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H azánknak a hegyek és vizek rendszere által p áratlan földrajzi egy
séggé alakított, de a m ellett csodálatosan változatos fölszinű területe mind enha kedves tanyázó helye volt a népeknek. Kedvező fekvése Európa
törzsének keleti felében, mely az áthaladó kereskedésnek nyit utakat a
négy világtáj felé, buja legelői, kövér termőföldje és term észeti kincsekben
való gazdagsága egyaránt csábították ide a telepeseket. A régészeti
leletek bizonyítják, hogy m ár az ú. n. bronzkorszakban virágzó művelő
dés fejlett itt ki, mely E urópában akkoriban számottevő volt; hogy
m ár a fenícziaiak aranyat bányásztak és mostak Erdélyben, s m a is fenn
álló m űutak, feliratos kőemlékek és különféle építm ények tanúskodnak
arról, hogy a róm aiak — nem is említve az előttük itt lakott népeket
a D unántúlt, az egész D unavonalat és Erdély jó részét m egszállották.
A róm aiak kivonulása után jobbára germán fajtájú népeket em lítenek
hazánkban a régi följegyzések. Gótok, gepidák, dákok, szarm aták stb. lepik
el az országot, a kiket Kr. után az V. században a török népcsaládhoz ta r
tozó hatalm as húnok szorítanak ki lakóhelyeikből. A húnokat ism ét fő
kép germ án fajtájú népek váltják föl, u. m. Erdélyben (Dacia) gepidák, a
D unántúlon (Pannónia) longobárdok, a Nagy-Alföldön jazygek (ezek nem
voltak germánok), az északi részen herulok és kvádok, m ígnem m egjelen
nek a húnokkal rokon avarok (Kr. u. 582.) Baján vezérlete alatt, s több
m int 200 évig tartó uralm at alapítanak a K árpátok országaiban. Velük
együtt szlávok és bolgárok is beköltöznek, s ez utóbbiak főként a Tisza
m ellékét és Erdélyt lepik el. Az avar birtoklásnak Nagy Károly ném et
császár vetett véget 803-ban.
De valam int nem valószínű, hogy a húnok végleges letörésük után
az utolsó szálig visszam entek #olna Ázsiába, a m int a régebbi históriai
fölfogás hirdette, úgy az avarok sem tűntek el e földről egészen; ellenke
zőleg, hiteles bizonyítékaink vannak, hogy a nyugati országszélen, egészen
a dalm át tengerpartig, avar herczegségek — khágánságok — m aradtak fönn
(legtovább, t. i. a honfoglalás után is, a horvát-dalm át földön), melyeknek
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lakói a keresztyén vallást fölvették s a ném et császároknak adót fizettek,
sőt a Dunántúl több helyén, valam int Erdélyben is szétszórva m indenfelé
m aradtak avarok, kik a honfoglaló m agyaroknak meghódoltak, s a kiket azok
a szélekre telepítettek és határőri — hadban elővédi — szolgálatokra al
kalmaztak.
A magyarok bejövetele előtt a D unántúlon, a D ráván is átterjedve, az
avarokon kívül germ án és szláv népek laktak, a Száván túli hegyvidékekre a
mai horvátok ősei fészkelődtek be, északnyugaton volt nagy M orvaország egy
része, északkeleten Zalán bolgár fejedelem uralkodott, a Tisza-M aros közén
bolgárok, Erdélyben szlávok, dákok és kevés'szám m al gepidák stb. tanyáztak.
A honfoglaló magyarság, m int tudjuk, ezeketanépeketegym ásutánlassankint
meghódította, s m indenesetre nem egy em beröltő leforgása alatt lábát ke
ményen és véglegesen m egvetette a négy folyó közén. De a m agyarok letelepűltével és az itt talált és legyőzött népeknek a hegyes vidékekre való
szorításával, vagy egy részének lakóhelyén való m eghagyása m ellett szol
gává tételével, még nem alakúit ki hazánknak az a néprajzi képe, m elyet
ma magunk előtt látunk. Bészint a lakosságnak gyér volta, részint a ké
sőbbi szerencsétlen pusztító dúlások voltak okai annak, hogy csaknem a
legutóbbi időkig újabb és újabb néptöm egeket fogadtunk be falaink közé,
melyek jórészt egészen a mai napig m egtartották eredeti sajátságaikat,
faji vonásaikat, részint fölszívódtak a m agyarságba vagy valam elyik nem 
zetiségbe. E befogadott népek egyrésze a m agyarokkal rokon fajtájú volt,
más része pedig a környező idegen fajták közül került ki. A keresztyénség fölvétele s a királyság fölállítása csak szorosabb kapcsolatokat terem 
tett a Nyugat és hazánk között, melynek állam i súlypontja különben is a
Dunántúlon, m int legsűrűbben lakott és legműveltebb országrészen feküdt.
Szt. István királyunk feleségével ném et lovagok jöttek be nagy k íséret
tel, mely fajtának term észetében van a vándorlás s az idegen terü le
tek kolonizálása; ezeket nyomon követték ném et kézművesek, m ajd a
XII. század közepén nagyobb számm al a bányavárosok ném etjei, a szepesi
és erdélyi szászok. De még ugyancsak Szt. István uralkodásának vége felé
rokon fajú besenyők is kezdenek beszűrem leni. Ez a beszűrem lés több
évtizeden át tartott, s az erre irányúló nyomozás kim utatta, hogy a bese
nyők az országban szétszórtan, főkép a széleken sokfelé letelepültek.
A kelet felől m egindúlt áram lást tovább folytatják a palóczok, kik a
kúnokkal azonosak, majd később (1239-ben) hatalm as töm egben a kúnokjászok, kik mai lakóhelyükre szállanak. A XIV. század közepe előtt Korjátovics Tódor vezérlete alatt rutének kérnek és nyernek bebocsáttatást az
északkeleti részekbe, majd az ozmánok balkáni térfoglalása szerb fajtájú
népek özönlését indítja meg hazánkba. Szerbek először a rigómezei ütkö
zet után (1389) jelentkeznek nálunk, majd a török uralom m egszűntével
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(1690) Csernovics Arzén pátriárka vezetésével Albániából, Szerbiából és
Maczedóniából nagy számmal összeverődve jönnek a Duna-Tisza közé, s
az ú. n. Bánságba. Ugyancsak a török pusztítások következménye volt a
dunántúli, bácskai és bánáti svábok betelepítése a XVIII. század elején,
melyekhez csekély számú franczia és spanyol kolonista is járú lt. Hiteles
anyakönyvek tanúsítják, hogy a török se takarodott ki az országból úgy,
hogy az egyes, hosszabb ideig m egszállott helyek elhagyása után egész
csomó m egkeresztelkedett család ne m aradt volna hátra belőle. A nyugat
ról történő beszivárgás, tudjuk, ma sem szünetel teljesen.
Bolgárok részben Nagy Lajos király alatt, részben a török kiűzetése
u tán jöttek.
A czigányok a XV. század folyamán vándorolnak be, az örmények
1668-ban jönnek, a lengyelek főkép az elűzött északi protestánsok helyére
telepednek, csehek az északnyugati tótok közé, zsidók m ár az Árpádházi
királyok alatt tűnnek föl.
Az oláhokat a XIII. században említik először oklevelek. Ezek a Bal
kánról húzódtak be a Keleti-Felföldre, s a Kárpátok lejtőin legeltetve halad
tak előre.
A nyugati határszéli vendek és németek alkalm asint a honfoglalás
óta ott laknak. Horvát-Szlavonország nyugati felét, a m int föntebb m on
dottuk, még a honfoglalás előtt m egszállották a m ostani lakosok ősei ;
csak a mai m agyar-horvát határ m entén telepedtek meg magyarok s a
tengerparton olaszok, később a török háborúk után és újabban szerbek,
németek, magyarok, tótok, csehek stb., — különösen a most m ár odatar
tozó szlavón vármegyékben.
Hazánk mai h atárán kívül líom ániában és Bukovinában vannak még
m agyar vagy székely, m ásnéven csángó telepek. Ezeknek egy kis részét
a 80-as években az Al-Duna mellékére és följebb visszatelepítették.
Ilyen sokféle népelemből alakúi ki hazánk mai néprajzi képe, mely
ben képviselve van Európa három fő néptörzse ú. m. a rom án, germán és
szláv, s a melynek magva, összetartó és uralkodva vezérlő eleme az ország
nak és nem zetnek is nevet adó ural-altáji fajtájú magyarság. De ez a ve
zérlő szerep nemcsak történeti és politikai m últjánál fogva illeti meg a
magyarságot, hanem számbeli túlsúlya m iatt is, a mennyiben a legutóbbi
népszám lálás adatai szerint a tulajdonképeni Magyarországban az egész
lakosságnak 52 % -a vallotta m agát magyarnak, míg ném etnek 11*8 % -a,
tótnak 11’9 % -a , oláhnak 16*7 %-a, ruténnek 2*5 % -a stb. Számokban
kifejezve Szt. István koronája országaiban van kerekszámban 8*742,000
magyar, 2.135,000 ném et, 2.019,641 tót, 2.799,474 oláh, 429,447 rutén,
1.678,569 horvát, 1.052,180 szerb, 397,761 egyéb nyelvű lakos.
Vessünk most egy rövid pillantást e népek földrajzi elhelyezkedésére.
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A m agyarság főkép az ország közepén, a Nagy-Alföldön és D unántúl
akik. Észak felé Pozsony, Nyitra, Losoncz, Rozsnyó és Ungvár váro
sokkal jelölhetjük elterjedésének határát, kelet felé Szatm árném etivel,
Nagyváraddal, B.-Gyulával és Araddal, délen Ó-Becsével, Bajával s a Dráva
vonalával, nyugat felé az Alpokkal. Egy másik kisebb tömegű m agyar
ílem az ország keleti határszélén él Csík, M aros-Torda, Udvarhely és
Háromszék megyékben. Nevezetes, hogy hazánk egyéb részén sehol sem
ü nagyobb töm egben a m agyar elem az ország határáig. Nyugaton Vas
is Pozsony megyének néhány m agyar községe, délen Torontálnak egy-két
ísángó falva van a h atár perem én.
Ez a két m agyar medencze m a csak Kolozs- és Szilágymegyéken át
kapcsolódik egymáshoz, szakadozott m agyar foltokkal. Régebben az össze
függés m egszakítatlan volt a Szamos és Maros vonalán is, de az oláhság
ílőnyomulása m egrontotta azt. A m agyar nyelvhatár délen is mélyebben
enyúlt azelőtt a Bácskában és Bánságban egészen a Dunáig, csak a török
pusztítások irtották onnan ki a m agyarságot, északon pedig följebb liúzólo tt m int ma, de kénytelen volt té rt engedni a tótok előnyom ulásának
néhány dunáninneni megyében. A tótokkal és oláhokkal szemben való
fcérveszteség mellé az újabb időkből még azt sorozhatjuk, mely a baranyaitolnai svábsággal szemben érte a m agyar elemet. M agyarország 63 v á r
megyéje közül jelenleg 31-nek van abszolút m agyar többsége, míg 11-nek
tót, ugyanannyinak oláh és egynek (Moson) ném et; kilenczben pedig egy
űncs abszolút többségben. Az egyes nem zetiségek közé bezárt m agyar
oltok fölsorolását elhagyva, csak azt em lítjük még meg, hogy Szlavóniá
ban három helyen vannak számbajövő m agyar telepek, u. m. Pozseganegyében D aruvár táján, yerőczében DáJya körül és Szerém ben a Jarjsina patak nyugati völgyében, összesen 100,000-en fölül.
A ném etek valam ennyi nem zetiségünk között a legjobban szét vannak
szórva hazánkban. H aV áczon és Déván át, Déván és Deésen át, s Váczon
és Kassán át egyeneseket húzunk az ország határáig, úgy az ily m ódon
bezárt négyszöget találjuk olyannak, a m elyben a szatm árm egyei ném et
szigettől és egy-két jelentéktelen ponttól eltekintve, nincsenek ném et tele
pek. Az erdélyi szászok három csoportot alkotnak. A legnagyóbbiknak keeti határai Szászváros, Szászsebes, N.-Szeben, Medgyes, Segesvár egész
Csomborig, északi h atárát a Maros és Kis-Kükülő, a délit az Olt alkotja
)láhok és magyarok k ö zö tt; a m ásodikat Barczaságnak nevezik, s ez a Brassó
(örüli részt foglalja m ag áb a n ; a harm adikat a Besztercze körüli telepek
ilkotják, amaz magyarok és oláhok, emez főként oláhok között. A szepesi
jzászok a T átra lejtőin, a Poprád völgyén laknak egészen a határszélig,
tótok, részben rutének közé ékelve. Tőlük délre vannak a gömöri (Dob*ina) és abaujtornai (Stósz, Metzenzéf) telepek, magyarok és tótok között.
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A Nyitra és Túrócz felső völgyeiben találjuk a bányavárosokat, a barsi
és nyitrai ú. n. krikehájokat, tótok között. D unántúl három tömegben
laknak németek. Az első Pozsonytól a Kerka folyócskáig Pozsony,
Moson, Sopron és Vas megyéken át nyúlik keskeny szegélyben m inde
n ü tt a határszélen, magyarokkal, M oson-Sopronban horvátokkal és Vasban
vendekkel tarkítva. Az öv legszélesebb kiterjedésű Mosonmegyében, a hol
egész Győrmegyéig terjed. A második csoport a magyar Középhegységet,
a Bakonyt, Vértest és Pilis-Gerecsét foglalta el, s Budapesten át délre és
délkeletre terjeszkedik egész Czeglédig. Összefüggő töm eget csak Budapest
alatt alkot, különben m a g y a r; Kom áromban, Esztergom ban és Pestben
még tó t szigetekkel is van tagolva. A harm adik Baranya- és Tolname
gyében van a Feketevíz-Dráva, Kapos-Sió és Duna alkotta három 
szögben, Eszék táján a Dráván is átnyúlva. Tolna déli felén s a szom
széd baranyai járásokban csaknem összefüggő tömeget alkotnak, míg
a többi helyeken magyarokkal, Pécs és Vörösmart tájékán sokaczokkal
váltakoznak. Horvát-Szlavonországban ezen fölül Daru vár környékén, a
Jarcsina folyócskától északra és Zimony táján laknak. A Duna-Tisza
közén az u. n. bácskai svábok körülbelül Kalocsa szélességétől kezdve
a D una déli hajlását foglalják el Újvidékig, Pest és Bács nyugati h atá
rán. Tömegesebben sehol sem csoportosúlnak; Zombor tájékán szerbek ékelődnek közibük, ettől északra főkép magyarokkal, délre szerbek
kel és tótokkal, itt-o tt ruténekkel szomszédosak. H atalm as ném et terü 
letet találunk a M aros-Duna közt a Temesközben. Ez a bánáti sváboké.
Néprajzilag ez a vidék a legtarkább része egész Magyarországnak, m ert nem
kevesebb, m int hét nem zetiség él itt egymás m ellett. Jellem zi a ném et tele
peket az, hogy itt is szétszórtak ; töm örebben csak Temes északi és Torontál
délnyugati felében vannak. Keletfelé m indinkább gyérülnek és szigetek alak
jáb an eloszlanak az oláhság tengerében. Nyugaton és délen magyarokkal és
szerbekkel váltakoznak, mely utóbbiak rovására úgy itt, m int a Bácská
ban erősen terjeszkednek. Találunk ezeken fölül ném eteket még Aradmegye északnyugati részében, Nagy-Károly környékén, Ungban, Máramarosban, s apróbb telepekben több vármegyében.
A míg a m agyarságnak központi és egy tömegben való fekvése első
sorban kétségtelenül nagy politikai és állam föntartó értékkel bírt és bír,
addig a ném etségnek az egész országban való szétszórtsága a magyar
nem zet általános polgárosodására volt és van nagy hatással. Az ipar és ke
reskedelem, az okszerűbb gazdálkodás, a praktikus életfölfogás, s az
anyagi kultúrának számos vívm ánya jórészt általuk honosodott meg h a
zánkban.
A ném etség és m agyarság földrajzi elhelyeződósé vei egészen ellenté
tes a következő három szláv fajnak, a tótnak, ruténnek, s a csekélyszámú
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vendnek helyzete. Ezek m indhárm an a határon lakó népek, s közűlök csak
a tót bocsátott ki számbajövő telepeket az ország belsejébe,
A tótok nagyobbik tömege hazánk északnyugati felföldjét foglalja el
Pozsonytól Szepes és Gömör megyéig. Ez a rész összefüggő egészet
alkot, csak a közepét szakítja meg a bányavárosok németsége. Déli
határát m indenütt a m agyarság adja, s itt csak azt jegyezzük meg, hogy
ez a határ Balassa-Gyár m attól keletre ágat bocsát a Zagyva és Galga folyók
közé. A tótok kisebbik fele a szepes-gömöri határtól keletre körülbelül
Ungváron valamivel tú lterjed , délfelől a völgyek m entén a magyarságtól,
északon a németségtől és ruténségtől összeszorítva, de ágakat eresztve
délnek Abaújban és Zemplénben. Nagyobb tót telepet találunk az Alföl
dön Szarvas és Békés-Csaba körül, kisebbeket a Vértes- és Pilis-hegység
ben, Buda tájékán, a Nyírségben, Bácskában. Szlavóniában Titeltől délre,
Torontálban, Csanádban, B iharban stb.
A rutének hazánk északkeleti részében főképen Ung, Bereg és Máramaros megyékben laknak. Összefüggő töm eget Ungvár hosszúsági körétől
a Tisza forrásáig alkotnak. Délfelől körülbelül N.-Szőllősig a Tisza völgye
jelöli határukat, melyet csak im itt-am ott lépnek át, míg a folyók völgyén
magyarok nyom úlnak közéjük. További déli határuk a N.-SzőllőstőlUngvárig húzott vonal. Nyugaton Szepesmegye északi sarkáig terjednek,
.megosztva a földet a tótokkal és Szepesmegye északi részén a ném e
tekkel. A Yisó és Tisza alkotta szögben oláhokkal és ném etekkel kevered
nek. Jelentéktelen telepeik a Bácskában és H orvátországban is vannak.
A vendek Vas- és Zalamegye nyugati, illetve délnyugati határán talál
hatók. Sűrűbb csapatjuk a Mura és Kerka folyók közét foglalja el. Vasban
németekkel és magyarokkal, Zalában csak m agyarokkal szomszédosak.
A szerbek — Horvát-Szlavonországon kívül — hazánk déli vidékeit
lepték el, átlépve a Duna vonalát. Főfészkük Bácska. Itt Zombor körül és
Titeltől nyugatra alkotnak tömörebb területet, míg am ott N.-Kikinda
környékén és Temes déli részén töm örültek inkább. Különben eldaraboltan nagy területen vannak szétszóródva. A Duna mellékén egész Szt.-End
réig eljutottak, s az Al-Duna m entén a szerbiai Milanováczig terjednek.
A török hódítás alatt és után különben az Alföld déli felén nagy számmal
voltak az egyes városokban (Szeged, Kecskemét, Komárom, Eger stb.), de
lassankint felolvadtak vagy elvándoroltak, m int a görög kereskedők, vagy
a régebbi izmaeliták.
Bolgárok csekély számmal Temes és Torontálmegyében, Vinga és
Ó-Besenyő táján laknak, azonfölűl Ivrassó-Szörényben Krassován, de itt
már eloláhosodva.
Az oláhok Erdélynek a ném etektől és székelyektől szabadon maradt
részét s a Temesköznek m integv felét az A1-Dunától M áram arosigaN agy-
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Alfölddel párhuzam osan és vele egyforma szélességű övben foglalják el.
E hatalm as övnek Krassó-Szörény, Huny ad és Aradmegyére eső része meg
lehetős tiszta oláh, valam int csaknem egész Fogarasmegye és BeszterczeNaszód északi része is, míg az öv közepét a szélesen szétterjeszkedő Bihar
lejtőit, a törzslakos m agyarság m egm aradt községei foglalják el. Oláho
kat különben Erdély csaknem mindeYi részében találhatni a szászok
között, valam int a háromszéki, északi csíki és m arostordai székelyek
között is, a hol úgy ezeknek, valam int a m áram arosi ruténeknek és a dél
vidéki szerbeknek rovására m ind nagyobb tért foglalnak.
A czigányok az egész országban föltalálhatok. A legtöbb czigány la
kik a K irályhágón túl lévő részekben, legkevesebb a D una és Tisza közén,
továbbá D unántúl, s az északi Kárpátok m agas hegyvidékein. A mi a
nem zetiségek között való elterjedésüket illeti, legtöbben laknak az oláhok,
legkevesebben a rutének és a ném etek között.
A zsidók ép úgy el vannak terjedve az országban, m int a czigányok.
Különösen a kereskedésre alkalm as pontokon csoportosának. Legsűrűb
ben m egszállották a fővároson kívül az északkeleti megyéket (Máram arosban 1 7 % , Beregben 14 o/0, Ungban 12% ), s innen szétáradva
E rdélyt.
H orvát-Szlavonországban főképen két nemzetiség lakik, u. m. horvát és
szerb. Ezek közel rokonok, sokszorosan össze is vannak keveredve, úgy hogy
ma m ár jóform án csak a vallásuk különbözteti meg őket. A horvátok róm.
katholikusok, a szerbek csaknem kivétel nélkül görögkeletiek. A szerb
elem a Szerémségben és Lika-Krbavamegyében van többségben, az utóbbi
ban alig valamivel, Varasdmegye pedig csaknem tiszta horvát népességű.
K ülönben keverten laknak egymás m ellett. Az újabb népszám lálásban
nem is választják őket szét. Horvátok laknak még a Muraközben, Vas, Sop
ron, Moson és Győr megyékben.
Fium ének és környékének lakói olaszok, horvátok, s különféle beköl
tözött elemek, főképen magyarok és németek.
E körültekintésünk befejeztével vessünk még egy pillantást hazánk
néprajzi térképére, hogy az itt lakó népek elhelyezkedéséből e nemzet
életére vonatkozó ném ely általános tanúlságot pár szóval levonjunk.
L áttuk, hogy a m agyarság foglalja el az ország közepét, s hogy ezen ala
kulat, m int kikristályosodott mag körül rakódnak le az egyes nem zetisé
gek. A m agyar fajnak nem zetté kialakulása itt, az ország szivében ment
végbe, s m a is ez a faj az az összetartó erő, a mely nélkül a nemzetiségek
m a még teljes virágjában levő faji egyediségüket elvesztenék s a környező
fajoknak szegényes tömegébe olvadnának. Ez pedig nekik sem lehet kí
vánatos, m ert a közös haza és közös sors m ellett ez a meglevő földrajzi
elhelyezkedés m integy a term észeti törvény erejével kényszeríti őket arra,
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hogy a szélek felől a központ felé törekedjenek, hogy a nem zeti közösség
ben is m egtarthassák faji önállóságukat. így rem élhetjük azután, — bár
mindegyik nemzetiségünk m egszakítatlan szerves összeköttetésben van a
szomszéd államok törzsrokon népeivel, a mi a széthúzó törekvéseknek
kétségtelenül erőteljes táplálékot szolgáltat, — hogy a közöttünk fennálló
elválasztó politikai határok egyszersm ind elkülönítő néprajzi határokká
is válnak.
H it felekezeti tekintetben így oszlik meg hazánk lakossága : A tu lajdonképeni M agyarországon van kerekszám ban róm. kath. 8.199,000, gör.
kath. 1.841,000, gör. keleti 2.199,000, ág. ev. 1.259,000, ev. ref. 2.427,000
unit. 68,400, izr. 831,000, és egyéb 13,486. Százalékos arányban sorban:
48*7; 10*9; 13*1; 7*5; 14*4; 0 4 ; 4*9; 0*1. H orvát-Szlavonországban van
róm. kath. 1.721,000 ; gör. kath. 12,871 ; gör. kel. 616,500 ; ág. ev. 30,082 ;
ev. ref. 13,910; unit. 17; izr. 20,210: egyéb 1274.
A róm. kath. vallás, Horvát-Szlavonországot is beleszám ítva, eléri az
abszolút többséget és erősen gyarapodóban van. H asonlóképen gyarapod
nak a zsidók, míg a többi felekezet jóform án stagnál.
A róm. kath. vallásnak m inden nemzetiségből van hivője, legkevesebb
a rutének és oláhok között. A magyarók jó része ezt a hitet vallja.
A gör. kath. vallást a rutének, oláhok és a Felső-Tisza melléki m ag y aro k ;
a gör. keletit az oláhok és szerbek; az ág. evangélikust a szepesi és e r
délyi szászok, részben a tótok és m agyarok; az ev. reform átust csaknem
kizárólag a m agyarok; az unitáriust pedig az erdélyi magyarok követik.
Az örmények egy része az örm ény kath. egyházhoz tartozik. A katholiczizmusnak történelm i m últjánál és óriás egyházi vagyonánál fogva nagy
befolyása van állam i életü n k re; a protestantizm us m indig a m agyarságot,
a nemzeti ügyet képviselte és szolgálta.
Ez a kerekszámban húsz m illió főnyi népesség, melyből m inden 1000
férfira 1009 nő esik, M agyarországon 12,605, Horvát-Szlavonországban
7833 községben lakik, mely utóbbi szám ban sok apró puszta is foglaltatik.
A községek nagysága term észetesen változó, s ezért helyénvalónak látjuk,
hogy azok közül néhány kategóriát fölsoroljunk. M agyarországon legtöbb az
olyan község, melyben a lakosság 500 lélek körül v a n ; ilyen az összes
községek 66 % -a,m elyekben az egész népességnek 25 % -a lakik. U tánuk
jönnek azok a községek, melyekben a lélekszám 2000 körül v a n ; ezek
a községek szám ának 31 % -át, a népességnek pedig 45 % -át teszik.
10,000 lélekszámon fölüli község összesen 120 van. s ezekben az összes
népesség 22 % -a lakik; míg 100 léleknél kevesebbet számláló község
az 1900. évi népszám lálás szerint csak 111 volt.
Legnagyobb községek könnyen érthetően az Alföldön tám adtak, a hol
azok a török kiűzetése után több községből vagy pusztából összefolyva ke
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letkeztek, s ezért oly nagy a határuk (Szeged, Hódmező-Vásárhely, Szabadka,
Halas, Kecskemét, Debreczen, Karczag stb).
Legsűrűbbek a községek hazánk nyugati részén, különösen a Dunán
túl, a hol a nyugati befolyás folytán az intenzív földmívelés a legelter
jedtebb. Legritkábban fekszenek a Nagy-Alföldön és a hegyes vidékeken.
Ennek illusztrálására fölveszünk három vármegyét és pedig egyet a nyugati
határról, egyet az Alföldről és egyet a hegyvidékről, olyanforma csoporto
sításban, hogy a nyugati határszéli amazoknál nagyjában kétszer kisebb
legyen. Ezek a következők: Vas, Bács-Bodrog, Máramaros. Területük nagy
sága km 3-ben sorban ennyi: 5035; 10,300; 11,079. E megyékben lévő
községek száma sorban: 019; 128; 160; a népesség száma pedig kerek
szám ban: 417,000; 765,000; 309,000. Ebből kiviláglik, hogy Vasban
ötször annyi község van, m int Bácsban, lélekszáma pedig majd félannyi,
vagy más szóval: míg Vasmegyében m inden 8 km 2-re ju t egy község, addig
Bácsban csak 86 km 2- r e ; vagy könnyebben értlietőleg: Vasban egy községre
ju t 1600 kát. hold, Bácsban pedig 17,000 kát. hold.
Ez egyszersmind átvezet bennünket annak vizsgálatához, vájjon
a községek, m int telepek számát nem tekintve, miképen töm örül a lakos
ság hazánk egyes vidékein ? A ki csak úgy gondolatban átfut azon, hogy
nálunk, hegyeinknek ásványokban való gazdagsága m ellett sem keletkez
tek felföldi vidékeinken kiválóbb nagyságú, külföldi mértékkel m ért
ipartelepek és nem fejlett ki a rendszeres erdőgazdaság sem, hanem
jó részükön most is a pásztorkodás színvonalán álló népek la k n a k :
m inden statisztikai adat nélkül is m egfelelhet erre a kérdésre, m ond
ván, hogy D unántúl és a Nagy-Alföldön a legsűrűbben, a hegyes vidéke
ken pedig a legritkábban. Néhány szám adat azonban mégis tanulságos lesz.
Az egész m agyar birodalomban 1 km*-en lakik kerekszámban 60 lélek.
Ez a szám az egyes országrészek szerint kereken a következő : a Duna
balpartján 62; a Duna jobbpartján 66; a Duna-Tisza közén (Budapest)
91 ; a Tisza jobbpartján 53; a Tisza balpartján 5 4 ; a Tisza-Maros szögén
57; a Királyhágón túl 43; Horvát-Szlavonországban 57. A legsűrűbb la
kosságú vármegye Varasd, km 2-enkint 109 lélekkel, a leggyérebb Csík
26-al, tehát am annál több m int négyszer kisebb lélekszámmal.
Gyéren népesített megyék még a következők: Besztercze-Naszód 29,
M áram aros 32 stb., ellenben aránylag sűrűk Csanád 82, Esztergom 81
lélekkel stb.
Hazánk lakosságnak nemzetiségi összetételéről, e nemzetiségeknek
földrajzi elhelyezkedéséről és az adott területen m iként való csoportosulásá
ról röviden megemlékezvén, hasonló rövidséggel a települések — községek,
tanyák — formáiról, a határok felosztásáról szólunk, hogy azután a leg
egyénibb alkotásokra, a lakóházakra térjünk át.

