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Kélégy es/.tendeje. — 1904-Ih'u, amikor e inunkat kezdtük. — n magyar nép mvészete

összegyjtéséliez kértem ;i magyar közönség erkölcsi támogatásai, kértem azokat, akik eg}-egA'

mvészeti kér»lés fölvetése alkalmával lelkesítén Luziiílotlak a nemzeti irány sürgetésére

minden vonalon : támogassanak érdekldésükkel eiihen a d<di;ond)an is. Kértem, keressük

és szedjük össze közösen az igazán nemzeti mvészet alapelemeit, kértem, segítsenek az

elfeledéstól, az elkorcsosnláslól, a pusztulás elöl megmenteni a magyar népi mvészet még
megmenthet emlékeit. Kértem különösen erdélyi olvasóimat, a mindn\ájiinknak itrága

nemzeti cel érdekelieii, jeleznék néhány sorhan nekem, ha egy-4'gy eldugotlaldi, félreesid*

erdélyi vidéken ismernének olyasmit, templomot, temeti, házat, ruhaviseletel. iparm v.»/.li

hídmit. aminek magyar eredetisége figyelmet érdemel.

Szamos levél érkezett sok jóindulal biztatással, bátorítással : néhány hasznaveliel

tanáesút és becses útbaigazítást is kaptam. - de a hang. az érzés magyarsága és nemes-

sége ragadott meg legkivált abban, amiknek közlésévid Arkosi Ferenczi Kálmán tisztelt meg-

Tsgyökeri's székely ember szólt a saját véreirl s körülbelül ezeket mondta:

Olvastam a Magyar \ép Mvészete ügyében megjeleni l'ölszólitását és mivel kivaltkepeu

a lelkemhez ntt minden, ami veszend népünk veszend erkölcseivel, mvészeiével, jelle-

gének si zamatjával foglalkozik : engedje meg, hogy kissé hosszasabban fejtsem ki véle-

ményemet s így, es«'tleg, hasznaijak az ügynek. Erdélyben születtem, ott nevelkedtem

s bizony, nekem is az jutott eszembe, mikor a regenerálásról, a nép erkölcsi és anyagi

jólétének gyarapításáról beszél folszlitásában, hotry ez valb.in nem más. csak ábrándozás.

.\brándozás biz ez, de nem ohan, amelyen mosolyogni kellene, — hanem olyan, amelxért

érdemes cselekedni. Mívelödéstörténetünk, mvészethislóriánk nincs; megleremlésérp meg-
becsülhetetlenek lesznek a gyjtit adatok ama utókor eltt, amely talán nem fog mindent

olvan gyáva módon kicsinyelni, mint mi s talán megépíti az államszervezet, a történelem.

az irodalom, a mvészet palotáit azokra a romokra, amelyek nagyságának, eredetiségé-

nek romjai. Mi, a lrlénelírók szerint kores. kevert, gyülevész csorda vagyunk : a nyelv-

tudósuk szerint tolvajok, akik összelopkodtuk nyelvünket ton-tfélen, amerre a civilizáció

vidékein csatangoltunk; a mvészek, sót saját fiatal óriásaink szerint pedig barbár, vad

a magyar, soha nem volt. nincs is érzékünk a szép iráni. L'ram ! ön ezt meg akarja

cáfolni'.'... Megfontolta, mit cselekszik.'... Milyen szépen kimutatják majd a guijtés

egyik darabjáról, hogy ezl ettl a nációtól, a másikat meg amattól tanultuk el, — hiába

jelöli meg azt a félrees falut, ahol rátalált^ ahonnan a nép nem szokott eltávozni, csak



a szomszéd községbe s végül a falu alá, a temetbe. Subáink, zcUi'ink diszitését a szlávoktól,

lótjaiiiktól tanultidv s így került hozzánk a többi is, hisz' seink nem hoztak magukkal
egyebet, mint lovat, kancát a tejszükségletre s nyerget, hogy alatta puhuljon a pecsenye.

Ilyen rajláju tudományos okoskodással terelték el figyelmünket a magunkéról s mi nem is

igen igyekeztünk dicsekedni a ((lopolt» holmival. A múltból amúgy se sok maradt, ami
maradt, azt is dugdossuk és meglássa: eltagadja a ((harisnyás)) székely is.

Nehéz az élet a székely földön! Es majd ha önök, az urak, oda állanak a székely

elibe s megkérdezik, hogy azt, amit csinál, < miért csinálja, — nem csoda, ha roppant bizal-

matlanságában nem meri megmondani az igazat, hanem vagy megtagad a dolgával min-
den közösséget, vagy pedig formás hazugságokat eszel ki hirtelenében és örvend, ha önök
elhitték neki.

.\z ((ún) gylöletes valami a székely eltt, szint' az egész Székelyföldön. Nem csoda.

Hisz' úr a szolgabiró, úr az erdmester, úr a jegyz és a végrehajtó is úr, — a jegyz
úr rótta ki az adót s ezért ütteti dobra a házat a végrehajtó úr. És a többi úr is azért

vagyon, hogy keservé tegye az életet.

Nehéz lesz az adatgyjtés, mert önök urak és a néphez idegenek.

Pedig van még menteni való, a mentésnek azonban ez a tizenkettedik órája. Ha ez a

nemzedék, mely most kocog a sír felé, ha ez kipusztul: kipusztul még az emléke is a régi

világnak. Ma a leányok bolti karton ruhát viselnek már, florentin kalapot, cipellt, — oda
a régi csizma, elmúlt a bözödi szalmakalap s a házi szttes hitele. A fehérnép bomlik a

selyem után s bötüvetéshez tanúi a góbé is, hogy a váltó alá odakanyarinthassa a nevét.

Oláhországból pedig érkeznek vissza a kisasszonynyá züllött leányzók, hozza egyik-másik

a becsületét pénzzé téve, de a mételyt mindenik. És terjed a bn. Eddig a primipilus

székely nem adta leányát jobbágycsaládból származó legénynek, se a fia jobbágyleányt el

nem vehetett; számontartották a kapaszkodó jobbágyokat, — mert a fogalom, az nem veszett

ki, hiába törölték el az intézményt, — jóravaló gg lakozék a székelyben az úgynevezett
((alábbvaló)) iránt. Ma, bezzeg, a primipilus fia elveszi az olálí bojár megunt szeretjét,

mert hát pénzt hozott haza. Hiába, a ((dögleszt)) (a banknak járó törlesztés) parancsol s

csak így lehet még egy kicsit marokban tartani azt az si földecskét, amelyhez nagyon,
nagyon ragaszkod-ik a székely.

... A politika pedig majd elvégzi, ami még a temetésig vagyon. Ha a pesti jó urak
látnák, a sok szakács mint sózza el a levest, mire a szikulus is hozzájut, hogy kanalaz-

hatna belle 1 Mivé lesz a hazafias gondoskodás, mire a nagy hegyek közé kerül!... Kioszt-

ják, drága pénzen, a mélelyes juhokat, adnak a jó paraszttojásért olyan kotlós fajtojást,

hogyha egybl véletlenül kikél a nemzetment állatka, a hetedik falú eljár a ((császár-

csirke)) bámulására, hogy megcsodálja a sárga harisnyás, fekete gúnyás ment madarat . . .

De micsoda gyönyörséges dikciókat hallunk aztán a székelymentk tiszteletére rendezett

díszebédeken!

Nehéz lesz gyjteni, uram, közvetetlenl a néptl.

A székely már mindenben adókivetést vagy árverést lát. De meg az idegen bajosan
igazodik el ennek a népnek az eszejárásán. Egyik eszével így, a másikkal meg amúgy
gondolkozik a székely — és legalább is az egyik gondolat rendesen az: hogy is rázhatnám
le ezt az urat a nyakamról úgy, hogy «osztég» a végén mégis csak én kacagjak? ... Ha
valaki kitalálja a gondolalát, az tetszik néki s akkor kötélnek áll. Mert nyomorúságukban
is van játékra kedvük mindig, — ennek pedig a gyjt adja meg az árát. Nem emlékszem
már ki, de tanár ember és hozzá székely eredet, gyjtötte a tájszavakat a nép ajakáról, —
került is annyi fura, sohase hallott tájszó a gyjteményébe, hogy elképped aki olvassa.

Akkor tessék ügyelni a góbéra legjobban, amikor a legjámborabb pofát vágja.

... Az si szokások fölemlítésénél kár lenne elhagyni az atyhai és siklódi temetési
szertartást; a régi, teljes hun szertartás ötven év eltt még gyakorlatban volt, — a sikló-

diak tartottak meg belle annyit, hogy lobogós kopját is tznek a sírra. Háromszék-



tiift.'><'l><'i> •< lioliiiii ti'iii|>liiiii<Tii<i rí II liilfi li-iiii'lii i> iir\i-/<'U-H . 11/ iiliililo ii/t-r( iiM-rt a

sírokat iiu|)ki'lctiirk Innlllxii ii^tak iih'^ orukkc a liiilnll laMtiil l«'k-/ik kt*l<-liii-k, »«>• '"({}

A fólkcló iiu|i iiiíikIí^ htTH^yii^a rcjfujut . . l ilvarliclviii*'(;><-l><'ii, a Nyikó 6* (Jagyvize

iii<-lli-t(i k<i/M-i;ckli<-ii liarmii ri't;i l<'iii|ili>iii |iii»/liill cl a/ iilulilii ni i-o/Ii'IhI/i ulati : Ki'<I>-Im-ii.

