét a bibliából (testus-textu.s),

azt állva hallgatja végig a gyülekezet ; leülnek a prédikáció alatt. Ennek Amen-je után

megint felállnak, mert a miatyánk következik ismét s végül két-három mondatból az

utóima. Egy verset még elénekelnek s jönnek kifele.

A VÖRÖSBERÉNYI REFORMÁTUS TEMPLOM. (389)



A HÁZ ÉS AMI A HÁZBAN VAN.





TÁSKA (SOMOCY). (390)

S IíiIxmU clliclvczésc. ;i leiek liereiidezéí-e, a h;izak alakzatai, a konyha, a Imtorzat,

a gazdasátci cszkíizök leírása s a inimlezekhez iVizödö szókincs megmentése révén : össze-

hasonlításra alkalmas értékes anyag gylik össz<'. amiliöl a tíirtéiictíró,' a régész, a nép-

rajzíró, a nyels kutató igen sok kénlésre kap határozott leleletet, az eddigi föltevések

helyébe. így végre meg kellene tudnunk, Magyarország házai miként illeszkednek az

európai, a i-okoimemzetek háztípiissoiozatába. s niennyilien egyez ez az építkezés, külö-

nösen a mi szempoiiliiiikin'il, ennek <liszitése. ama teriiletekéivel, amelyekrl az smagya-
rok bevándorlását sejtik a kutatók.

A népies építkezésnek és a vele kapc-olalos kérdés<'kiiek nálunk fogyatékos még az

irodalma.

A magyaroi'szági népies házakia elször, — még ])edig igen széles körben, - az

ezredéves kiállításkor hívták fel a figyelmet. A kiállítás területén egy falusi utcát építettek,

melynek minden egyes háza más-más megye jellegzetesnek tartott építése volt. Néprajzi

falunak nevezték el ezt az utcát s érdekében a magjar né|)raiznak, a mester. Hermán
Ottó után egyik legjelesebb müvelje, Jankó János dr. buzgólkodott.

A házakat a kiállítási bizottság kérésére a megyék építtették föl és rendezték be

úgy, hogy i>tt az ország \alamennyi nemzetisége képviselve legven.

Történt pedig a háztípusok megállapítása úgy, hogy Jankó Jáncw beutazta a megyé-

ket, véle járt egy közigazgatási tisztvisel, a megyei államépítészeti hivatal mérnöke és a

megye kiküldöttje ; rajzoltak, fényképeztek, megállapították a terveket a kereskedelem-

ügyek miniszterének és a megyék jóváhagyásával ; .Jankó gyakran panaszkodott, hogy
nagyon kevés a népies építkezés irodalma. Az iparkaniaiák készíttettek ugyan fényképeket,

de ezek a típus megálla]iításái-a nem megbízhatók. Az oi-szág beutazására szánt id is

kevés volt. Csupán az elic kijelölt, eg\es úl\onaIakat járhatták be. A kutatásból egész

vidékek kimaradtak, így tehát a kiállítás házai csakis a bejárt útvonalak falvaira jellem-

zk. Jankó leírta a kiállítási falu tizenkét magyar, négy német, egy tót, {^'j,\ rutén, egy
bolgár, két szerb, egy vend, kél f)láb házat ; nem feledkezett meg a eigányputriról és a

cigánysátorról sem.

A magyarság legjobban tömörül a Dunántúl s ott a háiom legnagyobb vármegye :

Somogy, Zala, Veózprém. A kiállítási falu e három vármegyébl mutatott is be egy-

egy házat.
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Somogymeg-yólien a c.iökclyi házal találták logjellegzctesebbiiek (357). Számos
kópünk mutatja, hojíy oz a házforma — az utcára néz oromzat, kontyos zsupfödél, egy

vagy két ablak, elül ós oldalt faoszlopok, — más meí^yókbon is igen elterjedt.

Zalamegyc, — a külön kis csoportokban lakó nemzetiségektl eltekintve, — ezer

éven át érintetlenül magyar maradt. Ezt igazolják családnevei, dlnevei és különösen

Göcsejnek si beszédmódja. A néprajzi viszonyok egyszerek ; a tatárjárás nem nagy kárt

lett Zalában, holott Somogyban sokat pusztított a török.

Zalából a Göcsejben lev Zebeczkérl mulattak lie házat (392), s ezt, amennyire
szokásos építési mód Göcsejben, épp oly kevéssé találjuk a megyében egyebütt. A zebeczkei

ház inkább a somogyi típussal mutat sok hasonlatosságot, annyi eltéréssel, hogy a

bejárónál egy négyszögletes kis kamai'a egész külön épidet, a ház toldaléka. Ilyen kis

épület hozzátoldását másutt nem lelték a kutatók.

Jankó dr. azt tapasztalta, hogy a veszprémmegyei népies építkezés ersen pusztul s

a kisvárosi polgári építkezés lép helyébe, ami a

ház kisneineM típusát alkotja meg ; e megyébl
egy ászenfgáli házat mutattak be, melynek tet
elé nyúló orond'ala, nyerges födele, s hcngerded

alakú, oszlopos tornáca van. Jankó a házat német

formájúnak minsítette.

A kiállítási falu és irodalma az egész Dunán-

túlról csak ezt a három házat ismertette meg az

V-

S

A KIÁLLÍTÁSI FALU CSÖKÖLYI MAGYAR
HÁZA ISOMOGY). (3311

országgal.

1 gazdasági

liiilW
KIÁLLÍTÁSI FALU ZEBECKEI MAGYAR
HÁZA ZALAMEGYE, GÖCSEJt. (392)

A kiállítási falu legtöbb telkén

épületek külön állanak ; így van ez az úgynevezett

felnémet teleklípusnál is. Jankó dr. ezen az ala-

pon azt az elkedvetlenít állítást kockáztatta :

((Kétségtelen tehát, hogy hazánk egész átvizsgált

területén a teiekberendezés teljesen felnémet (frank)

'J típusún.

Jankó dr. azonban megállapította azt is, hog

Zalában és Vasban a lakóház és gazdasági épületek

derékszöges sarkos összeépítése az egész területen

típusosán lép fel. Ezt az összeépítést a magyar a

vendtl, a vend a stájer- és fels-ausztriai épít-

kezésbl vette át.

Jankó dr. szerint az Európában dívó népies

építkezésnek három falakja van. Els a felnémet (frank) ház, amit a németek közép-

európai sátoros típusnak neveznek. Ennek, mint mondtuk, fjellemvonása a mellék-

épületek különállása. Második a szászház : lakóház és valamennyi melléképület egy födél

alatt van. Harmadik az északi ház : egy szobával s ennek közepén a tzhely, a szoba elölt

nyitott vagy zárt elcsarnok.

Az északi telkeken ugyanazon családnak több ilyen háza áll, külön a hálószoba,

a konyha és az ebédl számára. Az északi háztípust árja eredetnek, a szászt kelta eredet-

nek mondja, a felnémetet a romanizált kelták és rh;etiaiaktól származtatja. Ez a típus

az egykori római provinciákon keletkezett, a német bevándorlók fejlesztették tovább s

Közép-Európában terjedt el. Jankó dr. szerint kétségtelen tehát, hogy a székelyház kivéte-

lével, valamennyi házunk alaprajza a tiszta felnémet alakot, még pedig a legsibb alakot

mutatja ; idézi a székelyház jeles kutatója, Huóaka Gyula ama föllevését, hogy a székely-

ház nem európai, hanem Ázsiából hozták seink s alakján és díszítésén a szasszanida-

perzsa mveltség nyomai vannak, de ezzel szemben Jankó dr. még a székelyházat is

felnémet alapúnak mondja! . . .
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l-.'iiii, iiió^^ a rotiiaiiizáll kclláUaI é.s a ilíjcliaiakal, is cU' ki'll láiicif^^áhii annak
kdiiiik liizoiiyílására, hotfy Mai^yarorszáf^on somini som rnaf^yarl! . . . A kuNrlkczök folyamán
majd lapaszlallial jiik, mily liainai- csndol iiiomlaiiak az ilyen I n(l(ii]i,in\iis IVil levéssel

gyárloU cliuélcU-k 1

Jankú (Ír-, az <'!4yik liázra IíÍm'IcíI, lesz ; azi, luoniija, lioijy az iisl(ik()s, ofomloriiái.-os

hi'izalak ma<>-yar roldíiiikiick nonicsak Icf^ró^Mhii, úr lciílí|>iis(isal)l> s Icjíiiiafíyaralil) for-

mája. Ili azonban már ajándékozlal a niaf^yai-ral, mcii azl mondja, hogy ez a ház

elcsenevészesedell l'ormáhan a véiiink szomszédos Krajnában és Slájcrországban is meg-
honosodoll. Végül amikoi' az elméletekéi már föláliílolta, elismeri, hogy csak a lovábbi

kulalás mulatja meg: népies épílkezésiinkbea mi az idegen, mi a magyar?!...
Janlió János dr. tanulmányának megjelenése után Hennán OiU'i, a magyar néprajz

halhatatlan mívelje «Magyar sfoglalkozások)) cím alatt hozzászólott a kérdéshez.

nMindaz, ami az embert viszonyai szerint illeti, a maga valósága szerint csupán a ter-
mészettudományi módszerrel állapítható meg. A megértés löltétele nem a kifejldés magas-
latán való latolástól (mint Jankó telte), hanem attól függ, hogy a fejldés liiindnláódt és
haladását megragadni iparkodjunk. Az eredmény föltétele mindig á természettudományi
mód.i&er. melynek két sarka a tapasztalás és az összehasonlítás pontos alkalmazása. Az ember
hajléka magával az emberrel fejldött s valamint magára az emberre alakíti') hatással volt
a terméMíeti nLizomjok öóizeóSÓLje. ugyanez nyomta rá bélyegét hajlékára is.»

Hermán Olló így vélte megtalálni a csapást, amelyen haladnia kell, hogy meglelhesse

a magyarság hajlékát, amelyei a mozgó állapotból a megtelepedésre alkalmas formáig

fejlesztett. A magyarság házát Els ágazat és Második ágazat címek alatt tárgyalja.

Hermán Olló szerint : Az etnográfia több ágazata közölt olt van a házbuvárlat,

amit a németek HmuforóchauLj névvel illetnek. A legtökéletesebb szervezet: sejtek hal-

maza. A most dívó házbuvárlat mégsem a sejtel, hanem a fejldés eredményeit vizsgálja.

Hermán Olló elítélte a kiállítás falujában telt ama következtetést, hogy a magyarság háza

felnémet, oberdeulseh lenne. Ez az eredmény a kiválogatott házakra illik, de mart ezek

a házak véletlenül felnémetek voltak, abból nem következik, hogy a magyarságnak saját

háza nincs. Ennek bebizonyítására természettudományi módszert alkalmaz. Azt mondja,

olvasott egy könyvet, amelyben látja, hogy a finneknek rudakból vagy hasábokból alko-

tott kunyhójuk van, melyben kci-esztrúd )n és h:>rgon: füles üst függ. Ez a kotá olyan,

mint sok magyar nádból készüli pászlorkunyhó. A finnház eldje a kotá. A magyar
födeles pászlorkunyhó is fejlemény, eldje a kontyos kunyhó. Az ilyen egyszer, seredel
alakokból kell megfejteni a ház százados fejldésének eredményeit! A magyar pásztor

kontyos kunyhójától Hermán Oltó visszamegy a még egyszerbb sejt keletkezésére. A víz-

nek érintetlen mellékét és a nagy legelket keresi föl. A pásztorság kunyhójának és a

magyar ház eredetének sejtjét Kunszenlmiklós legeljén találja meg. Ez a sejt a mester

rajzai után készüli 393. számú képünkön látható: enijhehj.

Szóval az lelt volna a legegyszerbb emberi hajlék, hogy 8— 10 nádkévéi derék-

szögben leállítottak. Eltte ég a tz, mellette a pásztor holmiját tartalmazó láda. Az eny-

hely alaprajzát is a 393. sz. ábránk adja, szintén Hermán Oltó rajza után. A ház sejtje

tehát egy sarok, amely a szél és nap heve ellen enyhet biztosít s védi a tz csöndes égését.

A fejldés a nádfalat vesszöfonással vagy deszkával helyettesíti.

aSemmi. kétség — írja Hermán Olló, — hogy az enyhely és élete úgyszólván csirá-

jában mulatja a magyarság házát és háztartását.)) Ha elfogyíjtt körül a legel füve, akkor

a pásztor áaekérre rak mindent, s máshol ül tanyái. Ez az si nomádélel maradványa.

Az enyhely fejldik: az eddigi két szárnyhoz harmudik jön, kélzugos lesz. A neve

cáerény (394). Ez tovább fejldik úgy, hogy az ebijéhez kerül a negyedik fal az ajtóval, —
ez a zárt cáerény. Késbb a zárt cserényre lel kerül. Mivel a haladás nem lehet olyan

gyors, a leknalakú, gyékényes lel csak félig lakarja be a cserényt, a tz a födetlen

rész alá jut (393). A fejldés akként fokozódik, hogy a leknalakú IVnlél helyett /\ alakú

nyerges födél kerül a zárt cserényre. A födél azonban csorba, egynegyed i'észe hiányzik, hogy

Malonijatf Dezs: A nia{j!/ar lu'p mvészete. IW 28
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maradjon nyílás a füsl elszállásának . . . \'t'f;iil a lüj^et kiJieli/cjzík a cóerénybl, a csonka

födelet kitoldhatják egészre. így termelt a kunyhó (396), ami a fejldés megrekedése.

A fedetlen zárt cscrény mellé egy másik rész fejldik (397), amibe az állatokul

kötik. Ezért is a neve lóázáj-Jiyék, — iia ezt födél alá képzeljük, inár elöltünk a magyar
pórság szegényes háza.

Hermán Ottó a még mindig künn lév tüzet is tet alá hozza. Az ember tehát

hozzáragasztott még egy cserénvl a két helyiséghez s így alakult a három osztatu magyar
ház (398, 399).

Tm

Az cnjhely és ahipia za. (SSBi

Egyik végen a láda, a sarokkal szem-
ben a Kzolgafan a bog/ács, eltte tüz,
a zw/ban a bunda: a pásztor ágya.

l'tumK

A cscrény és alaprajza, három fal,

két zuggal. (301 1

o

o

O o « o o o

Mozgó kunylu). (3!K»l

Az enyhelytül a lyun/jhóig
a fi'jlóúés megrekedése.

A aromos/tatú magyar-
áz alaprajza. CíyÖ)

Ba/I.ézról a kamara fíiggó
rúddal, hordóval, zsákok-
kal, hombárral, — Köze-
pni a tzhellyel — Jobb-

oldalon a lakószoba. A 4o;í. alatti sátorhói megkevesbe-
dett cigánvsátor : átmenet a sátor-
ból a 4U2. alatti nyeregtethöz. (4(M(

Zárt cserény. léckeretek közé fogott
vázfalazaltal. (395)

Ncfjy fallal, ojtóvnl, a cserényt félig

beföd fedél.

Teljes cserény. (397)

Az els a cserény (lakás), a
hátulsó n l'jszárnyék.

nyUt

A háromoszlatú magyar
sövényház váza. (398)

A liiHiek kotáia.
(41(0)

'J'apasztott nyeregtets
nádkunyhó. (402)

A sátor váza.
(403)

Ecsedi kunyhó.
(401)

Pompásan leírja mesterünk a ház építésanyagának fejldését is : ftEzzel a magyar-

ság házának keletkezését az enyhelytl, mely egyetlen sarkot, illetleg zugot alkotva, a

sorozaton végig megtartja jellemz alakját, kimutattam volna ; és ha ellenvetéssel talál-

koznék, — amire el is vagyok készülve, — én csak annak az érvelésnek fognék engedni,

amely a természettudományi módszer szigorú alkalmazásával, mást bizonyítana. A magyar-

ságnak a háza szigorúan hozzásimul a nemzet történelmének menetéhez, melynek legsibb

része törzsökös elemének nomád voltát vallja jellemznek, hogy késbb a megtelepedés

állapotába jusson». Hermán Ottó, akinél jobban senki sem ismeri, tehát jobban senki

sem szereti a magyarságot, ers nemzeti érzéssel így kiált fel: ((Lehetetlen föltenni, hogy

egy kilejldötl tulajdonságokkal biró nyelv szerint árván álló nemzet, mely a legsúlyo-
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Éi^Q^y.

CSSZKUNYHÓ. U04I

A i'öhire nllílott nyeregtet, mely n 404. nhilti sátor llátsó rész('nek felemelésébl s/.ái'm:i/oll.

lí^laltM?

sabli viszonyok között egy ezredév óta nieii liiil állani ii liiiloklia xcll IVildoii, niéy jiajlt'k

dolgaiban is rászorult volna a kölcsönvételrc Talán inkább adott.»

Ez pcdií>- Jankó Jánosoknak szólott, akik épijen az ezredéves kiállítás alatt akarták

ernek erejével bizonyítani, lioiiy a niatiyar liaz lehlemet, hogy minket a rluetiaiak irányí-

tottak. Jankóéknak szól a nagylelk magyar, mert egyre ersítették, hogy igaza van annak

a bolond németnek, aki a tulipánnal, szívekkel, szép magyar virággal díszített, kicifrázott

oronideszkás házainkat a mitleleurfipaische F"lnrhalleii-Ty]Mis-hoz, vagy mi a csodához

számította.

Hermán Ottó tamihiiáiiyáiiak ((Más(](lik ái^azah) cím alá foglalt részét, kivonatosan,

a koxctkezkben ismertetjük:

A magyarság házának els ágazata, az eddig eladottak szerint, a kévékbl rakott

enyhelyll, a hármas tagozatú, hosszában tornácos házig vezet. Ez a sorozat már itt fej-

ldött s csakis itt í'ejlödött az új hazában.

De, mi lehetett a magyarság hajléka, mieltt mai hazáját e

Mindez a néprajzi ismei'ct érdekelhet majd benníinket a néjirajz virága:

mM'szet szempontjából is.

Érdekes, hogy a nagy magyar kutató képzelete els sorlian

annak alakja hasonlatos némely magyar nádkunyhóéval. A kotá feiiyriidakb()l összeridvott

kúp (400), közepén a tzhely, amelyre egy rúdról az iist lóg alá; a kotáiiak nincs ajtója,

csak kijárónak egy kihagyásos kis része. Ez a finnek si lakása. A téli kotát nemez és

állatborok borították. Ezt az si hajlékot a magyar néprajz mestere azért tárgyalja tüze-

tesen, mert elemei a magyarság házának második ágazatában több részletnél felvetdnek;

rámutat arra, hogy a magyarságnak is van azonos shajléka: a halász- és pásztorkunyhó,

csakhogy nádból (401). Ez a kerekes nádkiinylió szegletes, de felül még csúcsos formát

öltött, azután átment gerinces, nyerges alakba (402). így a finnektl átjutunk a magyar

nyerges-tethöz. Ez a sorozat az enyhelysorozatnál sokkal régibb, mert eredete a kérdéses

shazában lehetett. A gunyhó a sátor révén jutott el a népvándorlás hullámhátán a magyar

nádas rónára. A kotához sok iidiéz rúd kellett, mit a nomád nép ikmu ciprljietelt magávtd.

a ne[)-

a niinek kotáiához szál

W^ AV.

í?^\í&

Oyeppfl fedett i/ik,

a pontozás a beásást
jclciili. (405)

A 404 filaíti ftátor

alakja.

A 105 alnlti i/.ikböl rcjlödött

iiríiyec k<*n's/.ti/ik. t lOOí

A líUi-Kycciick földbl kintl nlnkjai. i-H»7i

A cseli'd'iáz. — A bocskoros nemra kunája
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Ezért apasztotta a rudak számát s a mciírnaradoltakal szövettel, vaííy irhával liorítdlta bo.

íííy lett a vándornépek sátora (403).

A rudak számát leapasztottuk háronir.i, ile az egyik hosszabb maradt. ífíy keletkezett

a mai cigánysátor (404). Mindez a finn kotából. Az utóbbi sátor hosszú fájának túlsó vége

alá is tettek keresztbe két rudat. így fejldött ki újra az egyszer már niagasaljb for-

májában látott (402) nyeregtet, a csöszkunyhó formája (404), ami nem más, mint földre

állított nyerges háztet.

Végül, Hermán Ottó azt inondja, hogy elméleteinek letárgyalása után jelenkezik »

magyar ház kérdésében a történet, igaz, hogy csak egy villantással.

Van hatszáz éves okirat arról, hogy cselédség barlangban, to'Tc-ben lakott, ami

födeles vermet jelent. Hermán Ottó rámulat arra, hogy ilyen vermek (405), mindenütt

gyakoriak, mint kamarák, malacok, bar<jmfiak ólja. Ez bizonyság, hogy az ái forma
áokóaoroóan a melléképületben maradt meg. A fejldés az ízik végébe jobbról és balról

keresztben ásott és fedett másik rész. így hái-om helyiséget kapott. Ez a giirgyec (gurgus-

tium) (406). Hermán Ottó és kortársai látták ezeket a kamrákat és baromfiólakat, mint

emberlakásokat is. A hó sokszor

eltemette ezeket. A (407) alatt lát-

ható cselédház és nemesi kurja

ezeknek a keresztízikeknek földbl

kintt alakja. A sorozatot egy fran-

cia építmestert dicsér kurja fe-

jezi be, amelynek alakja díszesebb,

de fbb vonásokban egyez a be-

mutatott nemesi kurjával.

íme, a fejldési sorozat, ame-

lyet a magyarság si soron magá-

énak vallhat.

Hermán Ottó természettudo-

mányi módszere — szerinte —
ersebb, mint az alaprajzok és azok

összehasonlításával veszd liázlju-

várlat.

Végül még a kéményrl azt

olvassuk, hogy magyar földön kési

fejlemény; ma is nagyon sokhelyt van még kéménytelen, füstös konyha. A kéményt a tz
elhelyezkedése szabta meg a háromosztású magyar házban (3'J9). Az alaprajz szerint a

konyha tüzét és a konyhából fthet boglyakemence füstjét egyazon kémény foghatja fel.

Összegezzünk. A ház els ágazata magyar földön fejldött. A derékszögbe állított

nádkévékbl lett a háromszárnyú, majd négyszárnyú ajtós cserény, erre lassankint rákerült

a tet. Lovaknak a cserényhez új szárnyat ragasztottak, de a tüz a daobában maradt.

A két szárny födelet kapott, ezért kellett kiköltöztetni a tüzet. A tznek kellett késbb

a konyha; két része már volt a háznak s így a konyhával bvülve, alakult a háromosztatú

magyar ház.

.\ második ágazat szerinti magyar ház még az s hazában alakult. A szálfákból és

nádból álló kúp utóbb négyszögletes, majd nyeregtets lett ; a rudak kevesbítésével kerek,

befedhet sátor keletkezett, a még jobban megfogyott három rúd, a cigánysátor váza
;

ennek végét ha felemelték, kész volt a csszkunyhó (ismét a nyeregtet); a földbe gödröt

ástak, erre cigánysátoralakú födél jött, ennek háta mögé keresztbe ástak gödröt s így lett

a háromosztatú földalatti ház ; ez kiemelkedett a földbl, megkaptuk a nemesi kurját.

Jegyezzük meg, hogy a második ágazat nem ismert kétosztású, átmeneti alakot s a lold-

alatli épületnek nem láttuk a tzhelyét.

SIMON ISTVÁN BARLANGLAKÁSA ALIGÁN
A BALATON FÖLÖTT. (40S)

Az els a szoba, a második lyuk a konyha.
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CóluiiU ;i n(''i)iiu"i vészét, lornu-kcinck kiiliit;is;i. Vád óiIk-Iiic liciiiiíinkct, liotjy clk;ilan-

do/iiiik a lU'piajz iiiczöirc. De a liáz r|iil('S(> már nnivészol; Iniiiiájáhaii, rakásában, díszité-

sélicn is kapjuk azt, amit keresünk s tirm /áikiV.lialiiiik el az ell som, hogy a házrészek

fejldésének töi'fénetével is foiílalkozzuiik, lalan i;\.iia|iíl \ a is azt, saját szerény tapaszlalá-

sunkliól kínálkozó adatokkal.

Hermán Ottótól jellemzen zseniális tanáes, hogy házliúvárlatnál is a sejtet ipar-

kodjunk fölfedezni. Tanítása nyomán okoskodunk a követ ki'zkhen, de más föltevésbl

induha ki.

Magyarországon már a népvándorlás idejében is befagyott a Duna és a Balaton s

akkor is lehettek esztendk, amikor a madarak megfagyva potyogtak le a fáról Hová
menekülhetett tehát az ember a dermeszt hideg elöl? Ha nem csalódunk: a földbe,

mindjárt az izlingeklie. Az sendter barlangokban élt s ma is vannak még barlanglakások

bven, akár itt a székesfváros szomszédságában is; Budafokon sokan húzódnak meg partba

vájt lakásokban. Ezeket a lakásokat nem kell építeni, nem kell hozzá falat rakni, sarat

hordani. Télen meleg, nyáron

hvös az odú. 'il^fc!
Balatonfnél, Aligánál,

a magas partban, ott volt az

öreg Simon István halász

lakása; «likat» ásott s abban

akott, egész családjával, tel-

jes félszázadon át. Ásott egy

másik lyukat is, az volt a

konyha (408), kémény nélkül,

de sütkemencével. Próbált

volna csak itt az sember
a Balatonon végigszáguldó

szél ellen, enyhelylyel véde-

kezni 1 . . . Néhány kilométerre

odébb, Kenésén, ugyancsak

a Balaton fölött emelked
magas löszpartokban kilenc

barlangot látunk (409). [
Néhány évtized eltt még emberek lakták; a tzhelyeknek most is

ott vannak a nyomai; odébb, lent, az út mellett, ismét kilenc barlang (410). Az ottani

jegyzi hivatal 1 674-ból riz jegyzkönyvet, mely szerint egy Parrag nev ember a pariban

alett ez világras. A Balaton mellett — az smagj^arok halászó helyén — Alsóörsön, Paloz-

nakon, Csopakon, Kövesden, Arácson és Balatonfüreden sok a partba vájt állandó lakás

(411) A szegény ember így olcsón lakik, az egész építéshez nem kell, csak egy ajtói Ha
meg az sincs, megteszi néhány alátámasztott szálfa és ág is. Leírtuk a tihanyi remete-

lakásokat, amelyeket mindjárt a népvándorlást követ évszázadokban vájtak a földbe. Mennyi

földalatti lakás van csak ezen a kis tendeten s van ilyen sok, országszerte.

Nézzük a mindenütt egyformán laki) vándorcigányokat: azok életmódjában ott a letnt

évszázadok, talán évezred, minden kezdetlegessége. A cigány a még mindig közöttünk vándorló

scndjcr, aki ma is, a képzeletet szinte felidmuló egyszerséggel tud megélni. A teknvájó

cigány szelídebb, határozottan jó erkölcs, sniiasi! lop; a futócigány, a kolompár a legrettene-

tesebb gyilkosságokat követi el. Amaz teknket farag, emez apróbb vasszerszámot gyárt, üstöt

foltoz: a két legsibb mesterember. A futócigány télen-nyáron sátorban lakik, akármilyen

nagy a hideg, a fojdon rongyok közé bújva alszik; a nyitott tz telente éjjel-nappal ég

a sátor szájánál. A teknvájó is nyaranta puszta földön alszik, hacsak egy-két napot tanyázik

valahol; ha — nyaranta — hosszabl) idt mai'ad: ágakból, zöld gályákból hevenyész sátort,

olyan formát, mint amilyeneket úrnapi körmem-tnek emelnek egyes helyeken.

I.VGAS PARTOK BARLANGJAI KKNESEN. 1409)
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Nyitott szemmel mindernill látjuk a lejísibb nyomokat. Ma rniir a teknüvá jóiioz is

hozzáfcrközött a kultúra; nyaranta már itt-ott vás/.onsátor alatt alusznak (412—413). Télire

a/onban a teknvájó ás és halmoz magának fthet kunyhót (414—417), mer't bizony is

Iázik, mint ahogy az ös-niagyarok fázhattak. A teknvájó télen egy helyben maiad, kunyhó

kell neki; a futócigány lól-fut, menekül, mindig ((gyorsan szedi sátorfáját)), mert ii Idzi,

nyugtalanítja a csendr, ezért nem épít gunyhót. A tcknövájó a földet, körbe, kissé mélyeb-

licu kiássa, embermagasságú vastag faágakat osszeboi'ít s ezeket a kiásott gytippel Itefüdi,

s IVkli még földdel, a vastag ág vékony hajlásai\al. .\z eud)er csak lehajolva tud bebújni

az ilyen hajlékba. Kalandos magyarázat, de talán innen a «iiajlék)) elnevezés is . . . Hátha

fz az els félig földalatti, IV^lig már földfejelli si ház?... Már ez is lobb. mint a sejt,

ez már fcjhidés, mint késbb látni fogjuk.

Mesterünk, Hermán Olló elvitt bennímkct a finnekhez, de nézzíüi csak meg a magyar
f(")ldön végzett régészeti ásatásokat is, a lelkes kutatinal, hséges nuinkalársnnkkal. Sági

Jánossal.

A keszthelyi Halai ini-parldii a lapálvlMil k fensík emelkedett ki: ezt a váru^ lehor-

datta a part feltiilléséhez. A dom-
bot két kél méteres szeletekben

hordták le úgy, hogy mindig egy

függleges part állott elttünk.

Sági János megfigyelte, hogy a

sárga agyagtálban kisebb-nagyobb,

többnyire négyszögletes fekete fol-

tok látszanak. A fekete földet

kihányatta s így kétezer darab

skori leletre, szép kszerszá-

mokra, öntmintákra, törött és

ép, kezdetleges edények i-e. kala-

pácsnak, buzogánynak használt

átlyukasztott szarvasagancsokra

akadtak. Találtak bronztket, kevés

más kisebb bronztárgyat. Vasat

nem. Megállapították, hogy a föld-

be vájt gödrök emberi lakások vol-

tak. Ezt kétségtelenné telte az

egyik gödörben csudák-csudájára épségben maradt kemence is. Az ilyen kemencéknek

égett, vörös földjét számos gödör sarkában meglelték. Sági, egy esztendeig, napról-

napra lerajzolta valamennyi gödíir keresztmetszetét és alaprajzát. Némely ilyen lakás

egy-két emberre, más meg egész családra elegend volt. A telep közepén két igen

nagy gödröt találtak s minden valószínség .szerint a telep fnökei laktak valaha ott.

Az ásatások vezetje megállapította, hogy több volt az olyan gödör, amelyekben ke-

mence nyomaira nem akadtak, de viszont a legtöbb lakás mellett találtak egy-egy kis

gödröt, tele hamuval. Ez lehetett a nyilt fözöhely: a szabad konyha. Nem vagyunk hívei

az ilyen régészeti leletek alapján' vitatkozva pontoskodó évszámításnak, de mivel a

telepen a legtisztább k- és csontkultura virágzott, a telep korát legenyhéjjb hozzávetéssel

a honfoglalás elé tehetjük. Az akkori gyér népesség mellett, ez a telej) nagy földalatti

város lehetett. Ilyen földalatti lakások kirajzolódását Kaposvárott is niegfigyeltíUv az

Iszákhegy lehordásakor. A keszthelyi stelep kemencéjének belsejében ott volt a vessz-

fonás nyoma. Ez a kemence hajszálra megegyez a teknövájó cigányok mai kemencéjével;

a cigány tyúkborító-alakú vesszöfonatot készít s ezt betapasztja sárral, a vessz elízzik, a

sár keményre ég s kész a kemence kemény falazata (mint ahogy az s cserépedény

készült!).

ij.VBB BARLANGLAKÁSOK KENKSÉN. (41(11
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ALSÓÖRSRL. (4111

A/ alsók : földbevájt lakások.

A ház sejtje lehel tehát ;i földbe ásott gödör
[

is, a további fejldés pedig már a

melegít kemence.

A gödröt, természetesen, l)c IvellclL fedni; ha a fiddel egysziiiten fudlélv volna, nem
állhattak, nem mozoghatlak volna a lakásban, de még az es és hólé se folyt volna le

a tetrl. Kétségtelen tehát, hogy összetámasztott fára hányt föld, gyö]), ág, nád volt a

tet, mint ma a cigánynál. A telepen szép k- és bronztárgyakat, díszített edényeket is

találtak: annak a népnek tehát már ízlése is volt, ha tudott formába önteni, miért ne

tudott volna csinosabl) tett is készíteni . . .

Milyenek lehettek azok a földalatti lakások?

Erre is ott a válasz, a mai szomszédságban.

A kiásott steleptl néhány lépésnyire ott

vannak a mai jégvermek, az slakásokéval

teljesen egyez, valamivel mélyebb gödörrel

és a legegyszerbb födéssel, nádtetvel.

Még oromfal sincs, mely a tet egységét

megbontaná s egyéb anyagot, kíilön munkát
kívánna.

Mi tehát a balaton[)arli scnilier év-

ezredes lakását olyannak képzeljük, mint

amilyenek azok a mai jégvermek. Szabályos

gödör, a legegyszerbb tetvel (418). így

hamarosan eljutottunk a Hermán Ottó

ízlingjével, st nemesi kúriájával csodála-

tosan egyez si alakhoz. A jégvermek

formája azonos a keresztizlingével, fle azért

csak egy helyisége van, éppen mint az s-
ember kemencés gödrének.

'

Az si ház teteje azoidjan nem lehet

azonos a jégvermek formás tetejével; leg-

ösibl) alaknak a teknvájó cigánypulri tete-

jét kell v(!nníink: a nagyjában összetákolt,

földdel behányt tett. Ez alatt indul meg
a lakás fejldése, az stelep egyetlen sejtjé-

nek, az anyasejtnek — növénytani m-
szavakkai élve — kettéosztás követk(^ztél)en

történ továbljképzdése.
TicK.Nv.vió cigA.nvok vászons.vtuai ( kiísztuely;.

1-112— 4i:í)
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TEKNVÁJÓ-CIGÁMOK PUTlilJA. 1414—415)

Betekintve a piiti-iba, látjuk, hoify elül a kis [lihar, <'ljben g^ubbaszkodik a cigány-

asszony s rakja a kemence szájába a liizelöfát; a pitvart hasábfák választják el a bels

helyiségtl, ahol ugyanolyan a kemence, amilyet az stelcp gödör-lakásában láttunk. Ebben

az östelepbcn alig volt két helyiség, mert egyik-másik kemence-gödör csak akkora volt,

hogy egy ember fekve alig fért el benne. A cigány pedig az bels helyiségében jól

kinyujtózkodhatik.

Másik példa a Keszthely mellett lév Fenék-puszta gulyásának könyvünk III. kötetében

(76. kép) bemutatott ózáUá.'ia. Ez is földbe van vájva, de nein mélyen; teteje nyeregtets,

tehát a cigányénál íejldötlebb, állandó forma; a szállás alapja négyszöglet, s olyan

arányban van kétfelé osztva, mint a cigányputri. Az els helyiségben egy zsák krumpli,

különféle kacat; belül már két ágy-féle alkotmány áll párhuzamosan, köztük a láda. A
helyiségben kényelmesen fclállhatunk, amit a cigányputiiban nem cselekedhetünk. A gulyás,

a belsöhelyiségben, maga rakja a kemencét s belülrl ft.

Ilyen kis tetk alatt nem is tudunk elképzelni három osztású és olyan helyiséget,

hogy minden osztály szolgálhatná a lakó vagy a család céljait. A keresztizlingben megfér

külön helyiségben a krumpli, külön a malac, ismét csak külön a baromfi. Nem hinnk
azonban, hogy a háromosztású földalatti emberi lakás tipikus lehessen.

Keressünk a földalatti lakás sorozatához még több összeköt kapcsot.

Iváijyi I.U\'án Szabadka iöríénelében ezt írja: aA rácok lakásaikat igen kezdet-

legesen s kevés mesterséggel készítettek, úgy, hogy bármikor ismét felszedhették és másfelé

TEKNÓVÁJÓ-CIGÁNYOK PUTRIJA (KESZTHELY). (416—417)
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kesziiii;lyi ji;(;vi;rmi;k. (US.

k()lt()/,liotl('k. liM kcíhiik Lnlollii. Iijy iiciii ('i>vsz('r lorlónik, mondja Marsigli császári tábornok,

aki az IB'JÜ-cs cNrklica liir/.auiosaii itt taiiózkotlotl, lioí^v cf>v még ma ncpos helység

holnaj) üres s clliagvaidll lérség. st gyakran épen csak fcldbevájt gödrök éó vei-mek

Icepcjzik lüküMikül . Krinl isak a W'III. század elején szoklalla le ket a héesi császári

udvari liadiiaiiácM).

SzücA I.)í\\i/i. Dchrcccii iiioiiogrül'idjdhaii megírja, hogy az lfi98-iki debreceni

összeíráskor voll a városban iiag\olil>szerü léglaépíilet 17, kisebbszer 66, részint fából,

részint tégláliúl '27; nagyobb földalalti 104. rcmhidczöfélhen 2í2; némely telken

3—4 giinxhi) i> \()ll. hol ;i licliildtl \idéki szegénység húzódott meg. ilyen "246 volt)). 110

épület mellett tehát 59"2 foidalatli kunyhó! Bizony sok emlier, és valamennyi a hideg miatt,

és mert falat i-akni nem tiidoll, vagy mivel arra nem tellett: odahúzódott gyániollalan-

ságában a fold aki.

E sorokai ill írjuk Tápiósápon. Biula[)esl szomszédságában.

A község völgyben, kél kaplatós agyagpart között fekszik; a partokba száz és száz

olyan lyidv van vájva, mini a Balatonparton, .\ligán és Kenésén. Kiint, a faluvégén hosszú

sora e földalatti lyukaknak, megannyi pince vagy zöldségverem, st istálló is. Annak, hogy
sorra ilyen verenilyukakba ne költözzenek a szegény emberek, annak nem modern korú

igényességük az oka, de mert közegészségügyi és közbiztonsági okokból eltiltja a szolga-

bíró és a forvos. Bizony, ezrével húz()dnék meg a földhözragadt (!) szegény emlier.

most is az áldott föld inéhébeu.

Múltkoriban kiint jarlunk a halárban, kiirtott

erd területét láttuk. E sorok írása eltt már egy

magányos embei'i lelép noÍI oII, bent, az úttól

távolabli. Oda megyünk megnézni ezt az újdon-

ságot, hál a i-ssz ásott magának lakást a földbe.

be a parlii.i. Et;yel!enegy helyiséget, lakaréktüz-

hcll\rl; ,-i l\iik(il, a di^zmijiida-- pedit;- kiint a IV)ld

fejril.

— Miért? - kérdezi ídi a cssztl.
— .Kzér-I. lekinletrs uram. mert télen fázik

az ember, akkor meieijcbb iiék<'ni a földben. .\z

állat meg a fíild IVIcll. a/, (illuui. a szalma kiizi)ll

az ott nem fázik.

A fenéki gid\á^ li'leii iiili a szállást, mert

mint akkoi- íi-tuk, a gulyás szerint: ((.Már a hidegta-

vaszi és szi reggeleken nagyon elkel egy kis meleg)).

Ez a kis meleg biztatta a keszthelyi stelej)

emberét, ez a cigányt, ,iz aíigai halászi is, a kenései

barlangok, a kaposvári IszákliegN l.ikójál, a szaliadkai

rácokat, a debreceni magyarok utódait, Hermán

MíHuni/ay U'.'Zsij : A niüq'jnr tn'p rnüurtizrti-. / \'. 29
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CSOSZGU.WllÓ, I'CJLDl'lTTEEl! ALAK. (4211)

Oltó gurgyeci'iiiclv cselédségéi, a tápiósápi csöszl m lold melegségébe s ez fiiiiílja lakni

ma és vonza most is a kínaiak millióil. akiknek telepei egyeznek a keszthelyi steleppel.

Olt a lakás esírája, nyilván a ioldhen mely nll volt kézügyben mindeniitt, nem úgy,

mint az enyliej és a pásztoi-gunyhó nádja.

Láttuk mi a nádzugot, a pászt(n'-gunyhókat, vermeket, izlingeket (419. s IöIjIjÍ képeink).