TEL E PÜ LÉSI MÓDOK.

183

Magyarországon az em beralkotta telepeknek túlnyom ó része a zárt,
egymás mellé épített házakból álló falu, mely a hozzátartozó h atár egy
darabját, a belsőséget, foglalja el. Ezek a falvak azonban az egyes nem ze
tiségek, a talaj változatossága, a klíma, az építőanyag, az életmód, s n é
pünk különböző szocziális-kulturális állapota folytán rendkívül változatos
külsejűek. Az Alföldeken találjuk a terjedelm esen szétterpeszkedő, nagy
udvarú, egyenes vagy tekervényes széles utczájú falvakat. Csinosság és
rendezettség tekintetében a fiatalabb bácskai és bánsági beköltözők falvai
válnak ki. A dombos vidékek girbe-görbe utczái, szűk telkű, zsupos vagy
nádas házú falvai szegényes benyomást tesznek. Ilyeneket D unántúl
és az alacsonyabb fensíkokon m indenütt lehet találni. A hegyoldalakon
szétszórt, vagy a völgytalpakon meghúzódó, összeszorúlt kis falvak a fel
vidékeken gyakoriak.
Falvaink, alapbeosztásukat tekintve, az ú. n. utczás falvakhoz tarto z
nak, azaz mindig van egy főutczájuk, melynek kiszélesbülésén a piacztér fekszik a templommal, s ezen vezet át a szomszéd községek felé a fő
közlekedő ú t és e mellé az utcza mellé sorakoznak többé-kevésbbé p árh u 
zamosan vagy keresztben a többi utczák. A telkek úgy vannak elhelyezve,
hogy az utczákra keresztben állanak szorosan egymás m ellett, utczafelőli
oldalukon a ház előtt virágos kerttel, a ház végében gyümölcsössel, lóherés
kerttel, de leggyakrabban a szérűvel. Igen sok olyan községet találunk
hazánkban, melyek csak egyetlenegy utczából állanak két sor házzal.
A községeknek másik form ája az u. n. csoportos, vagy vasmegyei szó
val «szer»-es község. Itt a telkek nem zártan állanak egymás m ellett, h a
nem szétszórt csoportokban nagy területen, úgy hogy az utcza rendetle
nül kanyarog közöttük, különösen akkor, ha a belsőséget részenkint egyes
családok szállották meg, a kik később egymás között osztozkodtak. Erdély
ben a magyarok és oláhok lakta földön találunk ilyen falvakat (Búcsúm,
Alsófehérm.), de nyomaik m egm aradtak a szászoknál is, valam int ilyen a
zalai Göcsej és a vasmegyei Őrség néhány falva is, melyek néha 7—8 ház
csomóból állanak, kilométernyi távolságban egymástól, két-három felé
ágazó völgy magas partjain olyképen. hogy mindegyik u d v a ra m aga kaszá
lójának közepén fekszik.
A hegyvidéki tótok (Árva északnyugati részén), rutének és oláhok
gyakran több kilométernyi hosszúságban elhúzódó falvai tulajdonképen
tanyák sorozatai, melyek az egyes birtokokon állanak. Ide sorozandók az
alföldi tanyák és a dunántúli ú. n. hegyközségek; ezek az egymás m ellett
fekvő zárt birtoktestekből — néha csak szőlőkből — álló, belsőségnélküli,
de újabb eredetű falvak.
A felvidéki tótoknál még egy más települési módot is találunk. Hoszszan elnyúló falvak ezek, rendesen patakok partján, szűk utczákkal, kés
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kény udvarokkal, két vagy néha csak egy sor házzal. Mindegyik háztelek
közvetlenül folytatódik a szalagalakú birtoktestbe, mely a község határáig
terjed. Ezek is, m int a fentebbiek, irtásokon keletkeztek és soros faluknak
m ondatnak.
Ezek a községek, melyeknek itt csak a telkek elhelyezkedéséből folyó
külső alakjukra m utattunk rá, ezt a különböző alakjukat a hozzájuk tartozó
határok birtokbavételének m ódjától nyerték. A megszállás, a birtokba
vétel, a h atár felosztása, a falu formája, s ezzel együtt az ott élő nép
egész kulturm unkája szoros kapcsolatban vannak egymással. Példának
okáért — hogy csak egy könnyen érthető alakulásra m utassunk rá —
a hegytetőkön vagy hosszú lejtőkön szétszórt mócz községek úgy ke
letkeztek, hogy a nagy darab erdőségekre rászabadították az oláh tele
peseket, a kik fölfogtak egy-egy erdőrészletet, azt legelő alá kivágták s e
legelőből kihasítottak egy részt gabona alá és házhelynek. így m ár m ost
az egyes birtoktestek össze-vissza csoportosúlnak egymás mellé, s a lakó
házak szét vannak szórva. A nom ád és legeltető gazdálkodásnak ez a te 
lepülésmód felel meg leginkább. Tudjuk, hogy régebben hazánkban a
gazdálkodás form ája a földközösség volt, azaz egyéni birtok nem létezett,
hanem a község minden tagjának egyforma jussa volt a közös határhoz.
Felvinczen pld. a XIX. század közepéig nem ism ertek egyéni földbirtokot.
A h atárt azután legtöbb helyen fordulókra vagy vetésforgókra (2— 3-ra)
osztották föl, az egyes fordulókat a föld minősége stb. után tetszésszerinti'
számú dűlőkre tagolták, s m indenkinek ezekben a dűlőkben osztottak ki kéthárom évenkint (vagy m inden évben) nyílhúzással igazságosan sok apró
parczellácskát. Mivel a dűlők között rendes utak csak itt-ott voltak,
a belső parczellák tulajdonosainak a külsőkén kellett átjá rn io k ; m ár ebből
is világos, hogy az egyes dűlőkben egyforma gabonát vagy kapásnövényt
kellett term elni, a melyek t. i. egyidőben értek. Ez volt a határkény
szer vagy dűlőkényszer. A határoknak ilyen felosztása és ilyen közös te r
melésű dülőkényszerűsóg m ost is sokhelyütt megvan még, csak a birtok
lett egyéni tulajdonná.
A havasi oláh m okánoknál a h atár ma is két részi é, legelőre és szán
tóra van felosztva, melyek évenkint váltogatják egymást. Más erdélyi he
lyeken három fordulóra vagy nyom ásra van osztva a határ, u. m. őszire,
tavaszira és ugarra. Gazdaságilag ez még m indig igen káros, m ert a p ar
czellák túlságos elaprózása és a fordulókényszer m iatt az egyéni inten
zív gazdálkodást gátolja. A tagosításnak épen az a czélja, hogy ezeket a
több dűlőben és fordulóban szétszórtan fekvő, néha csak félholdnyi föld
szalagokat, lehetőleg egy birtoktestbe egyesítse és dűlőutak kihasításával
lehetővé tegye azt, hogy m inden gazda hozzáférhessen a saját földjéhez és
azt term elhessen benne, a mit neki tetszik. Ilyen prim itív gazdálkodásra
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kényszerítő, s a modern mezőgazdászattal össze nem illő tagosítatlan
határokat főképen Erdélyben találunk nagy szám m al; innen van aztán az
a föltűnő jelenség, hogy két szomszédos községnek összeszögellő egyik
felehatárában tiszta tengerit, másikában tiszta gabonát látni, a harm a
dik pedig parlagon hever.
Míg a községformák a határfölosztással kapcsolatban vannak, addig
a telkek és lakóházak ettől függetlenek. Hazánk népi építkezéséről nagy
általánosságban nehéz képet adnunk, jóllehet parasztságunk kulturális
életének a külföldiekénél alacsonyabb színvonala folytán, ebben a tekin
tetben elég egyszerűek nálunk a viszonyok; mégis nemzetiségileg tarka
állapotunk, a földrajzi fekvés, az építő anyag, stb. nagyon változatossá
teszik azokt. Hozzá kell még azt is tennünk, hogy népünk építkezésm ódját— melyben kulturális színvonala, jelleme stb. visszatükröződik —
ma még kevéssé ismerjük.
A könnyebb áttekinthetés kedvéért az építőanyag mineműsége szerint
intézzük a csoportosítást, melyben a néprajzi jellegek mellett a term é
szeti viszonyok befolyása is ki fog némileg világosodni. Az a nyers anyag,
melyet népünk hajlékának építésére használ, lehet sár, föld, vályog, tégla,
kő, nád, vessző, karó, deszka és fa, s eszerint ennyiféle házról is szólhatunk.
Igen primitív, tehát kétségtelenül ősi építkezésmód a fecskerakás.
Jó ragadós, kövér agyagot vízzel öntözve, polyvával, törekkel, szal
mával keverve jól összetipornak, s ebből a sárból rakják meg vasvillákkal ?
a falakat, az ajtó- és ablakbéléseket előre a megfelelő helyre beállogatva.
Olcsó és könnyű mesterség. A munka lassan megy, m ert várni kell, míg >(j
az újonnan rakott fal kissé megszikkad és helyre vetemedik. A síma, száraz
falakat a kemencze berakása után tiszta fehérre meszelik, s bizony ezek
ről a ragyogó fehérségű falakról senkise mondaná, hogy az utcza sarából
rakták őket.
Ez az építésmód főképen a Nagy-Alföldön és ennek peremén, vala
mint a Dúnántúl, tehát első sorban a magyarságnál van elterjedve, ott
a hol más építő anyag nincs. Régebben általánosabb volt, de ma már
csak a szegénység használja, ámbár melegtartás dolgában többet ér a
téglaháznál.
A fecskerakásos házaknak födele kétoldalú ú. n. nyerges födél, nyílt
czifrázott homlokkal, zsúpból, nádból, fa- vagy cserépzsindelyből. Ren
desen hosszúra nyúltak, gyakran végükhöz csatlakoznak az istállók, szí
nek, pajták stb., s zöld vagy barna zsalus egy vagy újabban több ablak
kal tekintenek az utczára, egygyel pedig az udvarra. A ház előtt oszlopos
folyósó, pitvar, tornácz, ámbitus, vagy gádor fut végig — a tanyázásra,
vagy esős időben meg máskor is kisebb munkák végzésére — mit rende
sen a kamara zár be. A lakóház beosztása mindig hármas, t. i. az utcza
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felől van az első vagy parádés szoba, középen a konyha, a hatalm as
szabad tűzhelylyel, a falakra aggatott virágos tányérokkal, tá la k k a l; hátul
a lakó szoba. M indkét szoba a konyhából nyílik, s berendezésük nagyjából
és általánosan ilyen típ u s ú : Az ajtó m ellett lévő sarokban van a kályha,
az ősi házban sárból rakott búbos- vagy boglyakemencze, újabban zöld
m ázas fiókos k ály h a; vele rézsút szemben az udvarra és utczára szol
gáló ablakok közt a családi asztal, körülszegve lóczákkal, fölötte a falon
a kancsós fogas, a kemencze végében s a szemközti fal m ellett is nyoszolya, végükben tulipántos ládák, előttük karosszékek. Úgy a lakóház
beosztása, m int berendezése hazánk nagy részében az itt leírt típust

K U N H Á Z. (TÖ R Ö K -SZE N T-M IK L Ó S.)

követi, bár sok, de itt föl nem sorolható ellentét van az egyes vidékek
és nem zetiségek közt.
H a a nagyobb gazdasági épületek — a m int rendesen lenni szokott
az Alföldön — a ház végében vannak is : a hidas, melynek padlása re n 
desen tyúkólúl is szolgál, meg a m agtár, hom bár, vagy gabonás a házzal
szembe kerül — palóczoknál az istálló is — hogy szem előtt legyenek.
Természetes, hogy a parasztházak m indinkább m odernizálódnak és úgy
külsejükben, m int belsejükben megváltoznak. Ma m ár igen sokfelé nem
falusi, hanem utazgató kőművesek m unkái azok és módosabb községek
ben — különösen az alföldi városokban — divatba jö tt a szokás, hogy
három -négy parádés szobát építenek, melyből csak egyet használnak,
persze téglából, cserépzsindelylyel és pádim entom m al, s városi bútorok
kal megtöltve.
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Vályog- és tóglaépítkezés term észetesen ott van általánosan elter
jedve, a hol arra alkalm as nyersanyag van. A vályog a szegényebbek,
a tégla a módosabbak házához való; de ma m ár ez az utóbbi m in d en 
felé erősen terjed. Leggyakoribb a ném eteknél és pedig az erdélyi szászok
jó részénél; az északm agyarországiaknál inkább csak a v áro so k b an ; a
dunántúli és délm agyarországi sváboknál, valam int az ottani többi tele
peseknél is. A ném etek lévén nálunk a városalapító elem, a csinosabb
kőépítkezést ők honosították meg. E kőházakra különösen jellem ző a
tető síkjából kiemelkedő magas tűzfal, s az erdélyi szászokéra a konyha

SZÁSZ H Á Z. (N .-K Ü K Ü L L Ö M.)

elé épített lépcsős, födött, kétföljáratú pitvar. A legrendesebb községeket
s a legszebb parasztházakat a ném eteknél találjuk.
Kőházak leginkább csak olyan helyen épülnek, a hol alkalm as, re n 
desen puha, könnyen faragható mészkövek, vagy palás-m eszes agyagok
találhatók. A Balaton veszprémi partja, Budapest környéke, az északi n é 
metség stb.)
Egy másik építkezésmód az, m ikor a falakat töm ésből csinálják,
azaz a falak szélességében kifeszített deszkák közé nedves földet döngöl
nek, s a deszkákat lassan m agasítván, így húzzák föl a falakat. Ez a mód
főkép a m agyarságnál, D unántúl, s az Alföldön honos.
A legrégibb építkezésmódok egyike a sövényfonásos építkezés. Sö
vényfalva, Sövényháza stb. nevű helységeink is erre utalnak. A fűz- és
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égerfa vesszejét igen különböző fonásokra használják nálunk — kosa
rakra, ládákra, cserényfalakra, ajtókra, kapukra, füstfogókra, kályhákra
stb. - s m inden bizonynyal házfalak fonására is régóta alkalm azták, a
m ire följegyzések is m utatnak. D unántúl még a XVIII. században is
voltak sövényfalú reform átus templomok, az erdélyi szászoknál pedig a
XVI. századból em lítenek ilyen papi házakat. A sövényfalú ház úgy ké
szül, hogy az építendő falak helyére karókat vernek, e karók közeit veszszővel átgúzsolják, s az így előállott fonadékot kívül-belül sárral meg
tapasztják és csak azután vágnak bele nyílásokat ajtónak, ablaknak’. Ezek

ÁG ASFÁS, ÜSTÖ KÖ S, SÖ VÉNYFALÚ

HÁZ.