*iaf{\l)aii, MarloiioMiii : a kodciiirk iiii-iivf/.i-l<lK/<- Kolo/nvaii \aii, a iiiaxiklxil ii<-iii maradi

»i-iniiii . . . Ila/. a^t lii>/oiii, mar csak KtiIxUdcniflcrrulvüii van (r('<l('li «(<>riiucok>. Toruckú-

S/l•ll(f;^tlr^\(l|l mrf; lalaii m<'^ van a/ ntnlsn, Inroi-kói módon, kin\úl<> tí'-f'^'^' ">-

lelt falia/ . . du/saj, orüo, jamm kifara^Na > Ittstvi-, van miiidi-n l'alidian; im/Inx.. ..>-

KZi^k) is van m«^; liarai'kszi*nu->«. nn-^ nuiHri'd)' aH/taliicmú. ri-f^i künUiii. fcjdi!«/ még'

i't.'\M't;\ akad a nat;\ ládáitan. alitmnan tan i'<t(>|i<t/i- i ré;;i módi rkolöi is ki-rnlln-l <*!é.

I'il mi-)< nt-lianv i-/frmi'>liT ir>. \ an. uki k(->/t( rindiulniut, l'f^'wcrl, kcxl. |iulkij|. villái, kala-

(tacsiil. as/lull. K/ckfl. Iia/at, >/.fkcrcl, |ii|iál. oi/niál. 6rál, rnliát ós ini'^ a Jú IsU-ii Indja iiüt.

l-!s IV a snk nii-<terrinln-r i-^v i-mlifr s nem tanulta a ni<-s|cr-»i'«''il srnkilól; innsl /ont;iirát

ukurna csinálni, mar látott i> kellt. Ma nng <-;;vcl lat, akkor nifi^cMnulja , . . Kled köz-

ségben maradi uicg u régi tianKsziT, a liniliora im-in tamlmra). Kgész Krdélylj«-n csuk ill.

Knli'ki's, szi-|> «'s iiikálili s/.«">ke ni'|> KU-d lakossága, liololl a kornvók fckctt* liuii maradék . ..

llM-nrornian uklaloll s a munka tovald>i l'oly.iiiian io '-i-^.'iti-tl adataival emhcrül.

.\rkosi l'erenczi Kálmán.

Mi'y:szivi'IUMii lováMiá a s/ék<-|\^i-;; i^a/ jo liaraljaii.ik, a -/i-kriy iiiívck országos

inlézójcni-k. maga is szcki-ly Sel>i>s Dénemu-U tanilasat.

— A székely kérdési, mint hazánk egyik égeló közgazdasági és iicmzelpoiitikai kér-

dését, nem szabad i-lszigcti-itcn, knlónli-tí<--- szrni|'onlnklj<il birálmink. Ili vüágáramlalok

hatásait ére/ziik s li-gNünk ti^/lábaii a//.al, Uouiy a lajunk |iolitikai és társadalmi fels^bb-

ségél. fcjlódésképességiinkfl megzavarni akaró törekvésekkel szemben a nemzeti termelés

minél szélesebb alapokra való helyezésével, annak minél lókéletesebbé fejlesztésével

kell küzdelembe szállani. A népjólét fokozása, az erdeki-k metfzavarl harmóniájának helvre-

allilása a cél s hogy ezl elérjük, szükség van a nem/el minden erejére, éleslátására és

fként értelmiségének bevonulására.

Hál igen. ebez a nagy munkához kivan csatlakozni a maga dologlcvésével ez a kis

kunyv is. Fajunk politikai és társadalmi felsbbségél, fejlúdésképességünkel kiváltjuk iga-

zolni a székely né|> mvészi rálermettsi'tíenek bemnlalúsával is, a termelés nemzeti jelle-

gét szorgalmazzuk igy s nyilván a népji'>lét g>arapilásához is hozzá tudunk járulni a

székelység szépséges mvészetének megismerlelósével.

Mert megdöbbenlóen igaza van Sebess Dénesnek.

Ha valaki bejárja ma Krdély folyamvölgyeil vagy hegyi falvait: megdöbbenti a vidék,

a falvak siri csöndje.

Ének nem csendül, nem viszhangzik a hegy a dolgozó fiatalság zajától, puszta, kihall

világ az. Olykor hangosabb a falu: amikor összegylnek az öregek és gyermekek, hogy a

tiutalságot, az ert. a munkabirást kisérjék ki az Amerika felé viv vonathoz. Erdély

állomásain megszokott jelenség már a siró, lármázó tömeg, a bücsnzkodó távozók : azután

csönd lesz a faluban. Egy-<'gy szomorú ar»-ü öreg legelteti kócmadzatrra kólött marliacskiiját

ott a kopár hegyoldalon, vagy a völgyek szegénye-; viskói alall. .\ csjki-háromszéki havasok

közt. a kattogó gyár mellett izzadó najiszámosban lelünk azoknak a fíaira, unokáira,

akik mint primórok, vagy lófk a szabadságharc küzdelmeiben venik hullásával igyekeztek

megtartani a hazának azt a földet, melyet a végzet .Vttila óla remiéit szamunkra. .\ másfél-

ezer eves otthon szeretele nem marasztja már Csaba nemzedékéi, a löld tulajdona másé —
8 a világgá széledt nemzedék felejti ósi hagyományát. .\ sárviskók kü/ott bandukoló öreg

oláh — talán maga az a fölszabadult jobbágy, a kinek a magvar haza. Kossuth szavára, földet

es szabadságot adott. .Mi tortént etajl azóta, hogy az érsemlyeni bölcs itt jart s hogy a szabad-

ságharc nagy vívmányai áthatották a politikai és társadalmi életei, amióta a tör>ény eltti

egyenlség, az önkormányzás, a gyülekezési jog, a sajtószabadság nagv elvei diadalmas-



kodlak? AH lörlént a paraszttal? Mely álalakiiláson ment a község keresztül? Mintha alapjában

megrendült volna, mintha föloszlott volna minden. Mintha csak küls, nehezen elviselhet

kölel»>kek védenék még, úgy ahogy, az alaki összetartozóságot. Miért történt, hogy a tömegek

polilikai gyüzclmo, mely nékik a szabadságot, a testvériség és egyenlség áldásait' szerezte

meg, megelégedést, jólétet, anyagi boldogulást nem tudott teremteni? Azt látjuk itt is, amit

világszerte: a korlátlan és szabad verseny nyomása alatt mindinkább és inkább eltnnek

a kis- és középtermelö erk. Ami nagytermelvé nem tud emelkedni, alásülyed. A közép-

osztály megsznik termel erö lenni: vagy apró gazdaságokká morzsolódik össze, vagy a

latifundium vagy a tke nyeli el. Toqueville írja a Souvenir-ben: ccAzt beszélik, hogy a francia

forradalom, miután befejezte mvét, véget ért — és íme folytatódik.)) Elérnk-e valaha

oly társadalmi átalakulást, mely teljesebb, mint amilyen apáinknak kellett, vagy csupán amaz

idnkint megszn anarkia felé haladunk, mely elaggott népek ismeretes és gyógyíthatat-

lan betegsége? A negyvennyolcadiki forradalom sem fejezdött be a gazdasági téren.

A szabadság és egyenlség eszméi sokszor hogy eltorzultak az életkzdelmekben, a gazda-

sági erk mérkzése közben. A negyvennyolcadiki szabadságharc az emberi jogok kivívá-

sával egyenlséget teremtett, de a gazdasági erk élet-halál harcában az egyenltlenséggel

állitotta szembe a szegényt és gazdagot. A paraszt magára maradt tökeszegénységével,

tudatlanságával. A patriarkális családi élet helyébe keser gylölet, gonosz színlelés, vagy

erkölcstelenség burjánzott. A törvények labirintusában a kis exiztencia nem tud eligazodni

vezet nélkül. Mit ér neki a legtisztább humanitással megalkotott egyenlség, ha például

a háromnapi fizetést elrendel váltóvégzést nem érti meg, ha házát, melyet nagyapjától

örökölt, amit a magáénak tudott, egy napon azért veszik el tle árverés útján, mert rossz-

hiszem szomszédja, a téves telekkönyvezést fölhasználva, valamelyik banknál megterhelte.

Egy marosszéki-somosdi székely embert az elmúlt évben kikérdeztem amerikai élmé-

nyeirL Miért ment el? miért vágyott vissza?

— Dolgozni sokat kell ott, uram, nem is fizetnek olyan túlsókat, mint hirdetik.

Másfél év alatt nyolcszáz forintot takarítottam meg, igaz, de tiizszer olyan nagy munkával,

mint idehaza. Hanem ha munkám elvégeztem, nem parancsolt velem senki többet. Nem
kellett félve találgatnom a faluba érkez kocsi robogásáról, hogy végrehajtó, ügyvéd,

vagy szolgabiró-e? Nem zaklattak adóért, mert ott a szegény ember nem fizet semmit,

nem kellett ácsorognom sokszor nagy munkanapokon hetenkint különböz hivatalok eltt

és még sem beszélt velem lenézleg senki, hanem magával egyforma embernek tekintett,

aki szóba állott velem.