Ezek azonban hexcnyészett, alkalmi épületek, védelmet nyújtanak egy-egy nyári zápor elöl,

jók nyári lakásnak, de téli családi lakásnak nem alkalmasak. A régi balatonparti halász-

gunyhók a l'öld lelett nádból vannak, a halász bennük lüzel is éveken keresztül egész

nyáron ál, de télen bizony rendes, ftött helyiségben lakik családjával együtt. Azt hisszük

tehát, hogy ezek a melléképüielek a lakóiláz nieih'tl l'ejlödlck. ueiu pedii;- ezckJKil fejldött

a lakóház.

Ha (isszeírnók ma a földalatt lak('ikal. de kidönöseu. ha összeíilnk \olna a szabadkai

és debreceni adatok idején, nem igen kapnánk soivkal kisebli sunnnát, mini amennyien a

honfoglaló magyarok lehettek. Ha öseiid< sál rákkal érkeztek is, vahiszími. hogy a szegé-

nyebbje, tehát a nép zöme, a féli hidegek miali elfogadia a l(il<ll)e\ ájl lakásokat, a gur-

gyecekel. Ennél a pont-

nál tehát igen örven-

detes módon találko-

zunk H(>rnnui Ottóval,

igen sokl)an tanítíunes-

lerünkkel. aki a saját

írása szerint el volt ké-

szühe az ellenvetésre,

de az engedést csak an-

nak az érvelésnek Ígérte,

amely természettudo-

mányi módszer alkal-

mazásával mást bizo-

nyítana. .V mi természet-

ludományi érxiink egy-

szeren az, hogy a hideg

ellen való védekezés és

az építés fejletlensége

a ház els csíráját a

KEZDETLEGES CSÖSZGUNYHÓ, NÁDBÓL. (421)

Keszthelyi Balalonpart.
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CS0S7.-IIAZ iSZKKSZARDi. Ui^l

IVilillic iiImIj;i. (
Aiiuiiyiiuis, Bi'la kiri'ily joiry/.öjc.

i> Ivüliiiilix'iicl les/, a maiíyarok sáloriilí'sc, liá/-

t'i)ít<'sc ("s várt'"|)íl(''sc kozoll.l

\ liá/ l'cjlö(l(''si'l (\ix\ k(''|)/,i'liiiU, liiiiiv a

lakásnak loldalla falai a|ii'áiikt'iil a IVild szíihmc

kiMnllrl<. Elször csak iii;y. iiiiiil a ciií'áiiy-

|uili'it''. Az alacsony i:iinyli(')k azonlian ncni

voltak elélj- táijasak. iiiatjasahb falak ii')l kcllcll

!j;ondosk(iclni. Aniikcnl a lakásnak clcinlc a fold

alatt csak (^t;y heh iscyc volt, a Icijcijyszcnil)!)

ház fold feleli is csak eijy helyiségbl áll.

Ilvetiek a halászok, a pásztorok, a csszök
yniiyhói ina is (4'2I, 4"2-l). Ilyen a vándoi-eitiány-

hól téijlavetiiek, zenésznek civilizálódott ciuány

és más szegény eiuher hajléka, szeile e hazában.

A házfejlödési sorozat minden láncszeme itl

van ma is, csak sorba kell azokat szedni. E
sorozat megálla[>ilásánál nem is kell nagyon

a föltevésekhez, az analógiákhoz, a képzcldés-

hez, a történetíráshoz, a hagyományokhoz l'olya-

modnnnk. Amint a keszthelyi östelep népe

kiint fzött egy Ivis gödörben, úgy fz kiint

ma is a pásztor, a halász, a kubikus, a más vi-

dékre aratóba szegdött, a vasúti pályán dol-

gozó munkás. Ma is van még nomád élet

talán még többen vannak most állandóan köl-

tözésben, mini a népvándorlás idején. Rossz

idben, amikor 30 fokos a hideg, bizony

tet alatt süt, fz, aki csak teheti; már az östelep lakója kivezetb- a fiisiot. annál kiuiy-

nyebben vezeti ki az egy helyiségbl álhi ház lakiija.

A család nem fért meg egy szobában, különösen, ha mai' szeddött össze egy kis

gazdaság is. Épített tehát az ember még egy helyiséget: eblic knilte a lakószobában akadé-

koskodó tzhelyét s ez a második helyiség rendesen inkább konyha, mint kamara, mert

a jobb táplálkozás téresebb tzhelyet, s nagyobb tíizef kívánt. így azután, ha nagyon rossz

volt kiiini az ido. nyáron se kénytelen az amúgy is meleg szobában tiizelni. Így támad-

hatott a kétosztású ház. amilyenekkel tele minden falu s amilyeneket most is építenek

javában. Ilyen házak kitn példáit látjuk 43U— -432. képeinken. Egy hévízszentandrási

pásztorháznál kérdeztük: miért nincs a szoba és a konyha melleit kamara? Azt felelték:

mert egy szegény pászlorembernek nem igen akad mit belerakjon:... Meg ha nagyon
kövel<'lznék kamaráért, azt felelni' a k()zsét;-: Fel is út. le is úti Hatvan is valami kis

«>v^ '-
- -'Br^ J'^'''rW^-->''r."«<v?'jV-'.ff-.

CSOSZGUNYHO SZEKSZARU HATÁRÁBAN. H23>

k^..

pbv^''
''!

i'il
lll^ 1^

Pjbb
1^

^t 'iB/JB
ra 1és','.4'^y•íT "SiuBI

-/>'.4M>I9HB&&'

P.ÍkAszTANYA. (I2tl
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KÉSZEREK AZ ÖCSÉNYI HATARIiAN A KIS-SAli PARTJÁN. I42:>1

•k, vU MSI Hl, vaíiv a/, i idxaroii lic\ riiM'szcIi kis l'él-

Kdiivlia cs

holiiiija a sz(>í>éii,v('iii|jt'rncK,

-szerijén (4"28) is.

A )ol>li 111(1(1 kamarát is (''piietl a lakáshoz. I^y Icjhuldlt a liároiiKiszlású ház (435,

435). EiiiU'l aziilán az (isi ház icjh'xk'se met^- is akad. Hazánk leytohl) parasztháza szoba,

kainariiliiil áll. liárniilycii díszes, oszlopos is a külsje.

Mi leheteti a falak els() anyaga? A l'a és

a sár. Oi'száiíiink ösrent!('teí>' volt, az erd()kel

a r(')niaiak kezdették irtani, még egy-két év-

századdal ezelí'itl tömérdek volt az erd, löbb,

iiiinl a szánt('irold. Aligha veszdött az em-

her kfejtéssel, mikor kezeiigyélien volt a fa.

Ezeket egymásra rakta (433), köztük a szél

jiesüvítell, a hideg behatolt: betapasztotta

tehát sárral (437, 440). Másfajta fal készíté-

séhez ott volt jó példának a nagyon si ke-

mence. Ágból: fonatot, sövényfalat készí-

tett, ezt gerendák közé kifeszítette s beta-

pasztotta sári'al. Hégi IViljegyzések szerint ez

volt a hideg ellen szolgáló maradandó épít-

kezés legelterjedtebb lipiisa. .\ (4'.I3) ké])iinkön látható hosszúfahii kanászház így készült, most

is áll. Megkészilhelték volna így ezer év eltt is. mert nincs benne egy darab ipari tennék az

ablaküvegen kívül; faesapok, faszegek tartják össze. IViIkM a kilincs, \ esszfonásban fordul

az ajtó, nincs egv darab vas az egész éimlelben. Ezek az igazi siségck. ezek az smagyar

ház típusai, amelyeket már ösztönbl is csak éppen ilyenre készíthetett magyar földön az

FÉSZER A SZEKSZÁHIII SZÁNTÓFÖLDÖN. Ua.l

GÓRÉ VAGY FÉSZER (SZEKSZ.ÁRDI HATARJ. 14271



229

kocsiszín GYENESDIASOX. (42.S)

ember, mini ahogvaii nem csinálhatja máskép fészkét a gólya, a fecske. Ezek a sövény-

fonású házak pusztulnak. Kzelött — beszélte nékiink Szennai György parasztéjjítö — az

ember kilépett a fabilnil, ott volt az erd. Ma már nyáron élfát nem ad senki. Ha ád is,

drága, — 40 centiméter vastag és méter hosszú fadarab két korona az uraságnál. Fakeres-

kedöhJíz meg csak nem mehet az ember, ott még drágább. Régente a paraszt, ha aillák,

ha ncni, haza hozott az erdbl egy kocsi ágat. Tisza Kálmán óla ott van niindemilt a

csendr, azután meg a sok erds, csak úgy nyüzsög a mezr . . .

A vessz és más egyéb fonásában népünk igen nagy ügyességet tauiisil ; uuiga lervczi,

csak úgy fejl)en, a házát is, maga niéii ki, maga fonja, épíli és díszíti. iNem kell mépílö,

építönieslcr és könnives. .V régi falvak egész építkezése mind a nép építmvészeiét

dicséri. A városi end)er azokban a régi zsuppos házakban szerel it rongyos viskót», «i'oz-

zanl kunyhi)!)) látni. Pedig, ha

vizsgálódó szeiiHuel nézzük

ezeket az építésekéi, azokon

a magvar enihcr j'orniaérzé-

kél. kézi ügyességél lállialjuk.

A népet nem lanítolla senki

céhekben, felsipariskolálian

épíleni, mégis megépíti egész

laliíJMl csinosan s ruMU omlik

olt ház össze, egy se úgy, mint

egykor a budapesti bazilika

kupolája. Ez a nnivészel a

falusi iiázakban.

Afalnak si épilési módja

a fecókeralcáA is. .\z udvarr.i

agyagot lior-dauak, \agy a

verend)l, pincí'lil hányják ki.

Az agyagot megvizezik, szal-
NOMÁllOSAN ÉL, VÁsAnOZÓ ((OLVASÓÁ IIUI.ÓK •) rZNI.K

A SZABADBAN, (lail
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TELJESKN KONTYOS KlÍTOSZTASU OSI HAZ
zalacsányban; konyha, SZOBA^ (430)

NÁUFEDELÜ SI IIÁZ GYENESDlÁSON. (431)

S/.obLi, koiijha : ;i ház kezdciloses alnkja : ;i kniiikoii ló-

koponjak, "hn^y a szctii incR ne veije a Icnnést."

HÉVIZSZENTANDnÁSI PÁSZTOKHÁZ. 1432/ ÉPÜL BORONAHÁZ PAJZSSZEGEN. (433)

irányt e:

szemmérli'kre cinciik laliikiit. Ez az épílésiiiiód

mával, polyvával lichinlik, (isszcliporják a ház népi-iiek s a jóakarók seg-ílségével, azután

villára szednek ci^y-cgy csomki ilyen atíyagot s úgy rakják a falat, mint fecske a fészkét.

Sokszor irányt cs szcIcsscíícI jelz karókat állítanak fel, de Icíitöbliször csak i'iífy éneikül,

liomokos vidékeken szokásos, mert a

homok szalma nélkül nem áll egybe

-. nem verhetik (issze ngv, mint az

.i-va-falat.

A K'ertfal úgy készül, hogy hosz-

>/.:il)un lefektetnek két szál deszkát,

ezeket kar(>k mellé, kalodába ersí-

tik. Amilyen szélesre akarják a falat,

olyan távol állítják egymástól a desz-

kákat, a deszkák közé agyagot hor-

ú) S"Z-TO PA N -

KEZDETLEGES IIÁZ OSZTOPAN ',131) HÁROMOSZTÁSU LAKÓHÁZ VÖRSÖ.N. (4351



'J31

HÁROMOSZTÁSU HÁZ
; SZOBA, KONYHA, PADLÁS. (43G)

Zsuppos ház, koiilyos tet.

danák, ezt leverik, lesulykolják. Vertház a neve. Vei'és közben nem hagyhatnak ablakot.

azt a falakba késbb vágják. Mindjárt nem vágják ki a négyszögletes teljes ablakot, mert

íölötte járnak a tet építésekur. Heszakadna az aldak föle. Ezért keskeny, l'eliil csúcsíves,

egész gótikus lyukakat vágnak. A csúcsív fölött már ers a fal; amikor kész a tet, akkor

bvítik ki a nyílást, amelyre addig is szükség volt a lakás száradása végett.

FÁBÓL Í'.PÍTF'TT PA.ITA A ZAL,\APÁTI SZLlI KÖVEN. (137
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Aiiviií" 1)1)1 votik a viilynííot (442), oz a nifciA Icgla.

Az ('íiv'lctl lég-Iával val() építkezs jval késül)!) kczdrulliclrll. l^liii.n-.iill k()zi;azdasáf>;i

viszonyaink melleit téf<laéííotket, külíinösen {^várakat, iiciii \;iliiiiii 1)()\cm emellek, kiesiny-

l)en poflitc iK'm érflemes éííetiii a léiílát. Egyes ni-adalmakiiak xoll léglaiíVíinik. ile csak

sajál szükségletükre.

A kühen gazdag Zala és Vesz-

piéndjen nagyon elterjedt az éjiítko-

/.és szal)álytalan kdarahokhól. Egy-

egy városban nagyszámú liivalásns

kmves ('-l, akik a ])i)lgárias házakat,

az emeleles palotákal épilik.

Mi c'^ak a népies házaknál m-i-

radiink, amelyeknek lalail egy helyi-

séggel, két és hálom osztással már
niegépílell lik.

MosI már ledjük is l)e a házat.

Az egyhelyiség ház legösibl) heí'ödési

módja a laposlel volt, amit lejtsen

helyezti'k a falakra, hogy az esvíz

lefolyhasson ri)la.

Kíhetkezik a kontvos IVulél, négy

TORNÁC- OSZLOPOK TOROK-
KOPPÁNYBÓL. (438)

TORNAC-OSZLOPOK .lAKOBOL. KAPUK ÉS BÁLVÁNYKÁK CSÖKÖLYBÖL. (43!))

ferde síkkal (443—448). Régente ez volt a legolesóhh födél, mert a ma mái' szokásos.abb

kétsíkú nyerges-tet (450), elül, hátul tzfalat kíván. Ehhez i)edig több építkezés kell.

Még deszkáiból sem lehet csinálni, mert deszkához bajosan jiilnak. A \áros messze \an,

rosszak az utak, de meg drága is a kereskednél.

Legösilib i-endes magyar háznak lehat a kétoszlású. kontyos-lels házal |430). mond-
hatjuk. Képeink is mutatják, hogy ez a típus, és a háromoszlású, milyen srn fordul el.

A most ismerteteti tetnek némi eltérése az a lel, amely a ház négy sarkánál nem szög-

letes, hanem gömbölyded. Ezt a tett a Balaton-mellékén farojzcít-nak mondják |449, 452).
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SI PINCE GYENESDIÁSON. (4401

Régi jellegzetes építkezés keményfa padlókból (borona); nádfedés.

Ezek után gyorsabban haladunk a ház ama alakja leli', aiiiclyt'n már iicmisnlc a

népies építkezési, hanem a né]ii diszit nuh észcinek is terc nyíhk.

A kontyos ház padlása sötét volt, a tetnek talán a l'oi'inája sem tetszel! , de kcsnlil>

úsíy l'or'dult a világ soi'a, hogy a fedésre szükséges szalma drágább lett, mint a tzfal;

ma száz kéve zsuppszahiia negyven korona. Ennyiért két tzfalat meg is fonhatnak. k\ is

deszkázhatnak: kitalálódott tehát az üótckc.) vagy c.}ciikakciitijo.) tet. aminejv Jiagy

sorozatát a többek között (453, 455, 458, 461, 470) képeink mutatják.

Sokan ezt, a helyesebben farazottnak, üstökösnek, mint csonkakontyosnak nevezhet
tclöl. a teljes kontyos tet visszafejldésének, az üstköt a kontyos födél csokcNényénck

tartják. Mi azonban azt hinnk, hogy az üstök önálló kifejldés. A háznak elrenéz falát

ugyaids a tzfallal meghosszabbílotlák. A tzfal sövényfonásos vessz (534), ennek

beta]iasztása vályog, fa, tehát miii<l olyan

anvaif, amit az es már az els nai) kiUez-

ERESZES ZALALÖVÖl ZSUI'l'UAZ. 'Ilii

Mnfoni/ni/ IJczH : A nmgi/ur tu'p niui'éntcta. IV.

VÁLVOGVETK SZENiNÁ.N. 1112

30
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\ KONTYOS TET. 14431

Boroiiahaz Zjilalövöról.

KONTYOS TI;TÖ A SZIiKSZÁBDI FELSVÁIiOSBÓL. (444)

TÉGLAVETK KONTYOS TETEJ HÁZA
KESZTHELYEN. (445J

KdNTYOS TETEJ, «LEFABAZOTT» UAZ
KlSTÁNSZEr.EN. GÖCSEJ. (446)

df-ne. Az üstökíit lohál jizimI kcllcll a tzfal

fsúcsától kiiitfrasztaiii, liiiiíy védje a ház

olpjét, ne kelljen a/.l minduntalan javít-

ifatni. Azt mondta nekünk Porkoláb (jyörgy

ííyenesdiási földmves, liosíy a háznak az

iistoke olyan, mint mikor az ember eserny

alá áll. Ez a népies hasonlat megmagyaráz

mindent. Az üstök elc.iupja az est. Minél

szilárdnbl) lelt a fal, annál joldjaii koreso-

sodik az slök (470, 474—477). Most hang-

súlyozznk tehát, hogy a házépítés egyes

formái nem a felnémetség vagy nem tndjnk,

hogy micsoda idegen csodának az alapján

teremnek meg és módosulnak, de a gazda-

sági viszonyok, a környezet alapján, a mód
alapján, amelyek közölt az épül ház készül.

Ezek az üstökös házak a népies épít-

mvészeinek igen tetszets alakításai. A ház

egyes részeinek arányossága, a tet befe-

dése, a szalmafonás díszítései megannyi kis

népmvészeti példa, mini azt képeink mu-

tatják.

Az üstökös házakon már tágasabb teret

talál a díszít népmvészet is, különösen

amióta a vértcleken (a tzfal, oromfal) el-

hagyják a vesszfonást, s azt deszkával he-

lyettesítik. Ezt a deszkázatot fürészeléssel —
mint azt eddigi köteteinkben is láttuk, —
csinosan cifrázzák ; elször is két ablakot,

azután katolikus falukban keresztet, szive-

ket, virágokat metélnek rá. Ezek egyúttal a

])adlás szellztetését és világítását is szolgál-

ják (455). Képeink az oromdeszkadíszítések

dunántúli változatait mulatják (484).

A 474-477. sz. képeinken mulatjuk az

üstök fokozatos visszalcjldését. Végre is

eltnik s a teljes tzfalat látjuk (450). Ré-

gente ez a tzfal még mindig vályog, sövény,

sár volt, nem védte az üstök, azért kellett

védelmi módról gondoskodni. Gondoskodtak

pedig úgy, hogy a tett még mindig meg-

hagyták olyan hosszúságban, hogy az orom-

faltól idáld) sziikjék ki. Erre kitn példák a

450—453. sz. képek. Lengyeltótiban beszélték

nékünk, hogy egy gazda a vályogtüzfalat

szabadon építette ; másnap a zápor eláztatta

a falat s utána dlt a fél ház. Minél szilár-

dabb lett az oromfal, aimál beljebb szorult

a tet, míg széle egy színi el nem ért az

oromfal síkjával. Erre pedig a 457., 459. sz.

képeink pompás példák. Amikor azután már
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GAZUASÁGI ÉPÜLET KONTYOS TI;TVI;L, BAl.ATO.NPARTOK. iMTi

r('llc|i n k- és a téglaépítkezés, az oroinfalal nem kell tölihé félteni, \erlieli az es. Az
onimral l)átran és büszkén áll ineij- a ház homlokán, akadálytalanul eniclkedik fel s a

tett maga mögé tolja. Míg a gyönge oromfal, az estl félve, gyámoltalanul guLbad meg
a tet védszárnyai alatt, a szilárd, k- vagy téglaoroinfai mögött viszont a tet húzódik

meg szerényen (451, 460).

Azoknál a házaknál, amelyeknél az oromfalat teljesen látjuk: a nyerges tet (két sík)

fejldik.

Láthatjuk tehát. — s ezt nem gyzzük hangsúlyozni, — hogy az egyes háztípusoknak

kifejldése nem külföldi származás, nem nemzetiség kérdése, hanem gazdasági dolog : a

különböz háztípusokat építtetik anyagi \iszonyai irányítják s magyarázzák.

'''f
/:-^

A-r

r

ífl-

^^

m ['[^

OSI ZSUPPOSIIAZ KONTYOS TIOTOVKL, ZAI.ACSANYli A\. (l-lSl

S/nb:i. Ut)nvli;i, U;iMlr:i.

30*
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N;iiiyi)ii ('•rdi'iiics :i iiii'ijliiíyclrsn', lioíjy

.1 iliiiiMiilúli li.'i/ tcicjí'iirk sikj;ii j()l)l)ára

liavíiiili) f-/.(iiict kr|)('znck s niajdncin i'fíT-

Inriiiák. Ellri'iii'k az crdf'lyi házak iiia^as,

iiicrcílck li'tözctétöl, .11111 a iiaüvolili és

li ilili tail(i havazáshall a hó ífvorsal)!) 1(

lakaruilásal szolííálj:'. A Icljcson kir('jh)(hjll

hizlal a ii(''|)iiiüvészrliirl< iik'ü; láíiahi) IitcI

ii\il. Ila a hizlal: ilozka. iicnicsak kiiiicl-

sz(''sckk<'l (líszilik, (k' úii'v is. hogy a deszka-

szálakkal és darabokkal kiihinbözö alakokat

szcrkcszli'iii'k osszo (-167). A csúcson szere-

lik a /lap.iiiLjLiríi.) (leííyez, pálma) díszí-

lésl (465), amilyenekkel a k- s téí^lafalakoii

is imlalaii találknziink (466). A csiicslia

iaráesot is alkalmaznak, .lardió di-. azt irja,

liotfv ezzel utánozni akarják a rétfi sövény-

íonást. Kérdésiinkre azoidian etjy épílö azt mondntla: a rács azért kell, ho^v még világosabb

legyen a padlás, de lie ne julhassanak a xcichek. A nádas- és zsiipiodés ház or'om-

falának a l'cdoanyagol \ isszaszorító szegélydeszkáif. amelyek /\ alakban haladnak, {.uír-

kdíjíjdeózkák. verébdeszkák, heszegdeszkák) széleiken, de kiil(>n(")sen az alsó végen kieit-

rázzák s fenn a csúcsra telócifiúl. (árbucdeszkát. nyeregt'ál, tetejefát) szegeznek, amiben

kirogyhatlan a Idiina-gazdaság (468). Ezekljen is szív és tulipán a lmulix iiiii. Különiiscn

érdekes a szi\bol kinöv tulipán és a tulipánlxil kiemelke(lö kereszt. Szimbolizálja ez

a kedves népies dísz, hogy a szereletnek iiiiki'iil kellene ntl lenni minden szíxben.

FARAZOTT NADASIIAZ KESZTHELYEN, i I4'.PJ

NYERGES TETEJ OSI TÜZEALAS NAUASIIAZ K ESZTIIELYIÍN. '4,'>(li

Tel a tzfalon túl nyúlik. Rt-gi halász-család tulajdona. A sidékon lipikus nádtetvel.
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BEDEC.I HAZ FARAGATLAN FAOSZLOPPAL. i4..1.

Tet a tzfalon túl iivulik.

GYL^EbDl^Sl ÜLGVl llA.ILl.lv. I.

Eleje lakás; hátulja lefarazotl.

iKMiizcti órzósckki'l tt'llon. A/ (iromdíszck azokDii a liázakon népiesek kiiloiKÍseiL ame-

lyekéi a nép maya épitell. A inetiNék szaliálvrendelelei ma már modernehli liázakal

ífliak elo; elri'iiclellék, liiiiíV csak az épilliel, al^inek ipai-ii;a/.(il\ áii\ a, (daiiiill mestef-

sége» van.

Eiiv paraszl-áest(')l kérdezliik, \iill-e ineslei'endi<'r inasa, hiiiiill-e lii\al,'isiis ácsnál?

A/.t lelelle ; f(\ein én. kérem. En csak olyan iíyakordll i'inher vaiiVok.B Ezeknek a

ijyakofolt emljcfeknek, ma már, a nemes váfmeííye j(')vidláli('il. nem it;-en szaliad éj)íteni,

peditj- az <i ki'zíik nyomán nom igen dlt össze a ház.

ÜSTÖKÖS SI HÁZ ZALAAPAtIHA.N. M.'i.il

Nagyon cIöiúííó üstükkel ; az ablak mellett falhiil kinyúló talpgerendán áll c^y III



A l.'iiiiill Im'iiiiívcs is csak a lu'-p

gyormckri kozíil \al(j ; véri'lien a díszí-

tés tiifldináiiva, (le az ('jiíllclö ííazda meg'

is kixáiija a cilVasáííol. A kömívcs ízlésébe

persze roiilóaii \ei;vnl a vái-osi módi tucatja

s így az újaliij házakon uwu; is látszik ez

a hiba. A 471. sz. képen ])élfláid olt a

i'ozmariiiíikoszon'i, k()zé|)eii a tiili[)ániial,

(le az alsó széles szegélydísz már egész

modern nemzetközi minta. Az oromfalakon

(472— 479) gazdagon váltakozik e \idék<'n a napsugaras dísz, karika, meander-vonal, forgó

kerék, rozetla, a szív, a tulipán, a reneszánsz és a barokk számos formájával. Sok helyi az

oromfal kíizepén van az évszám vagy az építtet nevének kezdi letüje.

Ahítl a német kömívesek a saját Ízlésükhöz átveszik a vidék magyar mol i\ uuiail. olt

egész föladat az egyes díszítések elemezése: a reneszánsz kacskaringói közötl otl a lulipán,

a szív, a r('izsa. A iiáttaszéki n<''nH'l kniíixeselc Sárkrizl)en a csúi'síves és reneszánsz stílust

LAKOllAZ VoIiSO.N. U.Al

ÜSTÖKÖS ZSlPPliS HÁZ, OLDAl-T OSZLOPOKKAL. (455)

SI H.\Z KESZTHELYEN. I4.")lil

Borsodi nev esztergályosé volt, lebontultnk.

KESZTHELYI H.\Z ]8"23-BÓL l ZÁRUA-l TCA). (457)

-IcUegzeles liárora ablíikkaL
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í^^w-
^ S^^iis^

ÜSTÖKÖS HÁZAK CSOKONYÁN. U.'jS)

keverik ni;ii;y;u- iixil i\ miinkkal. iV 478. sz. képi'inkön feni jobbra és a 479. sz. képünk
alján lév niiiil.ik jd [lélilúk arra, hojiv a lulipiuit niikéni illi'szlik a klasszikus díszítés

csúcsára.

Érdekes az is. iioi^v a népies díszítre mini hat akui-nyezel? SárközbenTsok a gólya-

A 479. sz. képen alul lial oldalt lév díszen a kömíves a reneszánsz griff vagy sárkány

feje helyett gólyaiejet ahikil. Ilven alakítást kettt is láttunk; a gólva csrét pirosra

festik.

Mieltt elhagynók a tzfalat, mutassunk rá, hogy az eddig ismertetett oromfalak fels

vonala sima lejtés. Ez a legelterjedtebb, mert leggazdaságosabb. Xémely helyt azonban
a tzfal peremére téglákat raknak lépcszetesen. Ez a c.:>ipké.i tzfal (480). \'annak

a Dunántúl, si magyar helyeken is, barokkosán ívelt oromfalak szép számmal (-18o).

Ezek építése persze többe kerül, az id is hamarább kikezdi, toblj a javítási költség^

SZENNAI IIAZ. il^jllni

KESZTHELYI (MÁn LEBONTOTT) nAijASHÁZ. M.'iíll

A Iclö íppcn 11 tzfalig ér.

ki;s/.thi:lyi reci .nadasiiaz. Uííid

A lüzfal a li'lö <lnll nyiilik IVl.
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jül;. látJuU.

!JÍrl)e-t>orl»'

haii'vták he

a girbc-g'ör

ácsolhatják

almi Icliál ilyrii liá/akal lálunk, ez nem
jelent eijvehet. csak a/.l, hotfv olt naifvohl)

a Naüvoii. az építés ideit'll több volt

a iiiód.

Az oroiiil'alakal Nizsf^áha, látjuk (187

—

4'.)r), liotív sok háznál vastag gerenda van

a l'al el(')ll le a l'olilbc állítva s a ház esnesá-

bijii larlja a gcriiieet alkotó szelemen-

gerendát. Ez a gerenda az ága.'tfa. az ága.i,

az cllöfü.

Ma már ez niindjolilian tünedezik és

igen sok láluban telj<'sen hiányzik is. Mi az

(lka, hogy egyik tzfal elölt van nagy ágas, a

másik eltt ninesen ? Ha johltan niegíigyel-

liogy inkább a régi kezdetleges épületeknél alkalmazták, amelyeknek tetzetét

iából i'ijtták (issze, anélkül, hogy a Iákon faragtak, simítottak volna. Csak úg-y

ngeresen. A gerincrl le, a falon nyngv(') sárgerendához nyúlnak a szelemenek,

l)e Iák. A tetzet fáinak egyenetlenségei miatt, a szelemenek alsó részéi nem
,
nem csapolhatják a sárgei'endához. csak vesszvel vagy iszalag indájával

LAKÓHÁZ KRÖSHEGYEN. HGl)

PAIZSSZEG (GÖCSEJ). (4G2) LAKÓHÁZ KBÖSHEGYEN. (40!)

-yimm^^itf^^^^

HÁZOROMZATOK A BALATON MELLEKÉN. (A(U\

Jnnkó János dr. utiín.
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NAPSÜGABASAN DÍSZÍTETT DESZKAOROM. PILISEN. (4G.Í)

^W/,

//////////iiiiiii \\\\\\\\\ \i \vi m\ \\\\\vvnv\\\\\v\\\\\\\\\\<

DÍSZÍTETT OROMFALAK HIDVÉGEN ÉS CSEHIBEN. H&i)

MVGYAll ISTVÁN HAZA PILISEN. Mfi7l

A Ie4;rcgibl> diszilési mód.

Malonynif IJew : A rnrigi/ar ni'^ii uuu'i'szrtf. IV.
:tl
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Tui-i ^ s^A
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A UAZ HIIMLOKANAK DÍSZÍTÉSEI. (4Ü8)

Szegélj-deszkák és az ormon tclöcifiák. 1. 2, ö, 6 Lcngyeltóliról : 3, 4, 7—11 Táskáról ;
12—20 és alsók

örcgbakról iSomogj).
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MAGYAR FALU VÁLTAKOZÓ OHOMFALAKKAL. BALATONEDERICS. I4li9l
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ÜSTÖKÖS HÁZ FOr.YÓ i'STÖKKKI. VÁRONHON (TOI.NAMICOYe) ' ITIIi

31*



OHOMFAL DKCSEN. (471)

OROMFAL ÖCSÉNYBEN. (472l
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DROMFAL OCSENYBK.N. U73I

AZ ÜSTÖKÖS FEDÉL CSÖKKENÉSE. I17I»

Döbrközi liázlipus.

AZ ÜSTÖK ELFOGY. (47.")J

(TÖRÖK KOPpAnY.)

-iUn«.,^

KOCSDI.Al ilAZ. i47tii

A lilii áliiii'Hv iivi'irglcliiii'.

AZ Ul-TÖK UTOLSÓ NYOi\l\. M77)

KÓNYl llAz.
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CSIPKÉS TUZFAt.. l4Sn)

Uoliizik li- s (>gy-egy fa-szcfíot vciiu-k melléje, hogy ne

csússzék idc-oíla. Azért kell tehát az az ágasfa, hogy az

egész teti íeiiiitartsa, a szelemenek le ne csússzanak, s

az egész össze ne <liilj(in. Ahol a szelemeneket beácsol-

hatják, ágasfa nélkíll megáll, roiinában marad a tel.

Az ácsolás is csak a kiadásokat szaporítoHa. A 494. sz-

képünk Jankó .lános dr. könyvéhl való. A rajznak az a

iiihája, hogy olyan egyenes fákat mntal, amiket össze

is áesolhattak volna, s így nem kellene az ágasfa. A rajz-

nak még az is hibája, hogy a ház közepén nem mutat

ágas fát, már pedig ilyen hosszú é|iület tetejét az els

és a liátidsó ágasfák egymagukban nem bírnák meg.

A középs ágat a falba szokták építeni, úgy, hogy csak

a ]iadláson láljuk a föls részét. Egyébként a rajz

mutálja az ágasfa szerepéi. Az ágasfa mellett hiába kere-

sünk MZ oromfalon díszít népnni vészetel, csupán a

s\ényfonások különböz módja és alakzata érdemel

Ügyeimet. Hclyelte, néha, az ágasfa küls lapjait díszítik.

iVépmvészel szempontjából fontos az eresz fejldésé-

•
nek tanulmányozása is. A 489. sz. képünkön látjuk, hogy

fe A. a háznak nincs eresze, mert a tet alját képez, a ház

^H jUJUl lalán keresztbe fekv padldógerendák éppen csak olyan

hosszúak, mint a padlás szélessége. Esben nem állhalna

oda az asszony, akinek a tréfa szerint csak annyi eszének

kell lenni, hogy ha esik az es, hát az eresz alá álljon . . .

Sok háznál (492—496) azonban már széles ereszt látunk,

mert a gerendákat kiereástik a falon innen (493) s így

az es nem verheti a falai, nem ver be az ajtóba, csben

is olt lehel üldögélni alatta. A gazdasági eszközöknek

is jó helyük van az eresz alatt ; esben is fölmehetnek az

eresz alatt a padlásra. Az eresznélküli ház is inkább a szegénység hajléka. Az ilyen

épülethez nem kell drága padlásgerenda, míg az ereszes házhoz vastag keményfa-gerendák

szükségesek, hogy jól megtarthassák a kiljebl) ugró, nehezei)!) tett. A 493. sz. képünkön

látjuk, hogy csak a ház hosszabbik részén van eresz. Aldnek több pénze vagy fája volt.

az a ház homlokzata fölé is csinált ereszt, így azután kétl. lall xojt a háznak, embernek,

s a házi holminak oltalma ; 496. sz. képünk az eresz igen szép ilyen példáját mutatja.

01i( iMlALAZAT iiLMETSZKSEKKEI.

DÍSZÍTVE (NOVAI. <481i

díszített DESZKA-OnOMFAL ISZENNA),
ÉS OLDALT OSZLOPOKKAL. (J82I

VESZPRÉMI BAHOKKOSAN ÍVELT TZFALU IIÁZ

A BOZMARING-UTCÁBAN. (4831
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KAPOSVÁRI UISZITüS. ilS,')! HÁZ Ár.ASFÁVAI. KAliYDOROGRÓL. l4Sül

KRÖSHEGY! UÁZ ArTASFÁVAL. (487)

AZONEGY HÁZ DÖBRKÖZRL. f4S8l

A közepén ágasduc. niellelle rézsútosan a
lajtorja a paiilásfeljárónal.

Az cfcszckon a iir|)iii\ eszelnek esak annyi a szei-epe,

hogy a kiálló j^erendák lejét itt-ott nieííl'ormázza.

Az ereszt sokszor méy; szélesebbre szeretik. Ehhez

xaiíy nem elés^' hosszú vagy nem elég ers a gerenda.

Ilyenkor azt ereszoszlopokkal (dúcokkal) alá kell

támasztani s oszlojjok tartják az ereszt (50U). Egy-egy

oszlopot itt-ott késbb is alátámasztanak, amikor az

eresz már kezd megrokkani. Az ilyen oszlop tehát nem
illik bele a fejldés sorozatába (434, 502).

Ha oszlopsor (498) tartja a tett, ott a hosszú,

keskeny terület : a pih\7i; gádor, gáder, pitar, tornác,

duihílu^, amint vidékenkint különféleként nevezik.

A job])módú gazda utcára néz ablakai elé is oszlopokat

állit (503^509) a tornác alá. Itt a vasárnapi kaszinó,

ahol rokonokkal, szomszédokkal elbeszélgethetnek s

nézik a járó-kelket.

Az oszlopok fels része mellett, különösen az újabb

épületeknél, díszes vágású, szép metszet kötések

\annak, szintén nagyon érdemesek a megfigyelésre.

A régi szép oszlopok is korhadnak, pnsztidnak.

Ujakat nem igen csinálnak. Ennek jó magyarázatát

adta kaposméröi Bognár Péter. Az ügyes faragó em-

bernek mutattuk : milyen szép cifra faoszlopok van-

nak ( liiesejlien! Mért nem faragnak errefelé is olyanokat ?

— Örül az ember, ha fenyfát kap.

— No, egy kis fácska még talán akadna ?

— Hát, tekintetes uram, azokat az oszlopokat csak

a régi jó világlian lehetett az olcsó, ers tölgyfából ki-

laragni, amikor sok volt az erd. Azt a fenyfa stáflit,

amit most veszünk a kaposvári fakei-eskednél, még
ha meg is faragnám, hát nem birná meg az ereszt.

így pusztulnak ki a régi szép faoszlopok (512—513).

Ott, ahol sok a k, a faoszlopot koszlopok, kü-

ldbeik helyettesítik.

A köoszlojt magyarázata egyébként rendesen a

nehezebli teher. Ahol a tzfal nem fonás vagy sövény,

hanem valami nehezebb anyag, ott az els oszlopnak



TA

LAKÓHÁZ VÖRÖ-íBRRÉNYBKN. I4X!M

Xines eresz.

OLLOSTETEJU UAZ AGASFAVAL
TÖfÖKKOPPÁNYBÓI.. M'.IOl

A SÖVÉNYHÁZ VÁZA. (4il4)

a. h = lalpgi'i-eml:ik ; c = füJes (szegfn, ;\lló gereml:i,

oldalfa és nlilalgereiKlnl : d = ko.zorúfa ci d bctii fölnll

a füles ágai közölt a hosszú gerenda a hátulsó d-iu-l

végzdik! ; e = koszorúgerenda ez is, de fagerenda a

neve; /"= sárgerenda (ezen nyugszanak beáesolatlanul

a ragfáki ; g = szelifnien ; h ^ ágasfa ; /; = ragf'a (szele-

men, födéifa). — .lankó .lános dr. után.

bontófílben llív k esztii ei.vi ná|)\si1\/,

gi;rem)Áz.\ta. iid.ii

.NAGYUOHOl.l HAZIll'LS. '4'.Üi

'.Ágasfával alátániasztoll nyergestetö, sörény-
vérteleki) és elöl egy ablak.

ERESZ NAGYDORIGBÓL. <492/

1
>/'

* •

1 K^
\ ;! \ L-'

'"'-\ \ y0/

IIOSSZUFALUI KANÁSZIlAz SÖVÉNYFONÁSBÚI.. ' IH:!!

luesz a ház egyik oldalán.



EliESZ A HÁZ KÉT OLDALÁN. I49(ii

A ház nagy tölgyt:italp:iknn áll. Göcsej.

FARAGOTT FASZKGES «HÁZEI.EJE» VÁRAL.IÁN.

(41)7)

SI IJÁZ KOMÁRVÁnO.<B.\N (zaLa). UilS)

Hasováiivos kciili's. — K(-t alilak. Szoba, konylia. kamara. — Faoszlopos tornác. — Uslökös Ictö. — Zsiipfödés. —
.\z oromfal deszkázata kimctszésekkel diszitve.

ERESZES HALÁSZOL NTHÓ A UUiNASZIGETEN. TOLNA.
(4991

ERKSZTTARTÓ IISZLOPOK; SZEKSZÁRDI PINCE.