(K őröshegy, S o m ogym .)

a falak persze nem oly tartósak, m int az agyagból vagy vályogból rakot
tak, s gyakran, különösen a hom lokzaton behorpadoznak. Épen ez az
oka, hogy az ilyen régi sövényfalú házaknak az eddigiektől eltérő, a fa
lak ra kisebb súlylyal nehezedő födélszerkezetük is van, az ú. n. ágasfás
szelemenes födélszék és sajátságos födélformájuk az ú. n. üstökös födél,
mely különös alakjával jellem ző külsőt ad nekik. Ez az üstök a ház
hom loka fölé boruló sátoralakú tetőnyúlvány — nevét talán a ló ü s
tökétől kapta — mely arra van hivatva, hogy a ház elejét az időjárás
ellen védelmezze. Ezek az üstökös házak még abban is különböznek az
előbbiektől, hogy am azoknál szegényesebbek. Igazi üstökös háznak kém é
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nye sincs, hanem úgy a kemencze, m int a tűzhely füstje a padlásra száll
föl és onnan távozik a tető hézagain, vagy még gyakrabban az alacsony,
nyitott konyhaajtón húzódik ki. A ki valaha já rt ilyen konyhában, m ely
ben különösen esős időben este a nyitott tűzhelyen tüzelnek, tapasztal
hatta, hogy a szalma, venyige, kukoriczakóró vagy tökszár füstje egészen
megtölti a konyhát, jóform án csak a földtől egy m éternyi m agasság m arad
mentesen, s a ki ehez hozzászokva nincs, köhögve és könyezve fog
onnan m enekülni. Ez az oka, hogy e füstös házak fehérnépei szem bántalm akban szenvednek. A tüzelésnek ez a módja okozza azután, hogy a
szobák (vagy a kam ara is), nem a konyhából nyilnak, hanem a folyosó
ról. Ezeknek az üstökös házaknak, a m ennyire most ism erjük őket, szalm a
vagy zsupfödelük van, a mi a meleget kitünően tartja, s a füst átjárván,
tartós is. Újabban kéményeket is raknak rájuk. Földrajzi elterjedésük
igen érdekes. Főfészkük a D unántúl nyugati és délnyugati részének ős
m agyarlakta vidéke, ú. m .: Sopron (vasmegyei széle), Vas (őrség), Zala
(Göcsej), Somogy (egész területe), B aranya (nyugati fele), Tolna (Kaposvölgye). A széleken megszűnnek, helyet engedve az alföldies szabású n yer
ges-tetős, hosszúra nyúló ház-alakoknak; ellenben északkeleti irányban
a dunáninneni palóczoknál és m atyóknál lielylyel-közzel még föl-fölbukkannak. Kétségtelen, hogy valam ikor nagyobb elterjedésük volt, de lassankint tünedeznek, s ezt hatósági intézkedések is elősegítik.
A sövényfonású házaknak testvérük a paticsház, m elynél a falak
íiatal fahusángokból vannak összefonva és azután betapasztva. Ism eretes
építkezési mód ez az ország több vidékén.
A m int az eddigiekből is látjuk, az egyes házform ák— melyeknek csak
inkább külsejükről szólhatunk itt — bizonyos földrajzi tájakhoz v an 
nak kötve ; még inkább világosabban látjuk ezt a faépítkezésnél, mely
hazánk nagy részére kiterjed. Régebben, m ikor az erdőknek még bővé
ben voltunk, bizonyára olyan helyen is divatoztak fából épített házak, a
hol most sövény vagy vályog pótolja őket (D unántúl); de m a m á ra z igazi
faépítkezés hazája a tótság, ruténség, székelység ,és oláhság földje, vala
mint a hegyvidéki németségé és magyarságé. A faépítkezés az, mely az
anyag természetéből kifolyólag, úgy az építészeti fogásoknak és szerkezeti
megoldásoknak, m int a népies díszítő művészetnek, a faragásnak és fes
tésnek a legtágabb teret nyújtja a kifejtésre; s valóban a népi ízléshez
jobban alkalmazkodó építkezést hazánkban a faházaknál nem találunk.
És ez annál érthetőbb, m inthogy az építő anyaggal való öröklött bánnitudás folytán azokat legtöbbször odavaló emberek csinálják és díszítik
föl, — oszlopostól, kerítésestől, tornáczostól, kapustól, — a helyben kiala
kúit paraszt stílirány követelményei szerint.
Legegyszerűbb faházakat, inkább kunyhókat, a m egélhetés szélén álló
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szegény pásztorkodó oláhoknál találunk. Alig embermagasságú falaik
faragatlan gömbölyű, egymásra fektetett fenyőszálakból vannak rakva, s
kívül-belül sárral vastagon betapasztva. A falakra meredek szarvazatot
állítanak, hogy a hó és eső könnyen lefusson róla, s erre rakják a födelet,
a mi rendesen több szekér
szalma. A tető m indig
négyoldalú, ú. n. sátoros
tető, mely a falakra ka
lap m ódjára ráborúl. Egyegy ilyen kéménytelen.
alacsonyfalú, megbarnúlt
szalmájú, magas, gömbölyded födelű oláh ház, a
hegyoldali kaszálón állva
olyan, m intha hegyes kalapú gomba módjára a
földből nőtt volna ki. Ezek
a szegény kis házikók
egyetlen helyiségből álla
nak, középen a nyitott tűzlielylyel és kályhával, ol
dalt pedig a padokkal, me
lyek egyszersmind alvó
OLÁH PARASZTH ÁZ.
(O láh-G yerő-M onostor, K olozsm .)
helyűi is szolgálnak, s
gyakran ide fogadják be
az apróbb négylábú háziállatokat is. Az udvaron legfölebb egy csűrféle
épület áll, a melynek padlása szénásszín, az alja birka- vagy sertésól.
Természetes azonban, hogy ez az egysejtű kunyhó* lassankint tovább
fejlődik. Legelőbb kam arát kap, melyet eddig a padlás p ó to lt; falai faragott,
saroksasfákba eresztett gerendákból épülnek, az ablakfákat színes festéssel
keretelik, a ház elé csinosan faragott oszlopos deszkatornácz jön, a pisz
kos szalm atetőt zsindely váltja föl, a szoba belsejébe mázas kályha és
m esterem ber készítette bútor kerül, — egyszóval a szánalm at keltő
nyomorúságos kaliba kedves rangos házzá vedlik, a m inőt Erdély jobb
módú oláh és m agyar községeiben m indenütt találunk.
Faházak építésében, kapuk csinálásában és díszítésében legtöbbre
vitték a székelyek, kik messze földön híres fúró-faragók lévén, a közön
séges parasztháztól az úri portákig, a fatemplomokig és fatornyokig, s
az utczaajtókon át az im pozáns nagyságú és remek díszítésű galambbúgos kapuk építéséig, a tudásnak és ízlésnek olyan skáláját m utatják,
mely m éltán rászolgál a bám ulatra.
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A rutén házak, még a legegyszerűbbek is, egy fokkal különbek, m int
a szegény oláhoké. A rutének különösen szeretnek kerítéssel körülvett
kert vagy kaszáló közepére építkezni, rendesen szétszórtan és úgy, hogy a
telkeket a főközlekedő úttal csak ösvények kötik össze. Epítőanyagúl ők
is fenyőfát használnak, de gazdasági épületeik gyakran sövény falúak. H á
zuk beosztása m inden m ás m agyarországi házalaktól eltér, a m ennyiben
legegyszerűbb form ájában is két helyisége van, t. i. a ház hom lokáról
vagy elejéről járh ató előszobaféle pitvara — a honnan a padlásra lehet

PA R A SZT U D V A R .

(M. - Valkó, Kolo28mcgyc.)

fölkapaszkodni — s egy ebből nyíló lakószobája. A pitvarnak a ház háta
mögé is van ajtaja, hogy a kertbe, vagy még inkább a ház mögé épített
istállókba is ki lehessen innen j u t n i ; egyébként csak nehány káposztás
vagy burgonyás hordót tartanak benne. Ez a különös előpitvar a régi
egyszerű szláv építkezés m aradványa. Abban is különböznek a rutén p a 
rasztházak az oláhoktól, hogy födelük nem olyan hegyes boglyaalakú,
hanem alacsonyabb, s a födés nem síma, hanem lépcsőzetes; de inkább
«1 van terjedve náluk a zsindelyes vapy deszkás födél, a boronából rakott
házfalakat pedig gyakran m eszeletlenül hagyják. Berendezésük különben
épen olyan szegényes, m int amazoké.
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A felvidéki tótok építkezésén két, sőt három irányú hatás is érzik,
melyek m indegyike haladó irányba terelvén azt, sokkal változatosabb for
m ájú, m int akár az oláhoké, akár a ruténeké. E hatások a környező n é 
pektől valók, ú. m. a m orváktól, a ném etektől és a m agyaroktól. Völ
gyek fenekén összeszorúlt, vagy hegylejtőkön elszórt apró kunyhóalakú
házakat ezeknél is találunk, de vannak igen kifejlett díszes házaik is
fából, különösen a tótság északnyugati részénél, példáúl Nyitrában. Hosz-

HUTÉN FA H Á Z.

szú vonalon érintkezvén a m agyarsággal, annak az építkezését és házberendezését sok helyen eltanulták.
Faépítkezésre, a m int m ondottuk, a falvakban lakó felvidéki ném et
ségnél is akadunk, a nyitra- és zólyommegyei községekben "pedig em e
letes faházak is vannak.
Az ideiglenes term észetű, fölöttébb kezdetleges, de a maguk nemében
figyelmet érdemlő pásztorhajlékoktól eltekintve, m elyekről más helyen
em lékezünk meg, az állandó hajlékok közt legegyszerűbbek és legszegé
nyebbek a czigányság faluvégi putrijai, a m inőkhöz hasonlókban itt-ott
a dunántúli nagyobb uradalm ak cselédsége is lakik. A letelepült czigányok
az illető község legszegényebb házait utánzó hajlékokban húzódnak meg.

HAZÁNK LAKOSSÁGÁNAK FA JI VONÁSAI.

Horvát-Sziavonország népies építkezése nagyjában ugyanilyen cso
portok alá foglalható, csak a telek beosztása s a házközösséggel járó egyéb
berendezkedések eltérők. Erről az intézm ényről alább szólunk. A horvát
telek épületei rendesen az udvar körül csoportosulnak, m aga a lakóház
pedig hátat fordít az utczának.
Röviden még csak két leíró néprajzi jellegről emlékezünk itt meg,
t. i. hazánk lakosságának faji vonásairól és ruházkodásáról, még pedig
azért, m ert azoknak mindegyike szemmel látható és első sorban föltűnő
nemzetiségi megkülönböztető jegy.

TÓT FA H Á ZAK .

(Á rvam egye.)

Honfoglaló őseinket az elfogúlt n}rugati barátkrónikák nem valam i
szim patikus m egjelenésű alakoknak festik. Nagyjában, kirívóan m ongol
képűeknek m ondják őket, kik hozzá még kidolgozatlan állatbőrökbe öltöz
ködtek. A tudom ányos alapra helyezkedő em bertan azonban azt tanítja,
hogy körülbelül ugyanazok az arcztípusok lehettek meg akkor is a m agyar
ságnál, a melyek m a is m egvannak: ebből pedig az következik, hogy a h o n 
foglalók nemes és szépfajfcájú nép voltak. Annyi bizonyos, — bárm it ta rt
sunk is a m agyarságnak mai hazájában tö rtén t keveredéséről, — hogy
úgy annak, m int az egyes nem zetiségeknek annyira kialakúit és egymásG y ö ty y A la d á r: A föld én népei. V.
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tói különváló arcztipusa van jelenleg is, hogy kevés ism erettel akár ezer
em ber közül is könnyen kiválogathatni őket. Ez egyszersmind azzal járna,
hogy talán nagyon könnyen elő lehetne szám lálni azokat az em bertani
jegyeket, melyek hazánk egyes népfajaira nézve jellem zők ; de az még sincs
igy, s főképen azért nincs, m ert erre irányuló részletes tanulm ányoknak
még m indig híjával vagyunk. Sokszor halljuk fölvetni azt a kérdést, van-e
m agyar típus, m ilyen az és egységes-e az'.* Magyar típus igenis van, de nem
egyféle, hanem több, jóllehet lelkűnkben egy egységessé kialakúit m agyar
arcznak a képe él, a m elyet közönségesen így szoktunk rajzo ln i: az arcz göm
bölyű, vagy kissé tojásdad, a koponya kerek, a homlok nyílt, domború,
a szemöldökök kiállók, gyakran bozontos szőrzettel, a szemek kicsinyek,
a szembogár sötét vagy világos, a tekintet nyílt, határozott, megnyerő, az
orrgyökér keskeny, bemélyedő, az orr jól fejlett, egyenes, vagy a sasorr
felé közeledő, az arczcsontok nem kiállók, az áll tojásdad, az alsó állkapocs
erősen fejlett, a bajusz elég sűrű, barna árnyalatú, a hajnál mindig vilá
gosabb, az arczbőr barnás vagy világos, a fülek középnagyságúak, a test
arányosan fejlett, a term et középnagyságú vagy alacsony (a jászok m aga
sak), a vállak m érsékelten szélesek, a m ell domború, a medencze széles, a
czomb és lábikra telt, az egész test edzett, izmos, soványos, a tartása deli,
önérzetes, a járá s ringó, rátarti. Á ltalában a m agyar fajnak féríia, nője
egyaránt a szép fajták közé sorolandó. Ettől a típustól, mely a közfel
fogást tükrözi vissza, igen sok eltérés v a n ; de talán mégis legjobban a
nyúlánk, szikár, csontosképű, alkalm asint a hegyesvidék befolyását m u
tató székelyek térnek el. Legszebbeknek a jász-kún fajtájúakat tartják.
A ném etek többféle törzshöz tartozván, nem egységes típusúak. Még
legjobban egyöntetűek a dunántúli — tolna-baranyai — és délmagyar
országi svábok, borotvált hosszú arczukkal, jókora hajlott orrukkal, kes
keny ajkaikkal. A férfiak egyáltalán nem délczeg tartásúak, fiatal koruk
ban nyúlánkak, később hízásra h a jló k ; sem a férfi, sem a női nem szép
nek nem m ondható, a városi elem közt azonban sok csinos arczú fehérnép találkozik.
A szláv fajták (férfiak), ú. m. a tótok, horvátok és szerbek, magas term etüek, kiálló nagy arczcsontokkal; különösen a tótok, míg a szerbek arcza
gömbölyűbb. A tótok s az északnyugati horvátok és szerbek többnyire
szőkék, a többi szerbek barnák. A női nemből a barna, finom vonású, s a
férfi elem nél sokkal gyengébb szerbek, valam int a nyúlánk horvátok szeb
bek, m int a tömzsi, piszeorrú, szőke, vagy itt-ott kerek, széles képű barna
tótok. M indnyájan ham ar öregednek.
A nyom orúságos viszonyok közt élő rutének (férfiak és nők egyaránt)
gyöngébb testalkatúak, m int a tótok, s barnák vagy szőkék ; a nők egyik
másik vidéken csinosak.

HAZÁNK LAKOSSÁGÁNAK FAJI VONÁSAI.
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A vendek közepes vagy m agas term etűek, szőkék, izmosak, borotvál
tak, m int a svábok. A nők szépek, de korán vénülnek.
A krassován bolgárok nyúlánkak, b a rn á k ; a nők ezeknél is gyorsan
hervadnak. A temesmegyeiek formásabbak, b a rn á k ; a férfiak közt sok a
hízásra hajló.
Az erdélyi hegyi oláhok m agas term etűek, soványak, sasorrúak, sötét
hajúak és arczbőrűek, az anyaországiak zöm ökebbek; a nők aránytalanúl

NÉM ET FA H ÁZ.

(Handlova, N yitra m eg ye.)

gyöngébb testalkatúak, formásak, finom arczúak, sőt gyakran kiváló szépségűek, de szintén korán vénülnek és alaposan elrútulnak.
Az örmények barna bőrűek, fekete hajúak, gyakran sém ita arczúak.
A czigányok és zsidók típusa m indenki előtt ismeretes. Ez utóbbiak á lta 
lában gyönge testalkatúak, de szívósak.
Népviselet dolgában hazánk rendkívül gazdag, Oroszország u tán
a leggazdagabb egész Európában. M int hím es mezőn a tarka virágok,
úgy virítanak szerte m indenütt a czifra népviseletek. Sajnos, a roham osan
13*
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haladó és m indent kiegyenlítő kultúra ezeket is erősen pusztítja. Igazi
népviselet akkor volt, mikor az öltözethez való anyag legnagyobb részét
a nép m aga terem tette ki és jórészt maga is készítette el házilag.
A m agyar férfi-viselet m eglehetősen egyöntetű az országban. Nyáron
házi vászonból, újabban gyolcsból varrott, térden alúl érő, ezer ránc'zba
szedett (némely helyen redőtlen, csúf zsákalakú, pl. D unáninnen Nyitra,
Komárom, Esztergom megyékben) rojtos gatva; rövid, gyakran köldökig
érő, im itt-am ott (déli Baranya) az
újj hosszában színes fonallal kihím zett, vagy a m ellen fehér pam ukkal kivarrott (Zala, Somogy,
Tolna) szűk, kézelős vagy németes
i n g ; vagy lobogós szájú gyakran
térden alúl érő ing, a m it a vállon
díszítenek suprikálással, vagy az
ú jját varrják ki fehér (kalotaszegi),
vagy színes fonállal, hullámos
folyású leveles szárak közt piros
gránátalm ákkal íMezőkövesd); a
derékon sűrű pitykékkel vagy galam btojásnagyságú ezüst gombok
kal kirakott rövid, szűk posztó, ittott selyem vagy bársony (Sopron m.)
mellrevaló, melyet Erdélyben szí
nesbőr- vagy selyemvirágokkal éke
sített báránybőrm elles helyettesít ;
a lábon régebben bocskor, most
m ár csaknem m indenütt ránczos
csizma, a fiatalságnál sok helyen
pengő sark an ty ú v al; a nyakon bo
PA R A SZT KM BER SU B A B A N .
(Bovsodm egifc )
korra kötött, kétfelé lelógó fekete
nyak rav aló ; a fejen kaczkiás állású
kalap, daru- vagy túzok-tollal, vagy csinált virággal. A mi még ehez
ném ely vidéken legényeknél hozzájön, m int a czifra szegélyű kötény
(Dunántúl), gat^vakorczban a tulipiros zsebkeszkenő, vagy a faron a sárga
rézveretes tüsző (Erdély stb.), m ár csak sallangok. A barna, fekete, vagy
sötétkék kabát vagy m ándli m ost m ár az ország jó részében m eghonoso
dott. Télen vagy ünnepnapon a bő gatyára szűk, vitézkötéses, ellenzős
nadrág jön. Felső ruhánk annyi van, hogy szinte csoda: guba, suba,
bunda, bekecs, ködmön, dolm ány, mente, kaczagány, attila, szűr, czondra,
köpönyeg, zeke, csuha, stb.