Csikmegyében az idén a napszámosnak négy-öt koronát is fizettek. Ni cselé-

deket soha nem remélt nagy fizetéssel keresnek, de hiába. Közös konyhák alakulnak rendre

az oi'szágban, mert nincs házi cseléd. A munkások százezrei kelnek át évenkint tengeren-

túlra, megdrágítva itthon a termelést, sokszor lehetetlenné téve a megélhetést az itthon

maradottaknak. Nagy parasztcsaládok, — az ers, patriarkális szövetségük alkotta a

községi életet, — föloszloltak. Egyik-másik fiú elment a nagyvilágba, fiákeres, rendr lett;

megvelleg beszél otthon maradt fiatal öcscsével, aki irigykedve nézi a civilizáció áldá-

saiban részesül idsebb testvért, hisz' egy nap alatt keresett dorbézoló urakkal annyit,

amennyit egy hónap alatt. A leány egyenesen beléhull az iszapba, anélkül, hogy sejtené,

amikor házi szttes ruháját, búbos fejkötjét uri ruhával cseréli ki. Mindenki utálja a

falusi közösséget. Ha azután megjön a levél a távoli országból, nagyítással és csillogó

képekkkel teli, százan esnek gondolkodóba. Inkább ma, mint holnap, csak el innét 1 . . .

így lesz árvább a falu s így szalad ki alólunk, darabonkint a föld, a haza.

Rozmarin, muskátli nem virít a régi kis székely házak deszkás ablakában, düledezik

a kapu, korhad az si kapuzábé, kerítésnek nyoma se marad s új gazdát vár a kopasz

sátoros kert. Ahány si falu a Hargita mellett, a Firtos hegye s a Réztet alatt, a Rika

aljában, megindult már valamennyi. Aki még maradna, lossan sorvadozik az is. Ide-oda

leng nádszál lett a régi, büszke törzsökökbl.



Kel rt'gi li|iii> iiKiriiil ixu'ii mluliii/a iii<«. I'i^'jtik u/ .'if;>ururl kóIx-, u iniiiilip ii(fyc<^

l>iij<i!>, mikiiik iiii*^ H Iciiioiiiiii, nki iiii-^iitlja inukat Min>4iiak ü várja a iiii|inú(o(( tuniítcon

ni illl^k inúláMit.

Iiiif. |H'|ilaiiiik. ut e^)ik : ii fiirruiigüii nzéki-l)'.

Timlátralvúriil brúllil L'ilvarlii-lvrt*. az üiifyvMilifz. Kuvuckv Kriiöhuz, (hej. iktiioK u((yett

ainber!) a Lajos hzckrlv, l'.oiki iíit^ú.

Nagv S'Ta van.

KöhtVstel, ciiu^sziiit ff{)fl-kcltól, Mivet;ól It-lielyr/i az ajtófi-lfa iin-llf ü «-<Jf!Mii, iniiit

rsurraiiUilt iiic/.. M'i;;\a. iii('^^órii><*<tvc k<-z<li :

— Nacs«MÍs uilNi'ny úr!... (Kacsint, rsiijijn'! inuHulvd^na is. Iiofíy nii-iíki-ilvcljc a/

úr.) Kzl az irast hoztam. Valami ikIö van rajta. va|;\ mi. 'lessen me^ne/m
Jó — szól az iiffvvéd, mieliilt az iráslia lielckintene (liej, keilves s/ep iir : |iulii:-

kával rulmárt;inám!) hál tanuja van-e ki^velmnliiek?

Ha, te, hal . . . tanú:! . . . iiát az e^ész Talii: Sze, isiállom, olt volt az egész Talu.

Az iigyviWl bólintott, .\kkor nines haj.

— Jól Jól az egész falu ott Volt. Kellól liát nevezzi-n meg.

Csudálkozik Csiki IJergó.

— Kelt6t-<>? . . . 'Sze. ne, olt voll az ej^e-/. falu.

— Mondtam már. kellót nevezzen meg.

— Keltól-e? . . . Hát izé, no lám . . . Nászi Kslan komám uram es oll vól ... s ha

jól tudom, ej'szen Kalányos (iyurka es lálla.

Az ügyvéd \,iiej: egy kiesit nagyon siet a szegény ember dolgával, mégisl) föl akarja

jegyezni a komámuram. Nászi Eslán, meg a Kalányos (Iyurka nevét.

Csiki (iergó azonban hirtelen az ügyvéd kezéiiez kap :

— Naesesás üdvégy úri . . . Kjszen lám addig ne írnok csak feli Hogy menjek haza

8 beszéljek vélik.

— Jól Jól Menjen s beszéljen velük. Kedd reggelre itt le£ryen kigyelmed a két tanújával.

— Hozom az egész falul.

— De aztán csak az igazatl Tudja kigyelmed, hogy a törvénynyel nem lehel tréfálni.

Sok szót ne szaporítson, de a mit mond
— Értem, istállóm.

— Tudja, hogy a vallomására meg kell majd esküdjék. Meg mer eskmlni rá?

Ahitatlal lelel Csiki tjergö

:

— tn ? Én, akármikor, istállóm.

— Tegye szivére a kezét 1

— Én? Én, akárhova, istállóm.

Indul.

Az ügyvéd utána szólt :

— Csiki Gergó, ked volt-e már büntetve?
— Én?
— Maga. maga.

Sértdre mondja, de elébb nyelt egyel :

— Há' mér?
Kedd reggel beérkezik Tordálfalváról esmég, Csiki Gergó. Nincs vele az egész falu.

tanul se kapoll kettóU de a komája, Vaszi Están mégis csak béballagotl véle a törvény elé.

Vaszi Están alapos ember. Behúzódik abásfalvi kicsi bundájába s megmelegszik min-
den szó elölt, amit kiad az ajkán. .\ki tóie kérdi, hol a vella ? - annak azt feleli : «.\ gereblye
mellell.* Hál a gereblye? «A vella mellett.* Hát mind a kettó? nEgymás mellell.*

.Mennek a törvény elé.

Csiki Gerg jól agyba vette az ügyvéd tanácsai : sok szól ne szaporitson. de amit

mond — —



Mini a ma szülclell búrúny, olyan árlatlan ábrázattal, olyan szelíden ácsorog a biró eltt.

Azok nem cerimóniáznak. Pedig, mieltt dologra térnének, Csiki Gerg szeretne egy
kis históriával kedveskedni a méltóságos biró urnák. Meséli is alázatosan, hajbókolva :

— Kiint valánk az Avason a komámmal, ehejt ni, Vaszi Estánnal. Egy honcsok-

turásra, istállóm, ráiilék. Eppeg elövevém pipámat s hát nem szuszog. Széjjelnézek s kapok
valami bosika-ágat s ki akarám szúrni a pipát s ahajt a sorkon

— Mit locsog itt kigyelmcd össze-vissza I
— támad rá a biró, aki a papirosait ren-

dezi. — Akkor szóljon, ha kérilem.

Súly egye ki az egész törvényszéket, — dunyogja Csiki Gerg, de ezt nem hallja a

biró, csak azt*:

— Akkor, én, istállóm. Akkor.

Telik az id. Csiki Gerg egyre görnyedtebb s nagyon melege van.

Végre megkapja a kérdést.

— Hogy hívják kigyelmedet?
— Engem ? . . . Csiki Gergnek, engem.
— Hová való ?

Csiki Gerg, látván, hogy egy pennás ember mindent lölír, amit ö mond, halkab-
ban l'eleli :

— Én ? . . . A lödbe, én.

— Ne tempózzék itt, — förmed rá a biró, — mert nyomban lecsukatom. Azt kér-

deztem : hová való ?

— En ? . . . Ahová a i'alu. Tordátl'alvára, no ! Megkövetem, Tordátl'alvára én.

— Hány éves?

— En ? . . . Kett héján hatvan.

— Milyen vallású?

— Amilyen a falu.

A biró haragos mozdulatára azonban, hirtelen mondja, de olyan engesztel hangon,

mintha ö maga is kicsinylené azt a vallást, amiért a méltóságos biró úr úgy megakart
liaragudni

:

— Pápista volnék.

— Van-e felesége?

Csudálkozva tekint az ügyvédre Csiki Gerg,
— Nékem ? . . . 'Sze, istállóm, éppeg hogy ü miatta . . .

— Van-e felesége, az volt a kérdés !

— Vagyon . . . E' piros asszony. Arra müfelénk, istállóm, a szkére aszondják
— Hát gyermeke?
— Nékem, e' sincs, istállóm, aztán !

— felel határozottan Gerg, mintha ez a kérdés
már becsületbe vágna. — De van az asszonynak.

— Hány?
Gondolkozik a székely.

— Körülbelül . . . hat. (És súgva, bizalmasan magyarázza :) Fiatal korában Pesten

szógáll az asszony. Sok helyt szógált. Nékem hatot vallott bé. Három otthun van belüle.

— Büntetve volt?

— En, istállóm ? Én sósé I Én még a téglarészemet nem vettem ki.

— Van-e vagyona?
Mosolyog a Gerg. Hogy neki, van-e vagyona néki? !

— Van, istállóm. A le- s feljáró út.

A biró ekkor fölszólítja: az igazsághoz híven, — jól meggondolva, hogy vallomására
esküt is kell tennie, — adja el a tényállást.

Csiki Gerg fohászkodik egyet, az ügyvéd felé pislant, megvakargatja térdén a haris-

volna s kezdi áhítatosan :



ij(, II koiiiáiiival. Iiu/ii A kapiiitak neki. S hát

KAKAS MÓZSI BÁ'ÉK, A RÉGI TORN'ÁCO.V

KOBÁTOEMETEnFALVÁ.V.

— 'IVk»^iil«"li"i* lúr\éii)liin> iir : . . . Mu . . .

M«'fí ffíVfl iiic^|iih('ii. KZfiiict IM-Iiniiyjii, himus/mí {» fnyl « mar f/nlaii inoii<lja, hiba

iielkul :

Mu a/ onluról. lu okrukvi-1 » ul

ueiii ! . . . No, e' haj ! iiiiffy Imj I . . . S mii cütk'iil iifki. Kitsviit h ei>i>eiit.

iiilii ! A kii|i(i lic ü mu ai udvarra In'-.