(.ÍÜO;
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(510 .Ml) iiiiinlciicsrlrc r.ikoll riak krll Icimii'. A
I íi/riil alall cImuiuIó s kiiiijii'i i^ci-crnla olyan iiai;v

Icrlicl visol, liogy a raoszliip iiciii Kiiiiá i'L A ln'-

járúnál lév l'clu'r ()S7.1()[)|)ár a liá/.al ilícn s/i'in'h

(lis/ili. ()(l('l)li már a kiu!;r(') sáriicrcnilák is iiict;-

hirjiik a/, crcs/.l, IciilVilchl) i'iíy-ki'l laoszlopiil

lichi'/iirlv akija. Ahol iii'iii sajiiálják a/. aiiyat;ot és

iiumkát, aliol dúsabl) a mód, kliol \an a t()l)l)i

os/lop is. Az 523 531. sz. li.'izakoii oll a

szép i'cliér oszlopsor. Azon a xidéki'ii \ati is kö

liM'ii : a koszlopot azéil is szerelik, meri az

PAIZSSZEG IGOCSKJI. ''Ml

Eri'sz. Krcsztlaitii. kiiTis/lclt pixllásgiTCiid.ik

Kontyos tctö ; híiroinos/táMi ház. végében
baronifiól.

SZOBA, KONYHA, IAOSZLr)POK (LIPÓTtAl. I."i02l

Örökös, nem úgy, mint a fa. A koszlop négyszög (516) vagy hengerded (518), alaprajza

ritkán hosszúkás. Hatszög vagy nyolcszög oszlopokat nem láttunk. Az oszlopnak rende-

sen van talpa és feje (523), de bizony el is marad hol a talp, hol a fej. Vannak négy-

szögletes, vannak kerek oszlüj)ok, gyr-
díszítéssel. Az oszlopok leérnek a földig

(516), vagy alattuk alacsonyabb (519, 527).

CSÖKÖLYI UAZ l'M'il

Kini és oldalt faragott faoszlopukkal

SZENNAI HÁZ. I.'dll

Kiül és oldalt faiagott faoszlopokkal



KOMÁRVÁROSl JELLEGZETES HÁZ ELÜL IS, OLDALT IS FAOSZLOPOKKAL. (505)

A LEGRÉlllBB UAZ ZALAAPÁTIBAN. IMG)

Faoszlopok ; s2ob;\, konyha, kamara ;
pahoki köki-rili-s A kamara a ház ek-jéiicl szélesebb.



szh.n>a.n: el6i, és hldait oszlopok.
(507)

KlSl STiiKO-- II \/, -/ \KOI.C.V.N ISOMOli^). 'MISj

Egyetlen koszlop.

Ifi'tÜHiiíí'

SI HÁZ FAOSZLOPOS TORNÁCCAL BÓKAHÁZÁN (KESZTHELYI JÁRÁS). i.".U!II

Szoba, konyhii, k;imar.i ; utóbbi :i ház elejénél szélesebb.

/^Hl fi

£*?
— .^-^

1
EGYETLEN KOSZLOP, DÖBRÖKÖZÖN. '.'ilOi FELSOIRUr.I UAZ. I.">11)
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TORNÁC- FAOSZLOPOK. l512>
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TORNÁC-FAOSZLOPOK. (513)

magasabb (Sí-l) fal, kerítés, padka van, amely az ajtók eltt, a bejáróknál megszakad

(535, 53ü). Az oszlopos tornác legmagasabb fejldési fokát éri el, amikor fölül széles

falazott bolthajtás köti össze az oszlopokat. A legtöbb ház olyan, hogy a tornácba az

utca felöl, bolthajtás alatt és az els oszlop közölt az oromfalnál van a bejárás (510) ;

akárhány házon azonban a tornác eleje be van falazva (514, 519), s csak oldalt, az udvar

felöl juthatunk a házba.

Ritkább az olyan ház, melynek oromfala eltt is ott a koszlopos tornác. Ez még
többe kerül! Ilyen háznak klasszikus példáját, a parasztépítkezésnek talán legnemesebb,

legszebben kiképzett alakját az 537. sz. esztergályi ház mutatja. A haladás akként fejlesz-

tette a pitvart, hogy az oszlopokat tartó fal mind magasabb lett, az oszlopok srbbek,
szélesebbek, a boltívek kiterjedettebbek lettek. így a tornácon a szél, a hideg ellen több a

védelem. Az emberek lassanként rájönnek, hogy a pitvar jóformán holt terület. Helyet

foglal csak, hosszabb gerendát, oszlopokat kíván s még sem lakható. Miatta az udvarból a

lakásba hatol a hideg. Nyáron ugyan kiint alusznak a tornácon, de télen nem veszik hasznát.

Ezért mindjobban beépítik, már csak

egyetlen nagy nyilasa marad (538

—

553). Végre a lejictlcbl) házaknál, a jó-

módú polgárok házánál eltnik az egész

pitvar. Ilyen házakban a konyhából

léphetünk a szobába és kamarába,

vagy az átjárhat)) fallal kettéosztott

konyhának els részébl. A még fejl-

döttebl) alaknál külön kis elszoba is

van. A fejldés az elszoba elé oszlopo-

kon nyugvó nyeregtett, bejárót épít.

Ilyen házról szinte mi is azt mérnk
állítani, hogy ;iz izliiig és a jégverem

bejárójának hatása alatt épült . . .

(551—557).

A iiáz kíilsején lovább keresvén

népünk mvészkedésének nyomait, azt

Miiluntiuij iJfZHi'i : A inugj/iir njp mivszuti-. IV. 33

L_._

TENGDI KÖOSZLOÍ'OS IlÁZ. (f)!!)

Az oroninilnál nincs bejárás.
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látjuk, liotfv ;i Dunnnlúl sok l'aliij;il)!iii ;i7,

nlilakdk Ivulsi'jt'ii kis fiifáhlnk vannak (498,

r)07). airiclvckcl rsli> lii'hi'iznak. liDgy védjék

az alilakot hoii'.v a/. iilcané|ic a s/.i)l)ál)a ne

lásson. Az aiilakok kordéi s lioiiilokzalál

cilVáia iTn-és/clik, az ahlakláhlákal (5f)8)

szincscn Ipclcstik s virái;<)kkal ékesítik azon

a IViéii, amelyik nappal van kívül. A Celiér

'^— liázikókon ezek a színes. \iráiíOs ahlak-

táhiák ii^'en kedvesek.

Héi;i parasztházakon, az utea felöl, leí^-

löbbször csak egy ablak van (559). A szobának az ii<l\ar felé is rendesen van egy ablaka

(462, 543. 5G5). Az uteai ablak soha sines a középen olt, ahol ágasfa van, mert c niiall

nem helyezhetik az ablakot a lalközépre. Eszerint álla[>()dott meg a paraszlszobák beren-

dezésének jellegzetessége is. Az asztal rendesen az uteafelöli sarokban áll, hogy az ablak

ráviláoíthasson az asztalra (566). világos helyen ehessek a család. A gazdának is szemmel

KÖOSZI.OPOS ÖCsft^YI HÁZ. (.'>1,1)

4 r~

-^1

SZENTKIRÁLYSZAnADJA (BAL.VTONPART). (51B)

Koszlopok, oronizatos nyeregtet, csípké.s oromszegély.

KOSZLOPOK. NYEREGTET; KÜLÖNFÉLE
KERÍTÉSEK. DECS. (517)

TALPAS ES FEJES HEN'GKROSZLOPOK.
BONNYÁRÓL. (518)



ASZÓFI IISZLOPOS riTVAIi. (."l'.H

KETTSOSZLOP TKNr.DÖN. (520) [•ÉZAFÁRÓL. (521)

liBBlíiM'ia'iMi'ii u. ....nírarTTi
^ f '•Vf

i(\

NAGYDOBOÜI KÉMÉ.NYES HÁZ. A KOSZLOP ÍVKSE.N UKÉPÍTVE. (522)

33*
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kell liirtani az iiilxarl, de eyy

aldak világossága noin is elég,

(•/.(it az iidvarfclli falra is vág-

nak al>lak()l. Az ulfalelüli másik

sarokban van az ágy, amely így

sotétebh helyen áll. Az asz-

lal mellett a sarokpad (56()).

Kz az úgynevezett sarkos be-

rendezés. A szobának az ajtóval

szemben lév harmadik szög-

letéhen áll a kályha, amelyet

kí\ lilröl lutik. A kályha salak-
ját már csak kevés helyt talál-

juk. Az sit a nép maga rakta,

sima és fehérre meszelt volt az.

Ma már vásárban veszik a

izeiiieA kályhát (567). A kályha

ózcineit, részeit, kí)ckáit, otthon

állítják össze. Az épületben

ügyeljük meg — a legsibb

akban vagyunk hot y a

szobának csak egy ajtója nyílik

s az is egyenest az udvarra.

Ennek az okát megtudjuk, ha

bemegyünk a konyhába. Az
sikonyha Dunántúl: a fiióiöA

konyha. A szoba melletti falnál,

a szoba kályhájának szája eltt egy téglányalakú emelvény áll. Ezen szabadon rakják

meg a tüzet, oda állilják a fazekat, a háromlábra (kis vasállvány) teszik a pecsenyés

lábast s fznek, siitnek még most is, mint ezer esztend eltt. A tzhelynek valósággal

MOCSOLÁDl UDVAR VIRÁgAlLVÁNYNVAL. (523)

Az utolsó oszlopon innen választófnl. Az azontúl lévö rész más ember
tulajdona. Henger-oszlopok.

FEJES TORNÁC-OSZLOPOK MILEJBEN,

A PARÓKIÁN (GÖCSEJ). (,")24)

KÉTOSZTÁSU (SZOBA, KONYHA) ÓSI HÁZ

ESZTER&ÁLYON (KESZTHELYI JÁRÁS). (525)



BEDEGRL. I26; OSZLOPOS TORNÁC TENGDRL. (527)

OSZLOPOS TORNÁC ESZTERGÁLYBÓL. A HÁZ ALATT PINCUBEJÁRÁS IÖ2.SI

f^^^m-

í
1

1

'7m
; \

W^
lENGÖDI HÁZ I'ITVARA. (M!)) OSZLOPOS TORNÁC UAKON YHÍil.EN. (530(
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OSZLOI'DS TOIINACDK. ('<'M>

))i('liis/,t(>iikus;ik .17. eszküzoi (568 -570). .V l'iisl

im-^lölli ;i konvliMt, kidl az ajlón (574). A szc-

líéiiy asszony alii;' lát a kdiiyháhan, szenic! köny-

iiycl van Icir. Az adókivetés alapja is a kémény
voll, — nagyon idcfícnkodtck tle. Láttunk Gyenes-

cliáson ot;'y kunyhót, négy lépés hosszú, három

lépés széles voll s ott, abban a lyukban fzött

nyolc gyci'inckiu'k az anya. Egy öreg tihanyi

s/.przelcs bcszéllc nokünk: amikoi' Hunl'alvy

Pál Magyarország leírása végeit Tihanyiban

járt, oninuncl mondotta, hogy milyen örvcn-

I

SI HÁZ i;SZTERGÁLYOiV. (kESZTIIKLYI JÁB.VS). (.'1.32)

Fcji's iis/lnpok, oszlopos pitar; szi)l);i, konyha, kamara.

BOLTUAJTÁSOS TORNÁCOK, XKSZPRÉMHL. l.'iMi

deli'scii halad Keszthely, már több kéménycs

ház is van a \ árosban! . . . Érdekes, hogy Keszt-

helyen a !'>alaton-ntcában, tehát fejldött he-

lyen, adataink gyjtésekor még volt egy füstös

k(jnyha; a Hajdu-utcában Vincze halászné még
most is füstös konyhában fz. St a keszt-

helyi Georgikonban, hazánk elsnek alapított

gazdasági iskolájának egykori épületében, az

uradalmi cselédek, útmik idejében, szabad tz-

helyen fztek. Négy-öt család egy konyhában,

egy tzhelyen. Ezekután már megérthetjük,

hogy a szf)l)ából miért nem vezet ajtó a kony-

hába s a konytiából miért nincs bejárás a kama-

rába?. . . .\z egész épületet összejárná a füst.



ZALAAPATI JELI.EGZETUS HAZ. (534)

Szoba, konyha, kamar.-i. Kkerítés.

IIATDKHEKU SI HÁZ NF.MESBÜKKÖN. (üXy)

ptiUg zárt pilarral. lílül nem Iclicl hcjárili. Szoba, konyha, kamara, jiajla. istálló



NEMESBÜKKI OSI TIPIKIS HAZ. l5:i())

Elül be lehet járni; szoba, füstös konyha, kamara.

SI HÁZ ESZTERGÁLYO.\ JELLEGZETES TORNÁCCAL ELÜL S OLDALT. (537)
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OSZLOPOS LAKÓHÁZ AKALIBAN. (538) LAKÓHÁZ AKALIBAN. lóM;

SIHÁZ NEMESBÜKKÖN. (540)

A pitar záródni kezd.

]';iliilicly('ii iifiii él mci;- ;i (n-k. Ezérl minden házban van kemence. Ez nagyobb, négy-
szöglet, bellii üres egyszer é|>ítméiiy (568—570). Eblieii tiizet raknak. Amikor forró a

kemence, kihúzzák a parazsat s bevetik a

kenyeret. Sok helyen a kemence teteje egy-

szersmind a tzhely.

Nagyon érdekes kivétel az 572 alalti

vörösberényi ház: kiint a tornácban van a

Siilkemence. Ez már törekvés a vasul i r-
házak ama rendszere felé, iiK^ly a süt-
kemencét az udvarra helyezi.

Népmvészkedést a konyhai eszközök

megfaragásában, a tzhelyek, a kemencék
változatainak megé[)ítésébcn is kereshetünk.

A fíistös konyhának nincs ablaka, miMi

az ajtónak amúgy is nyitva kell maradni a
,„..o,., .stvánné réoi háza zalaap.4.tiban. (541)

füst miatt. A konyhának másik faja a Záródik a piiar.

Malonyay Dezs: A mag/jar nép mvészete. IV. 34



ASZÓF. l.'iJ2l

/u/iíc/l kcnic/u/CA Lc/ii/lia. A lzlicly IdIöII iii;'ii- íiII a kénióny, de a líi/, inét;' szalmádon ó^' a

liizhcivcii. A liiizal a lusliil a kéménvcii kiviszi. Az ilyen liázl)an csaU zárt tzhelyre nem
juloll. A l'iistos kdiiyha ii.jlaja rendszerint két l'éli-e nyilik s he lehet lenni az ajt(') alsó

íelél, hdtiy a hideif ne érje az asszony láhál és a iíyeiek ne férjen a tzhöz. Ezt a íelajlút

cierényiick ne\czik. Némely Uonxiiát fal xálaszf kélfelé s a falon nincs ajlú, csak széles

nai>y bejárai. A klsö lészI a konyha [lilvai'ának nevi'zik. A fal niódosahl) házaklian, fele

at;|;'atva szép tarka tányéi'okkal. I'^zeken a népies l'az(dvasipar nivészk<'désel Az edények

között sok értékes, rétfi dai-ali:>l h'lhelíink, amire az asszony azi mondja, améif az

öi'Cg'anyám anyjáli'il mariidl lánk.i)

OSI NAUASn.\Z GYENESDIASON. <.'il3)

\:igyt>ii záródik a pitai-.



\ PITAH MÉi; KEVFSKHU NYOMA EfiY ALSÓÖHS! HÁZON. I.>14)

SI NADASHAz GYENESDIÁSON. (515)

BALATO.\l:|)ERlCSl .NÁDASHÁZ. l.'illíl

.li'llegzoles nz alacsoiiyiiii fi-kvfi ;ilil;ik

34*



ZÁRTABB nOLTIVKS PITABU LAKÓHÁZ AKALIBAN. (5J7 LAKÓHÁZ ALSÓÖRSÖN. (548)

A PITAR VÉGS NYOMA EGV TIHANYI HÁZON. I54íli

iiilQOHDIHWiBmHilOinnn

^^^í;í-^Io

szobi 1 .^,
'

|l|l

Ka ni '- <X
[iJ

^liiiiiiiiiiiin—iiMiima

9c. <J I

1 .Mol

hWihi

BOROS UÁNILLNÉ HÁZA S ALAPRA.IZA. SZENTKIRALYSZABADJAN. (.Vül

LAKÓHÁZ ÖRVÉNYESEN. (551) A PITAR TTOLSÓ NYOMA EGY ÖRVÉNYESI HÁZON. (552)
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A PIT.VR F.LTUMJSE (SZENTKIRALYSZAB.VDJA). (553)

A kamara legtöbbször egyszinlbcn van a ház oldalával. Gyakran azonban a ház

elejénél kiljebb került, mint a (bOO, 509, 575. alaprajz 5, 6) példánkon látjuk. így több

helyük marad a lisztes láda, krumpli, a kenyérlartó, s néhány zsák elhelyezésére. A kamara

számos holmija is dicséri a niaiíyar ember fúró-faragó tudományát.

ílyerünk mármost a padlásra, a palláóra, a héba, a héjba.

Képeink mutatják, micsoda nyilásítkon juthatunk fel oda a kis létrán. A padláson

számos népmvészeti ügyesség lienti'reg és pusztul. Ott rágja a szú a szép rokkákat.

LICKÓI ZARKA-KURJA (GÖCSIiJ). (O.iJ) TORNÁC CSONKAlli:r.YHÁT0N (döcslijl. (,555)

PlTAHOSIlAz MILK.IBElN IGÖCSFJ). (S.IC) TORNÁCOS l'ORTA BAKAliA'-SZEiaíN (GOCSE.I). (55/)



.-VT.**

,V^"4

.fH\-^(73 t-.'i OOW (^\
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A}>( •a

^

l Oeagiaf.^aK-:^

színesen festett ABLAKTÁBLADISZÍTÉSEK. (,i58l

1. Mocsolndról ; 2. Törökkoppányból : 3— il. Kóiiyról (a/ .'> alatti Ribi Lajos asztalos munkája, i
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i;gyaiíl\kos jellel.zli is u.víkk roL.NAnoi.. i.«9

—

Xi)

guzsalynyelckct, a díszített tilolókaf. I(l(> ddliják ÍVI a kicilVázott mángorló lapickál, itt hever

a régi világból megmaradt kályhaszeiii, amelyen szép díszítéseket fedezünk fel. A bab, a

borsó nagy szalma- és vesszöfonásu szaka jlóklian áll a héjban . . .

Ezekután eligazodhatvmk a házak 575 alatt bemutatott alaprajzain. Egész utunk folyamán

azt látjuk, hogy az egyszeríí. népies, tehát a számosabb házak alai^rajza csudálatosan egyez.

Ez természetes is, hiszen a magyar paraszt-

nak többé-kevésbé mindenídt egyformák az

igényei, régente egyenlbbek voltak a köz-

gazdasági vi.szonyok is; a kezdetleges állapotuk

tehát egymáshoz hasoidó házakat teremthettek

meg, amit úgy az ezredéves kiállítás faluja,

mint a mi képeink sokasága meglepen igazol.

Miután a házat is átkutattuk, tekintsíudv

szét a telken. Mzsnáljuk a nielléképiileteket,

az istállót, a |)ajtát, a félszert, a hidast, a

baronifiólal. a kruniplisvermet. Ezt mind maga

w^^jíkHPB^^

Wí^''
EGY ABLAK AZ UTCA FIÍLÉ S EGY AZ UDVABBA,

BÓZSASZEGEN. (565)

KÉT ABf.AK BAVIlAgÍT AZ ASZTALRA.
RÓZSASZEGEN. (5UG)
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},001©Aj a

NYITOTT TZHELY ÉS
KEMENCK. (r.G8)

Alul a kemence befedeti szája,
ahol a kenyeret \'elik be.

NÉPIES KÁLYHA

tervezi, épíli, rójja és

díszíti a magyar nép.

A finomkodó városi

ember orrát fintorítja

a hidas láttára, de

azok, akik a népies

építkezés elemeit, a

nép leleményességé-

nek megnyilvánulá-

sát, az si kultúra

megmaradt nyomait

kutatják, azok a mel-

léképületet is szere-

tettel veszik szem-

ügyre, mert az emberi

lakóhelyek si for-

máit, anyagait, kez-

detlegességeit éppen

a melléképületek hí-

vebben megrzik.

Nézzük meg el-
ször alaprajzainkat,

mi minden van egy

magyar kisgazda tel-

kén (575—582), mint

helyezkednek el az

egyes épületek?

Az els melléképület az istálló. Egyik helyt a lakás végébe (580) építik, másutt

a telek más részére (576). Mi nem mernünk a két különbséget magyar és felnémet

típusra osztályozni. Azt tapa.sztaltuk, ahol kisebb a telek, tehát az istálló a takarmány-

lerakásának, a fának, a trágyadombnak útjában lenne, ahol akadályozná a szekerek fordu-

lását a melléképület,

ott a ház végében van

az istálló. Legtöbb

esetben azért építik

az istállót külön,

mert hiszen még a

paraszt ember sem
nézheti jó szemmel,

ha a tehenek az ajtaja

elé piszkítanak, ha az

istálló miatt a lakása

is megtelik léggyel.

A tehéiihuUadék

roszszagú «az Apen-

ninektül az alsószász,

fríz és keleti ger-

,
mán építstíl)) hatá-

ráig, st aaz északi

KENYÉRSÜT BANYAKEMENCE A KONYHÁBAN (ZALASZÁNTÓ). (571) Szláv VÜágbanS ÍS. Az
Ilyenek a banyakályhák i.s, csak magasabbak és kívülrl flik. istálló külön építéSé

TZHELY ÉS KEMENCE TÁSKÁRÓL,
(56'J)

RÉGI KONYHA. (570)

Nyitott tzhely és kemence Mocsoládon.
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FISTOS KONYHA TLZHELYE DECSEN. Ij73'

SZOUA, lSTÖS KONYHA, KAMVIiA, A UOGLYA ELTT ISTÁLLÓ. BÓZSASZIKÍEN IGÖCSEJ). 1571)

Kontyos zsu|i|)i)src(lc'l, útmciicti f;irjizutos alak.

Mulonytífj Uczsó : A umgí/ar iti'p tnnrt'szi'i,'. IV.
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EGYSZERBB HAZAK ALAPBA.IZAI. I5;n)

A CSÖKÖLYI HÁZ ÉS TELEK ALAPRAJZA. (5761

Fenn haliildalt a lakóház, jobbra ól. Lent kisház

(nyári hálószoba, kamarai oldalt pajta, kocsiszín.

istálló, Ijaromfiól, kiil.

A ZEBECKEI (GÖCSEJ) MAGYAR HÁZ ÉS TELEK
ALAPRAJZA. (5781

Fent balról jobbra : kis kert, tornác, szoba,

konyha, gazdasági kamara. A szoba és konyha
eltt tornác, ezen innen a szoba eU'itt a kamara.

Jobbra, középen, kocsiszín. Alant, balról jobbra,

hida.s, marhaistálló, lóistálló. iNégys/.ögü beépítés, i

veiemenves

k.s
i

° :-

^erl
I 1 I qanvQudvdr

pajla hdmra J 1

h.das

— ~-'

Ól

dl

CM I>

N —

-o o o

SZEGÉNY EMBER TELKE DECSEN. 1570)

n iinagy ház« szoba ; b «kis ház» ; c kamara ; d konyha : e pince;

/padlás feljárat: 9 nyitóit tornác loszlopon nyugvói; h udvar;

j l'arakás : A- istáíló :" l félszer : m disznóól ; 11 kert; 1. pad ;

2. asztal; :!. tulipántos láda: J kaszni ; .5. ágy: n. kályha.

ankó János dr. rajzai n/riii.

lehal a józan ész dolga. Bízvásl elhaf-yhat juk tehál Jankó .hiiios di-.-nak ezt a tételét :

íikét.ségteleii, hogy hazánk egész átvizsgált területén a iclckl lerendezés teljesen fel-

német típiisiD). Lám, balatoni monográfiájában maga Jankó dr. írja az 577. rajzáról: «A hely

szkéA-el legtöbbet a szigligeti ember küzd. Legtöbb kénytelen körlépíteni az udvart,

amit balatoni ember nem szívesen tesz meg, de hátha kevés a hely, iigy kell azt

kihasználni, ahogy lehel. A rajzon a lakóházhoz van hozzáépítve az istálló, jia a pajtát
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j ()s/l<ijH)s InrilAi'.

1 mOUMcs talliil :

/; U(i\;ir ;

/ r:ibogIy;i :

ni íaraká-s ;

n íiisziióól ;

/) árnyélvs/i^k;
j' tiágyadomh;
í oN/lopokon
nyvls^í^ tt'l<> '

.V kút isémcs).

VARGA JÁNOS JÓMÓbU DECSl GAZIJA

TELKÉNEK BEREPíDEZÉSE. (5K.0)

: •

h . » •

3

3 ^
".

a .f-^H
^

^ ,.I ^

a uU'iii s/oliii

inafív li:'i/.» ;

h konyha ;

(* udvari, tula.jilnn-

kcpt-ni Inkí')-

s/oha. "kis há/*

;

(l kniimra ;

*' i>>t;illó;

/' piiu-rlcjiiT ni
;

(/ p:HllásíVli:ii-al ;

h iiyilnll-lVuiÖH

tuiiiiic ;

/ vi(l\ar ;

/. Ui^k^^t ;

/ kiU :

m farakás ;

íi (lis/iKíól.ikö/ch'-

hrn a trájíva-

<l<nnl)i;

o íiriiví'li-s/i'k.

l 'tea

'y%\

1 ,

'

' 4

-~'i
1

br -" '

A liá/ köröskörül
kiirnllal.

1. ligy;

2, szekrény sztte-
sekké] ;"

:t. sublal ;

4. pad ;

.). aszUtI
;

(j. iLilipáiilos iáda
;

7. kcmeiK-í'

;

8. szabad lüzhelv
íl. tálas;

10. szunyoghálós
ágy

;

11. tzhely

;

12. nyu^vóhcly
iciivanyt pótol i.

PÖHNYE SÁNDOR TELKE DECSEN. í.'Sl)

A tfU-k hossza 2S m. szélessége 2 Vj ni.

Utca

Utca

a naííyház;
ÍJ kisház

és konyha

:

c teljesen zárt.

beüvesézett
elszoba

;

(/ tornác

;

c l-.amara;
/ istálló;

q iV's/er ;

h Unt

;

í szobák :

/ szölÖ-lugas

;

/; farakás
;

/ disznóól ;

jíi kert ;

;i istáJlii ;

/) rödötl kapu-
bejárat.

BÉRÁHDI SZÉKI ISTVÁN JÓMÓDÚ
GAZDA TELKE ÖCSÉNYBEN. (5821

a a P '

b j '

a

f

'i

1

.

a ki^ ház litt ki;

vetélésen a hátsó
szoba a parádés
cnagy haz" l

/' kcniyha ;

(' nagy ház ;

d kamara ;

e hiistálló ;

/" féls/er :

(/ tehén-istálh)

:

h teljesen nyitott

tornác

:

/ udvar

;

h hengeres kút
/ fának való szá-

raz hely. u. n.

is/ling

;

t3 1

*
n~i

/

sft r- '
1

ni árnyékszék :

n disznóól ;

p kocsiszín ;

-r az udvar el-

választott része
;

s trágyadomb
; |

1- ág>s
'2.. tulipántos láda

;

3. sublat;
4. pad;
3. aszUil

;

bölcs :

tzhely

;

szabad tzhely ;

9. kemence
;

10. szekrény
;

(i.

8.

KONCZOL JÁNOS TELKE
ÖCSÉNYBEN. (583)

./(í/i/.ú Jaiios di: rajzai iiiáii.

^^'^"\

^y^.^^
VÖRÖSBERÉNVI i;azi>\ ieiki:. f.Wll

35*



A RÉTSARKI PISZTA RÉVFÜLÖPÖN I BALATOM'AKT). (X^)

ISTÁLLÓ KUStAnSZECtIÍN^ l.'iSIll

lÁZVÉGE ÉS LÁBASPAJTA BAGOLASÁNCO>', NAGYKANIZSA MKLLETT. (587)
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:i liiki >liá//:il ^/<'lllll('M íjiilik IVI. ikKmiíiImii

;iim\i Ik'K iii'iii in.ir.id. Ii(ii;\ •-/i'k<'i'i''\ rl

iiiciilunliilliiissdiiii.

A S/IMIM ;i |)iijlnl);iii .ill (587), már
akinek van, ;i szalma : kazallian szahadim.

A pajta lzlii/.lonsági okokliiM ('luill kiilrui.

EiíTi'likciil is .1 sok sz.ón.-i niaiiasalili i'|iíi-

Iclct kixáii. S/.crk('Z(»tii('ií Icliál nem i'iilial-

jak i'i;yi)(' .i JakóiiázzaL A naifv pajla |ii'(lii;

nem lenne széjt a kis liáz mellel I. A hida-

sok, ólak (592, 598 - 602) sok helvl náddal,

zsúppal vannak l'odve s ilyenkor nie£>'aiinyi

kis ház valamennyi. Ezek télen jobban

nioíívédik az állatot. A hidas ])adlásán (598) a|)ri)lili szerszámol larlaii.ik. vai^y ott a

tyvikok helye (602). A lúd és a réee a kis létrán nem Ind felmenni, nyári melegben nem

is ]iiheniie a sok állal esiyült, ezért kíilön ó\ jár nekik. A kocsiszín, a fé.i£,er (588)

FÉSZER Bur.YISZLÓN. (.588)

GÖCSEJI kAsTUK. (589)

1., :>. Milfjböl ; 2, 11. Kiislánszínr'il ; :i , 1- Barabásszogríil. (íiöiuv.i l-Cnin: uláii.)



ICASZA JÁNOSÉK UDVARA TESENFÁN. (ö9ü>

nyitott, kezdetleges épület. Négy lábra tett készítenek, legtöbbször a ház végében,

(604), a hol a ház maga is ád hozzá így egy falat. A kisebb, nádból, kukoricaszárból

összerótt épület neve iázUiig (603, 605). Szegényel>li ember kazalból is hevenyész (4'28)

véd helyet.

Itt említjük meg, hogy Göcsejben, — ahová mindjárt visszatérünk, — az udvaroknak

igen érdekes különlegessége a káótél vagy káótii (589). Ezek gondosan megkészített, az

udvar közepén álló melléképületek, amelyek házaknak is beválnának. A kástu: a magtár,

éléskamara, tyúkól és kis fészer egyesítése. Legtöbbször összerótt gerendákból, emeletesen

. J'iSON^Ta

SOMOGYVISONTAROL . C«\)



279

készíilt. Mrrcdck r:ilt''|ics(iii iu('i;\ íiiik ,1/ riiiclrl |iil \ :ir,ili:i. A liáziassz(jny liDZza a kiilcsukal,

kiiiyit.ofíal ja a ketts zárakal. h'oriíat ássál liúz ki eléljb cfjy hosszú csavart, amely belíil

az ajlíiM l(''vü \as Mijtc^t l'i>t;'ja; í'elszahadiill a kilincsben lév tolózár s most már a rendíís

KÜLÖMBÖZÖ ÓLAK. (592)

1—3. zsuppfödeles disznóól; 4. likól Táskáfól ;
.'>—7. dis/iióól Döbréléröl ; 8—10 tikóhik ; 11. di.sziióól Jákóról

kulcscsal kinyitja az ajliM. Mc ni;>aii iiciii jiil, lie eg:ykönnyen gonosz eniliorl .V padluii

búza, rozs, gesztenye, a pócon pálinka, az oldalakon háj, szl. Odébb a háinszerszámok.

Itt lógnak a lenn lév hidas egykoii lakói, most már l'iistölt bús alakjában. Mimleii

dnnántúli ember liizlal néhány flisznót, melyek jóformán egész éven át táplálják zsírral,

szalonnával, ríislll hússal a családot. Nem is él mcii falun a mészáros. l''clell iiiik van a



GAZDASÁG] liPü:KT KJSK A^ iZ^A.N. írjH:!!

BUZAASZTAG ES SZALJIAKAZAI., ZSELICKISLAK. l.V.Mi

VÁLYOGSZÁRITÓ. Ci'.a)

Bafíolnsánon. Xagvkimi/sa melleit.

DOBBOKOZI CSlPOS SOVENY-
FONÁSU HIDAS. I59G)

A KESZTHELYI TÉGL.WETÖK HÁZA : ELTTE liÉPAVEIIKM. iVJ7)



'Cj Z,

a ".-

z V::

:•?

Malonyay Oczkü : .1 ninrjijrir ut'ji tnúvéízete. IV. 36



lUASOK liAKO.NYBÉLBL ÉS K APOSVÁRIiÓL. (.V.IÍI-MGi

FÉSZER ZALAAPATIBAN. (COSj



ISTÁLLÓ, MELLETTE FÉSZEK. ELTTE VONÓSZÉKEN FARAG A GAZDA (GYENESDIÁSI. ilill4i

JEÍ.LEr.ZKTES llÁZVÉGl FKSZüIt GYENESDIÁSON. KKiri)

afi*
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KITAK ÉS HÁGCSUK GÖCSEJBL. (fiOfií

1. Dübrcto. 2. Koihirkiil. li. S7,iivh"rv. -I. Szeiilpi-lorföld, .'>. KerkaszciilniiliSlv, (i. Pákn, 7. Pórszombat. S.

!). Káiivnvár. 1». OrDkláii. II. Csehi, 12 (".utortViia. 13. I.ipkc. 14-1.".. I.a^ztiiri'vMilu-frv, 16. Bakilii>g\-, 17. I!:ir

IS. Bak, lil. Mikela, 211. I'iiszlnmagyar(,'<l.
((iöiiczi Ferenc után. A Magyar Nenizeli Miizturu Néprajzi c),ztály;iiiak Értesítjébl.;

Zebecke,
abásszeg,

])a(ll;is, a kaMél-hcl. 01 1 iiikíilili íívüiiiolrsi tai'tanak. .\ kastél liái'oin részljöl áll : kamara,

kastél, hél (-i^yiiiás l'oldll. Az ctfész épület horonaalkotniáiiy. Al)lak nincs rajta, ioi;'lülcbb

kis .szclelölynk. Sokáii; iiiivsincs licniic az cinljcrnck (Idli^a. .Viia az idre az ajtó kinyitása

is elegend. Nagy gonddal díszíti a gazda és az ács is.

Sok udvarban látnnk egy kis vízzel telt gödröt : récék, ludak itatásara, közel a

kúthoz. Nagyon természetes, hogy a bejárt nagy területen a kutaknak is nagy változata

van. Ott, ahol mélyen a víz, utcai közös kutakból merik. Különben sem költhet minden
gazda kútra. Göcsejben az ilyen közkutakon kézzel hajtható négy csiga is van v606. sz. 1.),
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llot;y cti'vs/.ci'rc Idlilicii i-- liri/li;i'-'-:iii:ik ,'i kdh'li'ii

lót^'ó viidorrcl. A ik-lít nat;y csÍí^íiii ki\íil, .ihiMi.

liióg' nó^y kisi'lili rsitfii is \;iii, ;ini('l\cl< ,'i kiili'lcl\('l

vpzclik. A közös kul kcii'nli'li' a/ ;issz(ni\iik I n''cs('l(i-

lu'lyc. Ei'ds \ idrkckcii li'nosihl) ;\ bcíJc/iki'il. iiirlv-

iick k.ivAja kivájl Taldr/s ((lOlj. sz. 4. (1 S). Ahol

<li'át;a a Iciika. a ko : iill a Iviil liclscjól is lalorzszsci

lit'lcllck. Ma persze a la ilráiíáliii. ll<);;> a réi;i

l'iM'iiiák miként ('iiiek a miKJcrii doliiokliaii lii\álili.

azt j(')l iiiiilatja a liai^y eeiiieiiliieiiiicr, amely a

hodoii lielyého lé]). OH, aliol nem mél\ a kid.

\ izmerö lioi'oiígal, kam|)<)val ((J07, G08) hiditalják

le a \ödi-()t. Az is si \ iznier szerszám. .\ íiéme>-

kut ktdönüsen az itatökiuil (609). az iil mellell.

esárdák udvarán l'ordid el. Zalában naí>yoii gya-

kni'i a kohol laraiiolt knlkáva (lilO). A Balaton

l'ej(''löl Jiadac-onN iíí' piros a szántí'itVild, mert a ]<
A KAMPÓ KS VÖDÖR, 1007,

iKcs/lliL'lvi liatár. i

^ ^

ITATÓ A KESZTHELYI HATÁRBAN. A I.E.\NVKA KEZIÍBEIV A KAMPÓ. IIIIIS)

is piros a vastai'taloiiitól. Hadaesonx koriH a \ako-

latlan épületek feketék, mert ezen a vidéken a

közot bazalt. Keszthely felé a hoinokk feliéi-.

Városokban a kútkáva már deszka, a vodor |ileliliol

van. .\z ers tölgyfapallókból (isszeáesoll kiilkáva

pusztul. Réiíenfe pedifi métf a knl nyílását is

az(d<kal fedték lie. inert kiseldi \oll a ká\a((jl3.),

mint akut átmérje. A lapos kben tíazdaj.;' \ idé-

keken jiersze nem költenek kávára, összerakják

kínekbl. sokszor közveszélyesen alacsoiiMa (612,

614). A vármeiiyék a kiitakiil is ei^yséiíesit ik ; el-

rendelték, lioíj-y a káváknak leííalább is etj-y méter

maf^asnak k<'ll leniiiok, meri sok ember beli-biikol I

az alaesoiiy káváji'i kiilaklia (611). ITATÓ A SZKKSZÁRDI IIAtA MliAN. H.llül
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KKÁVÁS ÁGASKÜT SZEPEZUEK l BAL.VTONPART). KilOl GÉMESKÚT A BALATONPARTON. ICIU

A kutak mellett rendesen ott a hosszú vályú (614), amit egy szál fatíirzsbl faragtak.

Ma már ezt is a cement vályii váltja fel, még kisebb helyeken is szaporodnak már a cement-

válvúk.
il

A

KUT SÁMODRÓL.
(612)

KÚTKÁVA KEME.NY FABOI. (MOCSOLADI,
Killil

ITATÓ A ZSELICKISLAKl ÚTSZÉLEN.
(014)

Azt mondják a régészek, hogy üslelepek után csak olt nyumuzzunk, ahol víz is van,

mert ott ember nem lakott, ahol nem volt vize. Találunk azonban sok helységet, külö-

nösen hegyközségeket, ahol nincs kut. Sok helyt, ha van is kut, nyáron kiszárad.

Felsörajk népe iljeidior a szomszéd faluba jár vízért. A Keszthely melletti Cserszegtomaj

KEREKES KUT ES VALYf. ((il.'W

Szekszárdi határ.

MEZEI ITATÓ, KEREKES KUT. IÜ16)

Szekszárdi híitár.
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Ii('j4\k(i/.s(''i;iicl\ hihiii ('t;\-k<''l li:i/:'iii;il \.iii l<iil s :i liikosMij; IV'liirM járM-iix ii':i is i'HVir.id

vizói'l, s/.('k(MTt'l, híjlokk.il ; .-i ii.iyv iiicIcííIhmi cíív lirl\rii \i/c'l k('Ttíiiik, Mzl iiiiiikIuII ,'ik

üröiunu'l. liiiií'V iiKisl ('|i|i('ii IVisv \ i/, \:in - krl, ii;ip.j;i Im/.hik. Eíívn/citc lio/.y.j'ik iiict; •>/.

ctfós/ liilic \;iló \i/.cl. ( MicM'jlirii li:il\aii mólcriií is le kell ;'isiii, iiiÍ!;- kcnii \ íz. Az ilvcn

lii'l\ckcn l'i'lliinik. liiiuN miiikIimi iíiI\ .in mi \;iii cf^'y kis i('i, :i /ckü. l^Micii l'iiiiják liil ;iz cso-

FÖDELES KIT BARABÁSSZEGEN (GÖCSEJ). (filTl

LAKÓHÁZ ÖRVÉNYESEN. IIÍ20)

Alaprajza (i25 alalt az 1 szánni.
Jankó .íaiios dr ízcrint nénit't ház.

•' ~~!sA sn^K

UTCAI KEREKES KUT SZEKSZÁRDON. I01.S>

KCSZTIIELYI SI HÁZAK ,\ KÉSES LTCÁBA.N. ií\2i)

TOTII MIHÁLY MAGAFARAGTA KL'THAZA
A TOLNAI NYÉKEN. (619)

vizel, li()lr\rl, amit;- tiii-l bíMine, ill iszik a szegény áJlat; iiiosásrn, mosofíalásra is onnan

morilciirlí. Siik kis ilyennek Cnlladt ezekbe a tók;ikl)a, tníi;- a liatósái;- elroiulelle lic-

keritésíiki'l.