RUHÁZKODÁS. NÉPV ISELETEK .
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A kétségtelenül ázsiai eredetű subák és szűrök igazi hazája a NagyAlföld, itt fejtik ki azok legnagyobb pom pájukat, különösen a jászok és
kúnok közt virágzanak; de szűreiről híres volt valaha Veszprém is, vala
m int ködmönéről Tolna-Baranya, míg Erdélyben a szegényes díszítésű
szűrféle czondrák és térdig érő bekecsek járják.
A női viseletnek legjellemzőbb és legtöbb változatosságot m utató
darabja a fehér ing, színesen kivarrott vállfővel, gallérral, kézelővel
(Erdély), vagy a felső karon színes pántlikával átkötött bugygyos újjal,
melynek végébe csipkét, horgolást tesz
nek ; a színes fűzős selyem vagy b ár
sony, néhol báránybőrből varrott (Er
dély) tarkára hím zett m ellrevalót a
«rékli» kezdi a viganóval együtt dia
dalm asan kiszorítani, valam int a kaczkiás piros csizmát a fűzős to p á n ; a
szoknya rövid és tarka, a kötény néhol
fehér, más helyen hím zett virágoktól
ékes. A lányok haja egy ágba van fonva,
színes pántlikával megtoldva, a nyakon
kaláris-vagy gránátgyöngysorja fejen sok
helyen a poétikus párta, menyecskéknél
pedig a főkötő még elm aradhatatlan.
Legszebb a jászságban, s itt-o tt D unántúl.
A régi módi felső ru h á k : suba, kisbunda, bekecs, ködmön, czondra, s tb .—
megegyeznek a férfiakéval.
A németek, komolyabb term észe
tüknek megfelelően, a sötét színű ruhát
kedvelik, s ebben előljárnak a svábok.
Ünnepélyes alkalm akkor legfölebb a ka
lapjukat díszítik koszorúkkal, pántlikák
kal. Az északi ném etek engednek a komor színekből, az erdélyi szászok
pedig helylyel-közzel tarkán, de elég ízlésesei* öltözködnek. Az erdélyi
magyarok nem egy ruhadarabot kölcsönöztek tőlük.
A gyermeteg kedélyű szláv fajták a legezifrálkodóbbak az egész or
szágban, kivévén a vendeket. A szegény tót ugyan nyom orúlt szűrposztó
ruhájában, széles bőrtüszőjével, bocskorával, honfoglaláskori ősét ju tta tja
eszünkbe, de a módosabbja, s kivált a legénység, akárm elyik vadnépen
túltesz czifraság dolgában. A fehérnép pedig különösen a nyugati megyék
ben valósággal tobzódik rövid és tarka rokolyáiban, hím zett ingeiben, fehér
vállkendőkkel, kötényekkel és mindenféle rikító pántlikákkal.
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Alig m aradnak m ögöttük a horvátok és szerbek ; ez utóbbiak közül
a torontáliak és szerémségiek — a tem esi bolgárokkal együtt — fejtenek
ki oktalan fényűzést, különösen aranyfonallal hím zett kötényekkel
(katrineza), főkötőkkel és ingekkel, továbbá a bácsi-baranyai sokaczok.
Ezeknél a kendőzés is otthonos, a mi, sajnos, sok páváskodó m agyar köz
ségre is átragadt.
A rutének — úgy a nők, m int a férfiak — egyszerűbbek, m int a
tó to k ; de a nők a m ellrészen vagy az új jak hosszában hímzett ingeikkel,
saját szövésű katrinczáikkal és bőrbekecseikkel itt is kiválnak.
Az oláhok czifrálkodás dolgában a tótok m ellett állanak, de az oláh
nők ízlésesebben öltözködnek, m int amazok. A férfiak bocskora, hatalm as
k alapja vagy sapkája, széles bőrtüszője m ár közmondásos. Jellem ző rá 
juk, hogy térdig érő inget viselnek. A nők legszebb ruhadarabja náluk
is az ing, melynek hím zésében ritka ízlést és nagy változatosságot tan ú 
sítanak. Ivatrinczákat és nyakukban pénz füzéreket épenúgy kedvelnek,
m int a szerbek, s a kendőzés is divatos náluk.
Az örm ényeknek és zsidóknak népviseletük n in c s ; a czigányoknak
szintén nincs, m ert legtöbbje abba öltözik, a mit más m ár levetett; legfölebb a vándorvajdák félököl-nagyságű ezüstgombos m entéjét em líthet
jük föl, m int jellem ző népies czigánvviseletet.
A) MAGYARSÁG.

A m int lehetséges volt a m agyarságban egy a köztudatban élő magyar
típ u sra anthropologiai tekintetben rám utatnunk, úgy a lelki tulajdon
ságok dolgában is kialakúit egy általánosnak tarto tt m agyar karakter.
M indam ellett nem könnyű föladat népsajátságunknak, nemzeti egyénisé
günknek és jellem ünknek könnyen fölfogható m eghatározását adni, m ert
ehez sokoldalú és m élyreható históriai, néprajzi, néplélektani stb. m eg
figyelés kívántatik, továbbá mivel ezek a tulajdonságok másfélekép nyilván úlnak az egyénben, s m ásféleképen a nagy töm egben és a társaséletben.
A m agyar tem peram entum ban a szangvinikus és flegmatikus voná
sok csodálatosan keveredtek. Külső behatásokat könnyen befogad a magyar,
h am ar föllelkesűl és lelkesedésében nagy dolgokat képes végbevinni; de
h am ar le is hűl, a változott állapotba könnyen beletörődik, nem szívós,
nem kitartó (szalmaláng). A lassú vagy kicsi eredm énynyel biztató m un
kát nem szereti, de ha m uszáj dolgoznia, nekifohászkodik és bám ulatos
m unkabírást tan ú sít (aratás, kubikolás). H a teheti, a könnyebbik végét
fogja a dolognak, m elynek tem etésére, tréfás szólása szerint, öröm est el
is m enne. M agyar betegségnek szokták nevezni a lustaságot, de a kik
ezt m ondják, feledik, hogy m aguk a term észeti viszonyok is nem ke
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véssé járu ltak alioz, hogy a m agyar a kitartó, folytonos m unkát nem
szokta meg. Gondoljunk csak arra, hogy m ajdnem a legújabb időkig az
ország jó része baromtenyésztésből élt, mely kis fáradság m ellett is jöve
delmező volt, a művelés alá fogott föld pedig gazdagon fizetett. E m el
lett a m ajdnem félévig tartó tél a különben is kevés igényű, a vagyon
szerzéssel nem sokat törődő, kereskedelm i kivitelre nem szám ítható, s
magasabb törekvésekre nem nevelt népet a maga elnyom ott voltában té t
lenségre kárhoztatta. Tudjuk, hogy ebben a tekintetben m a javúlnak álla
potaink. A m agyar jellem nem ism eri az alattom osságot és haragtartást,
nyugodt, komoly, férfias, arisztokratikus, de ez a gőgösségig nem foko
zódik, s a csúszó mászó hízelgést utálja. H onszerelm e, vitézsége, szavatartása, vendégszeretete közmondásos. Lelki élete nem befelé, hanem ki
felé ható, őszinte és nem z á rk ó zo tt; sok benne a m erengő, szemlélődő
vonás. Természetében van a barátkozás. Nem is m ulaszt el semmi
alkalm at, a hol ezt gyakorolni lehet. Különösen a téli pipázó hónapok
nyújtanak erre jó alkalm at, s a disznótorok, névnapok, lakodalm ak erre
az időre esnek. De keresztelő, temetés, búcsú, aratás, szüret, vásár vagy
eladás, házszentelés, s mindenféle községi vagy egyházi választás sem eshetik meg a nélkül, hogy a sógorok és komák egy kis áldom ást ne csapja
nak. Az egészséges hum orra, a mások gyengéjének dévaj, de sohasem
sértő kigúnyolására, nagy hajlam a és képessége van. Közmondásai ritka
finom megfigyelésekkel vannak tele. Gondolkodása, életfölfogása józan,
okoskodása logikus, értelmessége általánosan ism ert. Az értelm es beszé
det, a melyben határozottság is van, m agyaros beszédnek m ondja. A köz
ügyek irán t élénken érdeklődik és szeret politizálni.
Kedélyvilága gazdag, népköltészete, mely sajátságos hangulattal és
keleties színpom pával van tele (balladák, románczok, dalok, mesék, m on
dák stb.), népzenéje, táncza m éltán bám ulat tárgya.
A magyar nép általában erkölcsös és vallásos, de sohasem vakbuzgó és
nem türelm etlen a m áshitűek iránt. A vallási türelm ességnek olyan példáit,
hogy régebben akárhány helyen fölváltva egy tem plom ba já rta k im ád
kozni katholikusok és reform átusok, aligha tudja más nem zet fölm utatni.
Népies hiedelmet, babonát, általában term észetfölöttiekben való csodás
hitet a józaneszű m agyarságnál alig találunk. A csaknem m inden
népnél közös hiedelmek nála is m egvannak, de a babonáknak az a menynyisége, a szellem hitnek az a világa és m indenféle m isztikus jelenségben
való hit, mely nem zetiségeinknél föltalálható, jóform án ism eretlen nála.
Úgy látszik, hogy m ár bejövetelük alkalm ával is tisztúlt lelki világot
hoztak magukkal, s ebben az új haza nyílt, síksági volta, mely a képze
letre kevéssé hatott, továbbra is m egtartotta őket. Annyi bizonyos, hogy
a legkevesebb efféle m aradványt az alföldi m agyarságnál találunk. Lég
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több babonás szokásra népies gyógyítómódoknál, időjóslásnál, s a szüle
tés és halál körül akadunk. Az év egyes napjaihoz, m int időfordulati pon
tokhoz fűződő szokások (betlehemjárás, alakoskodások, tűzugrás stb.) sem
ősi elemei a m agyar néphitnek, ellenben a regölés — m elyről később
lesz szó — a pogánykorig viszi föl eredetét. A nép lelki világát visszatükröztető babonás, vagy nem babonás népszokások közül is sokat kiüldözött vagy szelidebb formába változtatott az egyház, sokszor a ható
ság, m ásokat meg a divat vagy a szegénység törült el. A kedélyes pinczézések, a borterm ő vidékeken a m agyar barátkozásnak és hum ornak meleg
tanyái, régi igazi népéleti jelentőségüket m ajdnem teljesen elvesztették;
a fonók, a fiatalság ismerkedő helyei, ma csak itt-ott, meg a népdalok
ban vannak m eg; a vasárnapi játszók és tánczolóhelyek hovatovább a
korcsmákba vándorolnak, s hétfalura szóló lakzik m a m ár az újságba ke
rülnek ; vásár, búcsú, aratás, szüret, tengerihántás stb. a poézis him porát
m indinkább elveszítik. Sajnos, de úgy van, hogy lassan-lassan az álta
lános elszíntelenedés felé haladunk népszokásaink terén is.
Szellemi képességek dolgában a m agyar faj egyik nem zetiségünknél
sem áll hátrább, sőt azokat egészükben tekintve jóval fölülmúlja. A tu 
dom ánynak vagy m űvészet-költészetnek nincs az az ága, melyben kiváló
színm agyar elmékkel nem dicsekedhetnénk, ha olyant keveset tudunk is
fölm utatni, a kik a tudom ányok történetébe korszakalkotó fölfedezéseikkel
írták be nevüket; hadvezéreink és állam férfiaink díszes sorozata pedig
akárm ely nemzetnek'büszkesége* lehetne. Józan ész és helyes Ítélőképes
ség tekintetében a m agyar Európa akárm elyik népével kiállja a versenyt,
csak helyes vezetés híján, a gyakorlati érzék és a kitartó m unka szeretető
nem olyan erős benne. Reális téren a leleményesség, az alkotó és teremtő
erő jórészt hiányzik népünk tehetségei közül, vagy még inkább az ezek
kifejtésére való önserkentés vagy iparkodás, s konzervativizmusából folyó
bizonyos hanyagság, félig-meddig nem bánom ság jellemzi. Finomabb élet
formákat, gazdálkodást, m esterségeket, bútort, szerszám ot eltanúl mástól,
de maga újak kitalálásán nem szokott töprengeni. Inkább átalakít a saját
ízlése szerint, s ez a szokása főleg anyagi kultúrtárgyain, különösen azok
díszítésén látszik meg a legkézzelfoghatóbban. A nyugati közvetítéssel hoz
zánk került m esterségeket, bútorokat stb. átgyúrta, s a maga kincsébe ke
belezte. A czifra karospad, a tulipántos láda. vagy a virágos kancsó
m ost m ár ép úgy a mienk, m int a paprika, mely szintén nem Ázsiából
jö tt velünk.
Népünk esztétikai érzéke és fogékonysága kiváló. Az eddig lenézett
és sajnos m a m ár m indinkább elhanyatló m agyar paraszt diszítőstílus
m ost ép úgy term ékenyítőleg kezd hatni nemzeti irányban induló m ű 
vészetünkre, m int nem rég és folytonosan a népnyelv az irodalm ira. Új
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díszítő elemeket, friss üde színharm óniát, művészi naivitást és mindenek fölött nemzeti vonásokat visz bele díszítő művészetünkbe. A mi p araszt
stílusunk kiváló helyet foglal el Európa hasonló stílusai közt, a m it a
legutóbbi külföldi kiállítások is élénken igazoltak. Egy alföldi czifra szű
rön vagy kivarrott subán, egy remekbe faragott pásztorboton vagy karikásostornyelen, egy czifra guzsalyon vagy székely kapún több ízlés és költé
szet van, m int ötven újkori ném et ú. n. népies tárgyon. A m agyar paraszt
díszítő-stílust, m elyet kiváltkép subákon, szűrökön, hímzéseken, faragá
sokon tanulm ányozhatni, főképen az jellem zi, hogy díszítő elemei nagy
részt a növényvilágból vannak véve. Rózsa, tulipán, búzavirág, szekfű,
krizantém um, tüzes liliom, nefelejcs, rozm aring a legkedvesebbek. Az
állatvilágból a galamb és szarvas van képviselve főkép hímzéseken, kan
csókon ; birka, kígyó a pásztorfaragásokon. M értani elem kevés van. A virá
gok rendesen szálankint válogatva, töm ött, keskenylevelű, a térben sza
badon, nem bekeretelt csokrokba vannak kötve. A díszítő elemek ritm i
kus, unalm as elosztását a magyar díszítő-stílus jóform án csak a hím zéseken
tűri meg, de a virágcsokrokat gyakran alkalm azza hullám vonalban szegély
dísz gyanánt. A virágok inkább term észethűek, m int stilizáltak. A színe
zést kiválóan kultiválja a paraszt-stílus; legjobban az elsődleges színeket,
a vöröset, sárgát, kéket, továbbá a zöldet és feketét szereti. Az ornam entálás harmonikus, nem tarka, de színpompás.
A folytonos iparkodást föltételező kereskedéshez a m agyarnak nincs
vonzalma, sőt azt nem is tartja magához 'méltó foglalkozásnak; az ip a r
ágakból is csak azokat, a melyek m indennapi életm ódjához, foglalkozásá
hoz szükségesek, m int a posztós, szűcs, tím ár, varga, kovács, nyerges,
szíjgyártó, kötélverő, asztalos és fazekas ipart (egyszersmind gyakori család
nevek is). Posztóból, bőrből, fából és agyagból szeret a m agyar dolgozni.
Azokat a mesterségeket, melyekhez türelem vagy lassú, pepecselő m unka
szükséges, nem szereti, de amazokban kiváló népies ízlésről tanúskodó,
szolid m unkát készít és különösen a m últban készített. Csak épen azt
említjük föl — pedig folytathatnánk a sort — hogy a komáromi tulipán tos ládák a m últ század elején országos hirűek voltak, s a dunai hajósok
egész Szerbiáig hordták őket; a gombkötők, a m agyar szűcsök, a csáván
vargák vagy tobakosok, kik a bőrt ásványi sókkal érlelik, a m agyar nyer
gesek, kik m inden más formától eltérő nyergeket csinálnak, továbbá re 
mek szironyozást, bőrm unkákat, csikóbőrös kulacsokat stb., a m agyar birka
gyapjából dolgozó csapók, a gubások stb. régebben kiválók voltak, s m a
is az ősi mód szerint kisiparszerűleg foglalkoznak mesterségükkel. Az Al
földön a háziipar, vagy a háziipar-jellegü kisipar, — m elyet az illetők csak
mellékesen a mezei m unka teljes szünetelésekor, vagy csak akkor foly
tatnak, mikor a rossz term és arra kényszeríti őket, — a term elt czikkek
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m inősége szerint készít fából különféle gazdasági eszközöket, vesszőből
kocsikasokat, kosarakat, méhköpűket, gyékényből m éhkasokat, szatyrokat,
szalm ából kalapokat, széküléseket, tehát csupa egyszerű, a falusi gazdál
kodáshoz szükséges holm it. Mindez a házi ipar színvonalát alig haladja
meg, csak itt-o tt találunk magasabb lendületet.
Az agyagedények készítése szintén csaknem ilyen színvonalon van ma,
pedig valam ikor ez is virágzott. Egész községek foglalkoztak edények, jól
égetett, tartós m ázú, virágokkal festett kancsók, korsók stb. készítésével.
Az elm últ század* eleje óta az olcsó fehér edény, még inkább a bádog- és
vasedények erősen szorongatják a becsületes gölöncsér m unkát, s az egy
kor a gyártelepek révén művészi m agaslatra induló m agyar fazekasipar
m ajdnem ism ét a nép közé szorúlt vissza. De a szegényebb elem, mely
nek a m ódizásra nem telik, híven k itart a megszokott fazekasárúk mellett,
s m ióta korm ány-tám ogatással a cserép mázolása, égetése stb. okszerűb
ben történik, azóta ez az igazi m agyar parasztm esterség is emelkedőben
van. Egy-egy nagyobb országos vásáron óriás m ennyiségű edényt látunk
összehalmozva, a hol mindegyik vidék m egtalálja a maga ízlésének meg
felelő holm ikat. De különösen aratás előtt és után a szegényebb gölöncsé
rek sorra járják rozoga szekerükkel a falvakat és árulják a tálakat, tányé
rokat, fazekakat, s egyszer vagy kétszer töltve — gabonával, babbal —
valóságos cserekereskedést folytatnak. A fazekas agyagban bő D unántúl
északi felében jó hírnévnek örvendenek a csákvári, városlődi, várpalotai,
veszprém i és pápai stb. edények (és kályhák), s régebben a pápai pipák is.
Pápán fekete, füsttel keresztülhajtott edényeket, kivált korsókat is készí
tenek, melyekben a víz a szivárgás és az elpárolgás folytán állandóan
hűvös m arad. Ugyanilyen tulajdonságuk van a Somogyban és Tolnában el
terjedt, sárga, m ázatlan dóri vagy cserkorsóknak is. Fekete korsókat még
Mohács is term el, s évenkint nagy m ennyiségben szállít az Al-Duna
m enti országokba. B aranyában szintén nevezetes paraszt gölöncsér-telepek vannak. A tiszáninneni részekben Gömör és Torna híres fazekas
iparáról. Az Alföldön messze ism eretesek a túri, a szentesi, vásárhelyi
fekete, fényezett edények, csörgős vizes korsók, a tiszavidéki bütykösök,
kulacsok stb. Az erdélyi m agyarság falra akasztható bokály-kancsókkal
jeleskedik. Sehol sem készülnek ezek akkora változatosságban, de seholsem is becsülték őket, a szobák ezen elm aradhatatlan ékességeit úgy,
m int itt.
Ősi term észetének megfelelően azonban m a is legkedvesebb foglal
kozása a m agyarnak a földmívelés és a baromtenyésztés. Bégebben külö
nösen ez utóbbi virágzott, mely egyenes folytatása volt az ázsiai nomád
életm ódnak. A m agyar ökör szívesen látott vendég volt nyugaton egész
Németország közepéig. A kecskeméti tőzsérek még a m últ század elején
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is egészen a pesti határig legeltették, s az Alföld füves m ezőit hatalm as
gulyák, csordák, ménesek («Kiskúnságnak száz kövér g u ly ája») lepték el
mindenfelé. Tudjuk, hogy őseink nem zetségenkint szállották meg a m eg
hódított földeket. Ezeken a közös földeken legeltették nyájaikat, s abból
üsak itt-ott fogtak föl egy darabot gabona alá («ökörtilalmas*), a m it
időnkint változtattak. Innen szárm azott régi királyainknak az a rendelete, hogy a községek ne m enjenek messze tem plom aiktól. Az erdők és
legelők közös volta, a m int tudjuk, még a legújabb időkig is fenm aradt.
Ebből a pásztorkodásból, m int igazi ősfoglalkozásból, mely lassankint a
nem zet nagy tömege helyett annak kisebb részére szőrűit, ott a hol nagy

P U SZ T A I CSEIIÉNY .