S ott, a ha/ajtoiiak, neki '. S liat iifiii !. .

Ec es baj ! iia^v baj ! ... S mu osmmiI m-ki.

Kssi'iit 8 i'ssoiit. S c^ys/cr csak: /uhi
'

ai ajtó bi^ ü mu a lia/ba bi- . . . .\ii '.

. .

Az ass/oiiyt fojlie s Dani J<»kat. a bir<>

eH-sc-sét. ai ú^y alul kii. I.s én az rmclö

ri'ulilal. lu'kü... Zulii: Zulii I . . . S i'^\-

szor csak nyekk s i)ani Jóska, a biro

ecscse, mog. Hál csak Így.

Ilyen ("siki liergú.

Keressük most meg a másik típust

is. a régi tornácon.

A facsaros Nyikó völgyében tüzelt

ránk a júliusi áldott nap, lovaink tikkud-

tan kapaszkodtak Kobáldemeterfalva

felé. .\/ oldalakon kévékben s/áradt a

gabona; boldog verébnép lakomázott a

tarlókon, lassan. K>m|>osan. csak módjá-

val, a székelység most d(.dgozik a széná-

val. Mert lesz az idén, széna is lesz b-
ven, lörökbiiza is, ejszen. ha a jövu

héten ád egy kis est az Isten 1

Aki most találkozik az úlon osdolai

szikulussal s megkérdi lóle : ked hova

való '! — annak hetykén felel a székely :

(Osdolai. Mi baja véle .'» Mert hogy ilyen

felséges id van s termelt Osdolán ropo-

góscseresznye jócskán. Bezzeg, tavaly

ilyenkor, aki akkor kérdezsködött, mi-

lyen alázatosan, milyen esetten feleli

annak a székely : u.Mu istállóm, mü csak

Osdolan nyomorgunkli Merthogy tavaly

öl szekér cseresznye alig lelt. az is afajln

hitvány.

Most : . . .

\ faluban nem marad épkézlúli

emIxT. a másfél esztends legényke is

küiil hempereg a mezn, tantd szénával

dolgozni és olt, a mezn, új szénába

ágyazva a csecsszopó gyerek bölcsje is. a széles karimájú bözdi szalmakalap alatt, amil

az anyja helyezett fölibe.

Csak az öregek vannak odahaza s irigylik azokat, akik a mezn csinálhatják a ~/<'iKit.

Szekerünk beállott Kobáldemelerfalván, a vén Kakas Mózsi bá' mlvarára.

Mózsi bá' a tornác küszöbén ühlofíéll: r. gmúlt hetven az örvg. Mellelle a \.i^v<-lla.

Sütit rá a nap. Beljebb ult, kis széken, giizsaly mclli-ll. \ cri ;is»/iiiiv. Mi'i/>i ba edes-

Maloityuy Dezs. A fnwjyai' rttp ntúwszete II

>Y.\BI KO.WIIA, KAKAS MÓZ^I B.\" ÉLETÉN,

KOB.ÍTDEXIHTEIlFALV.\N.
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anyja. Xévi asszony melleit, köhögs Sári néne, aki Dummogó Józsi bátyánk után maradt

el özvegycMi a szomszédban, már ezeltt tizennégy évvel, hatvanhét cszlends korában. Sári

néne is az orsót pörgette. A kél öreg asszony közölt, a földön csücsült kicsi Anna, Véri

asszony dédunokája, lángpiros pendelyben és sütött ö rája is a nap.

Sarokban a gabonás sziiszink, raj la egy borító
; odébb egy kis leken, meg a cirok-

sepr : a falon lóg a tisztára súrolt lapító s a laska sirító, fölöllídí, a koszorúgerendába

akasztva ivét rozsdás kasza : a liijuba szolgáló lajtorján egy szürke vén tyúk szunyókál.

A tet pereme szép csipkés árnyékot vei föléjük a fehérre meszeli falra.

Beszélgetnek.

\"éri asszonynak legnehezebb a sora: három esztendeje, egy szikrát sem lát, csak ép-

pen hogy a fonalat ki tudja tapogatni a guzsalyról. Dédunokája, a négyesztends kicsi Anna,

vezetgeti ki a tornácra, meg az udvarra.

Sóhajt Véri asszony :

— Bárcsak annyira vónék, hogy a malacokat el tunnám látni I . . . Pedig az éjszaka

is. milyen tiszta volt a szemem ! A kisablakon néztem ki az életre. Bár féligre látnék

úgy émötten is I . . . Mi hasznuk így vélem? . . . Mózsi, te ! löktél a tinóknak, édes fiam?

Csöndesen felel Mózsi bá :

— Ráér.

— Ha én még egyszer enni adogathatnék az állatnak ! De már a legyek is rajtam !

Esznek már. elevenen. Ma is meghalnék jó szívvel, ha lehelne!

Mózsi bá' cirógatja a vasvella nyelét s azon csöndesen beszéli:

— Idesanyám is úgy vón' csak véle, mint a fás ember, aki a halált szólította. Ejszen,

amikor gyütl. aszondta néki, csak ezt a kicsid fát segítené föl kigyelmed a hátamra . . .

Ived is azt adná: hadd jöjjenek unokáim, elbúcsúzni! Meg engem is csak megtapogatna
kigyelmed elébb! iNIeg, ehejt ni, Sári néne után is átszalajtana kigyelmed a szomszédba!

Sári néne bólint rá, többször. És köhécseltek.

Hallgattunk. A lovak jóízen ropogtatták a szénát. A szürke vén tyúk, mintha álmá-

ban, riadt egyet a lajtorján s aztán tovább szunyókált.

Xévi asszony megint csak sóhajtott:

— Akar a gyertya, úgy fogyott el a szemem, apránkint.

— Orbánc került a kigyelmed fejibe, — mondja, igen határozottan, Sári néne.

Minlha nyomtatásból olvasná, olyan határozottan beszél Sári néne, ha egyszer el-

kezdi. Közbül nem is köhécsel, pedig máskor egyre.

— Hej, ha Szász Izsákné meg vón' még. Kisfaludban!

— Nagy tudós vól, — helyesli Mózsi bá', — afajla csak születve születik. Igen tu-

dós asszony vala Szász Izsákné.

— Az meggyógyított vón engem, — sóhajt Véri asszony — ha el nem vón telve az id!
— Az meg — bólint Mózsi bá'. — Gyógyított az veszett állatot is. Vért porral tisz-

tított. Hordoztak ahhoz Besztercérl is olyan beteget, aki héjába forgott a doktorok ke-

zin. Helyrehozta. Xagy tudós vól, no!

— Most én is kint vónék a szénánál! — panaszkodik Véri asszony.

Megint hallgatunk.

"Kicsi Anna se moccan.
— Szóltál, te Mózsi? — kérdi Véri asszony.

Mózsi bá' int, hogy nem szólt. Cirógatja a vasvella nyelét s mialatt csak néz maga
elé, kezdi mondani, bevezetés nélkül, mintha már régen errl folynék a szó :

— Pedig a sok pénz, olt a Várhegybe! Eleget dógoztak véle, nem lehet kivenni.

Ahajt megyén egyre lejjebb, lejjeljb. A dákusok ásták el annyira, a súly ette vón" ki ükei!

Véri asszony nagyol fohászkodik:

— Az éjjel álmomban, egész jól hallottam. Álmomban látok. halk)k, álmomban fiatal

vagyok.
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Tan luiiL'liii iK fljiir ki^w'linol .' (mliikuljii Mo/xi \t» . ru|i|tunt koniol\aii

— Viitiiiii a kiitiiitl I- altiiiiiiiliit. — |iaiia-/ki>ilik lnvAlili \ i-ri aK»/oii_v. di- olyan

liiilf^ vót a \nv. Iiii^y aki alilml ill vóii, unnak ni<-^ra(;yna a /nirja - ••^•li liulvu ino-

ra<lna . . . Mó/i>i te! lúkjf*! mar a lint'tknak, rilcs liani :

— Uüérl - foloü CAünilcx-ii. ^ll>/^i lia.

Sári ni-ni' nio^l k<-/<li iua/án ili<>.i-rni >/a-/ l/^akm-l 'Ki ..Ivm. ./..I.Iü- -/uIi-i.ií

tutlÓH Viill

r.»ak rali'kinli'll a liflojín- > «'(,>y>/<TilM' nK-^iiiomlla, i*l«'(o?» li'f /.-<•.'. . I.ii)<<'iii m,

lám!... Mer akkor n-^^i*! — diajiiulliun a <-sor(la> a/ avaski-rt fulull liilkoll, ino^l i« iial-

lum). amikor a ^a/(ium. Ud-n nyii^lasüa, u>/.i>nilju: iSúri U'! ilialnáin:*, •xlaint-k lu'zzá

>• karomra, iilo w. rnv a karomra vi>N/«'in a fi«jit * ú^y aila ki a Icikil, i|t|' "r.

Uii>nyan /akalolt a Imli-jc. A/lan i-sak s/aradt a/ t-n karom. A/.tan efíyr.- !. .1

Kunt Ilit a liá/ flll. a cserfrán. Iialála után

is. Mi'llrtlr krl fjlfli's karlyiilian a l)tirjan(»

pálinka, amil annyira kedvelt ó. s/egcny gaz-

dám, Isten nyu<rta:>sa! Mind ijedeztem lille.

a karom me^ szaradl. I'.sak a liór. mej; esonl.

Kliejl ne. e/ a karom! . . . Akkor mentem át

Kisfaliidlia, .S/as/. l/-áknélio/. Mind sirlam.