A mély kulák kerekesek, iien peresek, esübríisek, meiI kézzel ke\és vizel- lehelne

i'elhúzni, küUinösen az úllalnak. Az ilyen kutak föhí egész liázikcJI. (617 619) ép'ílenek,

Mieii escibcn, melegben jé) védelmet nyújt a tetcj. így magyarázzuk a népies é[)ítkezés l'orni.iil.

Semmi köze az ilyesniihe/ a rrlnrini'lségiiek I
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A HA.IMASKKRI FUTCA. VESZPRÉM MEGYE. ((122)

(Válto/alos nronifahik.)

Nagv l;aj az, lia ilvcii hi'lvoi lick' esik a víxliir a kúllia. nicit a vasmacska nem sokat

lias/niU. Ki hozza Tel ? Hétköznap nem éi-nck rá, most inár tölilj kut is van a faluban,

iiiiisl már Icjicl \áriii. Ilyen községi dolgot vasárnap szokás elintézni. Templomozás után

összegyl a l'alu né|)e, api'aja, nagyja, ki kell

emelni a vedret! De uLökéleles)) endjert kell

ám beküldeni utána ! Gerát Mihály suhanc

olt pipázgat, líemegyek én, azt mondja. A

pil)át sem veszi ki szájából, ráid a kötél

\égére kötött ki.iafára (késajafa — a két

Négere húzzák a pár hámistrángot) s foly-

tonos dé vajkodások között ereszt getik len-

te])li, lentebb ; de azt mondja, még messze

van az ég a földtl. Gyufát gyújt s a vedret

nu'gtalálja, még egy beleesett rudat is keres,

azt nem leli. Pedig olt kell lenni, azt neni

lopta el senki, ersítgetik feut. Aem húzunk

fel, ha azt fel nem hozod. ((Ostoba l)átorság I

harminchét ölnyi magasság !» mondaná a

leoninusféle Gyöngyösi János nagvtiszlelelü

poéta uram. A rudat is megtalálta, pedig

Gerát Mihály s pipája se aludt ki . . .

Ma már több ilyen kerekes mély kut is van a faluban, kinek-kinek saját udvarán,

fleg a tehetsebbeknek. A Baánéké kétezer korona. Ez már vasszerkezet, hajtó és fogas

kerekekkel, nagy áttétellel, csigával jár rajta a kötél és lánc, ami felette megkönnyíti a

kerékhajtást. Vasszerkezet kei'ékkötíjje is van, a kötfogas, mely elengedés esetén magától

PÉXZESKUTBÓL. (liil

SÁMOU. (624)
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/((j

SÁRKÖZI UUTOn. (W.WII. II).)

..,,..., '^ '^''"' •'» "'í"' liilipíinns liitl.i Oisi-nvhiil, ;i nnilt s/:i/a(l :«)as i^s 7n-i\s (veihöl
A lobbi Nyi^kiiil. 1 nílrszekr.'iiy, 2. :t zsámoly, I zwiinoly Iclcjc Ezek ;i zsániolvo,< Nvrk<-n a iPTtiploii lr,i „ácal.iin illinik

orpí! asszonyok íiliick r.-i.jliik, ii kik lu-ni niciinek br :i lc'ni|ilomb;i.
'

'





1 2 Nvéki liili|)ános láda flcjc rs lílfle. - '.í. Siilaiio s|)any()Iviasz-l>pnik:issal Z:ilai-sánvl)cil. -~ 1. I|Pj?c(lie való

hurlarló, szarvból. lloinokszcnlfívíiiKV .'i. l-iMim-lcr majías smU-.ulW/. szi'krciivic, kpineiucic alliljak ;
regi

eszlcrgályos iiiuiik;ija Sáiközlicil. li. I)i-rsi tiilipiinns láda eleje. ixXXVIlI. tlj.i
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iiu"t;;illil j.i .1 kcii-krt. Iv'lliiv \fili'rrcl jiir. A ká\a/;illi:i \:ifi iIIozIm' :i kis \;'ilyi'i, muly

félrcbillriil i :i incL;l(ll vcdrrl s a kis \álvi'i kivozcli a vizel, a lia<íy ilat,()V<ályril)a.

V.y.ck a híres i^neseji iHwzelc A'í;/t/A-. Esfe kiáll Baáii Islváii kis kutyája, a kiil

inelk'll elvakkantja iiiaLiát. A iiiélyséiihöl a \ isszliaiii;' eiNis<'l)l)eri vakkaiil. A kis kutya

niegharaíí'szik, iii;aliii l^e/.(l, a knl iik'í; jolilian iii^al ; a kis kiilya iiiéf-' iiiéfi^eselilieii iifjfat S

íiíV Hidalják etiyinást liajiiaiii;, mi^- hajnal felé ell'áradnak, heléiekeiliiek s el|)iheiiii('k.

Visszafelesel a kul ekúja az enilieii heszédic is : azért liíjják itt a kutakat lieszélü kutaknak.

lloiiV ál akarunk uienni a szomszéd liázl)a s kiindulunk az utcára, azt niondja a

{íazda, gyenink keresztül a Jidcikiui (öOli). Hát ez mi? A kerítés és ajtó ei4yesítése

(liáííesó). A kerilésbe iktaldtt (ilyan alaesoiiyabb részt nevezik íg^y, mely az állatoknak

akadály, de az ember egy kis ugrással, kajiaszkodással könnyen átjut rajta. A kikapós

emberre azéi-t mondják, hogy átugorja a hágcsut. Villásan ntt törzset is használnak e

félra. A kerítés mindkét oldalán egy kis pad is szolgál lépcsnek. Hasonló átkel készségek

vannak a messze Bretagneban, ahol minden olyan jellemzen si . . .

Miután így egy házat jól át-

vizsgáltunk, kimegyünk az utcára,

újra csak azt figyeljük meg, hogy

a tömött házak és az önálli'i kifcj-

ldés oromfalas k- és léglaházak

mindenütt váltakoznak ma már.

.lankó .János dr. a kiállítási

tanulmánya után, lOOÍ-ben meg-

írta a Balatonnielléki lakosság-

néprajza eím nagybecs munká-
ját, amelyben e vidék házaival alaposan foglalkozik. És ekkor már is jól meglátja

azokat a kezdetleges házformákat (430—436), amelyeket mi is a ház legegyszerbb, a

magyar viszonyokkal összel'üggö, tehát magyar házaknak hirdetünk. Azt állítja ugyan

még, hogy a házak kétharmad része német (most már nem «felnémet») típusú, még
pedig a kházak nagyol)b és a sártöméses házak túlnyomó többsége; szei'inte a német

NÉMET típusú IIÁZAK AL.\PBA.IZ.\I. (625)

(Jankó János dr. szorint.i

LAKÓHÁZ ÖnVÉNYESP-N. (G26)

'Al:ipi-;ij/a 02."> alatl a I, s/án»u, Jankó .íános dr. szcrinl német há/.

)

Malnufftn/ íh'Zfió .\ incifjudr vi}p niúvi'HZi'U: tV. 37
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BAKONYHlil.I JELTEOZKTF.S HAZAK. 1027)

JELLEGZETES KESZTHELYI IIAZ MAROM ABLAKKAL
(f)2S)

típus (G20. 6?3— fy>r)) Ictisüníl.hoii for.lul el és

Icííteljt'scblK'n v;iii kiti'il()<l\c (|i|icii a Icííjelli-g-

zeloscbb sváb falvakban. .laiikn ib'. ezt a sza-

bályt állítja föl: a iiiat;yar liá/.iiak akárhány

liolyiség^e van is, iiiiiulciíviknck külön ajtaja

nyílik az iidvaira (430—430), az egyes helyi-

sésíck között pedig kíizlokedés (ajtó) egyál-

talában nincs, — ezzel szemléén a német

házba, akárhányhelyisége is van, csak egyet-

len ajtón (620, 62(3), tehát csak egy helyi-

ségbe juthatunk be az uilvarról, a többi

helyiségnek az udvarra kiilön ajtaja nincs,

hanem mindkét szomszédos helyiség egy-

egy ajtóval van (isszekötve. A német ház alap-

rajzait a 025. sz. rajz szerint nnitatja be. Majd

azt tanítja : ha a tornác egészen be van

falazva s azon csak egy ajtó van s a házba

is csak ezen az egyetlen ajtón keresztül

juthatunk be, akkor az a ház már elvesztette

tiszta magyar típusát 1 . . . Szóval, ha valami

fcjldöttcl)l) el>bon az országban, akkor er-
nek -ercjc\el süssük rá. hogy az nem magyar!!

SAllMELI.EK (ZALAI, utíll

•JELLEGZETES KESZTHELYI HAROMABLAKOS
NÁDASHÁZ (CZI^,Á^\GYÖPI. I63U)

Jankó dr. azt is vitatja, liogy a magyar há-

zon csak egyetlen ablak van, nem a házfal

közepén, hanem a tornáchoz közelebb (574).

.\ német házon pedig kett az ablak (G23).

Ez sem lehet szabály, mert Jankó dr.

magyar házain is igen sokszor kél ablak

(470) van, — azután meg ha új modernebb

nagy házat épít valaki a régi mellett (624),

hát nem olyan oktalan, hogy egy ablalckal

lássa el, ha magyar, ha német, vagy ha akár

beszarábiai az illeti



.Innlvi'i ilr. ii liMiiniiaMakov k»iiá/.al

(tV2(')) nu''tf jdliliMii iMMiirl I i|Misi'iii:ik 111(111(1 ja,

a/l ii'\áii, lidiiv ('/. lU'iiicl li'lc|i('sciiik lak('(-

liá/ál icIliMii/.i a IJakoiisUaii, a IVlviíK'kcn,

a/, cidflxi s/ás/oUiuil. A \al('>s;'ii;- pcdii^-

(•|)|>('ii a liakildii melleit a/., Iioiíy a réf^i

iiáilashá/.ak Koszlhelyeii, ebben a lösj^-yí)-

kores si magyar halászközséubcn, sziiil(-ii

liár(imal)lak()saU. Ennek bizonyítására etcy

sz(''p sorozat, keszthelyi kt^pel l'ényki'pez-

tiink (028, (;30-G33).

.lank(') dr. c niimkájában is (isszeiicz,

(le már részben íi-y nujdosíl ja a millenninin

ntán iormáll M-lekedését: «.\ kiállítás n('p-

rajzi fainjáiiak leifásánál kiniiilatlam, lioiíy

a bemutatott összes lak(')liázak alajirajza

tiszta felnémet típusú. Akkor gondolni sem

mertem arra, hogy éppen az Ausztriával

szomszédos részekben egy Ivülön tiszta

magyar típusú építkezést találjak meg.

Meggy(V/.(;)dtem arr(M, hogy a tiszta magyar

lakosságnak az említett területen mindenütt

KESZTHELYI JELLEGZETES IIÁROMVBLAKOS NÁDASHÁZ
A KÉSES-UTCÁBAN ELÜLRL ÉS HÁTULRÓL. (631)

A régi pelroleunilámpa, de a ház sarkán már ott a villámos-
világitás oszlopa.

KKSZTHELYI UTCARÉSZLETEK. (632)

A tzfalas házak régi iparosok házai. Jellegzetes három ablakkal.

ez volt az (3si építkezé.sc. . . A korábbi tanulmányom végeredménye igy módosul: az eddig

ismert anyag meglep egybehangzással bizonyítja, hogy a nagy magyar alföldön, a palóeok-

nál, a felvidéki magyarságnál és az erdélyi székelységnél talált népies építkezés eddig

ismert anyaga meglep egybehangzással

igazolja, hogy az egész jelzett területen a

lakóház alaprajzát tekintve, tiszta felnémet

típusú, olyan mint a Balatonmellék német

házaié (6'23—62()). Ezzel szemben azonban

az ország nyugati részében, különösen

Somogy, Zala és Veszprémben — s így a

I'.datoii körül is — a magyarságnál si

soi(]ii az építkezésnek egy olyan alakja

iiiaiadt fenn ina is túlnyomó többségben,

mely alaprajzában teljesen elüt a felnémet

típustól s melyet, niinliiogy azt eddig

más országból nem ismerjük, magyar I ipiisú

RÉlil UAZ KESZTHELYEN A KASTÉLY M' LI.ETT. (633)

Cserépzsindelyes, <lc a régi nádasházak formájára három
ablakkal ; urasági hajilu-lakás.
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NÁDASIIÁZ KESZTHELYEN. (HÁTTÉRBEN A TEMPLOM). (G34)

(A nyitott pilvarbaii még régen is biztonságban \oll minden a város közepén.)

(430—43G) építkezésnek nevezek el.)) IInl nz iiíazsáti', ha ilyen hamar egymásután kettt

s két ilyen egészen egymástól elütt is tud találni a szigorúan ((összegez)) tudomány?. . .

Rámutatunk újra, hogy az egész külömbséget a kéménytelen konyha íüsije teszi,

ez okoz amolyan vagy emilyen alaprajzi elrendezkedést; s nem a felnémetség.

Egy régi halatonmenti tudósítás a Balatonfüred mellett lév Örvényesrl (ahol német

telepesek laknak) ezt írja : «üi'vényes nénu-t lakosokkal, kik igen sok szlket bírván és

kkerítés nemesbükkön. (keszthelyi járás.) (6X))
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To.Mon fakerítés SZEKSZARDRÚL. (G3«) SÖVÉNYKKBÍTÉS SZEKSZÁRDON. (Ü37;

azokat iií'cn jól mívolvén, tcliolíiek. Ezclfl eiíynéhány esztendkkel csaknem egészen

elégett ; de égése után még csehben megépült. Határja kövcs».

Jóval ezután 18?ü-ban egy másik utazó ezt írja : ((Németek is laknak Balaton

mellékén, Aszófön, Örvényesen. Fahiikat a nagyobb, tsinosalili, ell három ablakú épüle-

tekrl mindjárt kiesmerni. Különös, hogy mindenben elbb boldogulnak a magyarnál.

Szls pintzeik is nagyobbak s töltve vagynalí még ó-borokkal, midn más Balaton-

raellyékieknek már az új elfogyott)). (.Vdatok Zalavárnu»gye Történetéhez).

Ezek a sorok magyarázzák meg az új liázlipusokat.

Az új építésre kényszerít tz és a jó mód I . . .

Milyen lehetett az örvényesi németek háza elöblj? Bizonyosan olyan, mint amilyen

másutt most a le nem égett magyaroké. Hisz a leégett magyarok háza is olyan ma, mint az

örvénycsi németeké! ... A németeknek tz nélkül is szebb (nem füstös konyhás) lehetett

a háza azért, mert mint az idézetek is mutatják, jobbmóduak voltak. ket csemegével,

kiváltságokkal csalogatták ide, míg a szegény magyar jobbágyot mogyorófával pálcázták,

törvények ellenére is kergették az erdbl, nyúzták a brét. A németnek megmaradt a

bora, mert nem volt olyan vendégszeret, mint a magyar, akirl ugyanaz a tudósító ezt

írja : « Megtartotta még tellyes mértékben a magyar vendégszeretést, melly szép tulajdonság

nemzeti characterünknek f billyege; örül, ha mást lát körülölte örülni s tsak hogy jó

kedve legyen, ervel is itatja legjobb borából a legelször látott idegent is, st megbán-

tottnak véli magát, ha el nem fogadja*.

A magyar ember sanyarúbb sorsa és j(') szíve marasztotta meg itt az si házát.

.Mibl épített volna, hiszen Keszthelytl Balatonfüredig ma "sincs a parasztnak egy-két

BÖVÉNYKEHÍTÉS. FAOSZI.OPOS NÁDIlÁZ. l(;:i.S) nnóriAi. kíítött nAukerítés, t)EcsEN, (039)
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lioldacskánál tülihjc s azt a s/.öll is óvekon korcsztri I

veri a jég, hántja a lágy. Az iilcgennck tultl)cl adlak,

az pedig embertársaival szemben fukar. Könny volt

neki szép nagy házat két-hárnm ablakkal építeni.

A magyar-sors kérdése itt a ház, nem pedig' l'el-

néniet származék . . .

A magyar gazda szereti belsségét bekciilmi, de

az a kerítés nem éppen rossz emberek elül védelem.

Hisz' a gazda udvarán kiint hever minden szanaszét,

a pajta nyitott. A kapukat este bizony nem igen zárják

be. .\ l<ozhiztonsági viszonyok jók. A népnek még a Ijetyár világban sem volt mill félnie.

Ha idegen ember botlik a portára, szívesen fogadják : kap szállást, ennivalót, ha sohase

látták is. A faluvégi cigány minden háznál kap egy kis sót, lisztet, húst, kenyeret. Mitl

VAS KEBITES. (1)40)

ÖSI HÁZ És kerítések KESZTHELYEN A CIGÁNYGYÖPÖN. (C41)

féljen hát a falusi endier \ A régi viszonyokat jól jellemzi a 634. képiinkn jiemntatott

keszthelyi ház, amelynek pitvaia;szabadon áll, pedig ott tartottak és tartanak sok mindent.

Keszthely pedig mégis nagyobb hely, ahol az emberekel neliezebj) ellenrizni mini falun.

SZEKSZÁRDI (PÁSZTOR-UTCA) ((LEVELES KERITÉS». (C42>

Legtermészetesebb kerítés az eleven

sövény. Az azomban sok helyet elfoglal,

különösen szlben : elszívja a nemesebb

növény láperejét. Ma már pusztítják, pedig

sok kedves madárnak adott fészket. Ez

az irtás is egyik tjka a madarak feltün(")

fogyásának. Sok helyen az agyagjjól (öniött,

a veri fal járja (636). Különösen olt, ahol

könnyen összerakható sok lapos k van, a

házakat szinte várszerüleg kerítik lie a Icü

bdótydi'al. A tiszta kkerítés azonban nem
szép (553). Ezért léckerítéssel tarkítják (635).
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L(''|ilrn-íi\(iiii(>n I .ihilkii/l mik :i n()\ cii \ k<'iil(''ssol (637 C38), kiilönösen vizenys vidéken,

iiliol sdk :i lii/vcss/. Osi .1 ri.iil is (()Ii9). 1'^ kel ,iii\,ií; r(iti;'is;'iii;'ii, .-izaz összekötésénél nyil-

vánul iuv'j: ;i iu'-|i üi;v('sséi4('.

S/.("(iül(M'ni(') xidékéti s/.()l(i\cii\ ii;('-ké\(''k('l, ;'iilit;iM:ik cíímii.is iiirlic és összekötik

szalma-kötélk'l. Aki s/.crrli :i s/ciiiiéiödésl, az a vidéki'í! vonatkozi'iaii sok iiiiiidoil kiolvas

a körítések! >öl.

A iiu''llúsái;(isal)i) liasoNány-kcrílésröl szó lesz niéy ( löcscjlien (643).

Az ösi anyagok, íi városi deszka könny hozzáíeiiiclségc mellett, mindinkább eltüne-

deznek. Az is igaz, iiogy a deszka már alkalmasabb, hálásabb anyag díszítésekhez.

Ha a deszkát vízszint esen szegezik lel, ez a hvelcó kerítés (642) ; tetejére rézsútos

ptót'cze/ó-deszkát szegeznek. A függlegesen szegezett deszkakerítés legdíszesebli, meri

(I. ,

KERÍTÉSEK A BAL,VTON MELLÉKÉN. (G43)

1—2. "hasovánj", :i—5. kökért, 6—7. deszkakorité.s, 8. léckerítés, il. galykerités, KI. ni'ulkerilés.

I Jankó János dr. után.)

a deszka fejét cifrára fürészelik. .\. dnitliálii és a szeges drót is már mindenütt meg-
jelenik.

íJunáiitiil a kapukra nem findilanak olyan nagy gondot, mint Erdélyben vagy az

Alföld egyes \ idékein. Itt-ott meglaláljidí az erdélyi kapuk esökevényét, alacsony födött

kis kapuk alakjában, (jalamldiug azonban sehol sincs. Legtöbb díszítést a kapiibdhdiiijok,
tuzsárok (646) küls lapjain (645—646.) látunk. A bálvány fejét külömböz alakra faragják.

A ka[)uk deszkáit nagyon gazdagon cifrázzák. Legsibb a sovényfonási'i kerekeskapi'i

(644, lent, jobb). A kapu lalpfdjdiiak egyik \ége vékonyan felhajlik \agy kétfelé ága-

zódik
;

a felhajh) rész a fcganíél, ennek .segélyével nyitják ki vagy teszik be a kaput,
amely kis fakereken gördül ; a ka|)uszárnynak a tiizsár felé cs részét karó szegi be,

ennek hegyes alsó vége a földben fordul, fels végét az si giizskarika köti a bálványhoz

úgy, hogy szabadon foroghasson.
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KAPUBÁLVÁNYOK LENGYELTÓTIBÓL. (MC CSERÉNY SZEKSZÁRDRÓL. (647)

A legtöbb lelken van nagykapu és kiskapu. A kiskapu a gyalo-

gosoké; a nagykapu egyszárnyú és kétszárnyú. A kétszárnyúak vál-

tozatosabbak. A kapu deszkás vagy léces. A deszka fejét itt is

kicsipkézik. Mindkét kapu tetövonalát is változatossá teszik vízszintesen,

ívesen, hullámosan. A deszkakapu közepén is elmés kimetszések vannak.

A lécvégeknek lejebb vagy följebb helyezésével tetszets alakzatokat

állítanak össze. (649—652). Tolnában a tornác torkolatában elhelye-

zett kis kapukat külön kimetszett deszkarátétekkel díszítik. A tarkán

mázolt kiskapuk a fehérre meszelt házakmi díszesek (653).

A dunántúli falvak javarészt hasonlítanak egymáshoz. Azok a szép

fehér falvak ! . . . (622, 640) Mert meszelik a házal, kívül-belül s ez

tiszta, egészséges ; de a fehér hamar piszkul, ezért kénytelen a gazd-

asszony évenkint kétszer-háromszor meszelni. Nagy ünnepek eltt

egyebet sem lát az ember, mint -meszel asszonyokat. Göcsejben még az

állatok épületeit is meszelik. Nem csoda, ha a kocsiján kiáltozó meszes

zsidó olyan elmaradhallan tartozéka a falunak. Hazánk mészk-gazdag-

ságát jól ki is aknázzák a mészéget-telepek. A sümegi mészégetnél

ötven-hatvan meszes zsidó is várakozik, hogy széthordja a meszet a

megyékbe.

Ott, ahol tz nem pusztított, ahol nincs az építkezésben hala-

dás, a házak meglepen egyformák, mintha egy kéz egyszerre építette

volna valamennyit. Természetesen, sok kivétel is van (654, 656), Szent-

gálon az utcafelli részt elhanyagolják, inkább az udvari részt fejlesztik;

különösen a régi házakon alig van ablak; a nagy pincebejárás esik inkább

az utca fell. (Hasonlóan a bortermel Szekszárdon is.) Itt a pince

nagy szerepet vitt a jómódú, mulatós nemes emberek életében. Sok
ember a ház oldalát ablaktalanul építi az utcára, azért, hogy ne néze-

gessenek be hozzá (655).

Egyes falvakban, de ez ritkább, az litnak csak egyik felél építették

be, például a lolnamegyci Vái'ongon. Itt nem tanácsos az odavaló ember-
tl megkérdezni, hogy melyik áoron lakik a biró ?

Malonyay Dezs: A niagt/ar nép mvészeié. IV.

AJTÓSZÁR
ADKR.IÁSRÓL. (648)

38



SÁRKÖZI KEBITÉS ÉS KAPIOÍSZÍTÉSEK. (G49)
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SArtKOZI CSERÉNYEK. Kwl)

Eiíyik-iiiásik népr.íjzi író a liázak

cfívlonna sorakozásából isinél össze-

gezésre csábító elméleteket olvas ki.

Fricdrich Hellvald, Lipcséijen megjelent

könyvében ezt írja: aA magjar falura

vetett egyeth'H jiillantás reátanít e nép

eredetére. Nyomban felötlik a hai'cos

vándor nép, mely immár megtelepedett.

Egy hosszú, széles utca, amit alacsony

házak alkotnak meg, melyek arcvonala

egyenes és egyenes közökkel áttörött, az

egésznek a tábor képét adja. Az a benynmásiuiU támad, mintha itt egy adott jelre föl

kellene szedni a sátorfát, hogy a lakosság lóra ka|>ván, más, jobb területet hódítson.

»

Ez a képzelödés, a magyar soros falu, még hazai etnográfusok lelkében is felidézte a szá-

guldó, harcos, lovas népek sátortáborait, azoknak taktikai sorakozását.

Nagyon természetes, hogy a községeket a fútvonalakra építették. Az is természetes,

hogy az együvé tartozás érzése s a rendszeretet az utak mindkét felét beépítette. A telkek

a térképen azért mutatnak olyan egymás mellé sorakozó egyforma elhelyezkedési, mert a

falu népe jobbágy volt, az uraság egyformán osztotta ki a telkeket s így az idegenbl
betelepílctlck telkeit is csak egységesen jelölhették ki. A házak sorakozása tehát nem a

harcos magyarok sátor-táborait, hanem az uiadalmi mérnök mértékél juttatja az eszünkbe.

11 »f|«
17 18

mi f^^úfii
S3

KAPUK A BALATON' MELLÉKÉRL. (652)

1. 2. 4. kerekes kiipuk sövényfnnaltal : li. iigy:in;iz kélá^rú lalpfáv.il; 5. karós kapu; 13. léces kapu
14-17. deszkás knpu ; 13-l."i. kétszárnyú kapu. íjankó János dr. után.)
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A liá/ak :i/('rl \:Mniali ko/.cl ci^y-

niáslid/, ii/itI .-idják h'ilior kriK'l,

incrl a Icllicl^ csak liosszúkásak

IchcUfk, aiiiil<ii('k k(>skcny('l)li

S/.ólc (-scll, a/, ulca IVIó. Nóííy-

zolalaki'i, \i\'J;y lioss/.úsámikkal

az ulcára néz lelkek túlságo-

san szertereklették vdliia a faiul,

ez ppfliií senkinek sem lelie-

tetl érdeke.

A házak (>i;vroiniasánát,

megmagyarázza az, liogy eleinte

egyiken sem voli kémény, három

helyiségnél töl)i)re egy gazdának

sem volt, szüksége, az egyforma

telken egyforma nagynak kellett

lenni a háznak is; ahol vizes a

vidék, ott náddal fedhetlek,

másutt csak zsupp juthatott.

Azt se hallgassuk el, hogy tele-

pítések alkalmával már Bécsbl

meghatározták a ház terjedel-

mének legkisebb nagyságái, st
magát a házformát is.

A ház, s a falu formáját

kérlelhctien küls okok szal)ták

meg, csupán a díszítés fakadt

a nép lelkébl, érzésébl, anél-

kül, hogy ezt akár az idjárás,

akár a mérnök, akár a bezirker

rá])arancsolla volna. Ez a mi

díszítés készségünk, ez a mi

igazi si kinesimk. A falvak

utcáit járva, boius érzéssel

tapasztaljuk, hogy bizony fal-

vaink magyar jellege is veszen-

dnek indult már; az si sort

megtöri a betelepedett boltos,

a patikus, orvos, ügyvéd, a j(i-

módú gazda Bvasutmenli)), pal-

lérizlés új háza. Ezek tetején

szines eternit-pala eifrálkodik,

már a tornác is piktorozva van,

a falakon mindenféle érthetetlen

gipszligura, st szines, aranyozott zománcos i

S.ng;\, /iilil, keli, i>ii(is Zöld, kók, i-ózsaszin.

SZIMiS UTCAI KIS AJTÓK, NYÉKEN. (1553)

a régi földes szobájú, kisal>lakos, ala*

getett cserépla|)ocskák. Mi sem sajnáljuk

ony, siiks/or bizony egészségtelen si házak pusz-

tulását S örömmel iidvíizoljük a m<iilern, lagas, világos, egészségesebb íij hazakat, — csak

azt sajnáljuk, hogy a házak pusztulása\al pusztulnak az si építkezési foiiiiak és díszítések

S ezekéi épit<)ink sem iparkodnak az új házakra átvinni.

Végig jái\án a laiiil, szinie minden üazda irlkiinkie kötötte: «Aznlán Ickinleles uram,

legy<'n ám szhes niet^tiszieini a |iini'i''iicn.))
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KIVÉTELES HÁZALÁK VÖRÖSBERÉNYBÖL. ((mJi

KESZTHELYI ÖSI NÁIIASIIÁZ. (055)

Oldnlávol az utcára épilve.

nAuföueles ú.iabu Épület umvOnybiíllíen.

Elfogadjuk a szíves mesíhívásl.

A pincék építésében, vidékenkint nagy a

változatosság (657—ü69), itt már nem ismétlöd-

nek olyan következetesen a formák. A pince, a

szlhegyi hajlék távol esik a világtól s a régibb

építkezési formákat ott még inkál)b megtaláljuk.

A népi i'omantikál)an nagy szerep jut Túl-

adunai! az útszéli csárdának is (671 —674),

amelyhez snk betyár-történet fzdik. A csárda

az utas endx'r enyhít oázisa. Maga az épület

a közelébe es falu építkezéséhez illeszkedik. Az
udvaron jellegzetes a négvlálion álló nyitott

kocsiszín. Ez alá állítják a fogatokat, míg oda-

benn a gazdák si szokás szerint isszák az

áldomást azért, mert a vásáron eladták, meg-
vették az ökröt, a lovat.

Hazánk folyókljan, ])alakokban nagyon gaz-

dag. Alig van Dunántúl falu, amelynek határában

olt ne csobogna legalálib egy kis ér vize. E vizek

parljáia malmokat építettek (672 -679). A régi

malmok legnagyobb része alacsony épület, egy-

két garattal, öriökövel.

()si soi'on megy itt is még minden. Aratás

HÍ áll a gabi Illát viszik a malomba, ahol a molnár

K'íiiiiéii, a liszt egy részéért röl; lám, itt még
nem a pénz. haiieiii a termény a munka jutalma.

SZÖLTANYÁK A SZEKSZÁRDI KIS IVÁN VÖLGYBEN. (057)



TllIAiNYI JEI.LUtiZiriES PliSCE. lUÖSi

LYtJKASl'INCE \ HÁZ ELTT (SZEKSZÁRD). (659) SZEKSZÁRUI LYUKASPINCÉK FALHOMLOKZATTAL. (6C0)

g-^:^

PINCE A LAKÓHÁZ ALATT, A SZEKSZÁHUI KAÜAKK V-TTCÁBAN. (UUl)
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BALATONMELLÉKI PINCE 'G62)

PINCE FOKSZABADIBAN. (GfiS) KISFALUDY SÁNDOR SÜMEGI SZLJÉNEK HAJLÉKA. (GC4)

.rf^^tr^'

BALATONMELLÉKI NÁüASPINCE. ((i65)

A-

PINCE A BALATONFÜREDI HATÁRBAN. OiBllJ
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SZEKSZÁRDI SZl6tA-NY\. líiIWi

mm^-^iff^ff^ B̂al. Kovc ^'^y,,/' --'^-í '"''

PINCi; A UALATllNKOVESDI ll\TARBA>. ICGT)

SZEKSZÁUU-KISIVANVÖLCYI SZÖl.TANYA. (Wii)l

Mti'uNifoif hi;zHn Á infl(f!/ftr tu'p )iitífi'szi'ti: ÍV. 39
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SZOLOTANYA S/.F.KSZABUON. (O'dl A GVOÜYUSI CSAIihA A IiE/1-llAlAIiBAN <7ALA'. (071)

'* t^'?

IS

A FELS KISFALUDY SÁNDOH NÁDASIIAZA, AZ ALSÓ SZRGFDY RÓZÁÉK TORNÁCUSHÁZA BADACSONYBAN. (G72)

A BLGSALI rSAllDA ALMJHAIIUKOX, ZALA MKGY'li. 10731 KOCSISZÍN A BAKON YBlÍLI FOGADÓ UDVARÁN. (674)

A maloin földesúri juss xoll, in.i is inkálih niói; :iz iirnsMi;-, a küz-séo-, a közliirtoko.sság'

tulaj(iona, a molnái' csak hérhj. E^vik iiioliiárl(Jl iiic^- kcM-dcztiik, iiipniiyi l)órt lizct ? Azt
lelelte: (i'Sé'j:\ kant tartok, iiieíi' az a(l(')l fizetein.)) Bér rejébeii a kíizség kél tenyészbikáját
és két diszn(')ját tá|ilálja a j('i enilicr.



AZ ASZÓFI ÍIALOM. 111761

A- ZALASzAnTÓI MALIIM A PU l'OSIIll.Y \LATT. Hl/Tl

39*
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VIZESMALOM, MELY FnÉSZMALOM IS. (G"81

A iii:iliii()k :i<l()iiiány<)zás tárgyai is vol-

l;ik. iMiicrjíik Scnnyey István voszprérni

|)ns|H)U lüGyiicii kell ;i(li)nii'inylcvclét, amely

íí>y Ijcszc'I :

"Meghtekinlvén Eörcgti Éi-sik János
és Érsek Mártonnak ós jövendbeli lioz-

zánk való Iivsíges Szoígálnttyokat : ott

minimíí Malmot Tapolczaj lialárban lévt
elfoglallalliink volt, ljizony<is okokért
most ismét vissza engedtük löllyül em-
iitelt nrsek Jánosnak és nrsck Marion-

nak ily Conditiüval, liojíy Annuatim azon
maloniról tartozzanak Eöt-EötKöböl bú-
zává l.»

Szélmaloni isnierellcn a Dunántúl. \'an

vízi-malom és .nára^z-malom. Az utóbbit

motor, ííözgép hajtja. Nyár idején, ha apad

a kis patak, a molnár is létlenül, szárazon

marad; ma már legtöbbje gépet állít be s így segít magán, amikor vize nincsen.

A patak vizét csatornába szorítják, felduzzasztják, hogy nagyobb ervel essék a

kerékre. A kereket s a malmot hajtó gépezetet is maguk készítik a molnárok. E téren

egyik-másik iigyes ember valóságos gépészmérnöki tervezéseket végez. Hazánk malom-

ipara ma is igen erteljes, a malomóriások, a gzmalmok, a mmalmok mellett a kicsiny

í'alusi malmok még virágkorukat élik. Hogy mi minden kell a malomban ? Ezt magyarázza

el nékünk, a zalaszántói hatái-ban öreg molnár Patyi István, a lombborított Pupos-

hegy (fi77) alatt, amely mellett Kisfaludy Sándor járt le Sümegrl valaha a Balaton

partjára.

Ott a szájljerázó (rostarázó), a szitarázó s a triungli; a rostarázó tengelyen a zsák-

tarló; ott a korpaláda meg a liszlláda, a liengerszila és a rázószita; vámszedö-/;/2c7/: ma

már nincsen, a fiiiak kora ma már lemult, a vámot is mázsaszámra szedjük.

Maga az rl-malom: alk, forgókö és a kboríló. Ez a legsibb masinák egyike. A
molnár csákánnyal vágja meg a követ, szalvassal emeli s kell hozzá a kurungvas, mely a

keresztvasba szolgál; az alsó tengelye pedig a dobzásban forog.

A TAPOLCAI TÓ A MALOMMAL. (6791
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KÉTHELY (SOMOGYI. A \ ÁROSIASODÓ FALU. IHSII)

;i UKiliiársájí', ;t jó I'^lpii vizePanaszkixiik az öreg, hogy nyárríjl-nyári'a szdiiniiiilil)

is elapad I

Hogy a vízzel mint bánik? . . .

A ziigóba leeresztik a vadvizet, s így a j() víz a iiialomlcjlje gylik; ult a bürü a

két malonifalon; három araglábon áll a süvegla s az araglábak benne állanak a lejfában;

az araglábak között m<gyen ki a két zsilip, amelynek van leneké, oldala; a zsiliprl esik le

a víz a kerékre. A magyar kerék pedig leiülcsapó kei-ék; a zsilip a vályutartón nyugszik.

A keréknek van tengelye, aminek a magyar neve gerendöl; van négy kíillje, keresztfája;

a külln a kerékperec; a két perec között kíviil vagyon az anyalapicka, belül a lilapicka,

légiiéiül pedig, ott a kerékfenék. A gerendöl vége megvan abrincsolva ers singgel, van

benne egy csap, amin forog; a csapágy az öreg vánkosba van fektetve. Az öreg vánkosban

a lívánkos s az öreg vánkos a két kerékszéken fekszik
; a kerékszék négy földbevert

cölömpön áll; a gerendéluk a malomfalba (vízfalba) szolgál s bent a malomházban fogas-

kerék forgatja a malomkö-kurungot. Ne feledkezzünk meg a küllk niclleti lév lajtékek-

röl. amiket megszorít a zavaros ék. Két nagy kereke van- a malomnak: az egyik kerék

négyfertályos, a másik hatfertályos.

Harmincnégy esztendeje íigyeli a két kerék forgásai öreg Palyi Istxáii. kixánjidv is

néki; adjon az Isten b vizet még vagy harmincnégy esztendeig.

— Isten ments ! Én már úgyis nagyon hetvenkedem, ha még harmincnégy, igen öreg

gyerek lennék. Hanem azért egy kis epret együnk Ickiiili-tes ni-am! . . . Kjiren élünk, messze

van ide a mészárszék!

Térjünk most át házat lálni az si Goocjbe. almi cidcinc^ niuiikatárMink. Borbély

Gvörgy vezet bcniiíinket.

ZALAEGKHSZKC. KiSII



310

JELLEGZETKS UEGl UAZ KÜSTANSZKGIiN. l(;.S2l

A régi vár uégyszöghornlnképülfltU már Ichorilollák ; a ti-á-

gyadomb siiicsaz luhar kö/.i'ix'ii. L'tols(') maradványa a régi

giicseji fkiM-íléses házi>-nak.

A NÉGYSZÖGLETl VÁIUIÁZ MAIiAlJVÁNYA GÖCSEJ Ul:.\. KBÜ)

GÖCSEJI HÁZ. A HÉGI NÉGYSZÖGLET VÁIillÁZ M \l!An-

VÁNYA. 11)841

GccM'j. iióprnjzi tckinlclljcii Magyar-

orszáíi'iiaU <'t!yik lct;klnsszikiisal)l(, lo^-

(''riiil('tlciH'l)l) vidéke, aiiiclyiifk nyolvjárása

rendkívülien eredéi i s az siiiai;vars;iíí

számos niaradvánvát r-zi. (löesejnek neve-

zik a Zalaeííerszcfítöl délfelé hosszúkás

néiivszii^alaklian elhúziHli') lies;yes, völi^yos

\iil(''kel : k(izé|)|iiinl ja Nova. nyníi'ali határa

a Kerka-liilMi. (iiH-veil az elniaradoüsáí;'

példájának endet(etik, ahol az utakat l'eny-

l'aálíakkal «ka\ iesozzák.s Sokszor ínrcsá-

nak tetsz szaxaik, kiejtéseik niialt sokat

trél'álnak veliik. Ezért nem szívesen veszik

az odavalók, ha tiöeseji voltidcat emleiíctik.

Azt mondják: az em))er sohasem lehel

tjöcsejlien, mert ha lief'elé mesíy, minden

lalnban azt nionfi ják az ottaniak, hoiiy méf?

nem éi'l he Göesejbe, ha pedig beljebb

metiyen, akkor meg- azt mondják, hogy

már kiéi't belle.

Községeit igen kedves, jóindu-

latú nép lakja: házuktája sok ere-

detiséget mutat.

Göcsejben régente a négyszögben

való építkezés volt szokásos. A lakc)-

iiáz és melléképületek az egész bels
ud\art körülfogták. Valóságos vár

\i)ll az ilyen ház s a vár egyik

oldalát a lakcMiáz teile, másik oldalát

a rükdcA (liejári) kapu és gyalog ajtó)

ésa hidas: hai'madik oldalát az islálók,

negyedike! a pajta. (Lábaspajta, csép-

löpajta. sziiipajta (382 - (>84.) A göcseji

ember csakugyan elmondhatta ; «Az

én házam, az én váram. » Még a

gyalogos és szekeres bejárása kapu

is teljesen IVidél alall xoll.