(B uyacz, K ecskem ét.)

m értékben űzték, egész külön társadalm i osztály alakúit ki, mely külön
álló szervezetével és intézm ényeivel m integy állam ot alkotott az állam ban,
s ez volt a pásztoroké. Telet-nyarat a pusztán töltvén, s a társadalm i rend
kötelékein jóform án kívül állván, vonzó életm ódjánál fogva, mely a n em 
zet lelkületének egészen megfelelt, e pásztorságot lassankint bizonyos
rom antikus varázs vette körül, mely életmód épen ősm agyar voltánál
fogva, néprajzi szempontból is kiválóan érdekes, m inthogy gyakorlásával
messze m últakba világít be.
A pásztorság rendjében a nagy Alföldön (ám bár itt se m indenütt) elől
áll a gulyás, azután jön a csikós, a kondás, a juhász. A két elsőnek valóság-
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gal rangsoros szervezete van, melynek élén a főszámadó áll. Az alá van ren
delve a számadó bojtár, után a a közbojtárok, s végül a kis köztársaság gaz
daságát és háztartását vezető lakos vagy talyigás. M ert a két elsőnek igazi
hajléka és rendes háztartása van. E nom ád szervezetnek mindenesetre a
könnyen szétszedhető, könnyen összeállítható mozgó cserény felelt meg leg
jobban tanyának. Ilyen költöztethető pásztortanyát főleg a kunok által meg
szállott vidékeken találunk. Nem más az, m int vesszőből font táblákból össze
állított, négyszögletes, nyitott kerítés. A kerítés egyik sarkára, a sátorra
deszka borúi, hogy védelmezze a gulyás és csikós ládáját, nyergét, szalonnás
iszákját, s m ás féltettebb holm iját. Az egyik fal mellé van leütve a szolgafa,
rajta a vasbogrács a díszes faragású kásakavaróval. Ez a konyha. Kívül
áll a gúnyapad, a cserény előtt a borjúczövek a szopós borjaknak, a dörgölődzők, mely körül a gulya pihen. Kiegészíti a cserény háztáját a két
kerekű eleségtartó taliga, a cserényhez ragasztott lószárnyék a nyerges
lovak részére, körülötte az őrző ebek, a macska, a majorság. A cserény
újabban 8 —8 nap m úlva költözködik odább a trágyázás kedvéért. Gazdája
a főszámadó, ki a gondjaira bízott gulyáról itt-ott ma is kétfelé hasított
pálczarovással számol be őszszel. A cserényhez, vagy a Hortobágyon a
patkóalakú, nádkévékből kötött, fölül nyitott, állandóan helyben m aradó
ú. n. vasalókhoz, vagy Túrkeve Ecseg-pusztáján a szintén nádból kötött,
kúpalakú ú. n. kontyos kunyhóhoz tartoznak a csikósok is, a pásztorság
virága, népdalaink ism ert hősei. Lobogós ingben, gatyában, széles, felhaj
tott perem ű kalapjukkal, a m elléje szúrt m akrapipával, a gatyakorczban
sallangos bőrzacskójukkal, hátukra vetett karikással, szőrén ülve a vágtató
lovon, a m int a m énest terelik, vagy ügyes dobással pányvát vetnek k i :
ki ne ism erné őket képből? Zacskójuk vagy készségük, melyben aczélt,
kovát, üröm virágtaplót, kést, bocskorlyukasztó csonttőrt tartanak, csévealakú, faragott csontkupánesaival, czifra bőrsallangjaival és szíj-kötéseivel
a pásztorm üvészet egyik gyöngye; nem különben karikásuk vagy nehéz
ostoruk, pom pásan faragott nyelével és ostorának bám ulatos szabatosságig
8 —24 szál szíjmadzagból való kigyóhátú (vízisikló) fonásával és bőrpillan
góival. A juhászság a nagy Alföldön kívül a D unántúl halm os vidékeinek
(Somogy, Zala) nagy uradalm aiban van még virágzásban, a kanászsággal
együtt. Juhászok és kanászok a dunántúli somogyi-bakonyi betyárrom antika
leggyakoribb alakjai. Birka- és disznólopás a mesterségükhöz tartozott mindenha, s a futóbetyároknak term észetjelölte vezetői és rejtegetői voltak.
A baki (Zala m.) Széchenyi-uradalm i juhászok «kommenczió»-jában ma
is szerepel néhány m érő rozs, kárpótlásúl azért a kenyérbeli önkéntes
adózásért, a m it a juhászok a szegénylegényeknek — futó- vagy kapczabetyároknak — rendesen adni szoktak. A bakonyi kanász virágokkal
kihányt veszprémi czifra szűrében, rojtos gatyájában, nagy bőrtarisznyá
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jáv al, vállára vetett birkaorr-alakúlag görbült élű hatalm as balta-fókosával, melylyel biztos kézzel sújtja fültövön a disznót (a hetvenkedéseknél
és verekedéseknél is nem kis szerepe volt valaha), hosszú, zsíros hajá
val, szorosan fölgyűrt karim ájú magas kalapjával épúgy ism erős m in
denki előtt, m int a csikós. A kanász kezéből nem hiányozhat a nehéz
ostor, de a juhászéból sem a díszesen faragott végű hosszú kampósbot,
melylyel a juhok lábát elgáncsolja, ha m egakarja őket fogni. H ű kísé
rője az okos, nyájterelő pum i vagy puli-kutya, s itt-o tt elválhatlan társa
-a tilinkó vagy a hosszú furulya. Ezek a dunántúli pásztorem berek saját
ságos és a maga nemében figyelmet érdemlő apró faragó-stílust fejleszte
nek ki, melynek legszebb, legkimíveltebb, legpoétikusabb term ékei a pász
torbotok, zsebtükörtartók és borotvatokok fából, a sótartók és kanásztülkök

KAKÁM.

ökörszarvból, ritka leleményességű, magyaros czifrázatokkal. P ásztorkür
tök faragásában a zempléni és felsőtiszai kanászok is kiválók. Az erdélyrészi magyarság pásztorélete (juhászság, csordásság) nagyszerűségben
meg se közelíti az alföldit vagy a dunántúlit.
A pásztorélet azonban itt is leáldozó félben van m á r; aranykora rég
elm últ, s helyt engedett a gazdálkodásnak, a tiszta földmívelésnek. E zt
azonban, sajnos, meglehetős prim itív módon űzik még m ost is hazánk
nagy részében. Itt is csak épen m egemlítjük, hogy pl. Erdélyben még
bővében találunk faekéket, faásókat, prim itív arató sarlókat, m ás
gyatra m unkaeszközökkel egyetemben. Az istálló-trágyázást alig ittott ismerik Erdélyben, és sokfelé még m ost is ősi módon lovakkal
nyomtatnak. De a magyar, term észettől beoltott szívóssággal ragasz
kodik a földhöz.
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V alam ikor kedves és jövedelmező foglalkozása volt a m agyarságnak
a halászás is. K utatások napfényre derítették, hogy a honfoglalók halas
vizek m ellől jö ttek m ai hazánkba, hogy a folyóvizek m ellett telepedtek
m eg itt is, hogy régebben rendkívül nagy volt vizeink halbősége, s hogy
birtokos u rain k okszerű halgazdaságot folytattak és a hallal rendszeresen
kereskedtek. A régi m agyar konyha a halat 189-féleképen tudta elkészíteni.
De a boldog világnak itt is vége van. A halaknak oktalan irtása, folyóink
szabályozása, mely a külső helyeket tönkretette, a kiterjedt gőzhajózás stb.

NYOMTATÁS.
( C h íc h ó , K om árom m egye.)

az oka annak, hogy halállom ánynak annyira megfogyatkozott, s hogy egy vi
rágzó régi keresetág, s vele egy igazi ősfoglalkozás, egészen összezsugorodott.
A B alatonban (ma ugyan m ár csak a Kis-Balatonban), a Fertőben, a Velenczei-tavon, az ecsedi lápon, s a folyók kiöntéseiben vejszékkel fogják a
a halat. Ékalakú nádkerítéseket vernek a vízbe akár 100 m éter hosszú
ságban is, s az ék csúcsába tekervényes fogót állítanak ugyancsak nádból,
hogy a betévedt hal benrekedjen. A sekélyebb vizekben régebben szigo
nyokkal bökdösték agyon az alvó-sütkérező nagy halakat. De a széles
vizeken öreghálókkal is dolgoztak. Ezek többszáz m éteres hálófalak, aljukon
kővel vagy ólom mal súlyozva, a felső részükön pedig parával könnyítve,
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hogy a kivetés után függőlegesen álljanak a vízben ; közepükön zsák
van a bekerített halak fölfogására. Ezt a hálót csónakra szedik (a B ala
tonon még ma is vannak egy darab fából vájt czölöpkori form ájú ú. n.
bödönhajók), kieveznek a sík vízre, s egy m ásik csónakkal tágas kört kanyarítva kihányják, majd lassan a p art felé húzzák, a körbe szorúlt h ala
kat pedig a p art felől a zsákba kergetik. Egy-egy ilyen halászáshoz 8— 10
ember is kell, s ezeket kom pániáknak vagy halászbokroknak m ondják a
Balaton m ellett és Komáromban. Balatoni speczialitás a «láto tt hal», m ikor
egy halász a tihanyi magas partról jelekkel irányítja a vizen várakozó
halászokat az őszszel nagy tömegekbe összeverődő garda fogására. Légpoétikusabb a téli halászat a B alatonon, m ikor a jégbe lékrendszereket
vágnak s hajtórudakkal ezeken tolatják át az öreghálót. Ilyenkor m eg
élénkül a jég háta. K ét-három falu népe nyüzsög ra jta kocsikkal. Ma egyet
len társu lat bérli a B alatont és gőzhajókkal halásztat rajta, s a csendőrség
őrzi a partokat a szegény em ber tilos halászása ellen. Érdekes a dunai
vizafogás is. Mikor a vizák tavaszszal ívni jönnek a Fekete-tengerből a D u
nán fölfelé, a folyót kötelekkel átkötik s ezekre m inden két lépésre ökölnyi
fekete úszóparás horgokat kötnek. A fölfelé úszó viza a fekete p árát eleségnek nézvén, bekapja, de csalódva mérgesen kiköpi s dühében farkával
hozzávág és ra jt’ akad a horgon. Régen a Tiszában közönséges volt a több
métermázsás viza. Ezeket hatalm as szigonyokkal szurkálták agyon. A sze
gény em ber persze sokfélekép és gyakran bám ulatos furfanggal fogja m a
is a halat, főképen horoggal. Ebből a fajtából a Sárrét és Ecsedi-láp pákászát említjük föl, a ki ősember m ódjára élt és valósággal vidra-ügyesség
gel dolgozott a világtól elhagyott rengeteg nádasokban és zsom békokban,
a míg t. i. ilyenek voltak.
Az a valóban csodálatram éltó egyöntetűség, mely a m agyarság testi
és lelki tulajdonságaiban nyilvánúl, nem kisebb m értékben tükröződik
nyelvében is. Mig példáúl a germ ánság egyes törzsei amazok tekintetében
lényeges különbségeket m utatnak, s maga a ném et nyelv is akkora válto
záson m ent át az egyes törzseknél, hogy azok meg sem értik egymást,
addig a magyarság testileg-lelkileg elég homogén m aradt és a nyelve is
keveset változott. Meg köll em lítenünk, hogy ennek az egyöntetűségnek
létrejöttében egyéb okok m ellett alkalm asint földrajziak is közrehatottak.
Az a nagy és tájrajzilag egységes jellegű síkság, vagy alacsony halom 
vidék, melyet a m agyarság m egszállott, a maga nyitott voltával és azzal
az egyforma, m égpedig századokon át egyforma életm óddal, m elyet a m a
gyarság itt term észetszerűen kénytelen volt folytatni, nem hordta m agá
ban azokat a tényezőket, melyek élesen különböző tájnyelvek kifejléséhez
szükségesek. A honfoglaló magyarok egységes nyelvjárást beszéltek, s a
mai nyelvjárások m ár az új hazában keletkeztek, részint egyes nyelvi
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sajátságok továbbfejlődése, részint idegen elemek tömeges beolvadása
folytán. Ilyen, egymástól nem lényegesen eltérő nyelvjárást hetet külön
böztetnek meg, ú. m .: a nyugatit, a dunántúlit, az alföldit, a Duna-Tisza
közit, az északnyugatit, a királyhágóntúlit és a székelyt. Ezek az egyes
nyelvjárás-területek azonban nem különálló néprajzi alakulatok is egy
szersm ind; m iértis abban a futólagos néprajzi áttekintésben, a melyet a
m agyarságról itt adni óhajtunk és a melyben inkább csak a kiválóbb nép
csoportokat em eljük ki, hazánk ism eretes politikai fölosztását teszszük
meg alapnak.
a) A Duna balpartja.
A m agyarság itt az összes lakosságnak csak 29<>/o-a, míg a tótok
6 2 % -ra rúgnak. Az 5 0 % -ot csak Esztergom, H ont és Nógrád megyében
haladják meg. Nyugaton a folyók széles, term ékeny lapályain, keleten
H ontban és Nógrádban az alacsonyabb dombos vidéken laknak. Nyelvjárá
s i i g a palócz nyelvterülethez tartoznak. Legkifejezettebb ez a palóczságnak ide eső nógrádi ágánál, mely a legjobban «e»-ző vidék, s a hol az «a»
és «á» hangokat is a köznyelvtől leginkább eltérően ejtik; míg nyugatfelé
ezek a sajátságok gyengülnek s a M átyásföldön (a Vág-Dunától a K árpá
tokig) a du n án tú li (rábaközi) beszédmóddal elegyednek. A dunáninneni
m agyarság átlag közepes term etű, barna arczú, de nem oly erős test
alkatú, m int az alföldi. Legnagyobb részt ősi települő, különösen a
Csallóköz, m elynek csaknem m inden községe A rpádkori; a török hódí
tás csak kis népm ozgalm at okozott itt. Pozsonyban és Nyitrában az
újabb századok alatt sokat vesztett a m agyarság a tótok javára. A tót
h atás különben típusban, építkezésben, ruházkodásban és szokásokban
sokszorosan jelentkezik. A szlávos szőke arcztípus gyakori; a morvaországi
eredetű ú. n. ám bitusos - kiugró tégla-ajtóíves — ház egészen a Dunáig
leér a Csallóközben, s a m int északra a tótok felé közeledünk, szaporod
nak a garádos födésű szalm ás házak, s bár a m agyar dolm ány és czifra
bekecs még uralkodó a férfiakon, de m ár a legénység ruhája erősen tarkúl, a fehérnépeké pedig tótm ódra kirívóan színesedik. A tótoktól eltan ú lt és csak kevés helyen fönm aradt szentivánnapi tűzugró népszokás
a Zobor-környéki m agyarságnál mai napig megvan. Nyugatról jövet Kom árom m egye csallóközi járásában még nem találunk népviseletet, de a
Yág-Dunát átlépve igen, s keletfelé m indinkább számosabbat, színesebbet.
A kom árom i szekeresgazdák (gazdálkodók) ezüstgombos dolm ányukat m ár
( sak ünnepi alkalom ra veszik föl. Legczifrább viseletűk a Karancs körűi
sűrű falvakban lakó palóczoknak van. A nők bő ingvállban, rókatoros
m entében, színes csizm ában, gazdag díszítésű főkötőben járnak. Főfoglal

209

D UNÁNTÚLI MAGYAROK.

kozás a földmívelés, a dombos vidékeken a juhászat, itt-o tt szénégetés és
szénbányászán. A halászat m ost m ár csak a Vágban és D unában élénk.
Régen híresek voltak a kom árom i hajóácsok, a «superok» ; a gutaiak m a
is messzeismert hálókat készítenek; a hagym ás kam ocsaiakat a Vág m ellett
pedig m ár az 1715-iki orsz. összeírás híres zöldségterm előknek m ondja.
A palóczság szorgalmas, dolgos — a szegényebbje az Alföldre já r aratni —
vallásos, babonás, a nadrágos em berhez bizalm atlan, szapora, pátriarkális
életmódú nép.
b)

A Duna jobbpartja.

Az összes lakosság 70 % -a m agyar. Földjét tekintve, kicsiben Magyarország. Földmivelése, állattenyésztése egyaránt kitűnő. A honfoglalók
korán m egszállották, s az itt talált nagyszám ú szláv és avar elem et fölszív
ták. Azt állítják, ennek következté
ben alakúit ki a nyugati és du
nántúli nyelvjárás. Amazt a n y u 
gati határszélen főleg Vasban, Zalá
ban, emezt déli Somogy és Tolna
meg B aranya kivételével— a h o l az
alföldi ú. n. «ö»-ző dialektus o tt
honos — a D unántúl többi részén
beszélik. Igazi m agyar típus leg
tömegesebben a B alatontól d.-re és
dk.-re található, de foltokban m in
denütt. Az ősi szlávval vegyült vagy
m agyarrá lett típus különösen Veszprémmegyében figyelhető meg. Nép
rajzi tekintetben egész csomó érde
kes vidék alakúit itt ki, különösen
a nyugati nyelvjárás területén. Itt
van Vasmegye dny.-i felében az erdők
közt fekvő «Őrség». 18 ref. és kath.
község, Őri-Szent-Péter középpont
tal ; az Árpádok határőreinek hite
les ivadékai, jóm ódú, szép fajtájú,
magyar öreg em ber .
de sajnos, nem szapora, s ezért a
(S zt. Gát. V e stp rh n m e g y e .)
vendeknek tért engedő nép, ősi ízű
gazdálkodásmóddal, ősi ízű építkezéssel és tájnyelvvel. Az Őrség m ellett
fekszik délen a hét községből álló Hetés, vagy a napnyugati Göcsej,
régi besenyő telep, horvátokkal, vendekkel keverve; szintén régies maG yörgy A ladár : A fö ld és n ép ei. V.
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gyár nyelvvel, ősi szokásokkal, építkezéssel és viselettel. A fehérnépek
régen csaknem egészen fehérben jártak, s «pacsa» nevű, fehér kám zsa
szerű fejrevaló viseletűk, mely itt-ott még Göcsejben is divatos, különös
ism ertetőjük. Alkalm asint horvát eredetű. A Hetés a közism ert hepe
hupás szaggatott földű «Göcsej»-jel határos. Göcsej a Zala és Váliczka
folyócskák között m integy 15 mfd-nyi terülen, körülbelül 90 régi nevű,
apró, völgy fenekén fekvő, régi építkezésmódú községet ölel föl, Nova
középponttal. A régies «szeg és fa »» összetételű községnevek (Kustánszeg,
Gógánfa stb.) itt találhatók legbővebben. Szláv hatás itt is van. A göcseji
táj nyelv rendkívül sokban eltér a köznyelvtől és igen sok régi nyelvszerü
alakot őrzött meg szám unkra. A nép r. kath., vegyes típusú, a tánczot,
nó tát m ódfölött szereti, dolgos, inkább földmívelő, de szívesebben barom 
tenyésztő, elmés-furfangos, apró fatárgyak faragásában és czifrázásában
kiváló. Itt m aradt fenn legtípikusabban, legtöbb ősi pogányvonással fölruházkodva a «regölés» szokása is, mely ezenfölűl Vasban, Sopronban,
Veszprémben, Somogyban, Baranyában és Udvarhelyen él még. Surján
legények m askarában, lánczos bottal, korbácscsal, csengővel, köcsögdudá
val fölkészülve, karácsony táján varázsigéket rejtő m isztérium okat adva
elő járják be a házakat. Ez újabban különösen a betlehemezéssel vegyült,
de kiderült, hogy ez a szokás pogánykori m agyar eredetű, s a m ostani
regősök a keleti őshaza varázsló sám án papjainak m esterségét folytatják.
Ez a három vidék néprajzilag igen közel áll egym áshoz; tájbeszédük
kevéssé különbözik, s a nyugati nyelvjárás m agvát alkotja. Ellenben a
D ráva-m enti tiszta sík vidéken, a B aranyában fekvő «Ormányság» amazok
tól sokban eltér, s a nyelve is az «ö»*ző dialektushoz tartozik. Szigetvártól
Siklósig m integy 40 apró, többnyire szláv nevű, de m ár a honfoglalóktól
m egszállott, egyöntetű népű ref. községet ölel m agába az Ormányság.
Neve törökül annyit jelent, m int erdőség. A nők ruházata m ajdnem egé
szen fehér, csak kötényük és szalagjuk színes. Még gyászruhájuk is az.
Az orm ánysági nép igen szép fajtájú, különösen a nők ; jómódú, iparkodó,
de sajnos, nem szapora. Tolnamegyének is megvan a maga nevezetes
néprajzi szigete, mely szintén az «ö»-ző nyelvjárás területén fekszik.
Ez a «S árköz», Tolnán alúl a Duna m ellett. Tulajdonképen csak 4 ref.
község ú. m. Öcsény, Decs, Pilis és Alsó-N yék; de innen szárm azott ki a
D una túlsó felén lévő Szeremle, s bent nyugaton a baranyai határon Vár
alja. Alkalm asint ősi besenyő telep ez is. A nők viselete rendkívül tarka,
sok vonásában ráczos, s ma m ár m indinkább elízléstelenedő. Típusuk
egyöntetű, különösen a nők rendkívül szépek, de férjhez menve, az innen
szárm azó utálatos egy-gyerm ekrendszer következtében ham ar elrútúlnak,
összeesnek. Szeretnek piperészkedni, m int az orm ányságiak i s ; jóm ó
dúak, de számbelileg stagnálnak, s az ősi birtok lassan-lassan más elemek
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kezére kerül. Föntebb m ondottuk, hogy igaz m agyar típusokat nagy tö 
megben Somogyban és a Kapós m entén ta lá lu n k ; de elszórtan, különö
sen a számos nemes községekben, m indenütt. Érdekes, hogy a fehér gyász
viselet is fenm aradt Somogyban Csököly táján. Valamelyes népviseletet

PÁRTÁS LEÁNYOK.