. —/ úlon. Otthon fekiidl a liá/lian. mer'

1 "T már da^'adott a lalia néki is, szegény-

nek. Hám peslant az áfíyáWd. oSzerencséd,

liotry ill vayy. édes jányom. Miá^knlörd><-n

mahoz ejiy hónapra fódhe tennének tége'Ün

Azt is India, iiogy ^aztlám i Isten nyu|;lnssa!)

itt adá ki Kikél a/ én karomon, aki n;;y

száradt el azóta. A/.l is Imlla, hogy halála

után is egyre lállam a ház eltt, a eserefán.

Meg azt is, hogy két ejteles kártynhan a

hurjános páliuka ...Hát hogy iionnan tudta?

Mer" hogy mindent tudott. Itendúll is. .Avas

tormát, rt'|>eeolajba. .\z Isten megáldja érette, a iiaio poralian is. U gyógy iiuu meg engem,

csak ó. Szász Izsákné.

És köhögött hosszasan Sári néne. Mini amikor iszákhan száraz <liól ráznak.

A szürke vén lyiik rémüllen rehhent le a lajtorjáról, de a másik két öreg nem moz-

dult ; kicsi .\nna se ijeilt meg. .\ lovakat itallá koc>i-unk.

Véri asszony kérdi :

— Mózsi. édes fiam. hol a nap?. . . ÍU' lassan telik I . .

a linóknak, mégis !

Mózsi bá, megvakargatván fehér üstöket, elnéz messzire

— Háér.

Hosszú csönd után, mégis csak Mózsi bá szólal- meg.
— Ides anyám ! Ma pintek, vasárnap harangszentelés. Az uj harang !

Miután sem \'éri asszony, sem pediy Sári néne nem felel rá. ö maga folytatja :

— A régi nagy harang vól olyan hangos, mint ez. az új.

Véri asszony mintha nem hallaná. Sári néne pedig talán meg egyre Szász Izsakné-

val veszdik.

.Mózsi bu mar olyan halkan, csak magának mondja :

^ Elán, az új harang, e még süketebb . . .

Lám. N'éri asszony ekkor bólint, háromszor is, mondván, nagyon panaszosan :

— .Majd elég hangosan szól a', én nekem ' Hsak legalább \esárnapra halnék nteg.

IIAn\\C,l..\B .^ KOU.^TDEMKTBRK.lLVI CINTEREMBEN.

Ej'szen. lökhetnél mar if

-• aszondja :



II a.Ivöziiap is jó lesz Ián, idcs anyáin, niü nékünk? — véli Mózsi

— Mózsi te ! édes fiam I — kurholja (iát Véri asszony, — hová gomlolsz ! . . . Ilyen

munkaidbe 1 Egy mihaszna vak asszonyér' elhagyják a drága jó szénát

!

FölpillantoU kicsi Anna is. Véri asszony dédunokája s is megszólal. Nagyapjának,

Mózsi bának mondja, reménykedve :

— rsagyajK) 1 Osztég. iia meghal vesárnap nagyanyó, ejszen majd én is kimék_ a

szénához ?

... A lovak illák is. Egészséget adjon Isten ! . . .

Mentünk.

És van a Székelyföldön még egy harmadik tipus, — de abból már csak egy maradt,

egyetlen egy: az utolsó magyar szombatos.

Udvarhelymegyében, bent a székely hegyek közt, a világtól messzire megbújt IJözöd-

iíjfaluban él az utolsó magyar szombatos, a falu birája, igaz böcsületes szikulus: Sallós József.

Hogy milyen messzire van ott mi fiünk!

Vágyakozásainktól, fenekedéseinkll, országdolgától, a tótágast álló világbékétöl,

vasúttól, villamosságtól, neuraszténiától távol, — és milyen összhangzatos, tehát boldog

az élete. Xincs szüksége semmire abból, ami nékünk is hiányzik, de aminek mi a hijját

szenvedjük. Ö még faggyú gyertyával világít télen, nyáron meg, — mint a Mikszáth Kálmán
horpácsi urodalmán, — világításra bven elég néki a szentjánosbogár.

Székelykerész túrról, — Kedén (ahol még ((károgó)) is van' Kálmán Mózsi bátyánk régi

módi csürjén), Szent-Miklóson (ahol a boronás ház szöglete oszloposán körül van tapasztva),

Siménfalván (ahol a paraszt-barokk díszlik), Kis-Kadácson, Nagy-Kadácson, Kobátdenieter-

falván, a szilvaaszalós Tarcsalalván, asztaglábas Martonoson, mályvaerds Eteden és Kris-
patakán át, — ha reggel indult a szekerünk, éppen vacsorafüstre kanyarodunk Bözöduj-

falu völgyébe.

Éppen péntek este.

A két tömzsi székely ló (Vígniiska az egyik. Szomoruje'lentésnek hivják a másikat, én

nem tudom miért s a kocsisunk se magyarázza bvebben) megáll a falu alatt és se biz-

tató szóra, se osloröszlökéiésre, k a Herkópáternek se tovább!

— Nem l'áradlak. — igazolja ket kocsisunk, — a sok bögölyre aprehendáltak meg,
künyuryüm. Valamit akarnak ük, aszondom!...

^lialatt mi a falu fell pászmázó, haloványkék foszlásu vacsorafüst békés illatát

élveztük és szinte láttam, mint telepszik bogrács mellé az aratásról hazatért magyaz\ság,

—

kocsisunk Vígmiskával és Szomorujelentéssel értekezett: barátságosan cibálta fülüket,

megcirógatta a vak szemük tájékát s így tudta ki tlük, hogy mi a szándékuk?
— A rusnya dögei! — dicsérte ket aztán szeretettel, — ejszen, azt akarják, hogy egy

kis zöld kenderrel ha' dörgölném be ükét!

Azt akarták, csakugyan.

Mert aztán haladtak, a sok templomos Bözduj faluba, ahol magyai'ba ojtva terem a

zsidó is.

— Atyafi, — kértem kocsisunkat, — mutasson ám majd nékem szombatost.

— Csak egy van még, igazi s'zombatos, a bíró. Oda állunk bé.

— Hát a többi hova lett?

— Hová? ... Ki mcghótt, ki ineg ippeg zsidó lett.

— Azok milyenek?

— Miiyenek?. . . Ehun e', mini magam. Szürke harisnya ü' raj luk is, meg condra.

— Magyarok maradlak?
Vállat vont. Hogy micsod£( hej ábava lóságot locsogok! Persze, hogy magyar! Ha eccé'

magyar vótl

— Mit csinálnak?

Azl vélte a derék ember, mókázok véle. Mosorván vetette:





o

>
r

M
Z

a
o

C:
H

2



<;YIMK>í| CSÁVGÓ leány, lIVEnr.VÓ-ALFALl'SI S/.KKELV \S-iZO\V,

GYEBGYÓ-ALI \1.1S1 SZÉKELV FHItFI. (III. tll.l





13

H..fí\ nitt is i-siiiálii!iiiiikr! Fol.l.-l mhfliK'k Ku/ko.liu-k a iiu-ívdck, kití>oll.-ii olila-

lakoii a fukar ki- liuimi-»iil. .-mmtI, iui|tsii^iiriTl koii>óru>íiiek az Ihleiiiifk. - r-uk a/.

Iioffv lik >/iiiiiliiil«>n. i's zMtlúiil. Sallo- Jó/M-r Imlxaiik i» •./<.inl.iit<iii .|r <> n,

KllialiKltiiiik i'g\ •lointuiriitiii liiiius iio ajU' mi-llfll, afíu-kiHlo Inka \. i

,

zabi«ni ínrafívu, l«i<iil <>'> kis ^sakkózlM-ii. /.Mi|i|iro.U'li'i» gun,%liúl>aii Idluk u l>ii..| 1 1 ».

— Iliuta Klen a/ iirakal. Mi jarutlian ?

— Ki^velinoilifz. I^ili>f;alólia.

— Nagy s/enMu->f n.iliiiik. Ko>/oiiuiii >/aiulekiikal.

A li*/lara M'|irfll rlrU-ii

(^utlvarat liivja i^\ a >zekfiy i

k^l lombos eperfa, hiitiil a

n'iulbrii tartult osiir, a/ en-s/

alatt a galKUiás s/us/ink. A
&ziisziiikoii szunyókált c^!\

sziirkc iiiaoska.

Az as>zoiiy ln-sjotcll a

házba, tiszta köleuyt kolütt

iiiat^a ele > ablakot nyitott.

Mi is lieljebb keniiliink.

Semmi cifra a bels liá/.-

I>an. Kfíyszerú mázolt bútor, a

magasra veteti áffvon s/urke

csíkos, székelyszóltes terít; a

mesteriferemla végriben lóg egy

pár magas-záru esizma, — a

csizma fúlött. kis paiJkán. né-

hány kopott, régi könyv.

— KigyelmetI az utolsó?

Rólint s tem|>ós nyuga-

lommal beszéli:

— Aszondjak, l'olyákör-

szágban még akad szombatos,

ile azok molokánusok. satöbbi.

Az én gyermekkoromban még
voltunk, talán harmincnégy

család, satöbbi. Mü. az én családom, Nagy-Ernyéból sz;iriiia/tunk ide. de ott se maradt

utánunk, magja se.- satöbbi.

(\ satöbbit egyetlen mondata végérl se engedi el. Mintha tenger mondantlója volna

néki, az utolsónak, de hát mit veszódjék vele!)

— Mi lett a harmincnégy családdal.'

— Harminc család könilmetélkedetl még a hatvanas években, zsidi'ik lettek, satöbbi.