Szilvágyon, Göcsej kells köze-

pében lielérlünk Bécs Jánoshoz, az

éilchncs bii-iMioz. Feleségével rakja

a szénát. Megkérdezzük: miért építel-

Ick négyszögben?
— Azért kéi'ciu. nieit régen sok

\oll a zsivány.

Egy-egy félrecs faluban még
láthatjuk ezt az építk-czést.

Most már nincs zsivány, de pusz-

tít a tüzveszedelem. Ha a szomszéd

egészen [xirrá égett, a sok szomorú

tapasztalat miatt a házak felét cihagv-

ták, úgy hogy ma már pipaalakúak



ni':r;i haz PMZsszEr.i;N inöcsiMi. <(:k'<i

A mellékt-pülftek v^y végben.

a réiii liii/aU (684, (186). ainclyi-kct iná-iill kc/ifjckcj. Sárkozlicii J\?]\ii'ld.i>.\í háznak nevez-

nek ; tiils(i Telén métf látszik a másik pipahelye. Ez az építkezés hasonló a zalamegvei
rendekilicz. .\ iiöcseji enibei- luei-szokta a várszer építkezésnél, hogy állataival egv
i'ödél .il.ill li'iiNcii s ha épilell. a ííazdaság'i épiileleket szintén házával egy födél alá

vette (G85) iitóhli is. .\z rijaM) cscrépzsindelyes építkezésnél niái' külön é))ítik a mellék-

épületeket. Göcsejben telial másmilyen visz anyukhoz alkalmazk(jd jtt az építkezés, így tehát

egészen eltér a házfejldés története is. Ezért hajns az egés'z országot egyazon házlejlö-

dési elmeiéi kaptájára vonni!

Itt a liázak oromdísze kiilönnsen gazdag. Az nnimlalinil kiugró gerendákat bemet-
szésekkel díszítik (690—61)5). Az oromfal deszkáját itt nemcsak bemctszésekkel ékesítik,

de fidi|iánt. liliomot, sáslevelet piros, l'chér. zöld és kék színnel mázolnak is rá.

Kidoníisen szép Sulomváron: (jíide Jc^zsef 1813-b.in épüli háza.

.\ liáz négyszögbe épüli, de a szája vágott. Szí\. iniipan i- \édö vára \<ill a luagvar-

nak. Lcbiuidi)tl vagv leét;ett a négvlalu \ árliáz. .^züki-ijjj [érre szórnia szivalak, lemosí'idik

n
«.'i

gocsí;./i)ui. mwii
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KKRESZTSZliG (GOCSE.il. (()S7l

a tulipán s ;i ví'drlini jclMMiyck piis/tulá^a k(Í7,bf'n ;i (líKlo .ló/scfrk liczdciick kiköltözni a

virágos ház])i')l . . .

Térjünk i)i' ciiy-ciiv göcseji házhii, s ereszkedjünk sz(ili;i a háziakkal.

Gycncséék, (Isonkalicííyliáldn, azt tartják, hiiiív Di(inisiusli(')l lett a nev()k. tehát olasz

származásnak. De igen régen leheléit az, amikor olasz volt (iyeneséék valamelyik sapja.

Mindig jómódban éltek. Az öreg (lyenesének is gazdag répa- s krnmpliszürete van mindjárt

a lielsö lelek mellett a határon s szinte

harapófog()val kell kihúzni lielie a szót;

apránkint bevallja, hogy ez a nagj' lábas-

|)ajla nem síkba kerüli néki, bár nem maga
faragta ki hozzá a fákat. Ezelötl 30 évvel

építtette. Néki \an eiileje, fája, szalmája,

.iz ács egy pár hét alatt összefaragta s

punktum. Közbl van a négy pár láb. Az

((allát» egy méternyire nem faragják meg.

Ez a «tusakja» belemegy a földbe. Teteje

iieleillik a kivésett két gerendába; ezek itt

elöl és hátúi szemben a kuszorúfák. Néha

három koszorú is \an. A koszorúfákon

kereszti"' j az (ilióláb vagy kötgerenda,

A kíitgerendákba vésve az ollószár; a két

szárat is összeköti egy kis gerenda ; négy

ollónak a tetején végig nyúlik a .yzelemen.

A szelemen a «i)öcsnél» érinti az ollószárak

tetejét. Az olhik oldalain is végig nyúlik

még egy-egy (lidai \agy vendégszelemen,

másként hónul. Itt meg a ((k(ilök» gerenda —
kis ékalaku fácska fogja a szelement az

olh'iszáriioz. A kusziirúfák s a szelemenek

tartják a AZúliifükal (szárú), másképen : a

lüLjcküt. Nagyobb építkezéseknél, ha sulyo-

sabii telhet emelnek, például zsindelyíede-

let : .\züliifáiictk híjják ; szalmás tet alatt

csak lagck. Elbbiek faragatlan, gömböly
s nagyobb gerendák ; utóbljiak négyélre

faragott kisebb gerendák. A ragokra kerül-

nek a lécek. A lécekre a (czsupszaóma)), vagy

fa- vagy cserépzsindely. Ez szaómával

födött, de kettzött zsúppal. Hogyan lesz

a kettzött zsúp ? Saját szalmájából kötelet

LÁSZLÓ ÜY..IÍGV KUST.Á.NSZK01 uuvAHA (Göcseji: n;s;!,
csavar, összeköti az lilszalmát s megvan

Kí.sióié. lK>^„^ány-k,.nlcs. ^'^T '-^"p: ^'^^ ^ét egyenl részre osztja,

JELLEGZETES GÖCSEJI GAUONAS KASTEL DARABAS-
SZEGEN. UfW)
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mct!<'saviU'ilil j;i, ;i kolol dcicka ciiymMsra

iiyoiiuil s k('l NiM-lili /.su[) lesz iifíyaiioi^y k(i-

télbo szorítva; a /.su|)i>kat, a kötés irányáhan,

a lécTÓ t(>s/.i, a zsupijúl ei;y új lincsel kivá-

laszt, ('//.cl a li'chcz szorítja, a másikat mel-

léje s iiíy loválil), úgy, hogy saját szalmájá\al

kötözi l'öl az egészei ; a zsúpok kalászos tej-

jiikkcl lefelé ícküsznek, csupán a legalsó sor

\an megl'ordíl va s ezl a legalsó soii ((A-a/;ccí-

nakí) liivják. A lelöt, akcitciiáMJiia rakják.

Egyenesen állanak a zsúpok, mini a katona.

Ez a ház Icra vagy taréja. Az egész telö-

zelel niinlha az dllcAZck laiianá. A koszorú-

lak és a rajtok nyugvó szalúlak között lev

talapzat, mintegy széke a szalúl'áknak. E lábas-

jiajtának ot rekesze van, a láhak száma

szerint, és tartanalí benne csépeletlen

gabonái, szénát, szalmát s egyéb takar-

mányt; ott a szekér, és ott vannak a

gazdasági eszközök. Padlózatja nincs,

mennyezete sincs deszkázva. Külön

épült, maga áll az udvar közepén.

Ragyogó szeptemberi délután, fér-

fiember mind künl a munkán, az egész

faluban csak az asszonynép : Salamon

Józscfné azonban épen olyan helyesen

elbeszéli a házépítést, mint akármelyik

ember. Nekünk széket hoz elé, maga
leül a pitcr-lapra s szoptat, mert van

hálistennek (it gyereke. A nyáron is járt

itt három pesti úr s «pedegraíalták)) a

házat. Elérántjuk zsebünkbl a képet :

Eza? — H 1 na né I e biza ! pedig nem

GOCSKJ. (C90)

GUCS: J. lOOl)

GÖCSEJ. ((!n2— (191)

Mfi'i/nijaij Di'zxö: .1 nuit/i/ur w'p tndiu-siiW. IV. 40
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RÓZSASZEO. (r,!):)l

Kékre viin ii ház ulcjc nniz(ilv:\,

Nnliiil. hozz i'tiv zs\i|)-sz;ilinát Örzsc 1

roniii'izla elég jól. l)c ill ez ;i nuisik. ez a

Pais Károly új háza, már hctctözli'k : ez a

Kráiii<v. Mihály régi-régi háza ; ez a Piii-

gyruiéjé, ez a szomszéd Salamon Gergé! Né,

ill \an .liiliska is a Ixírzos fejével, amint

si>|ii'egrlcll. Ez a l'"('i('iiczy Imre tikóla! —
s cgxszerilie oilaszahuliiaU a szomszédból

Kráiiii'z Lujza, a kis Salaiiioii Juliska is, aki

Mag\oii szégM'lli, liog\ akkor olyan liorzas

Nolt ; oilajoii a l(>gszel>li leány, Ferenczy Kati is.

\a jojj()M k<)zelel)l) maga is, idevaló leány!...

I)e nem kell azi megkegyelnicziii ! — mondja

az anyja, -- csak ngy parasztosan kell neki

mondani, hogy : le Hoske, vagy te Orzse !

. . Ks Salamon .l()zseiiu'' megmutatta, mint lesz

a ketteseit .z.u'ip, megmagyarázta, hogyan rakják a tcloredelel kaloiid.mii. S így jutunk

lefelé, a földszintig. Megludjidi ismét, hogy a szalniazsupokal tartják a léeek. a léceket a

ragok, a ragokat a szelemenek, a szelemeneket az ollószárak, s az ollószárak a köt-

gerendán nyugszanak, a kí.tgerendák pedig a koszorúgerendákba vannak róva ; a hosszan

nyúló hondokgerendák a kcAZoríifdk: a keresztbemen gerendák a kötgcrejidák.

E háromszobás ház lelózeljét három ])ár ollója tartja; a negyedik olló a pajta födelét

emeli, melv egybe \an é|iilve a lakóházzal. \'agy lobb. \agy kevesebb az olló, de a tet-

zetnek ugvanez a szerkesztésm('idja egész ( micscJIkmi. aniinl azI a csonkahegyháti

Gyenoéiiek lábas|)ajtájánál látl\d<.

A szolja mennvezele deszkázat, felid, a bél (liiu) fehil sárral megsikálva ; alól a

fügerendák (f) s ezek alall a nK'sicrgerenda. l)e mestei-gerenda már csak ritka helyt

van. A gerendák a ház Talán ki\íih-e is kinyúlnak a pilai-ig, a tornácig s kiej-cj^t

gerendának nevezik az olyant.

Ez a ház li)ronaliáz, vagvis boi'onákb()l van l'oh.ikNa az oldala. Még pedig régi módi

szerint. Meri az újabb.m ('pílelt lioronaházaknál a szögleteken oszlopiák. Kszöglábak))

vannak a földbe ei-eszi\c minlegy egy niéler mélységre, s e lábaklja vésik vagy zsilipelik

a kereszt- és ol<l;.lboi-(^nákat. De Salamon .l(')zsef házánál sennni sem megy a földbe, a

szögleteki'n nin<-senek álli) sZ(iglábak. hanem akereszl-és oldalboronákat legíjgijé öljdki),

((egvgviiD kapcsolják. \ agyis a

\ egeket összerójják s így lesz sze-

gelet. A felrakott boronák teszik

a házoldalát. A legalsó nagy, szé-

les, ers a lap (talp), vagy : tó'fa.

Az oldal és kereszttapot szintén

csak egvgyé ótják, a földszintre

té\('. l'inidamentum nincs. A bo-

ronák régebben lehettek göm-

bölyek, de mostanában kissé

megfaragják Jicgíjclre, inkább

laposas négyszögre. Aztán «szaó-

niás sárre megdobállak, megsá-

rozzák)). Marad mindig a boronák

közi annyi hasadék, hogy a sár

beléfogódzék. ^':;n úgyis, hogy

ii boronákba galhclt (ék), kis fa-

GOGSEJ (AZ AssiONY A I. vz t.vlpín ül). (3G) peckekct: szúmak hogy az a sarat
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liir^riii; j.'i. A >/(')IUMS s;'i?- ijImii pch\i.t .mÍiic

sik.'ilják iiicii', :i/iil,ni jii :i licmiíikds «iii('s/.»,

Nci^rc ,'i liszt ;i iiics/.

A szolul l'iildjrl i> s.'iiiiz/.ik. A iiírz-

nil liiiziiiik \()r(is IVildcI. I('uink,ililp \;ik;iii-

<liikli'ir;isl, ; xizzi'l > |i(ilv\;i\;il osszckcNcrik,

ezzel siki'ii'DÍják a IVildi'l. Némely ütjyesebb

jc.iin li(iiiiiikii> iiiiniiiildMJ is iueL;liinli, Ih'ÍÍV

liaiiiarél)!) szárailjoii s a isiziiia ne szedje

IVil a moeskol.

A í^öeseji iiáziiak ez a IVil(''|)itése, telo-

t(illal])ii;'. lís iiiiiidendv ilyen.

Eijyeznek alihan is, hnu;\ rendesen

liáidui szdlia \aii. Ez a hasonlatosság azon-

ban (iiiesejen lúlrais kiterjed. Göcsejben a

szölöliciiveken a |)rósliázak, az nsíynevezelt

((hajlékok)) is mind ilyen hármasberende-

zésíiek. Az els() a .>zcbu, a középs prés-

ház, a harmadik a pince. A községeken

ki\ül álló némely szegény mezei házak csak

kells oszlásunk : egy lakószobácska s a

konyha, vagy pilorféle, mini amilyenben Milejegyházszeg végén lakik Artáu (iyuii.

Az udvarra léces kapu s egy kis ulcaajt(') nyílik. A ház irányálian kis léces keii.

A házig egy pár lépésnyi lérség : az ablak álla. Itt vagy kis lapad van, vagy sárból s

kbl raknak kis ül padfélél, nyái-i vasárnap délutánonként ide ülnek ki kártyázni,

beszélgetni. Salamon .lózsei'nének kis virágos kertje ott \an az ablak álla és az udvar között

az utca felöl.

A három szoba kozid az els, az iitea felöli az el.\ .izcba. közliíil a kcnt/Iia. má>ik

végén a hdluLyc .xzcba. (Az erdélyi iiarasztházban ; nagi]hdz. pitar. ki.\hdz.) Az els

szobában három kis ablak, mindenik hat-hat kis szemre, ritkán négy szemre. Két ablak

az ulea felöl, egy az udvar felöl. Ez is általános,

nemcsak (iocsejlien, de szinte az egész magyar

parasztságnál. A szegényes mezei kis gunyh(')k-

nál, melyekrl azt momhilluk. hogy csak két

szobájuk \an, ott a szoba ablaka is csak kett :

ci^vik az utcára nuísik az udvarra,

KUSTÁN U\VID C.VHOR HÁZA KUST.ixSZEGEN KiflTl

Utolsó xiiarad\ány:i a régi jíöcseji "keritésos" híiznak.

nocsEJ. 'i;!iH) nPELVÁTAi) IÁHNYKKSZÉK) M.V.IOSFÁN IfiöCSK.II. (Gflill

40*
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Salamon József liá/.a a szegényebb rend falusi házakhoz tartozik, de három ablaka

van az els szobában.

A berendezés ? . . . Egy vetett ágy ; hárcjm hálóágy, egy-egy l'ej-vánkossal, egy-egy

lepedvel, alatta ázómabödöc, (erdélyiesen : áurgyé), egyiken van dunyha is takarónak
;

|)aplanja nincs a szegény ember gyerekinek ; egy bölcs, benne a szalma s egy gyermek.

Egy egyszer pad s egy (ikarpads. Az asztalt, azt mondja, ((vászon abrossze szokjuk belerílni,

de nem a magunk .szttesével, mert fonyást fonyunk, de sznyi, a takács sz». Abroszt a

vásáron vesznek. Az asztal körül két-három karosszék. Egy kis petróleumlámpa s egy kis

mécses. Egy asztalszerü felnyitó és /'iöko.i óublat. A felsben a lányka ruhája ; a kihúzó

fiókban holmi apróság. Egy kisebb láda. Homorú, kékszín ((szemes kálha, a novai kálhás

csinálja)), másképen tólos kálhának is híjjálv. A kályha tövében korsó. De ezt Kebelében

csinálják. Bugyogós korsót is készítnek ott, s azt nyáron a mezre használják. A kályhá-

ban van regli vagy i-edli, mert ezt parasztosan csak így híjjuk. Urasán rehennek moníJják.

Ez inkább csak azért van, hogy a meleget jobban beadja; benne krumplit se szeretnek sütni,

mert szagos. A kályhát túlról ftik, a konyhából. A gerendára kötve függ két csomó vaóma

(vadalma). A kályha felüli szögletben a gerendára madzaggal felkötve vékony rúd. a riilia-

tartó rúd, rajta ruhaféle s egy pár csizma.

A konyhdhct kettöstábláju ajtó nyílik egymás fölölt : fels és alsó ajtó. Csak úgy
mondjuk : ((Tedd be Bözsi az alsó ajtót, bejnek a tíkok». A felst pedig befelé kell ki

nyitni, mert megöli az embert a füst. Itt van ugyan egy kis füstlik, de nem azon jár

ki a füst, hanem rendes helyén : az ajtón. Az els és hátulsó szobának kályháiba itt

ftenek ; lehet kenyérsütés is a nagy sárkemencében, ugyanekkor lehet pállás (párolás) a

vasfazékban (üst), a kaílanban, s lehet tz az ebédfz lüózelen is. Egyszerre öt helyrl

omlik a füst (^bbe a középs helyiségbe s az mind az ajtón jut ki a szabadba. Az ajtót

tehát nyitva kell tartani, legalább is a fels felit. A füst ersen megfogja a padlást és

gerendát ; hetenként, havonként megmeszelik sárga földdel : néha le is vakarják, de se a

kályhán kürt, se a kemencén kémény nincsen. Miért nem csináltatnak? ((Hát kiérem

azért, me szegény az ember gyereke.)) A kenyérsüt nagykemencét s a pálló kiskemencét,

a tüszelt is maguk csinálják, sárból. Kenyérsütéskor az asszony ósíen<,'onyós.'al kihúzza a

parazsat, a lapáttal beveti a kenyeret. Fzéskor a szenet éroklhe bolygatja (Hakl).

Egy pipaalaku vas "az egész. Van szénhordó vaslapát és csip vagy csiptetvas is, amit

EríJélyben egyszeren fogónak hívnak. A fel és letolható vaskarika kitágítja s összeszorítja.

Ez is kezdetleges cigány-csinálta eszköz, de igen alkalmas és teljesen fölöslegessé teszi a

óéroklit. mely nevével együtt idegenbl került vagy maradt itt és sokkal haszontalanabb

szerszám, mint az eredeti magyar fogó.

A konyhában szintén van egy pár bútordarab : láda, szék, karpad, sajtár, sajtárpad;

a falon aedényes)), néha egy-egy ágy is ; minthogy az asszony itt forgolódik, a kisebb

gyerekek is itt akadékoskodnak. Hogy az egyesztends gyermek állni tanuljon, van egy

sajátságos állópad: hosszú, súlyos tölgyfáljól, négy lábbal, közepén négyszög lyuk,

amibe a gyermek áll s fol nem boríthatja és maga sem borulhat tol. A lyuk azonban

«kerekes» szokott lenni, hogy a gyermeket ne sértse.

A hátulsó szobát Salamon .Józsefek s más ilyen egyszerbb szegény emberek, nem

is használják lakásra, csak kamarának ; krumplit s egyél) lim-lomol tartanak benne.

A ház folytatása, véle egybe ragasztva : a c.séplöpajta (lábas), nyilt elej, s ott a

gabonapajta.

Salamon Józseffel szendx-u lakik Kránicz Mihály és Salamon Gerg régi, régi házban

mind a ketten, amiket nemcsak két, hanem talán négyszáz esztendvel ezeltt építhettek, talán

még az ((ótestamentumban)) ; nem is tudják, mikor? Építkezés, kids-bels berendezés

csak olyan, mint a kissé liatalabb Salamon József-féle telken. St itt a szoba belsejében

modernebb dolgokat is látunk. Talán, mert kissé módosablj, mert kissé urasabb termé-

szet a család. Kránicz Lujza kisasszonyos, noha maga sikálja a szoba földjét vörös
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Mocsolád, Táska, Alsóörs. A virágokat inagasni helyezik, «lii)gy a lik(.k ki ne vágják"
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agyaggíil. aniilic pclwát í^yúrl. A liszla szuljiihaTi krl nÍIoiu't, vcictl ágy, (Jra, varrúííóp,

tükör; a sMhlaton ogy-eífy íitcura s iivogek ; már \an (d'oiías)) is, rajla asszon\i níliiik.

A régi szemes kálylia ]iir(is szín volt, most lejéire meszeilék ; riiiies a IViidiií rakva

lüszcllyel, hanem l<él lálmii áll, helsö kél lábát a l'al iiclyellesíti. Az ablak ]iárkánya és

talpa, mélyetlése is meg \an ral<\a liázi liolmival : jioiol xájo csésze, kalendárium, szentelt,

gyertyák, kis üvegek, csészék, tliszlíik (lii|)<')tük) s lobh ilyes van (itl

.

A lakóházzal szintén egy hWlél alalt az istálló, benne két szarvaMnarha, kél ló; a jószág

alatt ((leveles)) (száraz lalexelekbol aliiin). Folytatása az egvfi(')kos lábasj)ajta: a szekérnek

és a fakarmányiiak. \'égnl a sertés(')l s annak tetején a tíkól. Azonlúl a «sziáes))-kei-t

(szilváskeri ) ... A gondorhajú kis Salamon .luliska pedig ott áll az (U'egház pitor tapán

s bániHlJM az uitikal, kik a l'otografáló masinával egyszeiibc csak lekapták.

A szomszédban lakik Pais Károly is feleségével és nyolc gyermekévei. Szegény ember,

de vígan Iréí'ál ; most épílé l'ól új ])i)ronaházát, azonban csak szedett-vedelt, már használt

fából. Vasárnap délután l(''\én. nem veti meg a zsidót sem ; mosl is onnan kellelt haza

csalogatni, hogy vendég keríiil a házhoz . . . Hál Pais nrani 1 a rézangyalát I Csak ennyi az

si magyar vendégszerelet, i)e se akar vinni a házba? . . .

De csak lessék 1 Isten éltesse, sokáig, míg a tenger nem éi- bokáig I

No, lám, illik is, iiogy jókedv legyen. Fölépíletle a házal. Építsük föl még egyszer.

Hiszen elég fiatal, lám a bajusza liszla fekete. «Hja ! az azért van, vágja vissza kifogyhatatlan

derültséggel, meit a bajszom húsz évvel fiatalabb, mini én)).

Építsünk I . . . Lerakjuk a talpfát. Hát aztán mi j(>n? ((.Mi gyiin .' Hát kéne gyünie

százezer foriulnak !)> Feleli Pais Károly.

A régi ház, az tömés volt, — az új ház már boronaház és ((kei-eszlre)) van építve. Kz
tehát A-cre.iZk'p/'ícA. Meri kapocóba vágjuk a boronákal, végeik keresztbe r('>jják egymást.

A fundamenlumot törzsökök teszik, amelyek bemennek a földbe, mintegy métermélységre.

Erre jö nagy, ers, széles lölgyí'agerenda : talpfdjiak (696). Erre a fenyboronák, a szög-

leieken egymáslja róva, vagyis .ízeglábra. Aliol szöglet nincs, ott az álló gerendába vésik a

végeket. A boronákal magok ácsolják, de csak kél lapra. A kcA-Zoi-iifdk hosszában s közbe-

közbe a pülld.ijzciitök, kél végén a kctógeieinidk keresztül, szintén nagy boronák-

(A keresztbejáró gerendákat egyszóval mind kótcgcrcjiLÍdiiük is hívják). Ezekre a tetzet.

E lizenhatméteres épületen négypár ollószár van, amelyek a kölögcrendákra támaszkodnak.

A koszorúfákra támaszkodik a harmincnégy óZLiliifa. Itt ózalufa van s nem rag, mert

cserépzsindelyes a ház. \z ollószárak letején nyúlik végig a úzelcnieiijd s ezzel páihuzam-

ban kétfell a kél vendégázelemeii. A szelemenekre keríilnek a koszorúfákon nyugvó szalu-

fák. A szalufákra feküsznek keresztül, vagyis a ház hosszában : a Iccck s ezekre sora-

kozik a c.ierépz.iiiidehj. Az eddigi famunkát maguk végezték. III van kéuiéiiybely is,

ahol a füst kimegyen s nem lesz füstös a konyha. Ezt már knníves csinálja. Tcriidccs

is a ház ; a tetzeten bell, vagyis a kis elszobát hívják tornácnak. A pallás felett van

a hél (hijú). Azután a/, oldalát kisározzák, elljb szómás sárral, azután pelyvás sárre

sikállak, majd homokos mésszel, végül tiszta mésszel meszelik meg. A hasadások

megfogják a sarat. Az öreg Nóvák lielevagdalt a boronákba a fejszével, hogy jobban oda-

ragadjon a sár.

Az öreg (jerg háza talán négyszáz esztends is megvan már. Fenyfája zsiros és

sárga-szín. Eri'l a vidékrl ki is |)usztult már az a fa. .Szilvágvdn mo-<t is terem még
ilyen., Százszorta jobban tart azl Egy ilyen régi darab fenyfából kitört <)reg (lergö egy

kis forgácsot .s megszagoltuk: feny[iálinka illata van, tapintása zsiros. színe sárga. Azért

olyan tarlós I

Régi házá))an a tdhi.-, kdlha Sümegen készült. .Uja téglából van rakva : tüszeinek.

Maga ez a Végi ház lucr-hd.-. nem beróna. Persze, mert a házfalát, jobban mondva : az

oldalát, töbl>iele anyagból tob]>féleképen készítik, ugye? . . .

Tudni kell. mifajták a házak Göcsejlien?
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NÁDAaXTÁS A BALATON JECÉ.V. 17011

Mi

Van .ii?\-cni/clLÍalii hdjs. A szegflotcken s ajt(')i'éiránál naí>yol)l) líorondát állilnak

íiióakjdvül a l'öldbc, aztán hosszban és keresztben karókat szúrnak, nem a l'ulilbe,

hanem a lefektetett nagy gerendába, a talpfába, tfába s fönt szintén ((belepászolnak» a

karók a koszonifába és kötögerendába. A karók közé vízszintesen vesszt fonnak, njír-

ágból, fzágból, mogyorófából stb., megsározzák, m(>szelik. A sövényház azonban ezen a

vidéken ritkaság.

Fccókerakás már ismertebJj. Be vannak állitva a szeglelgerentlák s a laji (talpfa), és

egy sor karó, 25—30 em. távolságra. Ezek a AÚr-karók. Fönt a koszorú és kötgerendák

még nincsenek a helykön, mert ha olt volnának : nem lehetne elvégezni a fecskerakási,

ami annyi, hogy a szalmás sai'at vellával nagy esomókban belevagdossák a karó tetejébe

s onnan le egészen a tövéig. És így lesz a ház oldala. Majd megfaragják, az így halmozott

falat, hogy egyenes legyen. A küls és koszorúgerendákat csr'k ezután teszik föl, s azokat

sárgerendáknak hívják.

Harmadik a mórház 't'agy gonibcc. A mór- '

sáó is sárral van, de nincs se karó, se lap : 70—80

cm. szélességben rakják a szalniássarat s csak

földszintre, néha 5 G coll mélyre. Elbb «mad-

zagge \aj ka|iávei) meghúzzák a határvonalat.

Mikor megszáradt, lefaragják az oldalát ásóval.

fejszével. Sokszor egy hétig is szárad egy sor,

csak azután kerül rá a másik sor.

(locsejjjen a tömés a leggyakoiil)li, legis-

mertebb; a tömött-ház legmelegebb s legersebb ;

némileg hasonlít a mórzáshoz. Olyan széles lesz

ez a házoldal is. Ennek sincs topa. Ue fundamen-

tumként bemegyen a földbe maga a leend föld-

fal. Ujabban kbl, téglából is csinálják a funda-

mentumát. De fdolog az, hogy nem szaliadoii

lakják a falat, hanem kaloda között ; elébb desz-

kából foli'akják a széleit, amit kali>d;mik hívnik:

a szegleteken és kiizlje-közbe a deszkákat kereAZl-

pálcákkal összekötik, végibe faszeget dugnak s ezi

igának nevezik. .Jön kíizbl a tömés, szárazföld-

del; legjobb a vörösfold, annt szalmával vagy

pelyvával vegyítenek, de legjobb erre a borosán,

vagyis az apró borókafeny, «búsfcny)), mely leg-

jobban (isszctarlja a földet. aUvvan, — mondja az ö samlóval vácj vk a nái.at a balaton
legényfia Paisnak mei-t a tárgyaláson részt vesznek jegén, coa;



320

a szoniszéilnU s l';iÍMi;ik :i Iclcsru,., nu'ií a fi.ii is, — iivv;iii, irdcs apiiiii, <!< a méfínem

uvvan, mm mik" az cinlnT hmiilla. A borosáiü csak a szegcicire teszik, liogy összetartsa

a sári. Néha \ ízzel is locsojia és súlyokkal üti-veri az einher gyereke, hogy ollari lesz,

mint a kszikla. » ^'égle a kalodát leveszik s j a sikáll.is, meszelés,

BcrciiaJiüz. amil mái- mulattmik, Pais Karolyéké, Ez már csak a régi fajta, mondja,

Milejegviiázoii Pxulor .laiius. Hegen tülib volt az erd, nem voltak ilyen szegények az

emberek. Erdbl, rábl jutott is, maradt is. Nem úgy van már, mint volt régen!... Bizony

most már csak loldlil éiiiliink. Az van elég. Az nem fogy el.

A boi'onaház is kélléle. Pais házánál kapocsba rótták a boronák végeit, de niásiitt

az álló gerendál)a bezsilipelik, mint rakácsnál a kapul'éli'ába.

A köJidz?! . . . Lehet valakinek itt-ott, afajta nagy urnák, de nem tudunk példát

rá. Ezen a vidéken a k ritkaság,

A tcglüliáz legújabbi dolog. Akinek van pénze és mással építtet, annak jó: (ioesej

csak fldl)ül és sárból épít,

Boronaháza van Paisszeg végin Szabó Józseí'nének is, Lukács Rozáliának (aSzabó

Klára néni háza))), így azonban nem ismerik, hanem csak úgy, hogy Piiigyöjié.

Az öreg ájtatos, vallásos asszony, örökké olvasóval jár. Most is búcsún van. Csak

kivülröl nézzük meg a házát, mely nem régen, de teljesen régi módon épült boronából :

szoba, konyha, hátulsó szoba s folytatólag megint egy szoba s egy konyha, egy más család

számára. Végén még ugyanazon födél alatt a csépl pajla. Ennek hátulján rakácsmódra

van az oldala, vagy is a szegletboronán vésés van s az oldalboronák belepászolnak, egymásra

rakva. De azért ez nem «rakács)>. Rakácsnak, mondottuk már, a kapubejárót hívják, inkább

csak hívták, mert ez is régen volt, Mindkét konyhán ketts ajtó van. Kémény nincs.

A pitorban kinyúló kiereszt geiendák vannak. A ije7-ban szénát s efféle takarmányt

tartanak. A feljáró és szénaberakóhely nem a hosszúház végén van, — mert az épület

(ílefara.zctíy), vagyis egész az üstökig födve van szómával kereken, — hanem elöl az udvar

felöl; közbül van egy ajtó a pallásra vagy hélha s ezt az ajtói híjják egész Göcsejben

herkeliknek, néhol: herkelúk s itt aknaliknak is. Rendesen az épületnek egyik vagy

másik végén szokott lenni ez a herkelik, akár ház, akár istálló az az épület.

Megjárjuk a tszomszéd, Ferenczy Imre házát is. Mint a többié egyebütt, olyan ennek

a háznak a berendezése s építkezése is. Ott a konyhában a százesztends láda, szökrénynek

is híjják. A falon a tálas. Itt a tüszejen ég a tz s átmelegíti a kályhái a másik szobába.

A sütkemencének csak a feneke tégla, a többi csupa agyag. A lábast a vaslábra teszik s a

vaslábat a szénre. Az üstöt nem ismerik, azt vaófajzéknak hívják, ruhát pálolnak benne, a

katlanban. Hogy kormos ne legyen a konyha, asárga fddé kisikálluk a falát is, a pallását

is, me nem szeretjük, ha kormos.)) A küszöb mellett a kölestörö-mozsár, egy nagy fakupa,

s benne a nagy fa-ütö. A szobában szemes kályha, s egyebeken kívül .nxígldó pad, vagyis

a karpadnak nem egyszer deszkaháta van, hanem saroglyaszercn pálcikákból a háta, mint

Barabásszegen a gazdag Baánéknál. Megvan a rendes három kis ablak, olt a vetett ágy,

a sublat és a sublalos láda; az asztal födelét félrehúzzák s ez az a^afal álla, ahol sok

mindenfélét tartanak; ez alatt van az a^jztal fia, amit kihúznak, s abban még több apróbb

vacak, de kenyér is. A ruhatartó rúdon rámás csizmák lógnak. Az ablakon kívül is, belül is

van hely, s ott is mindenféle holmi : könyv, szappan, sótartó, borotva, piócás üveg, pálin-

kás kupica, tintás üveg, kalendárium, óma, üres üvegek stb. A szoba földjét Kati is csak

ttsárre sikálla bo), vakondok túrást vizzel s pelyvával vegyít. A hátulsó szobát kamarának hasz-

nálják: folytatva ugyané födél alatt az istálló, s a lábas, vagy csépl pajta, lienne kukorica-

szár, azontúl a j^/Vdcjoj (szilvás kert),

Nó, hát milyen magoknál az ölcó cl ? Nem tudom, azt mondja, miért mondják ötös-

nek, mert nincs benne öt rekesz. Tessék megnézni 1 Itt az udvaron, szemben az istálló-

val. Egyszer boronából készült disznóól, fölötte tikól, egyik végiben szín, az es elöl

teszünk ide holmit, másik végiben kamara, benne polyvát tartunk a marháknak télire.
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Ez csuk néi^'v :

li('"lj;'it inniiilj:!!

sakncin az ól t~ ~

ildiliki

W¥

'^S?
ii

©f

El)li('ii sciiiniil sem l.arlimk.

A i"(i(l('l(' lai-ajas szóniafudéL így

luagyarázla ozl. a Kati s (jöcsoj-

bcn Iciíszchl) li-ány Fcrcticzy

Kati. Középlonnol. et^észség'os,

piros, de noni vadszinü. Nem
iiúzódozik, de nem is kcizelodik.

Szenio nonicsaiv azért van, liofíy

nézzen és lásson, hanem hos^y

lássák is azt. Falusiasán beszél

és okosan. Tenyere relforedezell

a sok munkától. Area, mint a

májusi liajnalodási . . .

A gazdaií Baánok közül

való Baán István is, Barabás-

szegen. Vasárnap sincsenek ott-

hon. Az erdón akadt valami dol-

guk : tát adnak el, vagy erdt
vesznek . . . Az öt Baán közül

csak egyik van odahaza, de ez

aztán nincs is otthon, hanem a

zsidónál van. Meg is vette tle

egész telkét, házát a szomszédja,

s jó, hogy ez a szomszédja, maga
István, a testvére, akinek most

mindkét telke terjedelmes nagy

telek. A nagy udvart léces kert

keríti az utca felöl, benne egy

száradt almafa és zöld eperfa, de

töbl) gyümölcsoltovány a véd lécek között, s a nagy kerekes kut, mely kétezer koronába

került. Hátul istállók és pajták, ezeken túl a széna-, szalmakazlak s még odébb a szilvás,

gyümölcsös kert. A lakóház úrias külsej, cserépzsindellyel s ketts tornáccal. A küls
tornác közepén, a bejáró eltt, négyszög kis fedett hely, tégla- (máshelyt fa-) oszlopok

közült. Ellentétben a végignyúló nyilt pitanal. (Erdélyben ez elnevezések teljesen meg-
fordítva. Különben (iöcsej némely helyén ugyanazt nevezik pitornak is, ternácnak is; való-

szín, hogy régebben csak inkább a pitor elnevezés volt, újabban kezd a tornác elnevezés

szerepelni.) A második vagy bels tornác belül van, az ereszen bell. Ebbl a bels
tornácból lépünk jobbra az cl.s szobába, balra a hátulsó szobába, egyenest pedig a

konyhába. Ez a hármas szobarendszer tehát megmaradt a régibl. De amint bvülve látjuk

a házat kívül a ketts tornáccal, úgy bvül bent is még két szobával: az els szobának

is van még egy f)ldalszobája, heni/iló néven, s a hátidsó szobának is; ez utóbbit azonban

itt egybevágták. Ilyen benyiló oldalszobákat találunk más jobbmódú földmívesportán is.

A liázat téglából é|)ítették, (;scré|)zsindellyel födték. Bégen a téglaé[iítkezéseki-e ola-

szokat hívtak minden egy(^s alkalommal, hogy téglát vessenek, |iéldáiii l('ni|ilomépítéskor;

most már vannak téglagyárak egyes l'alvakban.

A berendezésben csak annyi a különbség, hogy több a niodcni biilor: padozat, képek,

tíikör stb.; dívány és szekrények, újmódi székek; a táblás kályhákat szintén a konyháról

ftik. A hátulsó szobában is karpad, még pedig iUdgld.i pad. Függöny (firhang) és rácsos

ablakok. A bels tornácban: a sajtáros [)adon sajtár, amit rúdra téve, két ember szokott vinni.

Mftlonf/aif JlfZHÓ : A tniifjiffir yu'p mih'i'szcti:. ÍV. 41

ÖCSÉNYI TULIPÁNOS lAdÁK. (703)
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Lcfísibb. Ici;(''iili'kcscl)l) í(öcs(-ji községek : KustánszPí^', PmIIís/.ci^, MilrjcfiyliMzs/.cg- és

Rúzsásszeg. Lpliclcllenül gíirbo oldiihikon nyúliiiik cl, j()l)l)ia-lmlra. .Mcrt'dck utak föl és

alá. Csiinya úton, aHcrgo.iono kt'll kimászni Miicj l'clé. A falimak liároiii hosszú ága

van. Egvik ágál azonlian Rózsásszeg toszi. Eggvé fori-olt laivak, iiiinil az oidalokoii.

(~)sii|)án ogy kiil, két liid s B(Wlíir János liáza \an ko/.liíil, leni a \(ilg\licn: R<')Zsásszogliez

tartozik.

Rég('l)lKMi, ismételjük az (isszes építkezések ÍYiliol, lioi niiálxil loiléntek s a \ái-ak is

t'avárak voltak, szalmal'ödéllcl, ciiVaság iiélkiii, vagvis Icfarazcll alaki)an. Minden régehhi

ház lefarolt, vagyis egész ü.itökig, az allig l'edve kereken a koszorú és kotgercndákig,

az ilyen ház ffészke nemcsak Göcsej, hanem egész r)nnántúl. L'jahlian lüzlalas deszkázassál

építik a ház végét (690), kivált az uteafelli végét. Ha a kotö gerenda l'oldtt i'sak egy kis

tzfalas deszkázás van, az ilyet acnka o//íí-nak híxják. (Talán: csonka allú^alju.)

Az si kapu a rakda volt. A két kapuféllat kivé.sték tettl az aljig. A iKPiíuiákat bele-

tették, egymásra minden este. Reggel kiszedték, de ha nem xolt mitl telni, sokszor hetekig

ott henteregtek félredobva. A lopók nem is annyira itt akartak bcjnlni, mint inkáid) hátul,

valahol a rö.i.teii (lés). l'ács .lózsef kerítéses házának födll liejáiii kainija van Szilvágyon.

.\ pitorrendszer elmaradhatatlan \(ilt a kerítéses házaknál, ha egyéb semmi nem is volt

ez, csupán egy hosszú gerenda végig fektetve a ház elölt. Ez a |)itor tapa. Hívják itt

ternácnak is, de mint mondottuk, ma már iid<ábli pilornak.