(V á ra lja , Tolnám egye.)

ezenfölül még Baranyában, itt-ott Tolnában, Zalában és a Bábaközben
találhatni. A D unántúl többi része, melyre itt nem térhetünk ki, m eg
lehetősen egyöntetű és színtelen — ruházatában, építkezésében, szokásá
ban egyaránt.
A több száz év óta Szlavóniában (Rétfalu, H araszti, Szt. László,
Kórógy) lakó ref. m agyarság nyelvjárása nagyjában az alsóbaranyaiaké
val egyezik. Házközösségben élnek, s a férfiak és nők tisztafehérben járn ak .

li*
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c) A Duna-Tisza köze.
A m agyarság százalékszáma 77, csak Bács-Bodrogban m arad 50% -on
alúl. Az alföldi, Duna-Tisza közti és palócz nyelvjárás találkozik itt. Ez a
hazája az óriás határú gazdag falvaknak, a pusztáknak, tanyáknak, a
buczkáknak, szikes tavaknak, a kiterjedt állattenyésztésnek. Itt laknak a
k is-és nagy-kúnok, a jászok és részben a palóczok. A török hódítás korát
nem sok község élte túl. Eltakarodásuk után rácz és ném et telepesek
jöttek a Duna-Tisza közére, de ezek — Bácska kivételével, a hol tömege
sebben laknak — jórészt egészen m agyarrá lettek, vagy az elmagyarosodáa
útján vannak. A bácskai m agyarság Szabadkától dk.-re homogén töm eget
alkot. Jóm ódú, de gazdagsága tudatában büszke nép. Szeged mai lakos
sága a törzsökös magyarságból, s azonfölűl egyebek m ellett nagyszámú
rácz és ném et elemből alakúit ki, m iért is viseletben, szokásban, tem pe
ram entum ban sem egyöntetű. Sokkal tisztáb b a «parasztváros» Hódmező
vásárhely (de azért itt fúrták az első ártézi kutat az Alföldön) és a kül
földön is keroskedő Szentes népe, melyből a halász és a messze földön
ism ert földmunkás elem vált ki. Pestmegyébe átcsapva Kalocsa környéke —
Ugod, Foktő, Fájsz — jórészt dalm ata népségből alakúit, a m ire szép típu
suk, czifra viseletűk, s a fiatalságnak betyárkodó hajlam a is rávall. A vár
megye töröktől megkim élten m aradt középső táján a régi népviselet m ajd
nem egészen elpusztúlt, csak a déli és az északi részben él még. Míg
példáúl a kecskeméti tanyákon egyszerű gubát és csak néhány színes
csíkkal díszített szűrt viselnek, addig a jászok (Félegyháza, Dorozsma,
Majsa) és kiskúnok (Halas, Fiilöp- és Szabadszállás, Kúnszentmiklós és
Laczháza) még tarka szűrben, czifra ködmönben és subában járnak. A kis
kúnok kezdettől fogva itt laknak, a jászok újabb települők. Törzshazájuk
a Zagyva melléke J.-N.-Szolnok megyében. Gazdag, szapora, rajokat bo
csátó, élelmes, szorgalmas, szálas növésű, ritka szép fajtájú és festői
viseletben járó róm. kath. nép. Eredetük bizonytalan. Némelyek kúnoknak
mondják őket, mások a jazigok utódainak tartják. Annyi bizonyos, hogy
típusuk más, m int a kúnoké. A nagykúnok a vármegye k.-i és d.-i felének
fekete agyagú, itt-ott szikes földjén (Madaras, Karczag, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr, K únszentm árton) laknak és Kúnszentm árton kivételével,
m iként a kiskúnok is, reformátusok. A m indkettőjük közé települt újabb
elemek római katholikusok. Innen van, hogy egy-egy kún községnek (de
alföldinek is) ref. és kath. lakossága még népviseletben és nyelvjárásban
is különbözik egymástól. Kevésbbé vagyonosak, élelmesek és szaporák,
m int a jászok, de gazdag hímzésű subák és ködmönök viselésében vetekesznek velük. A kúnok nagyobb számmal a tatárjárás után jöttek be ha
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zánkba és századokon át némi különálló politikai szervezetben éltek.
A kiskúnok az alföldi ö-ző, a nagykúnok a Duna-Tisza közti e-ző, a
jászok a palóczos é-ző dialektust beszélik. Ez a palócz beszédmód a
Duna és Tisza között délen a Csepel-sziget közepétől Szolnokig húzott
vonalig terjed. Szóban forgó területünkből Pestm egye keleti fele és az
egész Hevesmegye ide tartozik. Az itteni palóczok jellem éről és foglal
kozásmódjáról nagyjában ugyanazt m ondhatjuk, a m it a nógrádiakról. Vise
letűk azokéhoz hasonlít, legföljebb a mód hoz bele férfin ál* nőnél egyaránt
némely különbségeket. Ez utóbbinál még inkább rövidebbé válnak és m eg
sokasodnak a tipikus, tarka palócz-rokolyák.

(1) A Tisza jobbpartja.
A magyarok száma kis híján megüti az 5 0 % -ot. Nem rúg ennyire
Bereg, Ung, Szepes és Sáros megyékben. A ny.-i rész a palócz, a k.-i
az ú. n. ék.-i nyelvjárási területhez tartozik. Tót befolyás kevésbbé érez
hető, m int a dunabalparti m agyarságnál. Gömörbon és Borsodban ism ét
palóczok laknak. Ezeket kúnoknak tartják, a m it anthropologiailag ezideig igazolni nem sikerűit. Az egyes nemzetségek, vagy régiesen «had»-ak,
ezelőtt nem sokkal is közös háztartásban és gazdálkodásban éltek, néha
40-en is egy födél alatt. Egy faluban néha csak 3—4 had lakik, kik m a
guk között házasodnak, s jóban-rosszban összetartanak. A férfinépnek
kedves foglalkozása a földmívelés, állattenyésztés, az asszonyoknak a
kenderterm elés, mely jövedelmük főforrását adja, a kenderből kerülvén
ki nemcsak a szükséges változó és ágynemű stb., hanem a kigerebenelés
után az eladásból szép summa pénz is. Czifrálkodásra m indkét nem nek
nagy a hajlandósága. A Gömör déli, Borsod ny.-i és Heves é.-i részén
lakókat «barkók»-nak mondják. Nyelvük tisztább az igazi palóczos beszéd
nél ; a színük se nem szőke, se nem barna. Túlságosan babonásak, furfango
sak, ingerlékenyek, de józanok és dolgosak. Borsodmegye Mezőkövesd, Tárd
és Szt. István községeinek palóczait «matyó»-knak hívják. (Mátyás király
fekfete serege utódainak tartják magukat.) Czifra öltözetük és barna arczbőrük (a nők igen csinosak) különbözteti meg külsőleg a többi szomszé
doktól. Abauj-Torna, Zemplén, Ung és Bereg m agyarsága ősi települő, s
néprajzi tekintetben még sok régi vonást őrzött meg, különösen az abauji
Csereháton. A népviselet m indenütt rendkívül változatos, legkivált a csere
hátiaknál, kik típus és véralkat tekintetében is igazi tősgyökeres m a
gyarok.
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e) A Tisza balpartja.
A m agyarság százaléka 61. M áramarosban, Szilágyban és Ugocsában
nem éri el az 50% -ot. Az Alföld e keleti felének magyarsága a ruténséggel és
oláhsággal érintkezik, mely utóbbi különösen Szilágyban és Szatm árban
terjeszkedik. Nyelvjárásra nézve egyöntetű, a m ennyiben Békés kivételével
a / «e»-ző területhez tartozik, de a nép típusban és viseletben eltérő egymás
tól. Idegen elem sok helyen olvadt be a m agyarságba (Szabolcs, M áram a
ros, Szatm ár, Békés), s ezeknek nyomai a külsőn is meglátszanak. Leg
jobban képviselik a m agyar típust a hajdúk, a tiszahátiak s a békés-biha
riak. A hajdúk Hajdúm egyében 6 várost (Böszörmény, Nánás, Dorogh,
Szoboszló, Hadház, Yámospércs), B iharban 20 községet (N.-Szalonta stb.)
foglalnak le. Gazdag, földmívelő, jól táplálkozó, rátartós, czifraszűrű,
darútollas kalapú, főkép reform átus vallású nép. A lakosság foglalkozása
csaknem kizárólag földmívelés és barom tenyésztés, a Tiszaháton gyümölcs-,
az É rm elléken bor-, a széleken szilvatermelés, itt-o tt csekély háziipar is.
M áram arosban m indenki farag, a Nyírség, Szatm ár, Ugocsa vesszőt, Békés
gyékényt fon, B ihar szalm át, agyagot dolgoz föl, Szatm ár gubát, szűrt ké
szít. A kenderterm elés és házivászon-szövés m indenütt általános, de a
m ás vidéken ezzel kapcsolatos hím zés-varrás errefelé nem otthonos.
A nép különben dolgos, takarékos, de sokhelyt nagyon elm aradt. A szű
röknek, subáknak, gubáknak itt van a hazája. Érdekes megfigyelni ezek
nek elváltozását a módos Alföldtől a szegényebb hegyvidék felé. Míg
az Alföld közepén a színes posztóval és fonállal kivarrott czifra fehér
szűrők és pom pás subák divatoznak, addig az Alföld szélei felé m ind
inkább egyszerűbb lesz a viselet. Már Szabolcsban föltűnik a kevéssé
hetyke fekete szűr, a fekete guba, s az egyszerűbb suba, s ezek lassankint
átvezetnek M áram aros, Szilágy és Szatm ár ruténjeinek és oláhjainak
még egyszerűbb viseletéhez. M áram arosban a bunda m ár egészen lem a
rad, s helyette a hosszúfürtű fehér guba uralkodik. A női viselet jórészt
bolti portékákból telik ki, csak a ködmön és kis bunda magyaros, mely kü
lönösen Békésben és B ihar ny.-i részén otthonos. Érdekesebb néprajzi sa
játságok kialakulására a talaj és foglalkozásmód egyöntetűsége folytán
ez a vidék nem alkalm as. A sárréti és ecsedi pákászokról s a hajdúsági
pásztorokról m ár szólottunk; még csak a felső-tiszai halászatot és a bihari
kanászságot em lítjük, m int olyan foglalkozásokat, a melyekben ham isítat
lan ősi népies elemek vannak.
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f) A Tisza-Maros szöge.
A magyarság százalék-száma itt a legkisebb, kerekszám ban 20. Az
50°o-ot csakC sanádban haladja meg. Nyelvjárása «ö»-ző. M indenütt idegen
elemmel lévén körülvéve a m agyar, term észetes, hogy úgy típusban, m int
egyéb leíró néprajzi jegyeiben is sok idegenséget találunk. Legszebbnek
mondják a borosjenői és makói népet. A szegedi fehérnép specziális
papucsviselete itt is divatos. Színesebb, de oláh befolyást m utató népvise
let Aradmegyében van. Különben Arad és Csanád megye m agyarsága nép
rajzi tekintetben a békési, nagyváradi és dél-biharival egyezik; a bánsági
magyar községek újabbkori települések.

g) A Királyhágón túl.
A magyarság °o-os arányszám a 33; többségben csak a székely vár
megyékben van. H azánknak ez a keleti fele m eglehetős magas fenföld,
mely az Alfölddel a széles Szamos- és a keskeny M aros-völgyülettel van
összeköttetésben. Ezek szolgáltak annak idején országutakúl a m agyarság
szétáram lásánál. Az ethnikus összeköttetés azonban a M aros völgyén át
teljesen megszakadt, ellenben a Szamosén foltokban m ost is fennáll és á t
vezet az ország keleti sarkában letelepült székelyekhez. Tagadhatlan ugyan,
hogy ez a fenföld a nyugati részektől eltérő földjével és éghajlatával együtt,
am attól különböző befolyást gyakorolt az itteni m agyarság életm ódjára
és abban bizonyos «erdélyiességeket» fejlesztett ki, s ám bár kim utat
ható, hogy a királyhágóntúli egész magyarság, típusban, tem peram entum 
ban, viseletben, építkezésben, nyelvben erősen különbözik az Alföldétől,
mégis közös és jellegzetes néprajzi vonásai m ellett sem egységes. Nagy
jából véve két népfajtát különböztethetünk itt meg, ú. m .: a székelyt
és a magyart. Amaz egészen m agában álló néprajzi csoport, emez, bár
sok a székely bélyeg rajta, a szomszédos Szilágyság és Szatm ár népével
m utat számos közös vonást. A nyugati részt elfoglaló ezen m agyarság
nyelvjárásban is elválik a székelytől s a felső-tiszaival van közelebbi ro
konságban. Tudjuk, hogy a székelység századokon át sajátos politikai
különállást élvezett, s m agát egyrészt ennek alapján, m ásrészt a téves
alapon jegyezgető krónikások adatai után, A ttila húnjaitól szárm aztatta
Újabban azonban kivilágosodott, hogy ez a hiedelem alap nélkül való, hogy
a székely név foglalkozást, határőrzőt jelent, s hogy székelyeink a hét
magyar törzshöz nyolczadikúl csatlakozó kabarok utódai, kiket a m a
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gyarok jóval a honfoglalás után és pedig két ízben telepítettek ki a
keleti szélekre, a határok védelmére. Erre m utat az is, hogy egyik águk
(Csik, Három szék, Maros-Torda) az «é»-ző, a másik (Udvarhely) az «ö»-ző
nyelvjárást beszéli. A székely nyelvben igen sok becses régi nyelvsaját
ságunk m arad t fenn. A legszebb, régies nyelvű népballadák is tőlük kerül
tek elő. A bevezetésben m ár em lítettük, hogy a székelyek külsőre nézve
legjobban eltérnek az átlagos m agyar típustól — sem embere, sem aszszonya nem olyan szép — de különböznek karakter dolgában is. A székely

CSÍK I SZ ÉK E LY F É R F IV IS E L E T .

agyafúrtság szállóigévé vált. Zárkozottabbak, m int a magyarok, székely
voltukra rátartók, nyakasok, itt-ott hetvenkedők, de rendkívül élelmesek,
vállalkozók és vitézek. Míg a m agyarban alig-alig csillan valamelyes ke
reskedő hajlam , a székely m indig és m indennel kész kereskedni. A sző
nyeget, hím zést áruló szegény harisnyás székely m anapság m ár époly
ism ert alak kezd lenni az országban, m int a gyolcsos tót. Még üveges is
akad köztük R om ániában. Ide különösen nagy számm al húzódnak ki
kézműveseknek és kocsisoknak. Egyáltalán könnyen mozgó, vándor te r
m észetű nép, mely szívesen megválik bérezés hazájától, ha m áshol jobb
m egélhetés kínálkozik. Lételük alapja a földmívelés és barom tenyésztés.
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Egyikben sem valami kiváló és túlságos serény, s hozzá még szegénysége
m iatt el is van maradva. Azonban a háziipar m indenféle nem ét nagy
m értékben és ritka ügyességgel folytatja. Maga építi házát, maga készíti
mindenféle házi és gazdasági szerszám át. Fehérnépe — mely a m agyartól
eltérően a mezei m unkákban is erős részt vesz — a kenderrel sze
ret bánni. A férfinak a fa az, a mi az
asszonynak a kender. Eoppant ügyesen
bánnak a fával, s a m int az asszonyok
a vásznat, ők a fát «hím ezik» ki czifra,
sajátos, m agyaros fölfogású ornam entumokkal. Nincs az a fából csinált bútoruk
vagy szerszámuk, a m it tele ne hím ez
nének. Legpompásabb faragványaik a ré 
gebben inkább divatban volt galambbúgos nagy kapuk és utczaajtók. Maga
a székely faház és fatorony kiváló épí
tészeti alkotás. Viseletűk és táplálko
zásuk szegényesebb, m int a magyaroké,
ellenben népköltészetük, nótájuk, tánczuk
és népéletük gazdagabb. Vallásra nézvu
róm. katholikusok, reform átusok cs u n i
táriusok. Közűlök kerültek ki a zsidózó
szombatosok is (Bözödújfalu).
A székelyekhez tartoznak a Brassó
m ellett 10 községben oláhokkal vegyesen
lakó ú. n. hétfalusi csángók is. H íres fuva
ros és m esterem ber, de szegény és erköl
csileg nem a legjobb hírben álló nép.
Úgyszintén székely telepítvény a Tordaaranyosmegyei Aranyosszék 22 községgel.
MAGYAR PÁRTÁS LEÁN Y.
I tt van a festői fekvésű Toroczkó bánya
(Toroczkó.)
város is, melynek m agyarrá lett lakosai
alkalm asint a X III. század elején jöttek be Stájerból. Arczvonásaikon
idegen szárm azásuk tisztán meglátszik.
Az egyes apróbb, néprajzi tekintetben kiválóbb szigetek közül
említésre méltó Kalotaszeg. Ez alatt Kolozsmegye ny.-i felében a SebesKörös, Kalota, Kapus és Almás patakok völgyében levő m integy 35—40
ref. községet értjük, melynek ritka szép népe típusra és viseletre egy
forma. Kalotaszeg remek varrottasairól lett híressé.
Néprajzi tekintetben nevezetesebb szigetek még. Alsófehér vármegye,
Kolozsvár környéke és a Kis-Küküllő mente. Egyáltalában az egész erdélyi
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rész a néprajz klasszikus földje. Főtöm egét oláhok lakván, természetes,
hogy sok oláh hatást találunk a magyarság néprajzában, az őslakos szlávoké és az újabb, de szintén régi
németeké m ellett. Viszont azon
ban a magyarság is erős befolyás
sal volt m indkettőre.
B) NÉMETEK.

A hazánkban m egtelepedett
ném etek többféle törzsből valók.
Az ú. n. középném et nyelvjárás
területéről jöttek az erdélyi szá
szok (közelebbről a Rajna és
Mózel folyók vidékéről), továbbá
a nyugati és szepesi bányaváro
siak, a szepesi szászok, azabauji,
gömöri, honti, zólyomi, barsi és
nyitrai n ém etek ; a felnémet
nyelvjárás területéről valók a
hienczek, a mosoni heidebauerek,
a dunántúli, bánáti és bácskai
svábok. Az északi felföld ném et
jeit királyaink főkép a bányamívelés és kézműipar, az erdélyi szá
szokat a határvédelem kedvéért, a
többieket pedig a török dúlás után
pusztán m aradt területek benépesítése okából telepítették be. Az előbbi
telepesek lettek a városi élet m egalapítói. Németországnak m ás-más vidé
kéről jővén be, a m agyarországi ném etség néprajzi tekintetben fölöttébb
eltér egymástól.
Főbb csoportjaik a következők :
a) Heidebauerek.
A Fertő-m ellék régebben term éketlen fényáréi után nevezik így a
m osoni ném eteket, kik ebben az egyetlen megyében többségben vannak.
Vagyonos földmívelő, de különösen kereskedő és fuvaros, jó módjában
elbizakodott nép, mely szivesen simúl a magyarsághoz érzésben, nyelvben
és viseletben. A magyarok nyúlásoknak hívják őket.
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b) Hienczek.
Hienczeknek vagy heánczoknak Sopron és Yasmegye sajátságos tájszólást beszélő ném et népét nevezik. Foglalkozásuk az állattenyésztés és
földmívelés. Földjük kevés, szétaprózott s nem is valam i term ékeny, ezért
kézmívességgel — bodnárság, kőművesség — is kénytelenek foglalkozni.
A dunántúli «tikászok», a kik Bécs szám ára ketreczes kocsikban szedik
a baromfit és tojást, nagyrészt közíilök kerülnek ki. Á ltalában jóravaló,
munkabíró, csendes term észetű, a m agyarral rokonszenvező nép.

c) Dunántúli svábok.
Földmívelők és jeles szőlősgazdák. A D unántúlon a szőlőbirtok jó
nagy része az ő kezükön van. A bonyhádi fajta tehenek és tolnai lo
vak országhírűek. Szorgalm asak — asszonya, embere egyaránt — , takarérékosak, szaporák, terjeszkedők és vagyonszerzők. R uházkodásban egysze
rű ek ; sok helyen átvették a m agyar viseletet. Tarkában csak Tolna és
B aranya némely részének fehérnépe jár. A férfiakat «kék» v. «fekete»
sváboknak hívják (még a gatyájuk is kék) a ruhájuk színe után. Községeik
rendezettek, házaik csinosak és tisz tá k ; nagyon törvénytisztelők, s őszintén
ragaszkodnak a m agyar hazához. Nemzetiségi súrlódás a D unántúl is
m eretlen. Rendkívül elterjedt szokás náluk, hogy gyermekeiket m agyar
szóra küldik cserébe. A m agyar intelligenczia — különösen a kath. p ap 
ság — jó nagy kontingense közűlök kerül ki. A budavidéki svábok erköl
csileg alacsonyabban állanak, m int a tolnaiak vagy baranyaiak, s általá
ban sokkal konzervatívebbek és a m agyarság irán t tartózkodóbbak. A d u n án 
túli magyarok sok népszokást tanúltak el tőlük.

d) Délmagyarországi svábok.
Ide a bácskaikat és az ú. n. bánátiakat foglaljuk. Termékeny, gazdag
földön laknak, földmívelők, lótenyésztők. Takarékosak, önzőn, p rak tik u 
sak, számítók, földéhesek, szaporák, jó csomó parasztgőggel, nem ven
dégszeretők, nem szim patikusak. Szorgalm uk közmondásos. A m aguk
földje mellé rendesen még bérelnek is, s a tulajdonos alól lassankint kiliczitálják a földet. Viseletűk jórészt magyaros, az asszonyoké azonban
kevésbbé. A harisnya és a papucs, meg a faczipő (klumpa) hazája a Bácska,
de Tolnában és B aranyában is nagy darab földön honos. F iaikat szíve
sen járatják m agyar iskolába. Buzgó katholikusok, a búcsújáró helyeket
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nagy számm al látogatják. Nópmulatságuk koronája a templomi búcsú a
«Kirch\veihfest», melyet a fiatalság nagy zenés tánczm ulatsággal ünnepel.
Úgy náluk, m int a dunántúliaknál is m inden falunak megvan a maga
rezes vagy tröttyös bandája, mely a környező m agyar falvakban is
erősen kezd meghonosodni s a
népmulatságokból kiszorítja a czigánymuzsikát.
e) Magyar érczhegységi németek.
Ezeket a bányamívelés ked
véért telepítették be királyaink
és fölruházták értékes előjogok
kal. Legrégibb statutum a (1244ből) Selmccznek van. Zárt, városi,
jóm ódú
polgárságot alkottak.
Újabban a bányászattal együtt
jóm ódjuk is hanyatlott, s a tótok
nagy hódítást tettek közöttük.
Korpona, Körmöcz, Breznó, Libetbánya stb. városok tartoznak ide.
f) Krikehájok.
A Nyitra, Bars és Túrócz m e
gyék összeszögellő részén egytag----------------------------------------------------- bán, vagy szétszórtan élő, valami sv á b k e r v á jo s v e z e t ő pá r .
kor nagyobb tömegű, de ma m ár
(Német-Jécsa, Torontóim.)
összezsugorodott ném eteket neve
zik így. A m in t nevük is m atatja,
hegyi irtványokon települtek, a m ire szétszórt fekvésű falvaik is utalnak.
Nagyobb községeik N yitrában : Handlova, Gájdel, Német-Próna. Term éket
len földön sanyarú viszonyok közt tengődnek, s a silány földmivelés m ellett
erdőm unkával és házalókereskedéssel foglalkoznak. Legelmaradottabbak a
bar&megyei (Pálosnagymező) és túróczi szórványok, melyeknek lakói ősi
életm ódot élnek. Erkölcsös, csendes, jóravaló nép, erősen tót hatással.
g) Habánok.
Nyitra- és Pozsonymegye néhány községében (Szobotiszt, Nagy-Lénárd)
laknak. Utódai a Németországból M orvaországon át a XVII. században
bevándorolt anabaptistáknak vagy újrakeresztelkedőknek. Valamikor ön

A NÉMETSÉG KÜLÖNBÖZŐ NÉPRAJZI CSOPORTJAI.