L'gy volt az, hogy négy szál zsidó került a faluba: egy korcsmáros, egy botos, egy kendcr-

szedü, meg a szomszédban az uraság zsidaja la sok satöbbit nem irom le». — a négy

szem zsidóhoz pa|> is járt. Szombaton, imáilkozlak, mint a mieink. .^ vége a' lett, hogy

a harminc család közibük állott. Zsidók leltek, no! Ma is itt vannak. Ippeg ma este gyúj-

tanak gyertyát.

— Hát kigyelmed .'

— tn.'... Katona voltam, slb. .\ burkus háborúban, slb Mire, 5í)-ben, taliánország-

ból hazakerültem, az én familiám is zsidó hitre tért. Mindosszütl, négv szombatos familia

maradL .\zóla elhullottak azok is . . . satöbbi. \/. én édes öcsém, az .\bris. Iiarininchet-

S.\LLoS JÓZSEF

.\Z l TOLSÓ U\ciYAR SZ0MB.\T0S, BÖZÖIÍ-ÍJFALUB.\N. (Ij
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esztends korában szegdött a zsidók közé. Egymagam vagyok. HiU liogy marad joii mégis

vagy egy, satöbbi.

— Aztán kigyflmed, hogy végzi vallását, így egymagára?
— Hogyan-e? . . . Hál csak úgy, mint a többi böcsületcs embor. Amint a tízparan-

csolat rendeli! Aki azt megtartja, a' nem hibázik, a' nem keveredik jiörbe Ur Islenével.

Felebarátaival is megfér, satöbbi.

— Templomba persze nem jár?

— Már ugyan miért ne járnék?!

— Melyik templomba ?

— Melyikbe? Hát a pápista templomba. Katolikus presbiter vagyok én, uram.

Neu) értettem. Ezt már egészen nem értettem.

Az ebioniták, szenterzsébeti Essi András és togadott fia, Pécsi Tamás, a néhai

fkancellár legutolsó magyar híve, az egyetlen még él magyar szombatos : katolikus

presbiter?... Hivtársai zsidó hitre tértek, — ez érthet, ez természetes, ezt magyarázza

a szent szombat, a héberrel kevert imádság, de hogy az utolsó szombatos a katolikus

templomba jár s ráadásul még katohkus presbiter is, ennek ugyan hol a kulcsa?

— Szombaton imádkozik ?

— Szombaton idehaza, vasárnap a katolikus templomban, — bólintott Sallós József

bíró urunk s csöndes szóval lette hozzá, ersen székelyül : — aki két köpönyeget visel,

nem fázik meg.

Megmulatta az imádságos könyveit. Kél gyönyören írott, vastag könyv, a X\^n. szá-

zadból ; cifrázott bet egy sincs bennök, de valamennyi, mint a gyöngyszem. Az els lapon,

zsidóbetükkel, a Mindenható neve.

Atkisért öccséhez, Ábrishoz, aki zsidónak szegdött harminchétesztends korában.

Sallós Józsefnek nincs gyermeke. («Csak azt a szürke macskát cirógatjuk))), annál

népesebb az Ábris családja : fia kett, unokája három s valamennyien írnak-olvasnak

már héberül is.

Maga az öreg Ábris, prófélás nagy szakáll visel, fehér üstöke a halánlék alatt

hosszan nyúhk le fehér szakálába. Családja is : tipikus jó székely arc valamennyi.

Ök is úgy fogadtak

:

— Hozta Isten az urakat.

Az ajtófélfán ott a zsidó jelvény, a konyhában külön a tejes edény, külön a zsíros.

Ok is azt vallották :

— Magyarok vagyunk. Persze, hogy magyarok !

És csudálkoztak, éppen mint kocsisunk, hogy is lehel ilyesmit kérdezni?...

Ez, bizonyosan ez a kulcsa annak is, hogy az utolsó szombatos a falu birája s

egyszersmind a katolikus presbiter. Ez a kulcsa annak, hogy Bözöduj faluban négy religio

olyan békességben megfér, szinte a zsidó is a pápista templomba jár.

Vallásuk formáiban. van különbség, de a krédójuk közös :

öMagyarok vagyunk.))

KÉZDIVÁSÁRHELY.
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Jcleiilókoiiv kiterjedés, hegyekkel sürúii l)eliálóz<>ll vidék az cnlélyi felföld keleti

részén. Kél liegyláne a hepyek hatalmas loiiicjjéhen s miiidkettú északnd-delre huzó<iik.

inngas ;^zikla(-<i'ie!><ikkal. festi sziklacs)i|tiirlokkal s reiiiíelet; erdóséfíckkel. A keleti lánc u

Kar|talok övének e^yik szakasza: az i>rs/át» keleti iiatárát alki>t<> keleti liejíyláneolat; a nyu-

goti a keletivel párhuzamosan haladó ilar^ila és a Persáiiyi hegység. A Hargita és a keleti

határhepyláne közé esó, valamint a Hartíila tiyu^oli oldalára támaszkodó lejtk, völpyek.

meileneck. — ez a Székelyiold. .\ llarfíita és a keleti hatarhegylánc kozé zárt rész < Isik-

és Háromszék megyékéi, a Hargita nyngoli oldalán lévó rész pedig Maros-Torda és Udvar-

hely-vármegyéket foglalja magáhan. t.sik-. Háromszék-, Mams-Torda és l'dvarhelyinegye •

mintegs lel millió székel\ hazája.

L dvarhely. a régi l'dvflrhely-szék (?) volt annak idején az anyaszék. kidunös eljo-

gokkal is. amelyektl ma már elesett.

l dvarhelynugye az északi szélesség JG" 5' (t"-lól -11)° 30' "Jli"; a keleti hosszaság

4*2" -ÍJ' 30"-lól 43' iá' 4.")" alalt fekszik. Hosszúsági kiterjedése északról .lelnek, a Mucsin

tetólól Haróthig, kilen<- mérföld ; szélessége, keléirl nyugatnak, a Hargitától Szolokma

hatái-széleig, hel merfolil : kiterjedése 4733 IVddrajzi négyszogmérfold: .'ti falu esikazOli

vidékéhez, 105 falu a .Maros folyam \iilekéTíez tartozik. Határai északról .Maros-Tordamegvi-

(Górgényi havasoki: észak keletrl líyergyó, keletrl C.sik- és l'els-Fehérmegye peaelneki

járása (Bukszád es Mikó-L'jfalu erdségei i: délrl Miklósvár, Fels- l-'ehérmegye rákosi

járása és Khalom ; nyugatról Kukülmegye nadasi kerülete, Fels-Fehérmegye pálosi

járása. Az egész megye hegyes, kevés térhely lyel, keleti és északkeleti oldalai roppant

havasok s ezeken rengeteg erdsegek borítják. K hegységek közé nyomul l»e ol fol\ani

völgye s azok számos mellekesermelyeinek szúkeljh völgyei ; a folyamok koziil kelt, a

Kis- és Nagy-Kükidl a Marosha, három, a kél Homorod és Vargyas az ultha ömli--

nek : az elhhiek keletrl nyugatnak, az utbhiak északról ilélnek folynak. K folyamuk

terei és mellék folyóinak xdgyei lermekenM-k ; a lolilü hi-fjW"- és old.dos In-iy vizenys

sárga agyagtalaja, csak gyakori trágyázás és szorgalmas múveU-s, haroms/ori szántás után

terem, de így liúzál, rozs<il, sót tengerit is dúsan, kivéve néhány havasalji falut, ahol

leginkább mzsol es zabol termelnek. .V deli rr»z néhány fahijában szl is van: gyü-

mölcs mindenütt nagy mennyiségben s a magas falvakban gondot is for«lilanak a gyü-

mölcstermelésre. .\ marhalényésztést is nagyban úzik. s erre terje^lelmes havasi legelik

i(ii|i><i|/<ii/ lirit>}: A nuiijijtír iiéti müvrMStlr II.
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igen alkalmasok. A havasalji fahik (Oláhíalii, Zetelaka, Parajd) deszka-, zsindelymetszéssel

és kereskedéssel l'oglalkn/nak, a Ilomorod mealéii pedig ncliány l'alii mészégetéssel és

szélhordással kereskedik ; egyes falvakban akad némi kézmipar. Bányaiparuk a vas
;

mesterségek a városokban húzódnak meg, kifejletlen és elhanyagolt állapotban s oly kis

mérvben, hogy a fogyasztást is alig fedezik; a kiviteli kereskedés nyerstermékekre (gyapjú,

br, viasz, méz), gyümölcsre (dió, cseresznye, szilva, alma), fa-készitményekre (deszka,

épületfa, zsindely, szuszék, véka, rosta, hordódonga), túró és mészre, valami kevéske gabo-

9JDVARHFLV

Q<^\yi megve;^

iete/aka

aiiV+N^&olainbíalM ECNt

WAM KUKULtO

M £ CXV E
roc / '

/

FílselÓKrK ''—I ^ ^—•.

\
UDVARHELY VÁRMEGYE. (2)

A felkutatott terület térképe.

nára szorítkozik. A megye népe szép, erteljes és szorgalmas; a havasalji falvakban magas
termetek, a völgyekben inkább zömök, izmos a magyar.