Kéménv miért nincs? Mondtuk már azt is: szegény az ember gyereke. \'an azonban

fekv kéméni), mely elvezeti a füstöt. BíxIíu- .lános értelmes elüljáró embci'. Tele az asztala

könyvvel, papírral. Tejszövctkezelnek a pénzlárnoka. Szobája falán Kossuth Lajos képe.

Régifajta kályhája öntíitt vasból van; kixülrl ftik i'gy kis emelvényen; kászli, sublat slb.,

a mestei'gerenda nem olyan füstös, mint más házaknál. Xcm a tüszejen fznek, hanem
a sporlielen. \i\n egy jó kétszáz esztends egyszer keokelábú asztal is a szobában, az

asztalíiálian kenyér és kés. A tálast stelázsinak híjjá, a reenl. siitnek, a katlanba is

vasfazékol tesz.

.\ házzal szi'uiben van a lábas pajta. Kiseljb és egyszerbb, mint a csonkahegyháti

(jyenese pipaformán álló pajtája. Csak egy koszorúfája van s nem szalu fák, csak i'ogük

tartják a léceket. Csak egy nagy rekesze van. A végi!)en van egy fa-szín is. A ház pipáját

teszik az islálli'ik; kíizelebb az apn'ilib áll.ilok islálli'ija: diszn(')knak. lyidvojvuak. S azután

a tehenek.

Azért még benézünk a hátuis('i szoliába is. Látja BíKhirné, s mi tudjuk, luire xaióott

a gei-endába szegezve az a kis, kétujjnyi szijj. A velíiszeget állítják ide a szoba közepébe,

úgy-é liizony? . . . Nem az, azt niíuidja, haiu-m a liiiga megyén al)l)a. Mi a csoda az? . . . Hál

az allára tesznek igát. Most még úgy s(M1i tudjuk, un az. «Ejny(>, hát hogy megmutassuk,

de tzre tették ezek, me má nincs kis gyermek. Halom (hanem) van Osváthéknál, tessék

megnézni.)) S lélekszakadva rojtattmdí föl a hegyen. Risrszc itt is csak Osválh Lajosné van

itthon. Mi ez itt? Linga, feleli.

A gerendál)a egy kis br van szegezve, annyi, hogy egy rúdszár belémcgyen; a

rúdszár alsó vége a szoba földjén van, lyukat váj oda s forog; az «allán)) iga van, szintén

fából. Az egy és másfél éves gyermek beléáll az igába, a linga forog s a gyermek

((ummegy, csakúgy villog!)) Igen jeles magyar «kompináciü» ez is' A Salamon Józsefek

házában az dllópad állani tanítja a gyermeket, ez az igás linga pedig járni tanítja meg.

Salamon Józsefet azondian Dankó J()skának liíjják, mert mindenkinek van itt egy-két

tréfás neve is; egyik szomszédja Fonnyadt Mari, a másik NalTarú Juli, a harmadik Ragos

Fei-kó. Dankó is szegény ember, csak lovai vannak, s lábas pajtája külön, láxol a háztól,

mert fél a tztl. Háza is, istállója is fecskei'akás. Ez a legolcsóbb. Cseré])zsindelyes, modern,

csinos külsej ház. Ott ell azt a ]iitaruak és tornácnak is nevezett részi, tréfából és gúny-

ból nkódi.i //c7.»))-nak híjják itt az emberek. Estl védetten áll és vár ott alamizsnára s

kéreget.
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Fo/'ö.i Péter íóiiiikIm, ji'i-

/,:iii, Ix'csiili'lcs ciiilicr. I'i|i.i:ilakri

r(''t!Í li.i/.li.iii hikik, iiirl\ it'>t;cli-

Ix'ii ki'iílcsi's Iki/, \(iII. I,cr.ii;i/.<)ll

s/Mliii.iriMlflii Ixii'oruili.'i/,. Iliis/-

s/,;iii nviilik ,1 iiil.ir \:\\\:\. I)i'r(''k-

s/.()l;'Ik'I1 m s/.iiilcii rcjriTC iiicszclt

islállc'i. Kíiliin IVhI|iÍiic(', :i piiicc-

lork.i i-- li'lc kiiiiii|ili\,-iL ()(l:ilil(

;i szivás lelek. SzdliMJnlmn si
maiíy;ir szék van, iniiit Szilvá-

iivon és Piisztaapál iliaii. Kél karpad, véafélx

(')iii.'iriiiiii. Feleséijc

(tnáni;'()rl('i) \aii elT

az ómáriiimlx')! azt

a dörgöl lapickíh'Lil

)t>lalva. Foloséííl add ide

az iivctí' horll ... A lás>v

«é'#'

A^zTALOSHzSazx^iVA

\r 1^ -m^

"Ü u
SARPlI.ISt Tül.IPANllS I.ADAK. (704—7UB)

k(Mivér már az asztalon. Hál. látom, élhet

állapothall vannak. dAjjél mondja a jjazda.

Meg tudunk élni a magunk piiilierségéböl; lia

nem óhétoziink magasobhra. A paraszt logven

paraszt, az i'ir legyon úr. Utálatosak azok a

parasztok, akik diilhik az urukat. Az én

láhanion sohasem \olt pantalló, s ri|)ö stöhh-

ofTcle vacak. Csiinya dolog az! Az apám is

szittya magyar ^((lt. A mi asztalimkon \an

kenyér, hor, néha egyél) is. ami kell. Ayáii

világban gatya, téli xilágliaii nadrág, csizma;

cip sotiasiiics. Az ni'izálás, meg a kocsiná-

zás niegeiiK'szti az embert. Xekíink nem ko

zsidi). iviniilall lik iliiwii a raliib(M.ii

A disznó('il emeleles. Ez az emelet a A'cí.i-

tcl. ainil már emlegeti link; r'sak a téitságban

hijják ká.ifu-na^.

Ez cgyszprbb kd.ilél ; nagyobb g,az-

dáknak nagyobb és gazdagabb kástéluk van.

E nagy telken a régi nagy lakóház, tóblii épiilotoivcl együtt, ösiségre vall. Már az

utca l'elöl mindjárt a aliasoványj ezt mutatja. A kerítésnek ez az els, kezdetleges, igen si
módja. Laposra ha.icgatctt mosdatlan lölgyfatönköket embermagasságra egymás mellé dug-

dosnak le a földbe s megvan a kerítés, mely százesztendkig eltart. Itt, Milejben, Rózsás-

szegen, j'arabásszegen s fleg Pálliszegbcn van több ilyen liasovány-kerités. Az már haladás,

ha a tönk()k végét vesszvel átfonják.

Üjabbkori a fciii/ÚA. a loiKilt kerítés. .V földbe szúrt karók közit tettl talpig

vízszintesen lialad\M nyírfa-, fiizta-. mogyorófaágakkal itel'onják. De rendszeres, támaszos

és lészás kertet, mint Erdélyben, itt ik'iii találunk. Ott a megfont kertel szalmával még be is

tetzik, nií). hogy az utcán szorult enibeick alája iiieiiekiilnek az es ell; az a kerítés-

tel, az a lé.iZíi.

Harmadik rajla a l(''i-keiil ('s. Kz leljesen iiii)dei'ii.

Osi és mindig újnak is marad a negyedik keritési mód; az él kert. ("serjék, leg-

inkább tihisbokrok alkotják a l'alal. Ilyen kerítése van a barabásszegi lemetnek is. IJent

a községekben ez nem állalános, de több helyt láttuk.

Lefarazolt ré^^i borona ház, magos pitorral, a i.ászlóék srégi kerített háza. Ennek

végén kis ajtó, a pilari ajtó. Itt az üstök alatt rudakon kukorica szárad. Ugyanitt lusüi-
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Iddik a (liv/iii'ihiis IS. Miirldll a k,-i'-l(''lli

(111(1 liclu'in; /(')l(is/,íii r-i'i^i lálih'is ká

ki'>kcii\('(lik s liomliliaii \(''L;zi")(lik. Kíím

I jiiliia. A iii('slcr!;i'fcii(lás liá/.liaii

Nlia, i'S('Mi|icin vii'át;alak(ik ; tiiaf:fa

licldicn. III III a l(il)l)i liá/.: Ii iroiii

niliat aili) s[)úrgii

a kál\lia lolfelé

ak, s iiijvariolyan

liúldival, A |)i|)a-s()ii-al s/.ciiilicii kiiliiii ii:ii;y ilis/iKxMak Ikiss/.ú sorltaii, iiicil Lás/.lú (iyörfíy-

iick í- iiiiiiili'M lalaiiiiájáiiak úíi'y dukált. A hidasok tcicjrii likólok s véfíóbcíi a k'xs fiahdz,
a liid-(il. l''cli('iili «sy.ónKika/.al(di» s a lálias |)ajla; liálrálil) a szivás kcrl. Elöl a s/.cjíleien

iiiiáll()aM a kíiAlcI, melyrl clölih szóltunk. Az udvaron naf^y scrcif liba ííííí^ojí. 'IVljest-n

kciilcll iiá/ \oll ez réiicii. Més^ a j-akáci-nak is moi^van a helye.

Minden é|)iilel tiszta fa. Fa'ös, tartós iiajíy szálfákból.

Itl-oll i;azdasáiíi eszközök hevernek az udvaron. Mi a niénk az ott ? kérdjük, a hen-

íerre mulatva. Hát gtirgó. S mi az a gurgó? «Hál mikor i)aragára (i)arlag) fölszántjuk

a földet (Erdélyben: iigarolni), azután bránnáve (borona) lehordozzuk s megint fölszántjuk

(keveré.s), azután giirgózziik a gur-

góval.)) Hengerelik.

Az öreg (jyörlTy Sándor tanító

magyarázza, hogy Kustánszeg a bir-

tokos nevétl vette nevét, ö látta ezi

régi írásban. Még |>edig Ku.iUnitou

volt az ember neve (Konstantin). Ez

tehát nem si magyar eredet, vala-

mint Gyenese sem (Dionisius), akik

magok is olasz származásúaknak

tartják magukat.

Ahol most a kustánszegi temp-

lom van, egy szép dombon, szántó-

föld volt s Tikkhegynek hívták. Az

Fgyed családot Tikkhegyieknek ne-

vezték. A szomszéd dombon volt

Szeiitiván közóég. Ezek költöztek

ide s alapították Kuslánszeget, ter-

mészetesen a Kustánton családja,

cselédjei. A régi Szentiván helyén

ma szántanak, vetnek.

László Jánosné iiázában lánya,

Német Józsefné lakik, urát közönsé-

gesen Ivakuk Jóskának nevezik. Sze-

gény V asszony megdöbbent és el-

sáppadt, amikor azt hallotta, hogy ezt a házat lefotogial'álták. .\zt értelte, hogy lefog-

lalták. Alig tudtunk lelket verni belé. Félig lefarazott a ház, tehát cóonka ollu, s ez is

csak félig vau hedeszkázva. Félig lyukas, és ez az aknalik, vagy herkelik. Van egy kis

wablak alla», niellelte a kis virágos kert fonyással; elöl a pitor tajia. Az utcakapu léces.

Elbb a konyhába megyünk be közbl, mert legt()bbel itt tartózkodnak, hol szembe
van a sárkemence, tüszellel, katlannal, ebben a vasfazék; a tíiszelen vaslábon a lábas, egy

fazékban vópa f a disznóknak, másikban krumpli ebédre, mert épen vasárnap van ; egy

ágyban szalma s ezen egy csurdé gyermek fetreng, másik az anyja ölében szopik; odább
egy hordó, ecet van benne, a másik kis hordóban mész; fa-mozsár, sótör-bot fából, tálas

a falon, megannyi házikészités; emit egy zsák vadkörte, ami megfzve jó. <(A kounol le

szokom meszelni, azt mondja, fejér fddel. » Az els szobában a rendes három kis ablak,

láda, asztal, sublatos láda (a Idda legegyszenibb holmi, több a Mihlatoá láda, de legszebb,

nagyobb és drágább a Mihlat, Erdélyben: kuMste/i), Hégi építkezés ház, de szegényes

család, öt gyermekkel. Vau rblien az els szobában m(''g két szék, egy ágy, [)áró- (pároló)

MENYnZETES ÁGY ALSÓÖRSRL (BAI.ATONPART). (708)
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sajtái': ;i szóiiin/sákol licliozta

a tíycrck: ilt van nyanya, azi

mondja. T()\ál)l)á ,oíí'v Ix'ilcs,

nu'g- ciSíy '<i^ liil\;iiiy láda; kád,

benno hal): Inni kosár szóiná-

ból, ainil Avp/c-iiak hívnak s

hennc korpa; lorckrosla; nieginl

ei^y hordó, licnnc liúza; egy

paraszt tarisznya. Az ablak ta-

pán egy al)C-i's könyv s egy

zsótár. ((Nem gyzi ket az eni-

hci' i-u]iá\('. Pedig nagyobb ré-

szén nincs is ruha.)) A lak(')ház-

zal egxbeii li)lylatásnl tikól,

disznóól. A házzal szendjen:

egyljen az istálló és szfir|)ajta

(szérs pajta) egy rekesszel. A
két lehén még nincs ez új paj-

tában, még a régi helyén van,

a házzal egy födél alatt. Az új

|)ajta és istálló is boronaépület,

négy ollóval.

ATtvac.) I.)h'ciji Haja.i lel'a-

razott háza telkén külön van jobbra az istálló

s a pajta, vagyis a Ctéplc szr. Külön a

disznóól két rekeszt ékkel, tetején a tikól; a

keresztben levrúd a tikfíló (Erdélyben kakas-

ül); vagy cvégre tellek oda, vagy az olló-

szárnak kereszlgcrendáját használják erre a

tikok. E melleit van a szegletben a lakarmá-

nyos kis kert, zöldségtermesztésre. Fonyott

kert is van, léces kert is van. Oda van tá-

masztva a teherhordásra való srágla és a

c.ságla, tzvész esetére. (Nagy farúd, végén

vas-szigony, amivel az ég födelet rángatják

e.) Az ndvai- közejjén a tzi farakás, ezeltt

a favágó törzsök; olt a faragó bak. vagy

faragó ózék. amin babkarót, szlkarót he

gyeznek fejszével, vagy egyéb szerszámfál

faragnak! Odább a vonyó, vagy szijó ázék,

a fejes ükenin'el. s i-ajta a szíjó vagy vonyó

kés, amit felém rdiigalóiiak is neveznek

tréfásan, s olyan hen, mint a fejszét éles

igyekezetnek s a kaszát görhe igijekezetnek

híjják szintén tréfásan. A csépl szér eltt a kerek asztag, mert a szegény ember már
csak így i'akja a bnzát kerek asztagba, s nem hosszúkás négyszögbe, mint ahol annyi ga-

bona terem, hogy azt sem tudják, hová tegyék. Ezt is, azt is Göcsejijen olyan ügyesen

rakják és simán födik, telejezik be magával a gabonakévével, hogy cs ellen biztosítva van,

mert az es lesuhad róla. Nagyol))) biztonság okáéi-t némely ember mégis meghinti a tete-

jezé.st egy kis szalmával is. S hogy a szalmát el ne hordja a szél, megnyomtatják néhány
pár nyirfa|)óznával. A két karvastagságú nyírfát vékony végeiknél egybegúzsolják s úgy

SÁRKÖZI ÁGYAK. (709—710)
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SZEKRÉNY DUNÁNTÚLRÓL. (7111

\clik kiTo/.l íil ii/ ;l^/.l.•ll;()ll. Ma mar kuliui \aii-

nali c/ck a/ (''inilclck, de Ihiíív \ak-ilia nrii\

szíifiü vái'liá/. \(ill !•/. is. lii/.uiiyíl ja a |ii|iaak-ik

li('l\rii a Illeti' iiiusl is oll hever |iit;iri l;i|i.

A /sii|i|)()s lakdliá/, lclaia/.i)ll leclésM. liai^-

larl" a kiis/onila. A ii'ei'cmlák vé^ci a |pil()r

feleli kiercAZIck. (('Ijcsen a/, iislukig érnek ki.

KovAcsné a jiiloii la|i(iii íil, szoptat s l;oii-

dolko/ik : \aijoii iiiiérl kcnle/.öskodünk mi

oll? ... De urának bizalmas nyují()fltsáf;;a ine"-

nyiit;lat Ja. .Vz els szolinhan már iiiasía is

magyaráz. Itt esak kél alilak \aii. egyilv az

ulca felöl, másik az luhar fell. J-'alon a tálas

vagy láltarló poca. \'aiinak fogasok is ; két

karpad, asztal, székek, hölcsö, vetett ágy s

egy kisebb; sulilat, rajla szé|) esészék, s api()

tükrök; a falon olvasók lógnak s egy nagyolib

fajta tükör. Sublatos láda; szemes kályha pirosra

festve, kívülrl a konyháról tutik; kírzel hozzá

rendes helyén a gerendóra akasztva a riihatartó

rúd. rajta ruha s egy ])ár csizma keresztbe

vetve; egy-egy kosár a szegeiéiben. A IVUd tapasztott; mint minden régi házban, itt is

megvan még a inesterg(>renda. Amint minden régi ház iából épült, úgy ez is faboroiiaház^

ha szegény is a mostani lakója, o Hiszen kérem itt volt helyben az erd, ahol most a szilvás

kertem van, ott volt a tíilgyes, itt vágták, faragták s építettek; mindent tölgyfáliól építettek;

azért olyan tartós; azt a fci-hcgár (a szulybogár) nem bántja. Amint az ei-d s a fa fogy,

úgy fogy a jó niíxl is.)) A szobafalak lielseje feketés, de nem a füsttl, hanem hogy fekete

szenyporra! meszeli az asszony. A harmadik szobát kamarának használják.

KiDtíiii Dániel háza szintén régi keiítéses göcseji ház volt. Most az istálló ((összütl

a disznóóllal)) szemközt van. Az istállón kells ajtók. Az udvar közepén a trágyadomb s a

kis szekerek, mert Gíicsejben különben a hosszú derekú szekerek divatosak. Osiségre vall

a hasovány-kerités is. A ház csonka allú. otl járnak bé a liéll)a. (A herkelik igazabban az

a lyuk, ahf)l a szénát a hélból leadják a jászolba.)

A lakás a rendes három osztás (els szoba, konyha, hátulsó szoba), azután j a

kamra, s ugyancsak egyvégben egy födél alatt a pajta s a pajtafia. Meslergerendás,

háromablakos elsszoba. Valamennyi boronaépítkezés. Hornyolás mindenütt a kötgeren-

dákon, néhol piros-fejér színnel mázolva. A szomszéd Gerát Istvánné házán

s a másik, a Gyenese Áron új házán kék-piros színek a hornyolások.

Ez a két név nem si magyai-, s a kék-piros színt is idegenbl hozhatták.

Az istálló is meslergerendás. Kél jászol van kél fell, egyik az

ökröknek, másik a lovaknak. Szemben, közbl van a kerek jd.\zcl, két

részre osztva egy kis terület a földszinten. Azt gondoltuk : ez csikóknak,

kis bornyúknak való hely. Nem, hanem szénatartó egy-két najira, hogy

kéznél legyen a koszt. S mert elkerített hely, azért kerek jááícl. Egyik

felében a lovak eledele, másikban az okroké. A lovak hely<' ki van [ladolva,

az ökröké nincs. Az isliillóbi')! fa-csatornán kifolyik a gané-lé az udvarra,

ahol a trágyadonib is \an. A disznóól és rajla a likol, zárt kamarában

az istállóval egyberagasziMi, mint rendesen. A tyúkoknak rudak vannak

az emeleten; ez a tikiil. Kakasiill nem ismernek. Magaszlékiil, a sz<'g-

letbeii, kis libaól. A farakás az ulca fell \an, minlegy haiiiiadik olda-

iaké'nt az építkezésnek. \/. udvaron kereki'skiil, s a lalubaii is van loi)b
CSOKOLYI FALI-
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még. KiisiánszPíí is magas helyen épült, a kutak mélyek. Tohl) és iiiélyebl) a keiekes knl

Barabásszegen. Az udvaron a valúból esznek-isznak a disznók.

Megnéztük Simon Kálmán házát is, Kustánszegen ; terjedelmes az udvara s épít-

kezései jó módra vallanak. Szintén régies «kerített« ház volt. .\ szollakban már modern bútor

van, csak a hátulsó szoltában maradt meg a régies tálas kályha. A ruhatartó rúd a

mestergerendára nem madzaggal van akasztva, hanem kél la|)ickával. Fels végét l'a-szeg

fogja a gerendához, alsó végeiken lyuk van s azokba megy Ijelé a rúd. A háznak félig

lefarazottan újabb módi fedélzete van. A kapu mellett a ház szegeietje irányában deszka-

ajtó, bejárónak. Az utca felöl a pinceajtó; nagy tölgylépcsökon megyünk a pincébe, mely-

nek oldalai is nagy boronákkal valának kii'akva régen, tavaly azonban kvel pótolták ki.

A ház eltt oszlopos pitor nyúlik végig. Ezeltt 20 évvel i-akták téglából az oszlopo-

kat ; alól métermagasságig téglafal; az a tornácfal. Ez is. az oszlopok is fejérre meszelve.

Ezenkívül van még egy kis keskeny pitor, a kispitor, léccel elkerítve. Simonné a

hátulsó szobában fekszik, elragadták a lovak a szekeret s eltört a lába. Értelmes asszony,

szobáiban rend, tisztaság, falusi elkelség. A harmadik szoba után a kamara, ebben a

sorban s azután evvel derékszög-

ben az istállósor. .\ pipaszeglct

megint ki.> pitor, vagy hidlás, ahó
iijtöi'Li! a ház hátulja felé. Nagy
deszkákkal van bepadolva, mert

az istállóból a gané-lé az alatt

jön ki az udvarra facsatornán.

Ebben a hidlás pitorban van egy

nagy di.tznóbontó szék, s több

api'ó holmi. .\z istálló fedele alatt

három nagy elkülönített rekesz,

rendes boronai'alakkal, ökrök, lovak

tehenek számára külön-külön. A
másodiknak és harmadiknak ket-

ts ajtója van. Jövre — mondja

az asszony — elszóratjuk azt az

istálló részt s külön építjük. Az

istállóval .szemben nagy sor borona-

disznóól, külön rekeszekkel. Az
emelet tikol. Ell galambdúc. Istálló és ól között a trágyadomb.

Egy kis község, telekkönyvileg Majoófa, \i\x\önhenSaloiufa végén: Nóvák István háza

és lábaspajtája. Az udvar be sincs kerítve, belevész a messzeterül, szép gyepes domb-
oldalba. Az utca fell egy kis újmódi ház s ennek a hátulsórésze a lábaspajta. .\ látható

négy láb közül csak három a valódi s hátul is a megfelel három láb; a negyedik csak

áegédláb, vagy pótláb, mert ott a koszorúfa is meg van lohha, a végén lev kocsiszín

számára. A lábaspajta hátulja be van deszkázva; építkezése ugyanaz, mint Clsonkahegyháton

a Gyenese pajtájáé. A láb tusakja vastagon hagyva, faragathmul megyén a földbe egy

méternyire. A kisebbszerü épületen csak a kisebbszer, gömböly ragok tartják a léceket s

nem a nagyobb négyszög szalufák.

SzóUanunk kell az árnyékszékrl, a pelvátáról is (699). Régi ember nem épített

effélét. Göcsej községeiben is ritka. Csupán a papnak, tanítónak s egy-egy úrnak az udvarán
van ilyesmi. Majosfán épen nincs az egész faluban. .\mi itt a képen látható, a faluvégen

egy elkel külsej háznak az udvarán, tulajdonképen disznóól és tikól egyszer borona-
rakással. Ennek a végibe leütöttek még három-három hasoványt, ez a két oldal a pelváta

építkezése, mert a harmadik oldalt már a disznóól szolgáltatja s a negyedik oldal, ell,

üres; ez a bejáró; tetejére hánytak néhány vella szalmát; a belsejében, ha ott a dolga,

ASZTAL DÖBRÉTÉRÖL. (713)
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DÍSZÍTETT ICÁK (Z.VLAMIiGYE) (714—715).

oHV-rlict ci^v cmlicr s |Miiikl iiiii I l,i ddkcldlil] |ii'l\ál;'it

akarnak: az clölih Icirl ('imiIcI lic >./iiríi:ik iik'l; lu-t

cöveket, r;'il esznek ei;v deszkái lilevnck s iiie!;\aii.

Enilékezziink iiicí; knlcm a /líiJ/ccié.irl, aiiiil

olyan üg'yosc'ii, rdniiásan véi;-eznek (luiiáiihili iiia-

f^yarjaiiik. I)uiiáiiti'il sok a víz, sok a iiá<l. kiiliUKiseii

a Balaton, zalai és xcsziu'énii inélyelili dldal.iii, s

az egész Kis-Balatnn környékén. A lialaluiuin

télen vágják a nádat a jéí;' hálán (701, 70?). \y. ura-

sáifok leiében adlak ki a nádvát;ásl. .V vidék «nád-

szcd)) népe seregeslöl megy a üalalcm hálára, s ott

sarlóval, lolókaszával vágja a nádat; kévékbe kuli,
rrvll/*~''~^^xl''

felél az uraságnak szállítja be, l'elét pedig haza sze- V_^—\'
kerezi. A balalonmenti gazdák udvarából elniarad-

hatlan a nádkp. Oll, ahol nád van, a házakai nem
íodik szalmával, meri a nád lai'lósabb, még mele-

gebben, nyáron még hvösebben tartja a lakást A
nádazást gyakorlottabb földmíves emberek végzik,

akiknek ehhez szerszám-készségük van.

Ha a tetzet faalkatrészeit már l'ölállítütták, jönnek a nádazók. A nádazáshoz legalább

is két ember kell. Elször is megkérdezik, hogy milyen vastagon akarják a házat fedetni:

30, 40, 50 centiméter a szokásos vastagság. A nádkupból elszedik a kévéket, fölbontják

s földre fektetett dorongokon, gerendákon szétterítik, az alkalmas szálakat kiválogatják.

Legjobb a hosszú, vékony, egyenes nádszál. Ezután egy-egy tetövastagságnak megfelel
kévét felölelnek és nem szorosan szalmakötéllel összekötik a kévét, fölállítják, a földhöz

zöcskölik, hogy egyenletes legyen. A Balaton mentén a kötanyag inkább a sás. Ezzel

kötözik a szlt is. A zöcskölés után ismét lefekteldi a kévét és szorosabbra húzzák a

kötést. így készítik el a szükséges mennyiséget.

Ezután összeácsolják az állást. Ehhez két darab 6—8 m hosszú, 8—10 cm vastag,

gömböly álláófa, kél darab 4 m hosszú, 8 — 14 cm vastag álláófa-iartó dorong kell.

A tel két végébe odaersítik az állástartókat s ezekre keresztbe fektetik az állásfát, elször
az eresz, az üstök, isztergya alsó vonalán. Az állás-

fákat kötelekkel ersítik az állásfatarlókhoz. A nád-

kévéket a házhoz támasztott létrán fölviszik a tetre

úgy fektelik el ott, hogy a kéve töve, tiixia az ál-

lásfára támaszkodjék. Az állásfa célja tehát az, hogy

a kévét a lecsúszástól megóvja; a kévéket, egymás
mellé illesztik, s vékony dróttal a tet fels felére,

a raghoz, léchez ersítik. E célra a fúróvas szolgál,

aminek egyik része laposra késszeren van kiala-

kítva, hogy könnyen hatoljon keresztül; a közepén

lyuk s fels kampós része hengerded. A drótot a

lyukba fzik, a fúróvasat a nádkévén keresztül

szúrják. Mikor a vas átért, a tel bels felén az így
átvezetett drótot kihúzzák s a tetfához hui'kolják.

Most felteszik a második állásfát, az elstl (')0--80—

100 cenliméteri-el följebb. Erie j a második soi-

kéve. Ezt is odakötözik. A második sor alja lép-

cszetet képez. Ezért ezt a nádver-kalapáccsal

fokozatosan beverik, hogy a l(!tnek cgyeido sima
felülete legyen. A"kala])ács talpa vas. A nád még

Malonyay Dezs: A magyar nép mvészete. IV. 42
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SZOLOPRES. i/lS)

l;i/,;ill :ill: nss/c kell >/<inl aiii > a I cl olVilin/ \ ci^li-iirM-ii

li(i//,'H'n")síl,ciii. I"]rri' \al(') ,1 ro/ilodui'niii;- ('s a Iim/,('i

kiiiu|((). A l'('s/.íl('Hl(inini; I 111 liii'->/.ú, 4 - <i i'iu \asla}4

f4(iiiil)(il\ 11 la, amiii' li^akal iiK'lszciick. A ní'i^óI

\asknrika rni^lalja he •- cIiIkiI i'ljv \asli("f4'V áll ki.

A lii'i/,<'>kain|i('i ]a|i(i> ri''>-/.i''l IVIiiIimI lii-rrszlíjl s/iirják

a ii.'iildii s kaMi|i('ijál l)c'lcaka>-/l jak alul a Icliilalia.

A fozilíxlnroiii;'!)! ki\iil a kaiii])('(l(a (lui;ják, iiádika

Icszoríl ják <''s (Iri')llal \(''iili't((-scii a fctl'álioz ci'silik.

A Iclii iniisl már lniiiiii' ós NÍzliatlaii.

A t('l(') inciírciiilrll \ aslaiisái;áli(iz iiktIcii a

IcirI 111(1(1(111 t()l>lisz()r(iscii raknak cíjnmásra kcNckcl,

mii;' IVil iiciii (M'kc/.Mck ii^v a Icloiicriiiciií : amikor a/,

utolsó sor kéve lolo már iriliiMilik a iicriiiccii: a

kóvét olt inci^forik s a l'ödí'l tiils(i Icjtí'iji'i-o liajlitják

át. E lehajlított részre viszoiü lúloldaloii fektetik rá a

kévét és annak kiálló részét [kvIíí; cininnen hajtják le.

Ezek után a tcerincen következik a .i-ifi/c'.).

Egyik inunkáslovagló-üléshen a i;crinere iil. a másik niai-okszáni aíhjgatja neki a nádal.

A tet oldalán a nádaz(>. macska segélyével lud meííállani. Ez egy kis létra, amelynek kél

végén hosszú, hegyes szeg \an, e/.t l)elenyomják a nádl)a s a mnnkás biztosan álHial a

macskán.

.V tennülö einbei' a feladott két niai'ék nádat kél xékonyaMi \égével összeesaNarja.

ráteszi a gerincre úgy, hogy két vége kétfell a félre fekszik. .\ szorosan egymás mellé

helyezett markokat végül a szegöléeeel a tetre szorítják s azt szintén dr('illal a tctfához

eisílik. A nád íisszeesavarása a tetn tetszets esipkét alkot.

A nádazo \ég.s munkája az, hogy az üstökt a lapickíh'ul szé|)en. egyenesen lomi

s a tetordi a hidladékot lesíipri.

A nádtet javítása kétféle. A kiselil) ja\ilás, a iiiegvcté.i úgy történik, hogy a mnnkás

a nádkéve vastagabb részébl egy méter hosszúságot levág. A kötegeket felviszi a tetre

a nádaz('>-iuacskát a tetbe szúrja, i-átelepszik s a nádal marékszám a nádazó-kalapáccs.-d

a hiányos tetbe \eri. A nagyobli javítás: bcri'ld.}. Ennél már nagyobb kévéket hel\e/,nek

a megvékf)nyodoll tetre. A leírt eszközökön kivid a nádazónak van frésze, drótfogója,

favágó-szekerci'jc s ko/.onséges kötele. A nádaz('>k mesterszaxa tiszta magyar.

Szólannnk kell még a ház berendezésérl.

A dimdiiíúli .izchdk herendezé.ic nagyon egyszer (X'XV). Né[)ies mvészkedésre

leginkább a légi lulijiános ládákon (704— 707, XXXVI XL tábla) találunk, amiket a meny-

asszony részéic csinállaltak. A régi asztalosok remekeltek ezekkel a ládákkal, ma már

t íinedeznck. A búlor cl\ arosiasodik s Inliiiáiios ládái maliolnap mái' csak a padláson talá-

lunk, porlcpeltcii.

A ládák clcjcii ki'l nég\s/,oglclcs mez rendesen a láda alapszínétl eltér színben.

Az ezeket körülvev részeket gazdag, változatos virágdíszek töltik ki, s legtöbb.ször meg-

találjuk kiiztíik a láda készítésének évszámát (XXXVI).

Ha nagyobb a láda. a két négyszöglet terület alá

két kisebb hasonló kockát festenek. Így a fdíszek

kíivethetik a láda vízszintes alakját s nem zavarják az

összhangdl a lefelé nyúló hosszi'ikás foi'inák (X.XXVI).

A ládák tclejét és oldalait is dúsan díszítik (XXXVIII).

Ill-oll még ragaszkodik a nép a színes bútor-

hoz, a fostoll díszítéshez, líiis .János asztalos, a tolna-

megM'i Kurdon. Iia nincs mezögazilaságá\al cHol;- iiAJi)iN\-TÖn szKPiíTNEKnr.. '7l!i)

42*
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lalva, mé<^ mindig iintíyinennyiséf'bon fösti a bútort (XXXIX). A falu lakosságának fele

magyar, fele pedig német.

Érdekes, hogy a tulipános lnilint inkál)l) csak németek rendelik, — mcii k jdiil)-

módúak s a drágább festett bútort jol)lian incgfi/ethetik. A magyaros bútorra gótbetíikkel

írják rá a megrendel nevét: 3oííf Kurs, Barbara Sd^tnciger.

Régente kedvelték a menyezetes nyoszolyákat (708); a tornyoságyakat sok helyen

megtaláljuk ma is. (710, XXXVl). Régente a változatos körvonalú hátas széket, az asztalt,

a szekrényeket (711), falszekrényeket (712) maga tervezte a gazda. Kifrészelte, kifaragta

évszázadig szolgáló keményfából. A szoba falán a gyujtótartó, szenteltvíztartó, mind a gazda

kezeniunkája volt Ma már a bútort vásárban veszik; szeretik a keményfából készüli, puli-

térozott óiiblatot, mfnért. Szegényelib ember a sárgára és barnára erezett (fladerozott)

bútort veszi, de nincs is már azokon semmi népies.

i.-^>.«i«s»a=r»^-.ii.y«^%«>->.^,.^ - ,,- ..^^,. ' <,'^>\t.'^ i^
aiiiZJS,

NÉMET GÁBOR ZALAEGERSZEGI KÁLYJIÁSMESTER MHELYE AZ AGYAGGÖDRÖKKEL. (720)

A gajzdaóági eszközöket, az igát, kenderlilolót (714—716), amennyire használatuk

a díszítést megengedi, Dunántúl is szeretik díszíteni.

Már a malomnál említettük, hogy az egyszer falusi ember milyen ügyes az si
gépezetek szerkesztésében; nemcsak a malomban, de a gazdaságban is kellenek a faragáshoz,

a tökmagütéshez, a szl kipréseléséhez (718) gépezetek, amiket a régi világban maga
talált ki s maga készített népünk.

A Zala megyében lév Szepezden magyarok, németek, horvátok laknak. Szorgalmas

és takarékos jó gazda mindenik. Ffoglalkozás természetesen a földmívelés. A kevesebb

földdel bírók azonban egyébbel is foglalkoznak. Van mintegy 250—300 ember ott, akik

(idrótosok)). Egy-két hónapig ezek csakúgy távol vannak hazulról, mint a felvidéki drótos-

tólok. Visznek magukkal tápláléknak: rántást, vöröshagymát, hajdinái, — de nem fazekat

drótoznak ám, hanem az országot drótozzák, távírda-, telefon-fákat állítanak s ezekre
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logyonck. Il:i nraltak, mcüfinl

íf?y (vi'iikriil, 180- ?Ü0 c/.or

liMJiliiiMii.ik. Nem é|)('ii vnlaiiii

hú/.záU a (hulul. S/,aiia>/.(l a/, (uszá^lia c/.i'k a s/.(|)cliirki didlDsuk \óií/,ik c/.l a inostpr-

ségcl s csinosan niódosDílik a falu. Van iii^v, Iioíív lia\(iiik]nt hazavisznek jó 30 ezer

kdi-Diiát. M('i-f- egy najiszáiii -4 kuroiia, s ?.")() ctnlict iick jut 1000 korona egy nap; 30 nap pedig

30,000 korona. Hi'ndescn luivállva, négy hetei olllioii, négy helel liivol löllenek, de úgy
intézik, hogy aial:isknr, vagy egyél) munka idején ollhon

anietinelv a linil ho/n. ílallKuiapi (lri')tozMssoi ósszeszeihiel

koronái.

]i nundvás né[i tM|)hilkii/.a'~;iliaii fontos szerepe \aii a

Úri étel biz ez, de kis helyt eller he-

lölc jé) sok; igazi utasnak valé) eledel,

mint a lai'houya.

Üe hál lu(ljuk-e, hotty mi az a

hajdinatör? (7.'.)), kérdi a plébá-

nos. Hogyne tudnók I Hát a malomk,
mert bizonyosan csak megrlik azt,

mini a többi gabonát, mondjuk. Meg-

rlik, meg; de más a hajdinalörö.

No, ha más, akkor dehogy ismer-

jük. Magát a hajdinát ismerjük.

Nevezik hajdinának, pohánkának,

néha tatárkának is. Erdélyben ha-

ric^kának hi\ják. Tavaszi gabona;

törpe szalmája, kékesfejér virága vau

és kevés az igénye. Furcsa a magja

:

Jiáromszeglet, sima s nincs eset

rá, hogy els fogaiddal elharapjad.

A lisztjébl készült puliszka nem
olyan sárga s nem olyan édes, miül

a kukorica liszt keveréke ; barnás,

mint a búzalisztbl készült, de tú-

róval kirakva, vagy tejjel kanalazva

elég jó s igen alkalmas a fogat-

lan vén embereknek. Hazánk keleti

részén, a csoki hegyek között most

is termelnek még, épen úgy a nyu-

gati hegyek tövében; itl-otl lehet

látni Zalában és Göcsejben, bveltben

terem Vas megyében, az rségben.

Különös, hogy épen itt Szepelneken

nem terem, holott itt szerepe van

neki —• a drótosf)k érflekében — st
kifejlesztett egy sajátságos és talán egész országban csak itt zöll házi ipaii: a hujdinatörc.il.

Mi hát az a hajdinatör s mi a hajdinatörés? Menjünk el Verona nénihez.

Kamraszern kisebbik szobájában két ormótlan szerszám van. Irdatlan nagy négy-
szög faalapzal, amilyenek a szölsajtoló alapok. Egyik végén nagy lyuk vájva, mint egv
üst. I'^bbe öntik a háromszöglet hajdinamagot, amit elbb langyos vízben megáztatlak s

félig megszárítottak. .\ mérlet;- ala|)elve szerint fölötte van egy szerkezet, melynek liálsó

végére, a deszkára lép az eiuber s az els rész, mint egy medveorr, felemelkedik ; amint
lábunkat bevesszük a deszkáról : a mcdvcorr belehull az üstbe, de nem töri meg, csak
leduhasztja a hajriiua brét. .\ munkálkodó egy karfába fogódzik s lépkedi a deszkát hol

-a ballábáyal, hol a jobblábával, mintha csöndes lép láncot járna. Az si gép jár és

NÉMET GÁBOR ZALAJIEGYEI KÁLYHAMIíSTER,
FIÓKJAI. (721)



/.nkalol. Nem liiri uiei;- Ichál a iiiaiíol tre iicvóiick oUoik'mc sem : csak incííliáiiKizzza.

Lcháiitás Illán a bels szcin iniiiiái' iioni liáromszoiílchi. iiaiicin olyan, mini a rizskása.

Diinánlúl a liajdinakásál kolbászba is lollik.

A vasnu'fíyci Órséfi^bcn Icrcni s a nai^vkanizsai boiiokból xásárojja a Szcpcliickcn lakó

Verona néni 100 iilerenkÓTil, 18 koronájával, a hajdinái, de a Ickucaal (s^t'ii) a lioszpától

niei;liszlíl va, 40 koronáért adja el a vásárokon.