221

álló községeket alkottak s különös építésű házaikban család- és vagyon
közösségben éltek. Szorgalmas kézm ívesek/ s fém árúikat (csákány, balta,
evőeszköz stb.) ma is távol vidékekre viszik. Ok és a XVII. század elején
Erdélybe telepített rokonaik készítették az országban m indenfelé elterjedt,
rendesen fehér alapm ázon sárga, kék, zöld, ibolyaszinű virágokkal d í
sz ített parasztkancsókat,
czéhkorsókat stb., az ú. n.
«habán m ajolikát», a m e
lyek m a a múzeumok ékes
ségei. Sajátságos szervezetű kis társadalm uk m ár
föloszlott; elszegényedtek
és nagyrészt eltótosodtak.
h) Szepesi szászok.
A Kárpátok lejtőin
laknak. Földjük jórésze
erdő, azért jeles erdőm un
kások, de más iparban is
kitűnnek, m int a vászon,
gyapjú, bőr és fém földol
gozásában. Sehol annyi
virágzó és magas k u ltú 
rájú város, m int ott. S aj
nos, ezek is hanyatlóban
vannak, a m it annál inkább
kell fájlalnunk, m ert a szepesiek mindig jó magyarok
voltak.
A szepesi (> bánya
városban lakó ném eteket
«gründner»-eknek nevezik.
SZÁSZ JE G Y E SPÁ R N.* SZ E R E N V ID EK K R O L.
Ezekhez tartoznak a m a
gyaros viseletű meczenzéfiek Abaújban és az úgy nevevett «buléner»-ek Dobsinán, Gömörben.
Nagyobb számú ném et telepek vannak még a felvidéken, S áros
ban a tótok és Beregben Munkács körűi a rutének között. Ez utóbbiak te r
jeszkednek. A szétszórtan fekvő apró ném et telepek lassankint fölszívód
nak környezetükbe.
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i) Erdélyi szászok.
Összetartó, szigorúan zárkózott, más néppel nem elegyedő elem.
A m agyar állam eszméhez a legnehezebben sim úl m inden ném et fajta
között. Szorgalm as földmívelő, ügyes iparos és kereskedő, a kitől a m a
gyar sokat tan u lt. A községek társadalm i életét az ifjak, leányok és
szomszédok szövetsége vagy társulása vezeti és szabályozza. Amazokba
szigorú felügyelet alatt a nőtlen fiatalság tartozik házasulandó koráig,
emezeket (5— 6 egy-egy községben) a szomszédos családok alkotják köl
csönös tám ogatás czéljából. Ezek az «atya» és «tanács» vezérlete alatt
álló szövetkezetek biráskodási joggal is föl vannak ruházva. Télen át köz
hasznú fölolvasásokat tartanak s a közügyeket megbeszélik. Mondottuk,
hogy népviseletet mindenfelé találunk a szászok között. Vagyonosak, de
nem szaporák, s az oláhság m indjobban befurakodik közéjük. Miként az
északi szászok, ezek is ágostai evangélikusok, s egymástól nagyon eltérő
nyelvjárásaik is régies ízűek.
C) TÓTOK.
Tótságunk a honfoglaló m agyarok által szétrobbantott nagy morvaszláv birodalom lakóinak m aradványa. Hogy miféle népelemek alkották
ezt a birodalm at, pontosabban nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy mai
tótságunk nem egyfajtájú. A történelem tanúsága szerint cseh (Pozsony,
Nyitra, Gömör), lengyel (Árva, Szepes, Sáros), rutén (keleti totsag) és
délszláv (Nyitra, Gyetva) elemekkel gyarapodott, melyekhez hozzá kell
soroznunk még az eltótosodott ném eteket (ék.-i felföld) és magyarokat
(Dunáninnen). R okonságban a cseh-m orva törzszsel van, s a csehek poli
tikai tekintetből hajlandók is elism erni, hogy velük egy nép, sőt ezt tudo
m ányos könyvekben is hirdetik, azzal próbálván ezt a világgal elhitetni,
hogy a legújabb ideig a cseh nyelv volt a tótok irodalm i nyelve (az ág.
ev. egyházé m ost is az), hogy külön tót nyelv nincs, s hogy az csak egy
dialektusa a cseh nyelvnek. Az azonban bebizonyúlt, hogy a tót nyelv
különálló nyelv, ám bár az még nincs eldöntve, hogy milyen helyet foglal
el a szláv nyelvben. A lkalm asint középhelyen áll az északiak és déliek
közt. H árom dialektust különböztetnek meg benne, ú. m. a nyugatit, kö
zépsőt és keletit. A ny.-i cseh, a k.-i rutén elemekkel van telítve. Leg
tisztább a középső, m elyet Zólyom -Liptóban b eszéln ek ; ezt tették meg
irodalm i nyelvnek.
A tót nép általában csöndes, m elankolikus kedélyű ; szegénységének
tudatában kevéssé önérzetes, gyakran meghunyászkodó,* sőt g y á v a ; föl-
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lebb v aló jairán t alázatos, szolgálatkész; egyébként szorgalmas, életrevaló,
s a gépies m unkának semmiféle nem étől nem húzódik.
K itartásában és előrem enetelében a pálinka ivása gátolja. Százados
nyom orúlt életmódja lelki dispozicziója m ellett vallásossá, sőt vakbuzgóvá
és babonássá tette. Szülőföldjéhez mély szeretettel ragaszkodik; a tenge
rentúli kivándorlók is szívesen visszatérnek szegényes falujokba. Fölfogása
kissé nehéz, de a tót ezt a tanulásban szorgalommal pótolja, s a m agyar
hazának sok jeles lia tót származású. Táplálkozása s ilá n y ; a szegénység
nél burgonya és káposzta a m indennapi eledel, melyhez pohánka, bab,
télen aszalt gyümölcs járúi. Hús ritkán kerül az asztalra, inkább tészta-féle
és túró. A kenyeret árpából sütik. A földjük gabonaterm esztésre alkalm at
lan, inkább erdőm unkára és legeltetésre való. Legnagyobb kedvvel a juhászatot űzik. A tót juhászok kora tavasztól késő őszig legeltetnek a hegyi
legelőkön, s a tejgazdaságokból kikerülő brindza, liptói túró és a különféle
füstölt sajtok (ostyepka) közismertek. Ezek a «szállás»-ban és «cserény»-ben
tanyázó pásztorok, épúgy m int m agyar társaik, kiváló kézművesek is egy
szersm ind ; ólommal, rézzel, csonttal, szarúval kirakott bicskáik, ostor
nyeleik, sárgarézdróttal kivert fokosaik (valaska), pipáik, sárgarézből
vésett csattjaik, gombjaik, faragott edényeik, kanalaik stb. művészi ízlés
és technika dolgában semmivel sem állanak a m agyar pásztorem berek
remeklései mögött. Az erdőmunka és a tutajozás jó csomó embernek ad
kenyeret. A tutajozás főkép a Vágón és Garam on j á r j a ; leghíresebb tutajosok a trencséniek és liptóiak. Főállom ásuk Komárom és Esztergom.
A sebes folyóvizeken azonban kemény m unkát ad a talpak vezetése,
m ert könnyen neki mehetnek szikláknak, vizimalmoknak, s a rajta járók
elpusztúlnak. A drótos, üveges, kosaras, gyolcsos tót az egész országban,
sőt Európában és Közép-Ázsiában is ismeretes. Egész falvak lakói egy-egy
ilyen háziiparral foglalkoznak. A túróczi olaj- és gyógyfűárúsok (olajkár)
régebben, a mikor még nem volt eltiltva , Oroszországot, Perzsiát, s a török
birodalm at is bekalandozták illatos és gyógyítóolajokkal. Drótosok és
üvegesek még Amerikában is járnak és külföldön m agyaroknak adják ki
magukat. A tótság egy része aratni já r az Alföldre, vagy olcsó napszám os
nak áll be a fővárosba. Újabban nagyon sokan kivándorolnak közűlök
Amerikába.
A háziipar sokféle neme fejlődött ki közöttük. A m ár em lítetteken s
a ruházati iparon kívül, faedények és m indenféle fából faragható vagy
háncsból, vesszőből csinálható szerszámok gyártását is űzik. A nők
munkaköre a kender és len kikészítését öleli föl. A tót vászon, hím 
zés és csipke kelendő portéka. H azánk egyetlen nemzetisége sem használ
föl ruházatánál annyi női kézim unkát, m int a tótok, kik ebben a tekintetben
a cseheken, de még a morvákon is túltesznek. Népköltészetük elég gazdag,
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dalaik m élabúsak, népéletük rendkívül változatos. Majd m inden völgyben
m ás a viselet, m ás a típus, m ás a tájnyelv, más az életmód és mások a szo
kások. A Kis-Alföld perem én (Pozsony, Nyitra) a term ékeny síkságon lakó
tótok term észetesen egészen elütő viszonyok közt élnek, m int a zordon
hegyvidékiek, más a típusuk, viseletűk és házuk is, s nagyban eltanulták
a környező m agyarság tem póit. A vágvidékieket «hornyák»-oknak neve
zik. Ezek tisztátalanok, iszákosak, műveletlenek és nagyon szegények.
Koldulásból, drótozásból és tutajozásból élnek. A liptóiak, túrócziak,

TÓTOK MARGONYÁN.
(S á ro s in e rjy c .)

zólyomiak, hatalm as term etűek, főképen juhászkodók. A hont- és nógrádmegyeieket «krekács» -oknak, a liptóiakat és a gömöri garam völgyieket
«hronyecz»-eknek, a zem plénieket «szoták»-oknak, az ungiakat «czoták»-oknak hívják. Ez utóbbiak gyöngébb testalkatúak, m int nyugati test
véreik ; tulajdonképen eltótosodott rutének. Az esztergomi, pesti és komárommegyei tótok lassankint beleolvadnak környezetükbe. A békési
gazdag és büszke tótok is m inden tekintetben sim úlnak m agyar szomszé
daikhoz. A bácsmegyei telepek (Petrovácz) népe rendkívül szorgalmas.
Ügyes m esterem berek, a nők pedig hím zők és szövők. A nők viselete igen
tarka, különösen ködmönük. A férfiak m agyar ruhában járnak, de a ha-
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risnyás ném et viseletet is átvették. A tótok Vt-ed része ágostai evangélikus,
a többi pedig róm. katholikus.

D) LENGYELEK.

Lengyelek Árva 17 és Szepes egynéhány községében laknak. Az árvaiakat Nagy Lajos telepítette be a megye é. ny.-i (Zakopane) term éketlen szé
lére ; nyelvük lengyel, de erősen tótosodnak. Középterm etű, szőke arczbőrű, jószívű, babonás, vallásos nép. Főképen állattenyésztők. Táplálékuk
burgonya, káposzta, zabliszt. Szegényes házaik az irtásokon szét vannak
szórva. A szepesmegyei lengyelek szintén középtermetűek, a nőik szépek.
Jellem üket és képességeiket általában dicsérik. Eokonok a galícziai gorálokkal.

E) RUTÉNEK.

Az északkeleti felföldön lakó ruténjeink a galícziai és oroszországi ru 
ténekhez tartoznak. Onnan vándoroltak be nagyobb töm egben a XIV.
században. Az előttük bejöttek hazánk különböző részein elmagyarosodtak. Jóravaló, szelíd erkölcsű, becsületes, csöndes, alázatos term észetű,
szegény, vallásos és erősen babonás nép. Az iparkodás, a töprengő tervezgetés, s a kitartó m unka nem k en y erü k ; nyom orult sorsukat egykedvű
megadással tűrik. Lelketlen uzsorások annyira kihasználják e jám bor nép
egyűgyűségét, hogy csekélyke vagyonából is kifosztják. Legszegényebbek
a beregiek, ungiak és m áram arosiak, kik apró ökrökkel s jórészt faekékkel
szánalom ram éltó földmívelést folytatnak. A tót élelmesség, az oláh
szívósság és szaporaság hiányzik belőlük, de a pálinkát épúgy szeretik,
m int amazok. Minden érintkezési körükbe ju to tt néppel szemben té rt
veszítenek. Legtöbbet hódítottak el belőlük a tótok, kevesebbet a m agya
rok, oláhok és németek. A m agyar hazához, a m agyar nem zethez őszintén
ragaszkodnak, — a miben derék papságuknak nagy érdeme van — s ez
a körülmény az utóbbi években gazdaságilag segítségükre is jött. Az erdős
hátságokra szorúlva főkép állattenyésztésre, erdőm unkára és csak m ásodsor
ban földmívelésre vannak utalva. Birkákat, apró ökröket és lovakat ta rta n a k ;
árpát, zabot, kukoriczát, burgonyát, babot, pohánkát, káposztát, répát te r
mesztenek, a melyek m indennapi élelm üket szolgáltatják. Kukoricza- és
zabkenyér, kukoriczalepény és puliszka, olajjal leöntött káposzta, uborka,
hagyma, répa, bab, savó, túró az eledelük. Görög kath. egyházuk számos
böjtnapja még inkább hozzászoktatja szegényeket a szűkös táplálkozás
hoz. Házalókereskedés vagy ipar (drótosok, üvegesek kerülnek ki közűlök'i
olyan mértékben, m int a tótoknál, korán sincs kifejlődve náluk, bár a
G yörgy A la d á r: A föld és népei. V.
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fával való m unkában igen ügyesek és bizonyos népies m űvésztehetséget —
fatemplomok, fafaragások, fémberakások stb. — nem lehet m egta
gadni tőlük. Ebben a tekintetben galícziai rokonaik m ögött m aradnak.
Az asszonyok épúgy részt vesznek minden
m unkában, m int a férfiak, de azért az ő
m unkakörük első sorban a len- és kenderter
melés, s a vászonneműekkel való egyéb dolog.
Népköltészetük szegényesebb m int a tótoké,
de mondáik, babonáik, közmondásaik szá
m osak ; dalaik vontatottak és búsongók.
A rutén nevet nem ismerik. Magukat
rusznyákoknak (orosz) mondják. Ez tulajdon
képen a népies nevük nálunk, de még inkább
Galícziában és Bukovinában m inden rutén
nek, a ki nem a magas felföldön lakik.
Viselet, életmód és szokások tekinteté
ben több csoportot különböztethetni meg
közöttük. A Tisza forrásvidékén lakók a
galícziai cseremoszvölgyi huczulokhoz húz
nak, de nem tiszta huczulok. Ezek az egye
düli barna rutének, kiváltképen pásztorok
és lótenyésztők, gondtalan kedélyűek; asszo
RU TÉN F É R F I .
nyaik állítólag igen szépek. M áramaros északnyugati felében, továbbá Beregben, Ungban
laknak a «bojká»-k, M áramaros déli részén a «blyáchá»-k. Mindnyája
egyform án szegény. A Zem plénben és Sárosban lakókat «lemák»-oknak
nevezik. Ezek a legmódosabbak közöttük, s ezek rendszeresebb gazdálkodást
folytatnak.
F) VENDEK.

A vendek a honfoglalás előtt a ny.-i országszélre települt szlovének
nek vagy vindusoknak ivadékai, kiknek K rajna a hazájuk. Nyelvük a
stájerországival rokon. A m agyarok tótoknak vagy bömhészeknek nevezik
őket, ők maguk a hegyvidékieket «goricsán»-oknak~ á~vasmegyei síkon
lakókat «doliná»-knak, a zalaiakat «revenczi»-knek hívják. Igen szorgal
mas, ravasz, önző, az idegen irán t bizalm atlan, melankolikus tem perá
mon tum ú nép. Leginkább földmívelők, de m indenféle m esterséget foly
tatn ak , s a kereskedésre is nagy a hajlam uk. A férfiak ökrökkel vásárra
járn a k , tyúkászkodnak; az asszonyok (szépek, de korán vénülnek) hagym á
val, káposztával, gyümölcscsel, tejjel, olajjal házalnak. Télen a férfinép
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fúr-farag, kosarat köt, teknőt stb. csinál, az asszonynép pedig lent sző.
Messze földön keresett építőm esterek és részes aratók. Földjük nem valam i
term ékeny, de élelmességük folytán nem látnak Ínséget. Táplálkozásuk egy
szerű : káposzta, répa, kukoriczakása és hajdina. A hajdina — m elyet
tésztába, kolbászba stb. is tesznek — a m agyarokhoz is átszárm azott. Babo
nájuk, m int m inden szláv népnek, m eglehetős nagy és a környező ma-
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agyaroknak is ju ttatn ak belőle. Népdalokat viszont a m agyaroktól tan u l
nak ; maguk inkább egyházi énekeiket dúdolják m unkaközben. Kevéssé sza
porák, de jó hazafiak — sok pap kerül ki közülök — vallásra nézve római
íkatholikusok és ág. evangélikusok.

G) SZERBEK.