Udvarhelymegye völgyhálózatán átvonulva roppant trahyt-láncolathoz érkezünk, mely
a Hargita zömébl kiválva, felfelé és lefelé ágazik el fenyves rengetegekkel borítva. Ez
Csikvármegye(3): az északi szélesség 46° (7' 40") és 47° (7' 30"); a keleti hosszúság 42°

(51' 30") és 43° (54' 30") alatt. Egész területe 78,120/1600 négyszög mérföld; az Olt folyam

vidékére esik 56 Csik- és Kászonhoz tartozó helység; a Maros folyam-vidékére 12 helység;

a Besztercéhez (mely a Moldvába ömlik) esik 7 helység, a Tatros folyam vidékére pedig

3 helység. Határai északról 'forda megye vécsi járása és Beszterce vidéke, keletrl Moldva,

délrl Kézdiszék és Fels-Fehérmegye peselneki járása ; nyugatról Bardócszék, Udvarhely-
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<.SÍk NÁIIMEGYE. (3)

A rrlkuUitoll UtüIi*! lérki'pr.

szék és a görgénji havasok. A nn-gyi- aa^y ri-sze reiigflff* cr<lós»>f vagy olyan hely, ahol

a röldmivelés Ichflellen, legföljebb legelésre, marhalcnyészlésre és fakereskedésre alkalmas.

A foldiiiivi-lés li'giiikáhlj a roly.uii vülgyekn- >z<>rilkozik. tehát az egész területnek alig

egy iiyolciidára. .\z éghajlat zord ts hideg ;i havascsinsok ;datt. < Hargita. Nagyi I agy nias,

bélhegy, Keleiuenhavas, Bordal amelyek metíkozelilik a (KXKl lábal; különben is az egész

terület magas fekvés. C.sik-Szeredánál í\8*\. Itorszékiiel J7*M lab a tengerszin fölött, r.sik-

ban a tavasz és a iivár kél liétlid kez'lódik ki-söbboii. mint esak a sziunszéil Idvarliely

és Háromszéken is ; magának Csiknak három kerülete közölt is oly szembeötl különbség

van. hogy .Mcsikon egy hétlel aratnak elóbb, mini Kelesikon s itt ismét egy héttel koráb-

ban, mint (jyergyoban. A szomszédban viril mar a tava>/. Ii>iklian meg szánkóznak.

A rövid ószre kora tél köszöni ~ a /.or<l idóbül legalább is négy liellel jut több (°.>iknak.
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mini, Erdély közép vidékeinok. A rsiki nép leginkább rozsot és zabot termel, de azt oly

tisztát és jelesel, hogy a szomszéd vidékekre rendszerint Csikból szereznek vetmagot.
Búzái csak az újabb idben kezdenek némi sikerrel termelni, pityóka (krumpli, «lodi mo-
gyorói)), len. kender, vetemény — fleg káposzta — kiválóan sikerül. Kukoricát csak kertek-

ben csemegének és a melegebb tölgyesi és gyimesi szorosban termelnek. A rengeteg erd-
ségek viszont dús legelket, kaszálókat nyújtanak s így a marhatenyésztés kifizeti magát.

o HÁROMSZÉK MEaVE ° ^--v,
ES HÉTFALU — ^ "'' \^-'^

- C S I K M - ^' 1

Miköúj[al<

lofjnibarlanii

—
- •Boos
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HÁROMSZÉK VARMEGYE ÉS HETFALÜ. (4)

A felkiitaloU terület térképe.

Fakereskedéssel is pótolja a csiki székely a földmívelés sanyarúságát : leginkább Gyergyó-

ban, a Maroson tutajoztak, ez a kereseti forrás azonban tökepénz hiányában, kisiklott a szor-

galmas székely kezébl ; fakereskedése ma egészen kisszeri^í és kezdetleges, egyszer fürész-

gépein elszeldelt deszkáit, nagy fáradsággal leszállított boronált (házrakáshoz való fenyfa),

szarufáit, léceit szekerén hordja el messze vidékekre. Pedig e hegyek, a keblökben rejtz-

köd kincsekkel meggazdagíthatnák a most nélkülöz lakosságot. Alig van tiM'ület hazánk-

ban, ahol az ásványok és nemes ércek dúsabban rejlenek, mint Csíkban; ásványos-forrás

is annyi van Csíkban, mint sehol egyebütt; ritka falu, melynek határán több gyógyforrás
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iic liii/o^iiM fi'l, lic van ii|>Hii lir-lvM-^, aiiirlMick U'riilt^U-ii r<jM \ui't utsiu i» Irlicl ki«|iiu.

Millit)-/ i!>iiii-ri-(liMnll !• IniH/iiulalliiiiiit fulyik i*l. l'.AÍkiii< -it.'

IKI^UI|| Iki/^ii kaUilikiiK. uiiiiura, ll••^,^ |ir<>(i'!«taiii '" .
'<'

iiiaK^'k kii/l K cf.'t'!*/ Caikliati a |ii-«t(f>»laiiM)k s/aiiia ali^ ine^y kóluiuru, azok ik uét-

éiliek. Ila^\>l>ll >/(llllllial li-^MIlkillili < iNir^Nii-S/rlll-MiklÓMili i'x ISoliit.' 1

vallÉMi i» >aii |iur i-ifr: e/i-k ko/ul .1 n-^ilili tclcpiilok iiia^yn-ü/l .1 i<-

bo ökfl uiiiiMkidfjoii. jol>lia|;ynuk) annyira «-U/.ckel)'«'i><HJtc-k, liojfy ulaliul szól ««*iii tuiliiak.

MAROS TORDA

MEGYE

.V.T
\,í«..,

MABOS-TORDA VÁlíMEGYE. (31

A rt'lkutatott trrúlrl (rrk«|>«.

Tt'rmt'szeli szipsttíekluMi az egész Szekily foMun laláii Harüinszék-várnníVf 1 4 1 .1

U'ggazdítf^abli; a liatarszel mellflt hosszan nyúlik le egt-^z Enlcly délkeleti szogleteifí ;

Csíknál még öl niórrulddel kijebb Tekszik kelet felé. vagyis ennyivel nyúlik bi>ljebb olah-
országba. feküdvén az északi széleset: -45' .{1' 3U" 4ti° ]tV o" és a keleti ! _ 43-

íf 40"— 44° 5' ."•" közúti. Határai i-szakrol Hardóc, IVlsó-FeluTniegye peselii _
,

-i^a és

Kászon : keléirl Oláhország; délrl Kels-Fehérniegye kél darabkája és a Bareasagnak
észak felé ki-züiít'll része és l"elsó-IVIiérinegye másik foltoeskaja. Háromszék nagy re>z<'

termékeny lérM-g. melyei a rajta áthaladó fúlyaniuk idomitotlak : folxti-rendszen- ktdi-n-

ben is nagyon szerencsés, úgy a talajalakulás, mint a talaj termelési viszonyok szempont-
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jából. Remek a megye havaskerete is. Keleten a halárszéli kárpátok láncolata nyúlik el,

gyönyören csoportosított csúcsaival (Magyaros, Lipsa, Szemerkés, Mosat, Bonyo-Feje,
Majkán, Zcrnye, kovásznai Pilis, Jakabhavas, Lakocás és Csilyános), mindenik meghaladja
a 4000 lábat, st némelyike még az 5000-el is. Nyugaton a Szerede, a nyeni Piliske, a
Szilon- és Csukás csúcsok is 4—6000 láb magasak; délen a Bucsecs és a Királyk 8000,
a persányi és magyarosi havasok közt a Várhegy és a Bálványos is legalább 4000 láb

;

északon a Nemere, a Büdös és a Hargita keretezik a háromszéki síkságot. Az égalji

viszonyok kedvezk
; a szllö ugyan itt sem érik meg, de a gabona minden fajtája, még

a kukorica is rendesen elkészül s dús a termése ; kölest és háricskát (tatárka, hajdina)
nagyobb mennyiségben termelnek. Egyáltalában Háromszéken az aratás négy héttel kö-
szönt be hamarébb, mint a szomszédos Csikban. Ffoglalkozás, természetesen, itt a föld-

müvelés s e mtllett ipari és kiviteli kereskedést is znek itt-oll. KézdiVásárholy viszi a
fszerepei, kézmiparával Moldvában is talál jó piacot. Fával és fagyártmányokkal legin-

kább a havasalji faluk kereskednek; e falvakban a marhalenyésztés is virágzik. A megye
gyáripara leginkább szeszgyártás és finom liszt. Ásványokban szintén gazdag Háromszék,
csakhogy az iparnak ez az ága itt is, mint hazánk sok más vidékén, parlagon hever.
Kovászna hegyeiben Ibrdulnak el a legjobb minség és legdúsabb vaskörétegek. Krös
közelében is van vask. Kéndús rétegek vannak a torjai hegyekben, kolaj Soósmezö
környékén

; sóban azonban szegény Háromszék s azt Oláhországból (csempészve), de
leginkább Parajdról hordják he. Ásványos vize nagyon sok van, legnevezetesebbek a ko-
vásznai Pokolsár, a málnási Bugyogó, a bodki és szentgyörgyköri források. Háromszék
lakói nagyrészt protestánsok ; katolikusok csak itt-ott, szórványosan élnek, tömegesebben
Kézdiszéknek Csíkhoz közel es fels részében, ezért Szentföldnek is hívják ezt a vidé-

ket. A lakosság, kevés kivétellel, székely; ami keleti vallású a szoi-osan vett Háromszéken
akad is, annyira elszékelyesedett már, hogy csak magyarul beszél s bátran keleti vallású

székelyeknek tekinthetjük ket.