E kezd<'l leí>-cs gépel niai^ok a háziak csinálják. Büszke is erre Verona néni. erre a

szepelneki löröre. Nincs ilyen a világon I .Meri jári a nagy\ ihigban. Járt Pesten is. Van

egy fia, nagy-nagy úr Pesten : leveleket hord ki a |ioslár('il . . . .\ Mii pénzt kiddött Verona

KAPOSVÁRI FAZEKAS KEMENCÉJE. (722l

«Eg benne n/ edény."

néninek, hiigy ránduljon t'ol hozzá, abba a Pestbe 1 . . . Meg is hordozta anyjál a nagyváros-

ban s Verona niMii lálott niindenl. ami a világon van, — csak egyet nem látott, az rnég

Pesten sincs I Es sóhajtva és Ijiiszkeséggel niondá a fiának : «Lálod fiam. itt minden van.

flc ]iajdinaí0i-c még itt sincs. Pedig, nekem van I . . .»

Kövotkezik a c.\erépneinü.

A dunántúli fehérnép is nagyon szereti a színes, szépen kivirágozott cserépedényt.

A konyha falát régi és új edénnyel díszítik. A nagyszülkrl niai'adt cd<?nyt kegyelettel

rzik s nem használják, csak a konyha díszítésére. A zománcozott pléhedények egy idben
nagyon kiszorították a cserépnemt, újabban azonban ismét a cserépedény lett népszerbb,

mert olcsóbb és azt tartják, hogy jobbízvé fi meg benne az étel. .\. cserépedénybl

húsz fillérért olyan nagyságút adnak, mint a zománcosból egy koronáért.
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Az cdóny (lis/.ilrsí'-l Diitii'iri-

lúl tnlí'iii a leoszd ihcii \('i;zik iiii'i;

SiiiiiciíCil (731), ahol solv lazckas-

csaliUl éldeli az ('(h'tisl, A <líszil('s

az asszonyok, leányok iloli;a. A szí-

nes l'oli'ket kis ecvcllcl \.il;\ cifríizö

íjinyiilüwil \ iszik az eilényrc alioi>v

azi els koirt iinklien apfcira leii-|iik.

A siinieiii razeka--oküak ohan -ok

a (lolt;nk, liot;'\ uiaijuk nem is jár-

nak xásárra, kei'e-.kedök oll hí^lvhen

hordják el tölíik az eden\l. l-]zek a

kei'oskedk a n('|ii)öl keiíiinek ki.

Naifyon érdekes, Iioí;\ a eserekeres-

kedés az edény<dvkel niéi;- javál)an

dívik. .V keresked kirakja az edé-

nyeket a faln közepén s a nép linzáf,

árpát, rozsot visz oda, megtölti vele

az edényt (72()) : azután az edény az

övé, a gabona a kereskedé lesz.

A nép a város hetivásáraira, orszá-

gos vásáraira is elhozza a gahonáf.

hogy érte edényt vihessen haza.

Régente a virág elmaradhatlan

volt az edényekrl. Ma már sok

íazekascsalád nem cifráz. \/. edén\t

l)eleeskendezi, egy-két vonallal nieg-

huzgálja. A vii-ágozással töhh a

habra s azt az i<löt nem igen fizetik

meg. Kesztiielyen p(-liláiil már j(')-

NÉ.MET GÁBOR KÁLYH.VSMESTKR ÉGET-KEMENCÉJE
ZAL VEGEIiSZEGEiN. 1723)

TAPOLCAI FAZEKASOK KE.MENCÉl .
I",21J



336

KESZTHELYI FAZEKASOK A IIKTI VÁSÁRBAN. 1725)

ideje nem cifráziiiik a faze-

kasok. Kaposvárott csak

egy fazekas felesége cifráz.

Ez a csalód is csak nemrég,

i'alulH-lyrl költözött, be Ka-

posvárra. Amelyik paraszt-

asszony nem sajnálja a pénzt,

annak bizony mégis a virá-

gos edény felé húz a szive.

.\z edényeket minden he-

lyen más színekkel, más vi-

rágokkal díszítik s a for-

mák titkát a család rzi.

Vásárokon a sümegi edény

jellegzetes, szépen kifejlesz-

tett, eredeti mintáit messzi-

rl megismerjük. Ott min-

'den család egyforma virá-

gokat rajzol, de az edények

minsége szerint a virágok

váltakoznak. A sümegi edény szinezése kétféle: sötétvörös és fehéralapú. Az elöblii dísze

túlnyomóan fehér, szeretik a kéket is, de más színekkel is tarkáznak. Világos alapon kék

A KAPOSVÁRI VÁSÁRBAN. (726)

A nép annyi gnbonát ád az edényért, a mennyi belefér.



SÜMKGI CSERÉPEDÉNYEK. (\l,l. II).)





SÖMKr.I CSEnfcl'EDÉNYKK. (XI, II. Ili.)

A kn/.i'ii.sii cifríi/.!) "Biir((iil:i





SÁIIKÖZI TÁNYÉnOK. (XLIII. ti).

(A Kzaivasdiszes kiilyhncscmix' i





sÁnKözBi.. (M.IV. II >)

A felüli biiliilihili ciU'iiy Illa már i'lvc'lvc hil.illinli'i : ;i iiiull sz;iz év közopc l:ijiii

A Icls joliliolclali éf. a joJib alsii liclUi kiilyliaisciii|>e.

kés/nltck Mórágyon.
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Klilil TANVIUDK.

zöld és sáriííi ;i \irnii. A iMlr.i nk;i-/.tli;it('i l.'ihik k(i/,i'|ii'l ;ill(iviráí;-, hiblmvirc liili|i:'in iniíhilj;

le ; a tányérok szélcil kuniiruh) (lí----/cl l.ilJMk v\. Iilc\Ml('ik ;i tiszla frkcli- s/iníi rdényi-k

ezeket, lefojtott füsitol trkcljlik.

r-rJM IffT-

CSERÉPEDÉNY A BALATO.M MÚZEUMBÓL. (72X)

A középs két alsó csulora.

A dunántúli szobákban ritkán hiányzik a cserépkályha (735—7-38), anji-lyel a konyháb(M

ftenek. A kályhákat négyszöiíletes beniélyed .izemekbcl, tánijérckhci. kiipükbcl (739,

742) állítják, sározzák össze. Itt az erdélyies csempe elnevezés ismeret h-n. A kályiiákat is

RÉGI KOIISÓK A liAl,\T()M MUZEÜMüÓI.. i72!li

Mulfynyaij Dezs: A miiffynr nrji mitt't'ttzfil''. I\\ 43



REGI EDENYKK A B\I,.\TOM MIZKU.MCOL. ITIIIII

SÜMEGI EDÉNYEK. 17311
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li'L;iiiki'ilili \ :'is,ii'liaii \i'-/i :i iii''|i. I'li^i's/. k(ic-.il iiiri;! ( illi'iii'k .'i l<;'il\li:i .ilkal ri'^/.ri. \ AZClilck

iMinrrs/cnii'ii ln'iiii'lM'diii-k s :i/. il\i'iirki'U iiiiics i> ili-./íli''s : a (lís/.il(''s :i la|iii< im'í; yszíig'lctcs

s/.cim'ki'i' kcríik aiiiclvck a kálvlia al^^i) rrszi'l, lal|ia/.alál. ^arkail krpczik. A kálvlia I'cIsm

|i('i-('iH(''l, párkánvál (7-10) is dis/il ik csiijkrs kiiiicls/.i'sckkrL A ilíszílrs l'oniiákkal lurliMiik:

a liyiM'S aií\ai;nl a iiiiiila ni'i;ali\iál l'i'll liiilcl o rdiaiiáklia n\ oiiikíJil jak liclc ^ a/ii!áii ('i;<'lik lu.

Kis városokliaii s iiiiiiliisalili ii(iii;áiiikiiál a ri'iíi lajla s\(''ilkál\ lia {7A'.<) dl I Ikiiiijs. hjuirk

krszílósólicii N'r'ilR'lii (lálior /,ala("ii('rsy.ct;i kályhás iiaL;\ iiii'slcr.

Nézzi'nik cl niKarália (720), Irkiiilsíiiik Im' imiíIm'Im'Iic, irii iiiimli'iil csinál Dniiaiil iil,

a iicpnck (IiiIí^h/í) kál\ liásiparns '.'

A VESZJ'UKMÍ MÚZEUMBÓL. i7:!:il

A fiiloii Uúlylin-i'MMiipi'k. ki-k rt'slö-mint;ik. :i polcon crli-korsilk, :i röl(i<iii crli hickik

A iiiíiilcly chili van nóf^y agi/aggdör, az(4vl)aii iictfy kíihJnrailáin liihl.

Az I. üiji/üi.jLjLÍrben hedegOK^CMiiai aí4yag. IIorváloi'száiíi)ól. l<>l)l)l kcsziii a Icí>-

finoliiablj I lka. I'cIk'i-, iiahisziini. zsinis la|)iiilású s l'chór, iia iiici^'c;;' is; lzmciilcs,

legersebben ellenáll a hiziick, iicin reped iiicl;'. Vasiilon szállílják. 100 luélerinázsál

80 koronáért, vesz, házhoz szállíl\a 170 koicNialia kiTÍd s lesz belle 25 30 kályha. Egy

kályha 180 200 korona. Kídon-külen mind a három lajla loldbol k('szid kályha, de M"gyil\c

is csinálják, hol kelli, hol három l'ajlát is összekevernek. 11a csak a bc(leg()V(;sinaib(')l

csinál valamil, abba u\i-<^ ve<;yil lorcill escre|)cl is. ami! sasnnizsárban egy napszámossal

lrét sszc a kálxliás. I^z a c>-cri''pliszl mi''ií cn">selilicn I li/rnciilcssí' leszi.

43*
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r.KIIKOIlSOK A SZIiKSZARDI MUZKUMBOL. (7.'!:t]

-4 //. LigíjLigj.jC'dcihci) (.jccacjí .uir van. ]]/, is |ial:isziiin, IVliór. Kz is lüziiicnlos, de

.tikcreó. sikos, iszaplail aliiiii. Klicz liasziiáhink Uvarcos iM<'s aííyagot ; ilven liomok van

(lt\y Zalact>'('i's/cg('n is az Alsúcriln, a Budrii-xölgylxMi, a léíílaszín nicilclt. Evvol a homokkal
IVIcscii keverik. Zaiacsicrszctítl 15 kilométerre, CsonkahcgvluU halárán négyeíi vásároltak
<'o\ liirtokol s onnan hoiilják ezt a göcseji agyagot. Csak a l'uvart fizeti NénWth mester,

egy szekérrel 6 korona. Ebhöl a barna síitélszin (kissé pirosas) sima kályha lesz. Kzl a

gticsejit. ha a csákheiényi agyaggal vegyíli, szines kályhát kap. A közéj)osztálynak ebbl
készíil legilikái)b a kái\ha.

.1 ///. ü(.jiiütji.jcdcrheii is esonkahegyháli, szintén göcseji IVild van, de az meg sárgás.

Iciierlold. A goesejiNc! vegyiixe szines kályhát csinál belle a mesler. IGO koronáért. Az
egész baina kályha l'^O korona. A csákberényi (I"\>jérni.) fehér l'oldef használja a II. és

III.-hoz színezésre. \ an még liizmenles agyag Zsalncsánban, < iömorniegvében is.

A IV. Ljödcrbcu kályhai'akáshoz szükséges agyagos, honiokosföld van összekeverve.

Ebbl csak virágcserepekel gyáil a segéd. Semmiféle más fazekat Németh mester nem csinál.

Árúit ÍTikább távolabl>ra hordják el: Nagykani-

zsára, Csáktornyái-a, N'arasdra; Soniogymegyébe is

elkel házakhoz dolgozik.

{(Rövidesen mondva — így szól ez a három
magyar kályha a szemesen kivid. .Mert az a magyar
kályha, amelyiknek egyenes sima feliiletje van,

egyszer, kevés dísszel, egy-egy magyar virággal

és zárlevéllel. Csinálja az ember, ah(>gv tudja, a

maga gnsztnsái-a. Még az is magyar a kályhán,

hogy lerjeclelmes széles válla legyen, fels része

kupolával, loronyalakkal: az ersen kiálló párkány-

zal azéri kell, hogy dísztárgyakat vagy egyebet

lehessen odarakni. Ez teszi meg, hogy magyaros)).

«Az ámpír inkább gótis.))

Az edényeket, kályhákat ]názzal színesítik. Mi

a máz? A fazekasok nyehén : G/J/Ze. «V;m ólom-

glálle. \agy i'ilompír. i^zl homokkal s k\arci'al

vegyítik s fehéi' szint ád. Ha bariiakövet teszünk

l>ele, liai'nafekele lesz ; ha rézhaniút hozzá, zöld

KUDARI JÓZSEF ZÖLDM.izAS CSERÉP-SZENTELT- ^^^''-
" '^''^ '^^'^^ ^'-'"•''' ''" ^ZÜkség, JíéLényih'eget

VÍZTARTÓJA. 150 ÉVES. TÖRÖKK0PP.4.NY. i734i (Sclimalte) venvíteiick bele : ha sárgál akarunk.

J&- iss^



341

SZEMES /OLD KÁLYHA, GOCSLJ.

17351

sí'irií.i 1<'> joii lio/./.á. I'^ inii/..ikiil Uiilrui Iciflikhc/i iiici;-

<"ií('l\i-, mi'iiliirxc. (ir()l\c IíiiimiimIiIi iii.i/;iI k;i|)mik. IIm

iiici; liiiiim.ilili ki'll :
'2 kik'i nicniiiiu. ri;\ kilo oKa^/.li)

l(i>r;ix, i'iiV kilii kv;ili-, l(''i;lili('ii il\i'i;(iri(l\c s ;i li'i;fiiiiiiii;ilili

I'cIu't átlíits/.i) /oiuiiiic les/.. A/, óliiml ('s cint iiicgi)l\,is/.l-

jiik léifliklirii. liMiiiiijal li'--/.(Mljnk. iii('i;iiil leszpdjiik, s/.ó\.il

;i/. ciirs/.cl liaiiiina éiicljuk (tliiiiiiicliiik l: cliliöl cin fV

(ili)iiiiianiii lesz; vcsziiiik "2 kilo nicniiiniot, 2 kil(') k\aiiiit.

1 kili) lioraxol. 1 kiln lianmzsiii. '20 yraniin arzcnikiiiiiiil.

a kcincncclicii hcntckpujcl i'^ináhink. i)sszckcvci's<' !-

iilvaszlva incíicií<'ljük s ha kixcsszük. olvan lesz, mini

az akMzfalt : a homokot lepucoljiik, lerd.\pclluk, nio-

zsárl)an inct;tor\(\ inoíiszitálva. nialoniko\(in Icch'c: \un--

cclláulchér zoniáncof kapunk. i)

Hojsry lesz hát már az a kemence, vajivis a kályha ? *

Ügy lesz, hogy a már megöntözíitt anyaggödrök-
bl egy szekérderéknyi sai'at i^gy- halomban betesznek

a mhelybe, — .mhjokki.il összeverik, döngölik, le.^ar-

ló^jsdk, vízzel áztatják, aztán két legény lái)l)al tiporja

három óiahosszal. Az asztalon plattnikat (kakli) csinál-

nak a kidolgozóit sailiiil s elilinl a mekkora sziikséges

akkora táblát belenyonniak a gi])sziiiiiitál)a. Németh (ia-

bor mintát is csinál. A minláhúl rögtön kiveszik s megvan a kídv lia-zcui.

Krdekes, liogy a \árosias izlés kályhákat a né]i erre rcgcgc-ni\\i mondja, (I(> azéi'l

a díszítések között megkivánja a tulijiánt, a sasi, a magyar nioti\ nmokal. A kályha-

szemeket a pallásia Icszik. ott megkeményszik, egy-két napig vagy a iia[)(in szárítják, xaiiy

a lé£.ia-íi\n: az ers napsütéslöl a gyöngébbje megi'cpedezik. Ami agyagunka napon iiir-

lelen szárad s megrepedezik, mert sok Ijenne a nedvesség, iszapos. A bedeiiovcsinai állja

a napot. Azután jon a kemencébe vai(i berakd. >.

A kemeni-e két részbl áll : a liizelö, amit

kékelliiiek vagy kikelli/iek luAnak, ahol a la ég,

ahonnan a meleg apr(> lyukakon átmegyen a má-

sodik részbe, az ccjetche. ((Sok izéje van itt ennek

a berakásnak. Sárbcjl épíl az endier egy talapzatot.

Aztán egy rend :z.úndel

y

I lak. amil csak a tégla-

gyárbfil hozat s rá egy i-end kalyhaszeniel. de úgy
é[)ílve, mint a kmves a kokeilel, kzbe-közbe
kér a fiától egy-egy cveklit, ék, ersítésül cserép-

zsindelyt'orgács vagy cserép! lirmeket, hösry közben

legyen jó cirkiildcic. Sokszor (dyanniunkát vég-

zell, hogy maga is nevelle : mert addig vei'd a

vasat, míg meleg. Sok rejlik a belszerkezettl, I. i.

a cirkulálástól, a ffí.Ujdid.sIcl. iiogy a fiiiidaiiicn-

liimtcl cirkuláljon egyeidelesen; akkor a meleg

nem futhat ki belle.» (Kozbe-k()zl)e a kezébelo-

golt kályhaszcmcl magyarázza, hogy ez a barokk-

* Az prdíílyi oiiiber miiul kPiiKínci-nek liivja azt.

.-imibcn lz éfí fözi^sro, sülésrc viitfv s/.ol);inicli's;ilésr<'-

Krdi'lylicii a Unli/hii csak (!!;yik laposan rakoll xzcnte a Mi)\ni ,i()ZSKr zur.D KÁLYHÁJA, TonoK-
kctnfiici'-iifrk s ,i/.<'rl luiliihiilíenu-nre. Ki)l>l'V\Y. i'Mi
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vOCSdGSZEMES I!ANY\KAI,YHA DECSIíN.
(737)

(líszilés liMJIiill. >• :i >/cl;c|i'1 Iiiiii|).i. A /Ví/oc/O-liál is

lMMi|)Ak ós luijliillak ;i ili-/il(''srkl.

Kilenc (H-iiiii l;irl uy éürlrs 980 lok iiiclciilicii.

Ijiiivi kell a hiiriia iiiiiiik:ili(i/. A ko/(iiisóíJcs fcjér-

Iirk isak 'JOü ink kcU.

Kzl :iz risö i'yclésl fc/i /ii/íi.iz/ö/uik InAják. Ki-

-/(•(l\c: a iiajiDii cijy iiapiii szárad a |>allás()n egy
ria|iÍ!4 kciiu'ii\szik: inásnn]) iiicgpiiccljcik. /Líragják (az

i'idcs részekiöl iii('i;simít ják) s lia min kril rája szí-

nezés, száradni leszik l()\áiili. líexonják mázzal vagv

ZDináncdhailékkal. a lállian les Testeket a nagy ka-

l,niii\ai ráiinlDgelik s az eznián koM'tkez másodszori

égd és a -cmd/ic-hcégcic.i. Ezt a mázt clcmgclétnek

iiíjja a fazekas; l'ele ólomgelél. fele k\ai-e és fekete

kö. lOz a iiariiamáz s második égetés után bai'na-

piros meggyszín lesz tle a kályhaszem. amilyet leg-

gyakralilian lehet látni e vidéken. «A tállian a mázt a

kalánnyal mindig kevernyi kö. Végigönlésnél az els

kalánnyal csinálja az els óziinzl. Az alsó párkányon

van az els .yziinz. vagyis kiálló i-észc az alkotmány-

nak. Iiikálil) a fíilsö |)árkán\zat a .iziiuz. de errl nevezik a toMiil is. .V második égetés után

még mindig \an. mit Icfaragui róla. egy kis simítást most csinálnak rajta. S megvan.

A helyszínére szállít \ a oll egv konni\es \ag\ akár egy gyermek is //zci^t'/i/Y/ze// vagy föl-

rakhatja a kemenci'l. .V szemek úgy paszolnak egy-

másra, minllia onnan nttek volna ki. Azonban egy

kis agyaggal ragasztják össze a szemeket, — aztán

szollal melegítnek vele vagy krnniplit sütnek lienne.))

.lói van Gábor, te óvod, melengeted és véded a

világot a megfagyástól! . . .

Az égetökemencék a fazekas, kályhás módjához

képest kisebbek-nagyobbak. .\ 7'2'2. sz. kiiJünk egy

kaposvári szegény fazekas kemencéjét Tuutatja. Ágról

szakadt ember, aki néhány koronásai kezdi'lte mester-

ségéi. .V kemence a legsibb, legkezdellegi'selil) típns.

lUcn leheléi I ezer eszl<'iidrikkel ezeloll is az éget-

kemence. Tapolcán a fazekasok mind egy helyre, a

xáros közepére építették a kemencékéi (754).

Ne hagyjuk azonban ínég el Németh Gábori,

gveriink át aljba a másik h(>lyiségébe. ahol egy legény

rugdalja jobb láliáxal a kcrcnglalpal s csinálja a

kalyliaszemet és virágcserepet, ligyel rúg s forog az

alkoiniány; ekkor egy kis brdarabet fogva kezébe s

korongra csapott anyagot kiózoritja s egyszeribe

kialakul az edény. Most egy másik kisebb brdarab-

lial simítja, tisztogatja. A harmadik fogás az, hogy egy

.idigadrcllal. mely nem rozsdásodik, a fels haszon-

talan sárrészl lenyisszenli.

.V fazékkorong alkatrészei: a íii.iláníjcr, ebben

,dl a négyszög vasrúd; a koronglalpal rugdalja a

fazekas, aki a deszkalésen foglal helyei. A rúdon

\an a kcrciigfcj . efölött a ráiuadazka, ezen áll a sár,
V.vrtnOMBI K.VI.YHA (sZEKSZÁnOI

MÚZEUMI. i73Xi
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KALYlIASZliMEK A KES/.TIIELYI JÁRÁSBÓL. I/Sil)

A közéjísö szeilteU\i/-lart(), Z;il:uip:'itíb(il.

.•iliiilií]! ;iz ('il(''ii\l :il;ikil ji'ik. A k(irunL:rrji'l le lehel \eiiiii - \\;\

liMii'Milili e(l(''n\l ;iU;n-M:ik esiiuilni, ii:ii;\nlili fejel le>/.iiel\ ni. A
knioiii; uicllell \Mii ,1 sárfaiiii |);ul. Az aiíVíii^iiuilrokliül eiív szekér-

(l('i-(''kiiyi lolilcl hcraknak a k()Zvotelloii közeliién k'\ö míihelyiiok

IvcUds közepébe, meí^-áztal ják, ineL;a|ii'íf(ill cseréiilnriiielli'kel li in-

lenek lielé (saiinit), ami oHenI állói il iá leszi a tzzel széniben. Enélkiil

kiliír 1000 i'okn meleget, ewel ]iediíj-, példiiul a bedegovcsinai IVilil

kibír -2000 fokol.

A legények táncolnak raji a három-négy órahosszat s meg-
gyúrják lábnkkal, mini a lészlál ; aznián következik a óarlc^d.).

A görbe éles késsel nyesegetik a lialiiiazi, paiiirvékonyságn leme-

zeket szeldelnek le róla s így látalabiak, ha \alahol kövecs vagv

egyéb szeméi \an Itenne s azt kidobják. .V nyesedékekliöl míi-

pogác.idk lesznek, 50 100 kilogrammosok. Kzekel még irgalmai

-

lannl nieg.nihjkolji.ik a snlyokbolokkal. .\ kisebb [)ogácsát eg\

siil\kolja, majd összetesznek két-három ilyen sár|)ogáesál és snl\-

kolják ketten-hárman, majd oda\elik a deszkaaszlalra s ezekbl .-i

sál-|)ogácsákból lesz meg a kálvha

si holmi a féh-korsó is ! (732 733).

KKME.NCK IKÁLYHA) HAKONVnÉf.üL.
<7llli

KALYIIA-CSEMI'E DOB HETE 1101,.

17 111

SZE.\Ti:M.I IvALYIIA-

csi:mi'Ék. (T42i
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A/, iiiMs lcls/.;il);i(liili'isiik()i' chhöl illi'ik az i'ildoiiiásl. A iciHlcIlciikcdöknrk hüiitclí'slxU

li'lc kellett JKi/.atni a koi-s<')l. de l'()i;adiis(>ktii'ii. szivcs liat'álsái;' ré\éri is soks/.or megleli liiz azi

A ra/clvasiik ezekkel a knisokkal i<iiiekellek, szépen kidíszílellék, l'elirásokkal, versekkel lát-

lak el. A i-(''liiiieslei-, al vaiiiesler, liemoiidúniesler és a l/ililii céhKeli inélh'isát;' nevel, iiiiiideii-

l'éle jiil ki\áiié) motidalok melleit, bevésték. .\ <'élmek. a mesleisé!;nek jelvéii\eil, az olldl,

Volélöl, esizmál. i;valiit, ácsszekercél, kereket is iitl találjuk a koraim liiiv. luiijy Icglöbh-

ször már messzii'<il iiiei;álla|ill lial juk. mehik ei'llé volt a kiii'S('>.

Ilii ll
t \w

1

1

NEMTÍT GÁBOR ZALAEGERSZEGI KAI.YHAS

RAJZA. (7431
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A SOMO(1Y\ ISO.NTAI nElOIÍMÁTlS TIÚMEl. l7IH

Xillaki iim'IíIimI (Infscjben: jdriilik ;i |):i|iii;ik. iiaraiitioztassii ki. Ma IVtü liall iiicy: iiaüx

liaraiiijiial kdinlilaiiak luu-iiiat : ha liímvrnin'k hall mon: kis harangiíal csendítenek liárnial :

asszony hahihira: a nai;vhai-ani;i;"al kondilanak kettt, lánygyermeknek a kisluiranygal

ketti csendítenek s azután húzzák osszütl mindkét liarangot. Ez az els kiharangoszd.),

«sza£iííatás.» Napjában háromszor, nélia nég-yszcr is harangoznak a temetésig. Nélia nyolc-

szor is, duplán, kiyánsáííra, de ezt duplán is fizetik meg a harangozónak. A yinasztóban

kártyáznak s egy kis ilal lueliell lialdlli énekekéi énekelnek az énekes kimyxbl. mindig
alkalmiakat, pl.:

<'Mint sok virág elvész l>imhó korában.
;\ ráffó férg-eknek esvén uljáljan :

\s\ hervad el e gyermekkor virága.
Mihelyt a halál lérge azt megrágja."

Temetés eloll a iialolla- liá/hdZ «gyüjtöt» csendítenek. A kanloi- a Ivozonséíigel (>gMill

elénekel egy hahiHas éneket, azután a pa]) imát. gyászbeszédet és Miatyánkol mond.
.Vmikor a letemet az nd\arb()l ki\iszik : az istállóljól ki\ei-ik az állatokat az ud\aiia,

meri íg\ ncui |)uszlulnak gazdájuk után.

Mii; a leinelbe érnek, ki.HVcl iiaraiiuDzriak. s a kiuiloi- énekel. Xt'-lia a teniploinlja

br\ iszik a halottal, de rit-

kán, csak nevezelescMi iiiiberl.

vagy ha kíilon ki\ánság. .\ la-

niló búcMizlalól i'^ mond, \ag\

a háznál, vagy a siriial : ma
"•sak könyvbl oKassa lel. a

régiek versben luoiidlák, íImm]-

l'ormán: ^^ ____

«Negyvenig déjrlli van.
"' '--"^^^^»^^™- "—

Negyven után délután
S azián leliaii\allik

A nap."

Ilaiildlá- közben i-- ('•iie-

kehiek mindvégig.

"Niiifs már szivem félelmére
Nézni sirom lenekére. •»

.\ pap renilcsen beszél is

a sírnál: « i-lléi-kezl íitdí ide az

ZALAI.OVOI l-i:i,ASOTT Ki:,N IIAI.o.M. (Tl.'il

Szi';íIc1cs kiiljiil l:ili()U Ui.piiisd.

44*
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GÁLOSF\ ISOMOGY). (74(;i

cnyi-szct orszáiíál).!. a lcnicl<il)c.» slli. Mindenki osív-csív lianlol vei a sírra. X'alaniclvik

cnilier a gyászoló család neveljen, kis Inmiás hcszédlten inetfkfiszüni a közönségnek, hogy
kikísérlek ide a halottal. l'"eji'át tznek, ezzel a lelíi'ással : III nyugszik az Úrban ])oldogult

N. N. — s j a nagy halotti tor, a nagy vaesora, mely épen olyan, mint lakodal()nd<or.

Van: tikhúsleves: likhús, mártással ; nagy tál káposzta dagadóval, disznóhússal; l'oghagymás

pecsenye; rétes; közbeközhe hor és l'ckete kávé.

Rai-aliásszeg kiizség rel'oimát ns és katolikns családjainak kiizos leinetöjiik van a

falu végiii élt'ákkal kerített gyepes lankáson. A lenietö jolilioldaii felébe lenielkeznek

a reformátusok. A fejfára faragva t'gy szoiiioni fz. Balfelöl, anunt a keresztek is mutatják^

katolikusok nyugosznak .A szomorúfzes fejfán ez az írás:

«llt várom Hotdolj FEltámadásom
Takó Mari élt 4 évet meghalt lílOti

évben.))

\>:

«E gyászsirlialoni al.Tlt nyugszik Bán Márton meghall 1'.IÜ5 éli 8'i évet

Bán Ferencz megliatl 11S7."> 03 évet éli.

Béke és áldás hamvaikon.))

A református lésznek túlsó szegletjén egy kis négyszög térségen a zsid(') temet
Benne egy sírlialom. ebben egy kis gyermek. A katolikus résznek innens szegleljélien is

0(

A HALÁPI TE.MET. (747)

(Háttéi'ljeii a szt'p halápi hegy.)
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KE.IFÁK SZENNÁRÓL (SOMOGY). (752)
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FEJFÁK BARANYÁBÓL. (753)
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A B.\RABÁSS/.E(;I TEMET (nÜCSE.II. iTóll

Ki ós mi \(ill (•/., iioi^v

csalv iiNiiJI iparos .'x ()i-s/,át;-

viláif, alinl ni('i;aUa(ll. iiioiuU

ják - Ilit éli. ((Odaraiiadt a hol

a k('/.(''l)(".l) Id(^ is cKcIöiliil I a

laxasszal. do sokai talált inni s

helcl'uUadl eyy kis mocsár-pa-

takba, de csak sám-nak mondtak azt régen, a neve ((Rókaszegi |)alak«. Katolikus volt s

keresztet is teltek neki, de csak a magunk vallásfelekezete szerint temeti iik el, mondja a

i'eformátiis [lap, azért talán iidvezül! . . . Szóval tehát vándorló legény volt. Hát a mester-

sége? Kalaposlegény lett volna, mondja a pap. !Mi volt a mestersége? — vág közbe

Németh Ferenc dévajul: ((Hát télen aratott, nyáron ha\at hányt, állandóan pedig kellinc.i

mjoiuddóZ volt.B

Kéregetvén, a kilincset nyomogatta szegény s igen szerette a korcsmárost, — végre

is a rókaszegi patakba feküdt el. Sírja kíjrül almafa, vadvackorfa és tövis ; szilvafa,

cseresznyefa, tölgycserje és kecskerágitó, sírja jó illatú az epertl, a kakukffltöl és a vad-

petrezselyemtl. És épen olyan édesen alszik, mint a töblii.

Zalaegerszegen e két szó: ((Vargák temetje)), régen elkelséget jelentett. Most ott a

((szegények temetje)). Zalaegerszegnek Ola külvárosa régen külön önálló kisközség volt.

Mindenkinek volt italmérési jussa, minden második házban bort mérlek. Ks hogy teljes

legyen a mód: mészái'os-hentes volt a legtöbb ember, s egyúttal földmvel-kisbirtokosok

valának; legnagyobb számmal a csizmadiák, akiket akkor vargáknak hívtak. Nem engedtek

a tekintélybl sem! St a céh vezeti, az elkelbb vargák, a kis temetben is külön kápolnát

építettek magoknak s odatemetkeztek. Mások oda nem temetkezhettek. Ott nyugszik

a gazdag Ugor József, Rozner Vince . . . Ezt a kis területet a veszprémi püspökség

adta a céhnek, lóvénként kétszer: Anna-najikor, jiiliiis Iniszonhatodikán és Kei'csztjáró

napkoi': pütikosd elolt liárou)-

háromna()i misét tartanak még
most is a kápolnában. A jelen-

lévktl begyül a kis perselybe

8— 10 korona, a/, a pap lizetése.

.\mi tobi) marad, azt félrete-

szik, még gyjtenek is hozzá s

aiiból tatarozzák a kápolna

tetejét. Nemrégiben is megfed-

ték. Most, igaz, hogy megsznt
a céhrendszei', nincsenek mái-

egyesülésbim, d(^ a régi tagok-

közül még vannak valami lia-

lan. Az egyiknél van a céhláda,

s benne .Mária Tíirézia kutya-

bríis okmánya. Ók hatan még A ZAI.AVAUI TEMKTO. (7r>"il

4B*
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A ZALAVÁRI TBMKTBL. (756i

lMrl,iii:ik i'i^viiKis közt némi kapcsolatot íi i'ógi Niláynak

('inlókóiil s iH'lia-iiéha g\ ülé>-cziiek, lioííy a kápolnát f'ciitart-

sák. L jaliljan Zalaegerszeghez csatollak — mintegy 30 éve —
ezt a kis 01a községet; temetje niegmaradt, a vargák kápol-

nája is olt van, (le a zalaegerszegi nagy temetvel szemben
uiindakettö együtt most már a uszegények temetje)). A ká-

polnának sincs már új lakója, mei-t az elkel asuszterek))

immár Zalaegerszegen laknak s a nagy temetbe temet-

keznek.

Dunántúl i> a katolikusok feje fölé keresztet (747), a

ifformátusok pedig faragott fejfát tznek (746) a síron.

E kben gazdag vidékeken ((kükereszlets

állíttat a valamivel jobbmódú család is (760).

E kereszteket a városi kfaragó tartja raktá-

ron. >>épies ízlést nem mutatnak a keresztek.

A városokban egyre szaporodnak a ((hatósá-

gilag engedélyezett)) temetkezési vállalatok,

amelyek a koporsókat raktáron lai'tják a ke-

resztekkel, szemfödkkel együtt. A koporsókat

Bécsben készült cifrasággal: donibornyomású,

aranyozott kéreg-papirral díszítik. Ahol ilyen

cifiaság nincs elterjedve, az asztalos a koporsót szincs festé-

sekkel szépen kicifrázza, még ma is. Különösen a kis

koporsókon szereti a nép a tarka díszítési, a rózsakoszo-
• rúkat.

A bolti szemfödél nagyobbrészt organt inból készül. A
régibb emberek inkább pergit vesznek. A pergál fehér

gyolcsból készül, szélét lyukasztó vassal cifrázzák. A pergál

utánzata azoknak a szemfödknek, amelyeket a nép maga
szövött.

A városiján vásárolt sírkereszt megannyi lucatmunka.

Annál szebbek errefelé is a reformátusok fejfái (748—753).

FEJFÁK A BAKONYBELI TEME-
TBEN. (757)

(.. ("

BARANYAI FEJFÁK (758)
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BARANYAI FE.IFÁK. (759)

A református falvakban mindig van egy-egy faragóember, aki különösen ügyes a fejfák

faragásában; udvarán a kiszemelt, szép egyenes fát, vaskapcsokkal megersíti, szekercével

lenagyolja négy oldalát, meggyalulja, azután mvésziesen kil'oi'málja. Nem mindig folya-

modnak azonban a IVjfa-készítöhöz, mert hisz az egyes családokban is értenek jól a faragás-

hoz. Nem is kell ehhez más, mint szekerce, gyalu, fürész és vés, a többit tudja mindenki I

Dunántúl is még igen sok temet rejtegeti az si és mvészi fejiakat, amelyek azonban

nem oly határozott jellegek, mint amilyeneket a székelyeknél és Kalotaszegen láttunk.

Ugyanabban a temetben különféle fejfákat találunk (749). Látszik rajtuk, hogy mindenki

külön faragja a maga módja, ízlése és a rendelkezésre álló anyag szerint.

A VOINYAIICI «S/.I;NT KEni;SZT» KÁPOLNA. (7U0)

Körülötte a temet sok kökereszttel (Balnlonpart).
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Alnkjnk laposan deszkaszer (748) vagy olyan vastaijabh faoszlop, aminek kei'es/t-

metszele tcííla- vagy iiégyzetalakii (750). Az elsü kél csopoiliiúl csak a keskeny oldalt

cifrázzák, fürészelik, míg az utóbbiakon a bemelszések mind a négy oldalt körülfutják.

Vannak lagozatlan fejfák, melyeknek két oldala sima, csak a fels rész van lekerekítve.

Van két tagozású. Ennél a fa fels részét egy l)emetszés két részre osztja: a fejre

és lábra (750. táblán az els öt). A három tagozásúaknál a fels tagozó vonal alall van

még egy, úgy, hogy a fának van feje, lálja s ezek kiizé esik a díszített torzs (757. alsó).

A törzs tulipánformát, fogazatokat, csipkézeteket mutat arányos vonalakkal. .\ 74'J. sz.

táblán a felülrl számított második sor els és harmadik fája, a harmadik sor második,

harmadik és negyedik fája, az alsó sor második fája emberalakot, babafoi-mát mutat, két

kinyúló karral. Visontán, Csokonyán beszélték: ilyen alakú fejfák — melyeknek formája,

jelentsége, ázsiai származása fölött a néprajzi iroilaldui vitázik — ott valamikor divatban,

voltak, ma már azonban eltntek.

A négyzetes keresztmelszés fejfa legtöbbnyire itt is csillagban végzdik. A csillag

képzése úgy történik, hogy a fán elször hosszában, azután keresztben V-^líiki' mélyedést

vésnek. Az ilyen fejfákon nagyon gazdag a tagozás. Két párhuzamos vonalat hol merle-

gesen, hol ferdén befrészelnek, ezek közepét vésvel kiszedik, az éleket megformázzák,

kicsipkézik. Képeink minden száraz részletezésnél jobban mutatják, milyen kifogyhatlan a

nép e formák megalkotásában.

Feltn a 753., 758. sz. alatti baranyai fejfákon a gazdag profdozás, a karcsú forma

s az áttöri, szinte csipkefinomságú díszítés. Ez a gazdagság a tartósság rovására van,

talán ezért nem olyan nagy az ilyen fejfák elterjedése.

A fejfák síkdíszitésekben általában nem gazdagok, a temetésig tartó egy-két napra elég

dolgot ád maga a fa küls formáinak kitalálása, megfaragása. A díszítés mindig mélyített,

sohasem kidomborított.

A várostól félrébb es falvak temetiben sok sírfeliratra találunk. A sajnálkozás,

a szeretet szól hozzánk a naiv, sokszor különös helyesírással írt sorokból. A feliratok

különösen az elköltözött kis gyermeket siratják legmeghatóbban, az öreg emberek fej-

fájáról a természetes végben való bölcs megnyugvás szól.

A decói teII ICtóból

:

Itt nyugszik Istenben boldogult

elfelejtheletlen jó leányunk
Ignácz .\ndrásné

szül. Katán Erzsébet.

Születeti I88.. jun hó l.\

niegli. 1905. márc. hó 2.

Életének 20-ik évében
Boldog házasságának .5-ík évében.

Gyöngyöt, ékel, drága ércet

Rejt e földnek kebele.

Gyöngynél drágább gyermekünket
Temettük mi el bele.

Hn szereteti kedves leányunk
Oh, mily korán lávozál

Bút, bánatot hagytál ránk
Édes leányunk elhagyat. —
Szorgalmatos, kedves leányunk
AIlkIj, aludj csendesen.

Míg ételre liivó kürtnek
Hangja majdan megrezzen.
Hogy álmaidljól felkeltsen.

A béke angyala rizze drága poraidat.
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Mint zord V(-s/.. im^ly Icdönli m tulgyd il|ú kdrinik rWyn

Uey lipoil le IV-klcIciiül a liali'il, ki huszkc

Eröss(''iíüiik vollál, liogv sirba liviiiM,

De szivünklxil soha cí iii-m Io)í ciiv/'S/ni iiyoiuDd

l.cií-yoii UöniiyM iickotl a (öld (-s áliloll niinacn poroil.