A szerbek a délszlávnéptörzshöz tartoznak. Nyelvük a legszebb szláv dia
lektus, mely zengzetességénél fogva igen alkalm as a népdalra. A szerb bátor,
harczias, szabadságszerető, erős nem zeti és vallásos életét élő nép. H irtelen
lobbanékonyak, bosszúállók, kényelemszeretők, kevéssé szaporák; az asszo
nyok dolgosak, szépek, fényűzésre hajlók. A családi élet melegének s a családi
tűzhelynek szeretete, mely a szláv fajtájú népeknek közös vonása, nagy m ér
cékben megvan a szerbeknél is. A házközösség (zadruga) intézm énye m ai
15*
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napig fennáll náluk. Ezek a zadrugák több, egy födél alatt élő, rendesen
rokon családok egyesülései, kiknek vagyonát közösen kezelik, s abból
m inden tag egyenlő arányban részesedik. A zadrugát egy közösen válasz
tott, rendelkezési joggal fölraházott, rendesen öreg férfi (sztarcsina) igaz
gatja. Egy-egy népesebb házközösséghez 40—50 személy is tartozik.
A szerbek földmívelők, állattenyésztők, de nem valami jó gazdák. Az
ősihez való öntudatlan szívós ragaszkodásuknál és zárkózott lelki vilá
guknál fogva népéletükben igen
sok eredeti vonást őriztek meg.
Népköltészetük rendkívül gaz
dag, népdalaik m éltán nagyhírüek.
Nemzeti hangszerük a guzla és
duda, tánczuk a kóló. A különösen
Bács-Bodrog vármegyében (Sza
badka) magyarokkal vegyesen lakó,
külön nyelvjárást beszélő r. kath.
vallású szerbeket «bunyevácz»oknak hívják, alkalm asint a bosz
niai B una folyóról. Jómódú, hír
hedt vendégszerető, kissé köny*
nyelmű, hazafias lelkületű nép.
A Bácsban (Szonta, Szántóvá, Béreg, Monostor stb.), Baranyában
(Mohács, Darázs, Izsép stb.), s a két
megyével érintkező Szlavóniában
SOKACZ LEÁNYOK.
lakó, ugyancsak r. kath. szerbeket
«sokacz»-oknak nevezik. Ezek al
kalm asint iDalmácziából költöztek be. Inkább állattenyésztők, m int föld
mívelők ; laza erkölcsüek, lusták, a nők pedig piperészkedők, s ezért erős
visszafejlődésben vannak. A bunyeváczokon és sokaczokon kívül a többi
szerbek m ind gör. kel. vallásúak, kik a m agyar állameszmével nehezen
barátkoznak meg, de a kik sok jeles em bert adtak a hazának.
A horvátországi szerbek összetartóbbak, s m indennem ű népi hagyo
m ányaikhoz (költészet, zene, háziipar) szívósabban ragaszkodnak, m int a
horvátok. A lika-krbavaiak m agas term etüek, edzettek, vadak, lusták, sze
gények; a ném etekkel és magyarokkal vegyesen lakó szerémségiek szelidebb erkölcsüek, dolgosabbak, módosabbak. A bevándorolt bácskai és bánáti
svábok köztük is terjeszkednek.
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H) HOKVÁTOK.
A horvátok a VII. században vándoroltak be Galícziából a mai H or
vátországba és Dalmácziába. M ár föntebb m ondottuk, hogy a szerbekkel sokszorosan keveredtek és hogy a horvát statisztika nem is
választja őket külön egymástól. A szerb és horvát irodalm i nyelv jelenleg
egy, csakhogy a szerbek, m int gör. keletiek, czirill betűkkel írnak. M iként
a csehekben, úgy az erős nem zeti és
faji öntudatú horvátságban is megvan
az a hajlandóság, hogy nemcsak a szerbeket, hanem a dalm atákat, isztriaikat
és bosnyák-herczegóczokat is öröm est
horvátoknak m inősítik. A m ai horvát
nem zet a tö rtén et folyam án többféle
délszláv és más elemből alakúit össze,
a mi a típusban (barna és szőke horvá
tok), tem peram entum ban, képességekben
egyaránt kim utatható. H ozzájárúl a horvátság ethnikai tarkaságához földjének
és ezzel együtt a nép életm ódjának nagy
változatossága is. Gondoljunk csak a
kietlen Ivarszt felföldre és a term ékeny
sík alsó Száva-Dráva közre. A horvát
általában daczos, kem énynyakú, zárkó
zott, erkölcsben, világnézetben, dolog
kerülésben tipikusan délszláv, politizálni
szerető, újítások irán t közömbös, ven
déglátó, vakbuzgó, babonás nép. A h áz
közösség, különösen a volt h atárő rv i
HÓEVÁT PA R A SZTL EÁ N Y .
déken még fen n áll; főképen földmívelők
(Z ágráb környékéről:)
és állattenyésztők. A nők jeles szövők,
fonók, s nem olyan lusták, m int a férfiak,
de czifrálkodók és rossz gazdasszonyok. Helyzetük férjükkel szemben
csaknem rabszolgai. Népéletük gazdag.
A «mi» kérdőszócska kiejtése szerint három nyelvjárást különböztet
nek meg, ú. m. «kaj-», «cso-» és «stokavacz»-ot. A kajkavaczot az é. ny.-i
részen (Zagorje, Zágráb, Yarasd) beszélik. Ezek a türelm etlen, politizáló,
gyanakvó horvát karakter igazi képviselői. Innen indúltak ki az ú. n.
«illír» mozgalmak is. A lágy, olasz hatás a la tt fejlett csokavacz tájszólás
a Tengermelléken járja. Az idevalók élénk beszédűek, szorgalmasak, sze
gények, elzárkózottak, vallásosak. Fügét, olajbogyót, szőlőt, kukoriczát
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term esztenek, hordódongát csinálnak (dugárok), szenet égetnek, nap
számba járn ak . Táplálékuk kukoriczakása, polenta, aszalt füge, olajban
sült hal. A stokavacz tájszólást, mely egyszersmind irodalm i nyelv is, be
szélik a többi horvátok, továbbá a bosnyákok, s részben a dalm aták is.
A stokavaczok földmívelők, de rossz gazdák. Amazoknál szelidebb term észe
tűek, helylyel-közzel szőkék (a pozsegai hegyek közt lakók és a szávamellékiek), gazdag népviselettel.
A Fertő körül lakó törökkorbeli telepedésü horvátok szálas embe
rek ; az anyaországiaknál szoigalm asabbak, m ódosabbak és műveltebbek.
A m agyarokhoz vonzódnak, a m it amazokról, sajnos, nem állíthatunk. Yizi
horvátoknak hívják őket, a «Bosnerkrobot» szónak «W asserkrobot»-ra
ferdítéséből.
I) BOLGÁROK.

A bolgárok, úgy a tem es-torontáliak m int a krassovánok, továbbá a.
m ár fölszívódott erdélyiek (Déva, Alvincz, Brassó) északi Bolgárországból
jöttek, s a dunai bolgár (nyelvre délszláv)
néptörzshöz tartoznak. A tem es-torontáliak
csendes, flegmatikus - m elankolikus véralkatúak, nem olyan hevesek, m int a szerbek. Tánczolni, dalolni nem szeretnek.
Igen szorgalmasak, ügyes gazdák és rend
kívül praktikus életfölfogásúak. Az ábrándo
zás, álmodozás épúgy hiányzik lelki vilá
gukból, m int sváb szomszédaikéból. Nyu
godtan élni, mások tiszteletét és irigységét
kiérd em eln i: ez a bolgár ideálja. T akaré
kosak és földszerzők, de a kitartó m unkától
húzódoznak, s a gyors hasznot kergetik.
Magasabb törekvések irán t nem fogéko
nyak, a politikával nem törődnek, s m in
den ténykedésükben csak előhaladásukat,
anyagi jobbulásukat nézik. Szeretnek ké
nyelm esen élni és sokat enni. Kedvelt
ételeik a tésztafélék. A többi szlávokkal
ellentétben nem meghunyászkodók, sőt de
BOLGÁR LE ÁN Y.
m okratikus érzésűek; jó honpolgárok és
(Vinga, Tem eem egye.)
buzgó katholikusok. Az asszonyok, m int a
többi szlávoknál is, szorgalm asak, jó szövőfonók, páváskodók. A m agyar
országi bolgárok egy része a bolgár fejedelemség fölállítása alkalm ával ősi
hazájába visszavándorolt.
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A krassován bolgárokról kevésbbé kedvező vélem ényt m ondhatunk.
Oláhokkal keveredvén, azoknak sok hibáját eltanulták. Tunyábbak, lazább
erkölcsüek, m int testv éreik ; inkább gyümölcstermesztéssel, ju h ászattal,
fuvarozással foglalkoznak és napszám ba járnak. Krassován voltukra n a 
gyon rátáitók. Nem tiszta fajtájú n é p ; tulajdonképen szerbek, bolgárok
és oláhok keveréke.
J) OLÁHOK.

Az oláhság kialakulásának történetét Itáliába lehet visszafelé követni.
Innen, Kóma tájékáról, költözködtek át a Kr. utáni VII—VIII*ik század
ban, m int pásztorok, a Balkán félszigetre, a hol az albán nép körébe kerül
tek. Itt többféle népelem et, ú. m. albánt, görögöt olvasztottak magukba,
de különösen szlávot, még pedig oly m értékben, hogy fajilag és nyelvileg
félig szlávokká lettek. Ezen a földön alakúltak ki oláhokká és innen
áram lottak azután szét a IX. és X. századtól kezdve, a hegygerinczeken
legeltetve, a déli Kárpátok vidékeire ; Magyarország területén a XIII. száza
dig ism eretlenek voltak. «H azánkban a rom ánság által lakott bárm ily kis
területet vegyünk, a nép nyelvében, hitvilágában, erkölcseiben m indenütt
megkapjuk a balkáni ízt», m ondja az oláhság egyik kiváló ismerője. Akár
merre haladt v án d o rú já b an az oláhság, m indenütt hódított más népek
köréből. így történt ez hazánkban is, s folyik a beolvasztás ma is sze
m ünk láttára. Erdélyben szlávokat, magyarokat, ném eteket, czigányokat
szívtak föl. Nagy előnyükre van terjeszkedésükben egyebek m ellett könynyen ragadó nyelvük, mely megfordítva im m unissá teszi őket m ás nyelvek
ellenében, valam int merev elzárkózottságuk a többi fajtákkal szemben,
8 viszont e fajoknak közéjük való házasodása is. Az oláh jószívű, vendégszerető, háládatos, alázatos, örömében, bánatában túlzásra hajló, bosszú
álló, a kitartó m unkától idegenkedő, az őszinteséget nem szerető, term é
szetkedvelő, fajához, vallásához ragaszkodó, kevés igényű, földhöz ragadt
nép. Bám ulatos az az igénytelenség, m elyet életm ódjában megfigyelhetni.
Körülbelül kétszáz napot bőjtöl vallása parancsából, de m áskor is kukoriczapuliszka, szárazon vagy tejjel, babfőzelék napraforgó olajjal leöntve,
burgonya, hagyma, sajt, túró a rendes étele. Húsféle kevés ju t az asz
talra; a hegyes vidéken kecskét és juhot, a síkon sertést és m arhát vágnak.
A pálinkaivás közöttük is lábrakapott, s ez m orális állapotukat nagyon
m egrontotta. Azon a földön ilyen igényekkel m ás nép alig tudna m eg
élni ! Igaz, hogy nagy fizikai erőt nem is fejt ki. Az oláh, m ikor Magyarországban megjelent, kizárólag pásztornép volt és pedig első sorban
juhász. Ezt a term észetét m ai napig megőrizte. Az erdélyi felföldi gazdag
oláhok egészen napjainkig lejártak a Dobrudzsába legeltetni. Az oláh szí
vesen elszegődik magyarhoz, szászhoz juhásznak. A juhtenyésztés m ellett
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ma m ár a m arh atartás is számottevő. A földdel — különösen a havasi
oláh — prim itíven bánik. Leginkább kukoriczát, ritkábban búzát, árpát
term eszt. A fam unkában kiválik. M int a székely, az oláh is maga
csinálja szekerét, ekéjét, szerszám ait, bú
torait. Ezenfölűl fuvarozik, szenet éget.
szurkot főz, s helylyel-közzel kőmívesnek
és bányam unkásnak áll be. A mesterségek
közül csak a szücsségre -van hajlama. Az
asszonyok szorgalmasabbak m int a férfiak,
s m iként szláv fajtájú testvéreik, ők is a
szövés-fonásban tűnnek ki. Övbe dugott
guzsalyaikat mezőre, vásárra m indenüvé
m agukkal viszik, s míg hátukon görnyesztő
terh et czipelnek, menetközben is szünet
nélkül pörgetik az orsót. Szőtteseik és varrottasaik m eglepően szépek. Mint minden
földhöz ragadt nép, úgy az oláh is rend
kívül babonás. Inkább babonás, m int val
lásos. (Elterjedt szokásuk, példáúl, az el
lenség k árára való böjtölés). Egyetlen
nem zetiségünknél sem találunk annyi ba
bonás hiedelm et, m int náluk. Az ördögök
ben, boszorkányokban és szellemekben való
h it csodálatos virágzásban él még m a is
közöttük, a miben hiányos műveltségű s a
nép tudatlanságát a maguk részéze kihasz
náló alsó papságuknak is jó része van.
Babonájuk sokszor vérengző is, s a m ellett
vannak olyan babonás szokásaik, m int pl. a
vámpírok kiűzése, varázsolások, stb., a melyek a legsötétebb Balkánba beillenének. Népköltészetük dalokban, balladákban, kántáló énekekben igen
gazdag, zenéjük balkáni ízű, tánczuk sokféle. A magyarsághoz az összes
nem zetiségek közül legkevésbbé az oláhság símúl, a m it a m indkét nép
specziális fajtabéli okain kívül jórészben nadrágos em bereik lelketlen
izgatásának és sok kifogás alá eső közigazgatásunknak tudhatunk be.
Többféle népelem ből olvadván össze, fajilag és néprajzilag nem egy
öntetű nép. Más a havasokon lakó, más a völgységi, m ás a hunyadi, a
fogarasi, az aradi, a kolozsi, a szolnok-dobokai, — típusban, viseletben, tem 
peram entum ban. I tt csak két csoportról emlékezünk meg néhány sorban :
a móczokról és m okánokról, kik 1848-ban véghezvitt állati kegyetlen
kedéseikkel szégyent hoztak az oláh névre. A móczok fészke To
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pánfalva környékén van, de kiterjednek Bihar, Arad, Hunyad, Alsófehér,
Torda-Aranyos és Kolozs megyékre is. Maczedón eredetűek, s a XV. század
folyam án jöttek Erdélybe. Jeles famunkások, abroncsokkal, kannákkal
(fakannák) messze földet bejárnak apró lovaikon. Az Erczliegységben
bányászattal is foglalkoznak. Zárkózottak, m egbízhatlanok, tolvajlásra
hajlamosak. A mokánok (mocan = havasi) az Aranyos, Jára, H esdát és
Eákos folyók völgyeiben laknak. A férfiak, am óczoktól eltérően, ingüket az
övön alúl kieresztve viselik; az asszonyok katrinczát hordanak. Még

R E K IC Z E L I O LÁH OK .

(1\oloz8meqije.'

m űveletlenebbek és zárkózottabbak, m int a m óczok; földmívelők, állattenyésztők. M indketten szétszórt falvakban, irtásokon laknak. Szépség
dolgában kiválnak a móczoknak erkélyes, faragott díszű faházai.
K) OLASZOK.

Olaszok csak Fiúm éban és néhány szomszéd falucskában laknak. Nyel
vük a velenczei tájszólással rokon, de tulajdonképen az olasznak és horvátnak keveréke. Olasz vér kevés van bennük; nagyrészt szláv fajtájúak, kik az
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olasz nyelvet csak a velenczei uralom alatt sajátították el. A fiumei olasz
kevés igényű, vidám, ham ar barátkozó, bizalmas, dolgos nép. A korcs
m ában, hová rendesen eljár, lárm ás, könnyen hevülő, kártyázni szerető.
Buzgó vallásos és b ab o n á s; a fehérnépe kaczér, uraskodó. Leginkább
iparosok, kis részben halászok. Népviseletük nincs; ősi szokásaikat a.
bevándorló idegen elem m indinkább e ltö rli; népünnepeik jórészt egyházi
jellegűek. Az anyaországhoz m indig hívek voltak.

L) ÖRMÉNYEK.

Örményeink, m integy 3000 család, Moldvából költözködtek be hoz
zánk. Oda Orosz-Örményország Ani nevű városából jöttek. Apaffy Mihály
fejedelem m int vagyonosságáról, élelmességéről ism ert népet hívta be
Erdélybe. Nyelvük az árja-nyelvhez tartozik, közeli rokona a perzsának*
Fekvő birtokot nem szerezhetvén, az örmények a kereskedésre vetették
magukat, melyre kiváló hajlandóságuk is volt és csakham ar fölgazdagod
tak. E zt a hajlandóságukat mai napig m egtartották. Erdély csaknem m in
den városában találunk örm ény kereskedőket, részint letelepűlteket, ré 
szint mozgókat, azonfölűl az országban sokfelé el vannak szóródva. Nincs,
az az árú, melylyel nem foglalkoznék az örmény, h a hasznot remél belőle.
Az örmények általában csendes, komoly, számító természetűek, de h ir
telen lobbanok, indulatosak. A m ulatságot és kártyát kedvelik. Ha jó l
megy a dolguk, szeretik m utogatni és elbizakodottak lesznek. Dicsérik csa
ládi életük bensőségét és tisztaságát. Műveltek, iskolázottak, a közügyek
irán t érdeklődnek, s m int a szállóige tartja «magyarabbak a m agyarnál#.
Kis számukhoz képest rendkívül sok kiváló hazafi került ki közűlök, kik
között főrangúak, m iniszterek és tábornokok is vannak. Nagyobb számm al
Szam osújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyó-Szentmiklóson, Csík-Szépvizen
és Újvidéken laknak.
M) CZIGÁNYOK.

K elet-Indiából szárm aznak, a nagy hindu-népcsoport köréből, de hogy
szorosabban melyik néphez tartoznak, ezideig még nincs eldöntve. Magu
kat «rom»-nak, vagyis embernek nevezik. Nyelvük az árja-nyelvcsoporthoz
tartozik, s közelebbi rokonságban van az északnyugati szindhi-nyelvjárással. Az európai czigánynyelvben 13 nyelvjárást különböztetnek meg. A m a
gyarországi czigányoknak jó felerésze nem tud czigányúl, különösen a
letelepültek felejtették el ősi nyelvüket. Összes számuk mintegy 300.000,
melyből körülbelül 10,000 kóborló. A letelepültek, vagy huzamosabb ideig
egy helyen tartózkodók a muzsikáláson kívül kézimunkával és kupeczkedéssel foglalkoznak, vagy pedig napszám ba járnak. E m ellett m aguknak
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is van kertecskéjük vagy arasznyi földjük. A tótság közt élők főleg vasat
és fémet dolgoznak föl (kovácsok, üstfoltozók, fúrókészítők, rézművesek),
a fában bővelkedő Somogyban és B aranyában fát (kanalasok, teknővájók
stb.), az Alföldön sarat (vályogvetők, kályhások stb.) és pedig m indenütt
az egész c sa lá d ; azonfölül levélhordók, gyepmesterek, dögnyúzók, s az
előkelőbbek ló- és marhakupeczek. Az asszonyok kenderből köteleket, h á
mokat fonnak, vagy szőrből meszelőket, keféket kötnek. Zenével mind-

CZIOÁNYCSOPORT.

(B o g lá r, Som ogym egye.)

nyájan foglalkoznak, s a magyar zenének mintegy letéteményeseivé vál
tak, a melyet azonban eredeti mivoltából meglehetősen kiforgattak. A meg
telepedett czigányok ősi szokásaikból sokat levetkőztek, környezetükhöz
simúltak, sőt belé is olvadtak. Legtöbbet olvasztott be közűlök az oláhság,
a melyhez faji sajátságokra nézve a legközelebb állanak, s nagy tömegben
is laknak közöttük. Ez a beolvadás sem a czigányságnak, sem az oláhságnak nem válik hasznára, magyar nemzeti szempontból pedig egyenesen
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veszteség, m ert ezzel egy, a nemzeti közösségtől idegenkedő elem gyarap
szik. Hogy a letelepült czigányság nagy része szegényes körülmények
között él és rendes vagy bevallott foglalkozása m ellett koldul és lop, fö
lösleges m ondanunk. H a jól megy dolguk pazarlók, a jövővel nem gondol
nak ; ha szükségben vannak, csendes megadással koplalnak.
Az igazi czigányterm észetet és életm ódot legtisztábban őrizték meg
a sátoros, kóbor, vándor vagy oláh-czigányok, mely az egyedüli mozgó
és m inden letelepítési kísérletnek állhatatosan ellenszegülő népelem az
országban. Törzsekre oszlanak, vajdák alatt állanak, kik apáról fiúra
öröklik tisztüket. Ezeknek a vajdáknak régen nagy hatalm uk volt a tör
zsek fölött, de ma m ár alább szállott, m inthogy a törzsek kisebb csapa
tokban vándorolnak. Egy-egy karavánban egy törzshöz vagy családhoz ta r
tozók kóborolnak; egy karavánra átlagosan 8 személy jut. Legnépesebb ka
ravánok a Tisza—Maros köze keleti felében, különösen Krassó-Szörényben
vannak, 50— 80 taggal. Ezek a karavánok bizonyos húzási vonalakon kó
borolnak, melyeknek m entén vándorjeleket (rongyokat, letűzött galyacskákat, kavicsokat stb.) hagynak, s ezekkel értesítik a törzshöz tartozókat.
Nemcsak az ország területét járják be, hanem a szomszéd országokat is.
Ponyvasátrak alatt vagy putrikban laknak és pedig némelyek télen-nyáron
egyaránt; mások télire odúkba, barlangokba, vagy a falvak végén földbe
ásott kunyhókba húzódnak. Télen szokták tartani az egyes törzsek gyű
léseiket is, a hol a közös ügyeket beszélik meg, s a törzsnek belső dolgait
(büntetés, házassági, vagyoni dolgok) igazítják el. Hogy a kóbor czigányoknál a családi élet ingatag erkölcsi alapon áll, köztudomású. A házasságkötést pl. nem m indig szokták az egyházi vagy világi fórumok elé vinni.
Igen érdekes az a régi jogállapotra visszam utató szokásuk, hogy a törzsbe
házasodó férfi házasságától kezdve nejének törzsébe vétetik föl és azzal
együtt kóborol. A bűvészek és kuruzslók hazájából származván, a kuruzslásnak és varázslásnak szám talan nem e van elterjedve náluk, s ezt a
tudom ányukat gyakran csalárdúl pénzszerzésre használják föl. Vallásos
fogalmaik telítve vannak babonával és egyéb ősi m íthikus elemekkel. Népköltészetük különösen dalokban igen gazdag, a melyeket énekelni szoktak,
m uzsikálni soha. Különben teljesen a más népek vagyonán élősködnek,
koldulnak, lopnak, s m int a társadalm i rendre veszélyes elemet kénytelen
kelletlen tűrik meg a népek és hatóságok. Vallásra nézve 44% -uk gör.
keleti hitű.
N) ZSIDÓK.

A zsidók, m int népfaj, a héberek régi, többféle néppel történt
elegyülésének a terméke, mely faji vonásait csorbítatlanúl megőrizte.
Nyelvük az észak-sémi nyelvághoz tartozik, melynek közeli rokona a
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fenicziai és karthagói nyelv. Lehetséges, hogy m ár a honfoglalókkal jöttek
be, sőt m ár előbb is lehettek itt; de annyi bizonyos, hogy az Árpádok
alatt nagy befolyásra tettek szert. Régen külön városrészekben laktak, s
öltözetükön megkülönböztető jeleket kellett viselniük. Eszes, ravasz, ke
reskedő hajlam ú, mozgékony, m értékletes, szívós, összetartó, erős faji
érzésű, mély családi életű, rendkívül szapora és vallásos nép, mely nem
m int nemzetiség, hanem m int vallásfelekezet jö n számba. De épen val
lási okokból történt szigorú elzárkozottságuk tartotta fönn népi sajátsá
gaikat, melyek a többi népektől eltérőleg, azzal szoros kapcsolatban van
nak. Nagy tömegük a kereskedő, kisebbik az értelm i pályán v an ; iparral
és földmíveléssel csak kényszerűségből foglalkoznak.
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