MélM'ii i;\ás/()lják s/crclclt sziili-i

Kalán István és lelest'gc Dönic I-;r/.s6bel

valamint, natrvszülei

Döme l>ál ('-s iclcsóVi' Pücsók Erzsébet.

*

E gyászos siilial(inil>a

ÉinlV-ni loíjszplil) k()rál)aii

Szálllani c l'oUI pdrália.

Pörnyi .ludil volt a nevem,
Nagyon rövid voll ólclPin

Húsz évet éltem.

1903-ik évben aug. 1-én

Hozattam e gyászos temetbe.
Már én nekem el kellett mennem,
De te Ilii kedvesem
Elmaradtál tlem.
Kedves lei'jem ISajnok lst\áii.

Kivel boldog házasságban
Éltem 3 és fél évet.

lUánam maradt árva hü fiam,

Kinek neve volt Bajnok Istvánka, de mar
Most itt takar mindkettnket gyászos

sírhant

(Ut koM'lltezik a családi sírban Icvó valamennyi eltemetett neve, kora.)

*

Kedves feleségem Porkoláb Erzsébet,

Kivel az életben tölték számos évet.

Ne felejtkezzél el rólam kedves feleségem,

Tudod. 'hogy le voltál míg éltem mindenem.

Számos évekiíí éltünk boblogságban,

De az úr elliivott a diesö hazában.

Özvegyen haa;vtalak gyermekid kórében

Mióta is el liem julsz én hozzám az égben.

Én ine? kedves feleségem kérem Istenemet,

lioev szomorú életedet vigasztalja meg,

Addig kedves feleségem Isten legyen veled.

A földi életnek utolsó jutalma

Ez a megásott sir csendes nyugodalma.

As öcáényi Iciiicichó'l

:

Cseh János, élt 6 évet

iiiegh. 1891. aug. 9.

iUis temet sötét sírok éjszakája

^blv sok szül reménveit alá ásta, itt pihen egy

Sz.'iiil jó kis tiiMska, "kit szülei számtalanszor elsiratja

KIpoi-la'dó drága kinesünk légy megáldva

A mennveknek megdicsült szent hónába

Adi" dúlja kesergeli szivünket az emieked

Míy"iiiajd véiíiv holtunk után eíryesülni log véled.

Megláthatjuk egymást inajil idk fogytával

bie fent a dics menyei hazában

Ki'dvrs jó leányom jo Paprika Sára

Condolj' néha rám nevel alyádra

Látogasd meg gyakran a tíMiietoki-rtet

Hullass értem kónyet tled mriíérdemlcm

'le néked mit szóljak kedves kis unokám
Kedvességben nevelt Paprika Sárikám

Tartson meg az Isten anyád örömére

.Majd idd végével eljuthatnod az égbe.
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Az ((urasabb)) haniízású v(»rsekol a kánli)r. «a mester úr» cselekszi megfeleli'! tisztelet-

díjért. (Egy ak() bor, süld, malac.)

A városi hatás a falusi temetkbe is benyomul. Sármelléken minden kereszten így

kezddött a felirat: ((Itt nyugszik... » Mikor a nép a városban kezdte vásárolni a keresztet,

látta, hogy ((a koporsócsináló tisléri) csak a nevel írta a keresztre. Felsz(Jlaltak, hogy azt is

írja oda: «Itt nyugszik.)) Az asztalos nagy logikával jegyezte meg: aUgyis tudja mindenki,

kedves János bátyám, hogy a felesége most már nem táncol oda lenn.)) Az érv halott. így
került le a város mellett a keresztrl még az a kis fölirat is.

Sárközben a fejfák mellé jótenfát illatos, seprs sutát ültetnek, amibl esküv s

nászéjszaka eltt a menyasszony is rejt egy-egy ágat kebelébe ... Az istenfái a kis kertben

termeszlik. Ha meghal valaki, felássák a növényi, s másnap kiviszik a sírjára.

A lemetfj sírhalmain a falu kedves virátfai nviladoznak.

A GÖCSEJI TEMETBL. (761)



hcf

fe^M0|4/^

^2^^

Áf.v-i)ís/.ÍTÍ:si;K. (.\l,\l. II).)





E IV. kötethez

java munkájukkal járultak dolgozótársaim, írók és mvészek.

Sági János író,

a fényképfölvételek nagy részét teljesítette,

Juhász Árpád
rajzoló-mvész

az egész munka folyamán;

továbbá

Ács Lipót és Kovách Aladár

a lolnameyyei Sárközben,

Borbély György

göcseji kutalásainkban,

MiHALiK Gyula

Somogyban.

Malonyny Dezs' A magyar nép múfészete. IV. - *"
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Lap

Bakonyiul a toliiaiiiegyei Sárközig — 1

Viselet s ni kézimunka : Varrás, fonás

szövés, kékfestés ._ 77

Templom
A ház és a mi a házban van
Temet

Lap

183

213

345

KEPÉK JEGYZEKE.

Lap

Szövegképek.

I. A Gerence vidéke.

4. Veszprém. Zala, Somog-y és Tolna. i.\ lei-

kül atott teriilet térképe.)

n. Bakony bél.

6. Bakonybéli határ. — Metsz a Bakonyban.
7. Az serd nyoma Bakonybélben. — Pri-

billa János telke.

8. -Maltyasovszky József háza Bakonvbél-
ben. — Bakonybéli régi gádoros ház.

II. Kápolna egy b.ikonyliéli iitnnajtó mel-
letl. — A bíró kertji' a ház eltt. —
A bakonybéli bíró udvara.

10. Lakatos Mátyás kapusháza Bakonybél-

ben. — Horvát István bognár háza

Bakonybélben. — Kocsis József csipkés-

|)árkányi)s háza Bakonybélben.

11. Bakonybéli udvar és alsóház. — Májusfa

Zsid utcáján. — Nyári táncolóhely (so-

pár) a bakonybéli fogadó udvarán.

12. Régi gádor a bakonybéli Borostyán-utcá-

ban. — .Makó Német Imre légi háza

Bnkotiybélben. — Bajcs kovács udvarán
Bakonybélben.

13. A kis Bajcs l-^nima kertje. — A bakony-

béli apátság temploma. — .\ liakony-

béli gabonás oldalfala. -- A bakony-
béli vell-.raragó Palkovics háza.

II. A "Nagyhaltól) eltt. — Nagy hajt(), kis

hajló.

15. Kész vcllák a sopár alatt kaloilábau. —
Vellák a bakonybéli gádoron.

Lap

16.

17.

18.

19. A

20.

21.

22.

23.

24.

2G.

30

:íi.

32.

Hogyan készül a vella.

Veszprém. — A kövestetö Szentgál fölött.

A szentgáli református templom 1771-

bl.

szentgáli katolikus templom, amit
reformátusok segittek építeni 1810-

ben. — A nemes Fazekas-család por-

ti' ;a. — A nemes Kovács királyvadász-

la lulia szentgáli si portája.

Szentgáli utca. — Vaszarí György háza
Szentgálon. - A régi Varga- család

poriája Szentgálon.

Varga Gáborék háza Szenlgálon.— Barcza
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A Fazekas-család régi háza Szent-
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Szentgálon.

A szentgáli relormátus parókia. — Régi

szentgáli viselet ; fecskelarkú dolmány.

Nemes Kovács János szentgáli király-

vadász.

A szentffáli kas/.iuíi alapitói a régi vise-

letbi'n.

A szentgáli kaszinó alapitói a régi vise-

letben.

Öskii.

liáránd-pusztáról.

Orvhalászok szigonyoznak a Balaton szé-

lén, a papucshajón. — Szabó János

öregháza Zalaváron. — Tót János Jeszes

nádlézsás háza Zalaváron.

4ü*



364

Lap Lap

35. Építik Hajdina Hódi verlfalu hi'izát Zala- 61

váron. — Házépítés Zalaváron. — Ösi

ház Zalaapátiban.

36. .Msóörs a Balalonparton. — Halászguny- 62

hók a Balatonparton. 63

37. Paloznak. — A keszthelyi halász-céh 64,

táblája, korsója, ládája és zászlórúd-

jának vége. 65.

38. Céhkorsók a Balatoni Múzeumban.

39. A badacsonytomaji hegykönyv fels tábla- 66.

jának díszítése. 67.

40. Tihany. — Pusztuló halászgunyhó. — 69.

Tihanyi halásztelep. 7'2.

41. Szentmihály-hegy, hátul a Balaton. — 73.

Cölöpös halászgunyhó a Kís-Balalo- 74.

non. — .\ Balaton Tihany alatt. 76.

42. Bödönhajó. A kisebbik papucsliajó. — 79.

Balatongyörök alatt |iuszluló bödön- 80.

hajó. — A keszthelyi új halászgunyhó. 81.

43. A keszthelyi halásztelcprl ; hátul, balról. 82.

középen és jobbra a tericsl'ák. — Halász- 83

hajók a vontató gzhajóval. — Gzhajó
vontatja a halászokat. — Balatoni ha- 84.

lászhajók, a háttérijén Fonyód ketts 85.

hegye. 86.

44. Az öregháló. — Az öreghajó és a posta-

hajó. 87.

45. Eresztik az öreghálót. — Húzzák az öreg-

hálót a bekerített hallal. — Fogás ulán 88.

hajóba húzzák az öreghálót. 89.

46. Az öregháló, hálókövek, öregháló két 93.

vége. 94-

47. A szántódi révház. — A szántódi rév 102.

kompja, háttérben a tihanyi félsziget. 103.

48. Bianás, a Balalon becsukódva. 104.

52. Szekszárd. — Öcsényi leányok. — Fiatal

menyecskék tcmplomozás után, Ücsény- 105.

ben.

53. Az új sárközi párta. — Ocsényi menyecske 106.

parittya-l'kötvel és nyakdísszel.

54. Öcsényi menj-ecske. — Deák Évi Andics 107.

Józsefné, Öcsény.

55. Szarvas Mariska "katolikus" viseletben. 108.

Öcsény. 109.

56. Öcsényi tekerdz (fátyolozol menyecs-

kék. — Deák Sárika. — Varga Sára 110-

gyászban, Öcsény. 115.

57. Gyönge Jánosné és Erzsike, Öcsény. — 116.

Idsebb sárközi asszonyok. — Áliró

Évi Nyéki Józsefné, Öcsény. 117.

58. Sárközi özvegy öregasszony viselete. 117-

60. Varga Évi, Kis Jánosné, Pörnyi Éva, 120.

Kovács Istvánná, Kara Bákel Orsi

Istvánné, tekerdz menvecskék. 121.

Sárközi férfiviselet: Kis János attilá-

ban. — Nádi János forditásos háza
Öcsényben.

;. Öcsényi öreg emberek.
, Di'cs (Sárköz). — Decs.

,
Fehérlien (L)ecs|. — Sándor Judit fehér-

ben (Decs). — Decsi leányok.

Decsi leányok fehér díszben. — Decsi

fehér ünnepl.
Kis Széli Kálmán decsi bíró.

A decsi templom eltt.

Decsi házak.

Kara Judika gyászban (Decsj.

Decsi Könczöl Sára pártában.

Az öcsényi oroszlános kapu.

Gagyi István háza Öcsényben.
Mocsoládi utcarészlet (Somogy).

Sárközi leányok hajviselete.

Pilisi leányok (Sárköz.)

Öcsényi párta.

Csapó Erzsébet. Dávid Sándornó öcsényi

tekerdz menyecskék. — A csafring.

Pilisi házaspár; a parittya-föliötk.

Sárközi parittya-fkötk.

Himvarró-kereten a sárközi parittya-l-

köt.
A sárközi fejkötk szokásos díszít-

elemei.

Részletek sárközi fkötkrl.
Részletek sárközi fkötkrl.
Az alsógyertyáni ércmozsár díszítése.

-101. Sárközi gabóca.

A gabóca készítése.
,

Agárdi leány mellesben.

Agárdi leányviselet. — Agárdi leányok

mellesben.

.\gárdi leányok ünneplben, mellesben. —
Ni mellesek a szekszárdi múzeumban.

Kónyái leány ümögviselete. — Jönnek a

csökölyi templomból

Csököly: A templom olLt. — Csökölyi

asszony otthoni viselete.

Somogyi szttesek
Szenna. (Kaposvár mellett.) — Dologra
induló szennai menyecske.

-114. Somogyi szttesek.

Szenna : A templom mellett.

Törökkoppányi legény rödös gatyában. —
Szennai menyecske és két legény.

Zseliezkislak (Somogy).

-119. Ingek.

Ködmcn Csököly vidékérl. Itigvál Var-

jaskérröl. Ingek Tóiszenipátról.

Soini)!í\i hímzések.
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12-2. Him//sck Soniosíyból. ItíC).

l'2li. Soiiiofij-yi hliu/i'^seU.

121. l'inU^r Borcsa 'rörökki)|i|iónvl)ól. — Borsi 167.

Borcsa Töröliko|jpáiiyhól. A török-

koppányiak. — 'I'öfökkoppány : iiiis(''r(- K'iS.

iiioncl.

r2,5. TöiökkoppMiiyi leífény. — Törökkoppá- Kilt.

nyiak.

126. Fehéren hímzell ing- és kézelöszegé- 170.

lyek.— Fehérlilmzések a Zala-völgyéljI. 171.

I07_i3i Szabó Erzsi törökkoppányi leány

kitalálásai l'ehérhínizés alá.

132. Fehér iu'mzések. — Szentgyörgyvári 172.

leánykák színes hímzései. 173.

133. Babócsa. — Somogyi ingek. — Visonta. 174.

134. Halotti leped-szélek..

13.5. Subrikált kokasos halotti leped- szélek. 17.5.

136. Subrikált, színes selyemhímzésíí kokasos 176.

halotti leped-szélek. 177.

137. Subrikált, kokasos fehérhínizésii halotti

leped-szélek. 178.

138. Szttes halotti leped-szélek a keszthelyi 179.

járásból. 180.

139. Halotti leped-szélek.

140. Gombás Károly, szentgáli királyvadász 181.

a hidegágyon. — Hímzések a XVII. 182.

századból. 185.

141. Ihdotti leped-szélek.

142. Halotti leped-szélek Somogyból. 186.

143. Halotti leped-szélek, színes selyemhím-

zés.

144. Somogyi hímzések. 187.

145. Régi oltárterít-szegély bibliai vonatko-

zásokkal. 18S.

146. Hímzés a XVII. századból : halotti ván-

kosciha. — Halotti lepedszél. 189.

147. Tilolás Zsiden. — A fonás-szövés szerszá-

mai.

148. Somogyi hímzések.

149. Bojtozás. 190.

1.50. Csüngs rokkák és csüngs gömbölyít
Sárközbl.

151. Hédii Ferencz Zalaapátiban madzagot 191-

sz. A fés.

152. Régi sárközi szövszék. — Vászonfehé-

rítés a Csörgc-tónál. Szekszárd.

153. Mossák a vásznat. 192.

154. Szttesek Göcsejbl.

155. Tolnamegyei rokkaszegek.

156—1.57. Kenderlartc'i rokkaszárak és pnska-

porozoll díszítések. 193.

158-161. Keszthelyi kéklest-l'ormák.

162— 165. Kéklest-l'ormák lenyomatai Kapos-

várról.

Ni hossz.ibb ködmen. A többi három

ujJallaM lérli-és ni mellény, Csökölybl.

Ködmi^n Darányíjój. K('Kliiicn (Sziget-

vár),

Tolnai ni kis ködmen. — Ködmen Kis-

bajomból, készült Nagyatádon.

Ködmenek lledraliclyrl, brkivarrással

és hímzéss<'l.

Ködmenek Berzenczérl és Nagyatádról.

A berzenczei ködmen hálának és oldalá-

nak díszítései. — A nagyatádi ködmen
díszítései.

A ködmenek ujjának díszítései.

Ködmenek ujjdíszítései.

A nagyatádi ködmen hátának részletes

rajza.

Díszítések egy kisbajonii ködmenen.

Tolnai ni ködmenek. — Kis-suba.

Berzenczei ködmen eleje. — Ködmen
hátának díszítése. (Berzencze.)

Tolnamegyeí cílVaszr.

Tolnamegyei cífraszr.

Kocsis-szr. — Fenekesujjú kanászszr.

Veszprém.

Somogyi kanász-szr.

Urasági fogat magyar kocsissal.

Rózsaszeg (Göcsej). — Badacsonytomaji

katolikus templom.

A sármelléki iskola és templom. — A ba-

latongyörki templom. — A szennai refor-

mátus templom.

Aszóf. — A balalonkövesdi református

templom.

Gige. — A zsidí templom i'ij tornya. —
Balatonberénybl.

A hajmáskéri katolikus templom. —
A hajmáskéri református templom. —
A csökölyi református templom. — A
kéthelyi katolikus templom.

Kinez Kvágóeörs alatt. — A gyenes-

díási szent Ilona-kápolna. — Az ecséri

templomrom a Balaton-parton.

Paloznak. — A keszthelyi gótikus tem-

lonmak a 80-as években épített új tor-

nya. — .\ balatonkeresztúri katolikus

templom.

A vashegyi Mária-kápolna. — A kenései

katolikus templom. — A sárpilisi re-

formátus templom. — Az osztopáni

refíH-mátus templom.

Balatonszentgyörgy. — A niklai katoli-

kus teniploni. — A szepezili templom. —
A törökkoppányi katolikus templom. —
A mocsoládi ref. templom tornya.
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194. Sümeg: Kisfaludy Sándor szolira, a ba-

rátf)k klasiroma és temploiiia. — A kus-

lányszegi roronnátus Iciiiploni. 2v'0.

195. Tihany. — A tihanyi kisbínival hívják a 221.

viszhangol. 222.

196. A voszprénii i'pfoniiátus Icmphun. — A 223.

hedegi katolikus teniplom (Tolna). —
Úlszóli kereszt (Göcsej). 224.

197. Útszéli keresztek Göcscjiiöl. \'arhota alatt

és Döhréte alatt. Vonyarczról iBala- 225.

tonpart).

198. Zseliczszentpál utcáján a Harangláb. — 22(1.

Hosszúfalu. — Göcseji harangláb.

199. Csonkahegyhát Göcsejben. — Harangláb 227.

Fonyódon. — I'j kápolna a fonyódi

hegy tetején. 228.

200. A paloznaki rejnnuálus harangláb. —
Göcseji haranglábak.

201. A Hévizszeutandi-ási kü-harangláb. —
Balatonederics, teniploui, iskola, lüz- 229.

oltó-szertár.

202. Arács (Balatonpart). — Nova (Göcsej). —
Az alsóörsi rel'oi'innlus templom kfal- 230.

lal bekerítve. — Zseliczszentpál halá-

rából.

203. A tihanyi templom Mária-oltáiképe.

204. A szennai református templom karzattal.

205. A szennai református lemplom karzata.

206. A szennai református templom szószéke 231.

koronával.

207—208. A kadarkuti rclörnjálns templom
szószéke, karzala és menyczele. 232.

209. .-X. kadaikuti református lemjilom kar-

zala és menyezele.

210. A tihanyi lemplom szószéke. 233.

211. A szekszárdi katolikus templom (újváros).

212. A vörösberényi refonnátus templom. 234.

215. Táska (Somogy).

216. A kiállítási falu isökölyi magyar háza

(Somogy). — A kiállítási falu zebeczkei

magyar háza (Zalamegye, Göcsej).

218. Az enyhely és alaprajza. — A cserény 235.

és alaprajza, három fal, két zuggal. —
Zárt cserény, léckeretek közé fogott nád-

lalazatlal. — A hárouiosztatú magyar- 236.

ház alaprajza. — Mozgó kunyhó. —
Teljes cserény. — A sátor váza. — A
háromosztalú uiagyarsövényházváza. — 237.

A finnek kólája. — Tapasztott nyereg-

tets nádkunyhó. — Ecsedi kunyhó.
219. Csszkunyhó. — Gyeppel fedett izik. — 238.

A 405 alatti izikbl fejldit giirgyec. —
A gurgyecnek földbl kintt alakjai. —
A 395. kéj) alatt sajtóhibából : vázfala-

zat, a 398. alatt: háromosztalú ház, a

406. alatt : gurgyecz.

Simon István barlanglakása Aligán.

.V magas jiarlok bailaugjai Kenésén,

Ujabb barlanglakások Kenésén.

.Msóörsrl. — Teknvájó cigányok vá-

szonsátrai (Keszthely).

Teknvájó-cigáii\ok putrija. — Tekn-
vájó-cígán\ok putrija (Keszthely).

Keszthelyi jégvermek. — Kunyhóalakra

összerakott nádkéve (Keszthelyi.

Csszgunyhó, fejldötlelib alak. — Kez-

detleges csszgunyhó, nádból.

Csszház (Szekszárd). — Csszgunyhó
Szekszárd halárában. — Pákásztanya.

Fészerek az öcsényi határban a Kis-Sár

partján. — Fészer a szekszárdi szántó-

földön. - Góré vagy fészer (szekszárdi

halár).

Kocsiszín Gyenesdiáson. — Nomádüsan
él, vásározó dolvasóárulók" fznek a

sziibadlian.

Teljesen kontyos kétosztású si ház. —
Nádfedel si ház Gyenesdiáson. — Hé-

vizszentandrási pásztorház. — Épül
boronaház Pajzsszogen. — Kezdetleges

ház Oszto|)án. — Háromoszlású lakó-

ház Vörsön.

Hároniosztásu ház : szoba, konylia, jiad-

lás. — Fából épített pajta a zalaapáti

szlhegyen.
Tornác-oszlopok Törökkoppányból —
Toinác-oszlopok Jákóból. — Kapuk és

bálványfák Csökölyrl.

Osi pince Gyenesdiáson. — Ereszes zala-

lövi zsupiiház,— Vályogvetk Szennán.

A kontyos lel. — Kontyos tel a szek-

szárdi Felsvárosból. — Téglavelk
kontyos tetej háza Keszthelyen. —
Kontyos tetej «lefarazott)) ház Knstán-

szegen. Göcsej.

Gazdasági épület kontyos tetvel a Bala-

tonparton. — si zsuppos ház kontyos

tetvel, Zalacsányban.

Farazott nádasház Keszthelyen. — Nyer-

ges tetej si tzlalas nádasház Keszt-

helyen.

Bedegi ház láragatlan faoszloppal, —
Gyenesdiási hegyi hajlék. — Üstökös

si ház Zalaapáliban.

Lakóház Vörsön — Üstökös zsuppos

ház, fildalt oszlopokkal. — si ház

Keszthelyen. — Keszthelyi liáz 1823-ból

iZárila-utra).
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23'J.

210.

241.

242,

243.

244.

245.

24(5.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

2.55.

256.

257.

llst(il<(')S liá/Ml< C.SdUoiiyán. -- Kcs/lliolyi

iniár lcl)i)nloll) ii/iihisIiAz. — Szennai

ház. — K(íszlli('lyi rógi nádash/iz.

Lnkóliáz Knishefíven. Paizsszcgrl

líiöcsoj.) — Lakóház Ki'íishcHViMi. -

llázoi'onizalok a l!alati)ii inelléUén.

Napsugarasan díszített deszkaoroni Pili-

sen. — Díszített oromfalak llidvégen és

Csehiben. — Magyar István háza t^ilisen.

.\ ház hondokának díszílésoi.

.Magyar laki váltakozó orond'alakkal. I'a-

lalonederics. — Ü.slökösház l'ogyó üs-

tökkel.

Oromfal Decsen. — Oromfal Ocsényben.

Oromfal Ocsényben. — Üstökös fedél

csökkenése. — Az üstök elfogy. — Ko-
isolai ház. — Az üstök utolsó nyoma.

Orond'al-diszílések Dccsrl, Pilisrl és

Ocsénybl.
Orondal-diszítés Ocsénybl és Decsi'öl.

Csipkés tzfal. — Oromlalazat kimctszé-

sekkel. — Díszített dcszka-oromlal

(Szenna). — Veszprémi barokkosán
ívelt lzfalú ház.

Oromfal-díszítések s házak Somogyból
és Zalából.

Kaposvári díszítés. ^ Ház ágasfával

Nagydorogról. — Kröshegy i ház ágas-

fával. — Azonegy ház Döbrközrl.
Lakóház Vörösberényben. — Ollóstetej

ház ágaslaval. — A sövényház váza. —
.\agydorogi háztípus. — Eresz Nagy-
dorogból. -- Bontófélben lev keszt-

helyi nádasház. — Hosszüfaliii kanász-

ház sövényfonásból.

Eresz a ház két oldalán. — Faragott,

laszeges házcleje Váralján. — si ház

Komárvároslian (Zala). — Ereszes ha-

lászgunyhó a Dunaszigeten. — Ereszt-

tartó oszlopok ; szekszárdi pince.

Paizsszeg (Göcsej). — Szoba, konyha,

faoszlo[iok (Lipót fa). — Csökölyi ház. —
Szennai ház.

Komárvárosi jellegzetes ház, elül is oldalt

is faoszlopokkal. — A legrégibb ház

Zalaapátiban.

Szennán : elöl és oldalt oszlopok. —
Kisüstökös ház Szakoiczán (Somogy).

—

Osi ház faoszlopos tornáccal Üókahá-

zán. — Egyetlen koszlop, Döbrkö-
zön. — I" el sói regi ház.

'I'ornác- laoszlopok.

Tornác- faoszlopok. — Tengdi koszlo-
()os ház.

Lap

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270,

271.

272.

Koszlopos öcsényi ház. — Szentkirály-

szabadja (lialatoiipart). - Koszlopok,
nyeregtet, különféle kerítések, Dccs.—
Talpas és fejes hengeroszlopok Bonnyá-

ról.

Aszólöi os/.lopo . pilvar. — Ketts oszlop

Tengdön. — F'ézafáról. - .Nagydorogi

kéményes ház, a koszlop ívesen be-

építve.

Mocsoládi udvar víiágállvánnyal. — Fejes

tornác-oszlopok Milejben. — Kétosz-

tású (szoba, konyha' si ház Eszter-

gályon.

Bedegrl. — Oszlopos tornác Tengd-
rl. — Oszlopos tornác Esztergályból,

a ház alatt pincebejárás. — Tengdi
ház pitvara. — Oszlopos tornác Bakony-

bélen.

Oszlopos tornácok. -- Osi ház Eszter-

gáiyon dveszthelyi járás), — Bolthajtá-

sos tornácok, Veszprémbl.
Zalaapátí jellegzetes ház. — Hatdi'rekú

si ház Neraesbükön.

Nemesbüki si tipikus ház. — Osi ház

Esztergályon jellegzetes tornáccal elül

és oldali.

Oszlopos lakóház .\kalihan, — Lakóház
Akaiiban. — si ház Nemesbükkön. —
Hedli Istvánné régi háza Zalaapátiban.

Aszóf. — Osi nádasház Gyenesdiáson.

A pitar még kevesebb nyoma egy alsó-

örsi házon. — Osi nádasház Gyenes-

diáson. — Balatonedericsi nádasház.

Zártabb lioltíves pilaru lakóház Akaii-

ban. — Lakóház Alsóörsön. —- A pitar

végs nyoma egy tihanyi házon. — Bo-

ros Dáni<dné háza s ennek alaprajza

Szentkirályszabadján. — Lakóház Ör-

vényesen. — A pitar utolsó nyoma egy

örvényesi házon.

A pitar eltnése (Szentkirályszabadja). —
Lickói Zarka-Kurja (Göcsej). — Tornác

Csonkahegyháton (Göcseji. — Pitaros-

ház .Milejben (Göcsej). — Tornácos

porta Barabásszegen (Göcsej).

Színesen festett ablaktábladíszílések.

Egyablakos jellegzetes házak T(dná-

ról. - Egy ablak az utca leié és egy

az udvarra. — A kél ablak rávilágít

az asztalra.

Népies kályha. — .Nyitott tzhely és

kenumce. — Tzlndyés kemence Táská-

ról. — Hégi konyha. — Kenyérsüt ba-

nyakemence a kiMiyhában Zalaszántón.
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273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287,

288

Vöröslierényi ház; a közepóii kenyérsüt
kemence. — Füstös konyha tzhelye

Decsen. — Szoba, füstös konylia, ka-

mara, a boglya eltt istálló Rózsa-

szegen (Göcsej).

Egyszerbb házak alaprajzai. — A csö-

kölyi ház és telek alaprajza. — Bada-

csonytomaji telek. — Szigligeti telek. —
A zebeezkei(Göi-sej) magyar ház és telek

alaprajza. — Szegény ember telke

Decsen.

Varga János jómódú decsi gazda telké-

nek berendezése. — Pörnye Sándor

telke Decsen. — Bérárdi Széki István

jómódú gazda telke ücsényben. —
Könczöl János telke Öcsényben. —
Vörösberényi gazda telke.

Rétsarki puszta Révfülöpön. — Istálló

Kustánszegen. — Házvége és lábas-

pajta Bagolasánczon (Nagykanizsa

mellett).

Fészer Bogyiszlón. - Göcseji kástuk.

Kasza Jánosék udvain Tesenfán. — So-

niogyvisontáról.

Különböz ólak.

Gazdasági épület Kiskanizsán. — Búza-

asztag és szalmakazal, Zseliczkislak. —
Vályogszáritó. — Döbröközi csupos

sövényfonású hidas. — A keszthelyi

téglavetk háza ; eltte répaverem.

Gyenesdiási udvar.

Hidasok Bakonybélböl és Kaposvárról.—

Fészer Zalaapátiban.

Istálló, mellelte fészer. Elölte vonószé-

ken farag a gazda (Gyenesdiáson). —
Jellegzetes házvégi fészer Gyenesdiá-

son.

Kutak és hágcsuk Göcsejbl.

A kampó és vödör. — Itató a keszthelyi

határban. A leányka kezében a kampó.—
Itató a szekszárdi határban.

Kkávás ágaskút Szepezden (Balalon-

part). — Gémeskút a Balalonparton. —
Kút Sámodról. — Kútkáva keményfá-

ból (Mocsolád). — Itató a zselickislaki

útszélen. — Kerekes kút és vályú. —
.Mezei itató, kerekes kút.

Födeleskut Barabásszegen (Göcsej). —
Utcai kerekeskut Szekszárdon. — Lakó-

ház Örvényesen. — Keszthelyi si há-

zak a Késes-utcában. — Tóth Mihály

magafaragta kutháza a tolnai Nyéken.

A hajmáskéri f-utca (Veszprém m.). —
Pénzeskútról. -^ Sámod.

Lap

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

Német tipusú házak alapi'ajzai. — Lakó-

ház Örvényesen.

Bakonybéli jellegzetes házak. — Jelleg-

zetes keszthelyi ház három ablakkal. —
Sármellék (Zala). — Jellegzetes keszt-

helyi háromablakos nádasház.

Keszthelyi jellegzetes háromablakos ná-

dasház a Késes-utcában. — Keszthelyi

utcarészletek. — Régi ház Keszlhilyen

a kastély melleit.

Nádasház Keszthelyen. (Háttérben a

templom.) — Kkerítés Nemesbükön.
(Keszthelyi járás.)

Tömör falkerítés Szekszárdról. A kép alatt

sajtóhibából : fakerítés. — Sövénykerí-

tés Szekszárdon. — Sövénykerités, fa-

oszlopos nádasház, — Dróttal kötött

nádkerilés Decsen.

Fakerítés. A kép alatt sajtóhibából : vas-

kerítés. — Ösi ház és kerítések Keszt-

helyen a Cigánygyöpön. — Szekszárdi

(Pásztor-utca) «leveles»kerítés.

Kerítések a Balaton mellékén.

Kapuk és kapurészletek Sárközbl,

Szabó György kapuja Törökkoppány-
ban. — Kapubálványok Lengyeltói i-

ból. — Cserény Szekszárdról. — Ajtó-

szár Aderjásról.

Sárközi kerítés és kapudíszílések.

Kapu- és kerítésdíszítések Sárközbl.

Sárközi csei'ények. — Kapuk a Balaton

mellékérl.

Színes utcai kisajtók .\yéken.

Kivételes házalak Vörösberénybl. —
Keszthelyi si nádasház. — Nádfödeles

újabb épület Bakonyliélben. — Szl-
tanyák a szekszárdi Kis Iván völgyben.

Tihanyi jellegzetes pince. — Lyukas-

pince a ház eltt (Szekszárd). — Szek-

szárdi lyukaspincék falhondokzattal. —
Pince a lakóház alatt a szekszárdi

Kadai'ka-u Icában.

Balatonmelléki pince. — Pince Foksza-

Ijadíban. — Kisfaludy Sándor sümegi
szljének hajléka. — Balatonmelléki

nádaspince. — Pince a balatonfüredi

határban.

Szekszárdi szltanya,— Pince a balaton-

kövesdi határban. — Szekszárd-Kís

Iván-völgyi szltanya.
Szöltanya Szekszárdon. — A gyöngyösi

csárda a Rezi-határban (Zala). — Kis-

faludy Sándor nádasháza és Szegedy
Rózáék háza Badacsonyban. — A becsali
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csárda Als(')|i;'iii(il<oii iZahmiegye.) —
Kocsiszín a l)Mk(inyh(''li fotfailó udvarán.

;í()7. a niikot'ai lualoin. —• Az aszóli inalom. — 341.

A zalaszántói malom.
.508. ^'iz(>snlalom, Luoly fríszmaloni is. — 342.

.\ lapolcai tó a malommal.

309. Kélhely (Somogy). A városiasodó falu. — 343.

Zalaegerszeg.

310. J<llegzetes régi ház Kuslánszegen. —
A négyszöglet várház maradványa
Göcsejben.— Göcseji ház.— A négyszög- 344.

lel várház maradványa.

311. Régi iiáz Paizsszegen. — Göcsejbl. 347.

312. Keresztszeg (Göcsej) — Jellegzetes gö-

cseji gabonás kastély Barabásszegen. — 348.

László György kustánszegi udvara. 349.

313. Göcseji házak. 350.

314. Rózsaszeg. — Göcsej. 351.

315. Kiistán Dávid Gábor háza Kuslánsze-

gen. — Göcsej. — «Pelváta» (áinyék- 353.

szék) Majoslán (Göcsej). 354.

317. Virágtartók. 355.

319. Nádaratás a Balaton jegén. — Sarlóval

vágják a nádat a Balaton jegén. 356.

321. Öcsényi tulipános ládák.

323. Sárpdisi tulipános ládák. 357.

324. Diszes bútor.

325. Menyezetes ágy Alsóörsrl (Balaton- 360.

part).

32G. Sárközi ágyak.

327. Szekrény Dunántúlról. — Csökölyi lali-

szekrény.

328. Asztal Döbrétéröl. 96—
329. Diszílett igák (Zalamegye). — Kender-

tiloló.

330. Diszílett kádár-körz és hordólénék.

331. Szlprés. — Hajdina-tör Szepctnekrl. 16-

332. Ném'et Gábor zalaegerszegi kályhás-

mester mhelye. 32-

333. Német Gábor zalamegyei kályhamester

kályhafiókjai 48-

334. Kaposvári fazekas kemencéje. 48-

335. Német Gábor kályhásmester égetke-
mencé)e Zalaegerszegrl. — Tapoiczai 64-

lazekasok kemencéi.

331). Keszlhi'lyi lazekasok a heti vásárlian. — 64-

A kaposvári vásárban. 64-

337. Régi tányérok. — Cserépedény a Bála- 80-

toni .Múzeumból. Régi korsók a Bala-

toni .Múzeumból. 96-

338. Régi cdényi-k a Balatoni Múzcuridjól. — 96-

Síimegi edények.

339. A veszprémi múzeumból. 11-—
340. Géhkorsók a szekszárdi múzeumból. — 112

—

Malonyay Ünzaü : A magyar nep viúvészete. l V.

Kudarí Józsefzöldmázascserép-szentelt-

viztartója.

Szemes zöld kályha (Göcsej). — Kudari

József zöld kályhája, Törökkoppány.

Köcsögszemes banyakályha Decsen. —
Várdondji kályha.

Kályhaszemek a keszthelyi járásból. —
Kemence (kályha) Bakonybélbl. —
Kályha-csempe Döbrétéröl. — Szent-

gáli kályha-csempék.

Német Gábor zalaegerszegi kályhás

ra|za.

X somogyvisoiüai reloiinálus temet. —
Zalalövi lölásott kunhalom.

Gálosla (Somogy). — A halápi temet.

Fejfák Kémesbl (Ormánság).

Rinyaú|laki fejfák.

Sárközi lejfák tipusai. — Fejfák az Or-

mánságból (Oszró, Vanyiszló, Hidvég).

Fejfák Szennáról.

Fejfák Baranyából.

A barabásszegi temet. — A zalavári

temet.
A zalavári temetbl. — Fejfák a bakony-

béli temetben. — Baranyai fejfák.

Baranyai fejfák. — A vonyarczi szent-

kereszt-kápolna.

A göcseji temetbl.

Külön mellékletek.

Egyóz,inüek.

97. Fökötk a tolnainegyei Sárközbl.
(132—207.)

Többúzínüek.

17. Sárközi leányok ünnepi viseletben.

(1. tábla.)

33. Sárközi pártás leányok ünnepi vise-

letben, ill. tábla.)

49. Sárközi biborvégek. (III. tábla.)

49. Hímzett sárközi jegykendk. (IV.

tábla.)

fiö. Hímzett sár'közi jegykendök. (V.

tábla.)

65. Sárközi hímzések. (VI. tábla.)

65. Sárközi hímzések. (VII. tábla.)

81. Sárközi kis leányok emlékrajzai.

(Vili—XII. tábla.)

97. Sárközi hímzések. (.XIII. tábla.)

97. Sárközi szttesek díszítései. (XIV.

tábla.)

li:!. Somogyi hímzések. (XV. tábla.)

113. Somogyi hímzések. (.XVI. tábla.)

47
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128-129. Somogyi hímzések (XVII. tábla.)

144—145. Vánkoslii'i linzsAkról. (Somogy.)

(XVIII. tábla.)

144— 14.j. Somogyi hímzések. (XIX. tábla.)

144—145. Dunántúli hímzések. (XX. tábla.)

160— 161. Szentgyörgyvári (keszthelyi járás)

zsebkendk. (XXI. tábla.)

160— 101. Somogyi ködnien. (XXll. tábla.)

176— 177. Somogyi köibnen. (XXllI. tábla.)

176—177. Kocsis-szr. Veszprém.(XXIV. tábla )

176—177. Somogyi hímzések. (XXV. tábla.)

176—177. Somogyi cifraszrrl. (XXVI. tábla.)

176—177. Brsallang buiidánil. — Szrgallér.

(XXVI 1. tábla")

176—177. Somogyi ködmöiidiszítések.(XXVlII.

tábla.)

192—193. A szennai templom rekeszdíszítései.

(XXIX. tábla.)

208—209. A szennai tenii)lom szószéke. (XXX.

tábla.)

224—225. Göcseji házak. (XXXI. tábla.)

Lap

240—241. Gödé Józsel' háza lW13-ból. (XXXII.

tábhi.)

240—241. Göcseji házak. (XXXlll. lábla.)

256-257. Farkas Pétrr háza Csökölyön.

(XXXIV, tábla.)

272—273. Kis Farkas Péterek szobája Csökö-

lyön. (XXXV. tábla.)

288—289. Kiskomáromi és ormánsági lulíjjános

láda; sárköziágytornyok.(XXXVl. tábla.)

288—289. Sárközi buior. (XXXVII. lábla.)

288—289. Színes díszítések. (XXXVlll. tábla.)

304—305. Bus János kurdi (Tolna m.) aszta-

los festett bútora. (XXXIX. tábla.)

320—321. Butor-díszítés. (XL. tábla.)

336—337. Sümegi cserépedények. (XLI. tábla.)

336—337. Sümegi cserépedények. (XLII. tábla.;

336—337. Sárközi tányérok. (XLIII. tábla.)

336—337. Sárközbl. (XLIV. tábla.)

352—353. A rinyaujiaki református temet.
(XLV. tábla.)

•360—361. Ágy-díszítések. (XLVI. tábla.)