Maros-Torda vármegye (5) a régi Marosszékbl, a székely székek egyikébl alakult
ki. Az 1876 : XXXIII. törvény a régi Marosszékhez hozzákapcsolta Torda vármegyének
négy járását, Kobzs vármegye és Naszódvidék néhány községét. E legkevésbbé tiszta

székely lakosságú megyét északon Beszterce-Naszód és kis darabon Románia, keleten Csík
és Udvarhely, délen az utóbbi és KisküküU, nyugaton Torda-Aranyos és Kolozsvármegye
határolja. Területe 4324-03 km-. Maros-Torda nagyobbára hegyes-dombos. A megyén végig
kanyargó Maros folyótól délre a Görgényi havasok csoportja emelkedik, melyet a görgényi
völgybl a Gyergyó lapályára átvezet Kereszthegyhágó két részre oszt ; az északiban a
Bumásza és a Batrina, a déliben a Mezhavas a legmagasabb emelkedés. Utóbbiból indul
ki a Nógrádmelléki hegysor, melynek legmagasaljb pontja a Bekecs. A két hegység a Maros
völgyéig bocsátja mindinkább alacsonyodó ágazatait. A Maros jobbpartján a Kelemenhavasok
kiágazásai borítják a megye északi részét; legmagasabb csúcsai a beszterce-naszódi határon
emelked Pietroszul, Kelemenhavas és Sztrunyóra. A megye délnyugoti részét már a Mez-
ség hullámos síkjához számíthatjuk. Folyóvizei közül legnagyobb a Maros, mely Oláh-Top-
lica mellett lép a vármegye földjére s eleintén nyugoli, majd délnyugoti irányt követve,
azt egész hosszában keresztül szeli ; Szász-Régenti kezdve termékeny, tágas a völgy.
Baloldalt Görgény. Bölkény, Nyárád és Kis-Küküll völgyei nyílnak feléje, jobbfell csak
néhány nagyobb hegyi patak (Toplica, Ilva, Ratosnya) hordja belé vizét. Ásványos forrásai

közül a szovátai és görgény-sóaknai sós források, az oláhtoplicai földes víz a jelentéke-
nyebbek. Éghajlata, a megye nyugati részében szelíd, keleti hegyesebb részében valamivel
hvösebb. Legjelentékenyebb terménye a só, Maros-Ujvár mellett óriás mennyiségben.
Helyenkint jó agyagos a föld.

' A növényvilág gazdag és változatos : búza, zab, rozs,

kétszeres árpa és kukorica
; kitn kender ós len. Jelentékeny a szl és gyümölcstermelés

is
;
különösen híresek az almafajok és a dinnye. Hajdan dúsan termeltek dohányt is ; a

Mezség kivételével fa is terem bven.
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IjikoMiá^a (1S'.tl-l..'in I77.SÍXI Ulok, l(r>..i7*2 inutfvnr (577% i. 6I3H nAmet. 40 161.

IV.M7'.' nlali (l{;'>.0"<. I s t'i.Vil cu'U-l'. A inm iii.ii.'\iir ii|kiiak !» '
" k

a iiiu^'Mir iiyh*"!. A lakio&ag IV>fti^liilko/u»a it fi<M <••< i-nluii.

(oriiit'lóa iü. Ipura és kert'skodfliiif rsekély : iiiiu|iarii in kfvi-ske, d<' liá^ilajf a nép cuk-
lu'iii miiiilfiiiill ii/i a fonó iki-ii<li-r-. fí\a|>jii-, o/alina-, ,- '

ipart, u^\. Uo^y nilui/a(i os liá/i >/iik!>f^l<-tci( iiiu;{ii I . ,,,

jclenlóüegt' van a faiparnak ifiiK^ti/malmoki, az u^yugi|iarnak <.Makfalva, (iör^<'-ny-Sz('lmr<*)

és niuloniiparnak i Mar«)s-\'ásArln'ly, S/á-/-lli'(»«'n i. [\< •
' ' :i' k » for(.'alniának fó

cikkoi a »t>. fa, állat. f;alKiiia i-s nMTslí-riiuMiM-k ; tojasl>. .~ 'Bi'" flénk. A kozs*?-

gt'k általában i^cn kicsinyek. ?OlMI-ni-l lubb lakosa oak ti/m-k van : l<-^nc|M'<>i-bb Maros-

Vásárh.ly (I4,:rj lakossal).

\t'piiiúvfs/i<(i s/t'iiiponlból e kötetbe !>urozluk s itt isnicrteljnk (szintén Orbán Bala/s

nyomán) Torockól is.

Tonla-.Vranyos várniepye opyik járása Torockó s szikhelye Toroi ko ki-ko/»« ;.' ímhuc

mintegy niasfele/er ma^'Nar. A S/ekelvko tövében fcks/ik s bai lakói nemet ere<l'-tiit-k. 'le

teljesen elma^-yarosodlak s festi viseletük messze földón liires.

l'jjyancsak itt keritiink sort a csání/ókra is. bár a hét rsán^i'i falu Brassn v.iniir^'w-

ben fekszik. A esáii^ók Erdélybl kivaii<lorolt magyarok. liil\c«.ebbeii székelyek, leiíiiajívobb

részük CsikUM és Idvarhelymegyéböl költözködött ki. különösen a székely határ-órvidék

berendezése idején, Mária Terézia korában. A kivándorlók egy része az akkortájban császári

kormány alá jutott IUiko\ inában szállott meg s ott hét falut alapított: AinlrasfulváL

Boldogfalvál. Iladikfalvat. Istenfogadjot, Istenst>gítset, JózselTalvát és Magyarfalvát. Mi a

MoKIvaban. Havasfoldón és Hukovinaliaii letelepedett csángókkal nem foglalkozunk, csak

a liétfalusiakkal. ama hét egymás mellett fekv csángó községgel, amelyek iirasso var-

megye hétfalusi járását alkotják s a bodzái hegycsoport aljában terülnek el.

Ezek : líacsfalu, 'l'ürkös, Csernátfalu, Hosszúfalu, Tatrang. Zajzon és Pürkerec(4). A hét

falu közül az els négy, amelyei Négyfalunak is neveznek, egymással teljesen össze van

építve, a többi valamivel távolabb fekszik. Szegény községek, de csinos magyar lemjilo-

mokknl. i>kolákkal és ügyesen épített házakkal. A több mint "íO.OOtt lakosból r2,I^Hlü a magyar

s mintegy íS(Rll» a/ oláh. A magyarok szorgalmas fóldmívelók. de — mini l^szló tiyula

írja — maholnap nem igen lesznek már azok se a mieink, ha jobban nem üí^yeljük a sorsukat.

Határvéd katonanéj) volt a csángó, kiváltságokkal, mini a székely. Jogait azonban

elszerezte a módosabb, erósebb szász szomszéd s a Helfalunak nevezett hel c^án^o községet

valósággal jobbágyává lette Urassó varosa. .Ulérilctlek a katolikus csángókat szász lule-

ránus vallásra és szász papok viselnek gondol rájuk: erdejüket csak szász engedelemmel
használhatták, szántóföldjeiket szászoktól bérelték, alig maradt valainelves fekvoséghez

jussuk. Ezer csoda, hogy nem lett szásszá s még él benne a magyar.

A nagy küzdelem fajáért és a létért, meg is edzelle ezt a népet. Bámulatosan csekély

az igénye és nagy a szorgalma, szívóssága. Míg a szomszé«l szász községben átlag három
egész lioKl szántóföld esik egy lélekn-. a hcl falusi községekben csak egy tizenhalod hold

szántó jut egynek. Az is pilyokál, lórokbuzál, árpát és kevés rozsot ád »sak tenger munka
után. Szükségletét nem lenni meg ez a ki< si sovány föld, jobbára az erdbl és fuvaro-

zásból élt. Az erdbl termelt Inzifát Brassó piacán eladták, az erd meredek oldalai pedig

adtak annyi szénácskál, amennyi szken elég volt. Bvebb pénzforrás volt a szekei-esseg.

ettl azonban a 70 es években kiéjiült predeali vasút elütötte. Ipara és keresketlelme is volt

a vámháboru elölt. Zajzonban romániai bojárok látogatta (•^inos fürdje volL a fürdtelep

s vendégl nem volt ugyan az övé, Brassó varosa vallotta magát tudja Isten, miért —
tulajdonosának, de a csángó gazda pénzelt utániia. Brassó bezárta ezt a fürdót is. Csak

pár év óla kerüli vissza csángó kézbe. .\ csángók gazdasági viszonyai egyre súlyosbodtak,

a jövedelmi források ina itt lioln.ip amott <liiL'iill;ik In-. - így került <-! a lu-p jav-i Üonia-

niába, cselédsorba.
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Ma Hétfalut akár Bulcarcst külvárosának tekinthetk. Jönnek, mennek az em-
berek, akiket Románia kisöpör, azok közül sokan tartanak itt stációt. A csángó a cip-
nek, iiarisnyának. csészének s a többi kényelmi holminak csak a román elnevezését ismeri

;

Mihály vajda, Stefan celmare vitézségérl mesélnek, a legények s leányok érzéssel éneklik

a román dalokat. Keveset tudnak Magyarországról, aminthogy róluk se igen tudunk. Buda-
pest idegen, clöttíik Bukarest a világ legszebb városa; Kossuth Lajos, Széchenyi, Petfi

neve nem lelkesíti ket. JN'em csoda. A csángónak barátja nincs. Az oláh, véle egy falu-

ban, nem az; a szász szomszéd lenézi, a székely közörribös iránta; oktató emberük, szinte,

lelkes vezetjük alig akad. Pedig a csángó vallásos, erényes nép. A bukaresti magyar refor-

mátus templomot k járják legszorgalmasabban; úgy a templomnak, mint a magyar társu-

latnak k az oszlopos tagjai. Pénzt szerez és takarít meg, keserves keresetét megbecsüli.

Csángó-koldus, züllött csángó fejérnép nincs, — még ma nincs, de alig hihet, hogy ezután

sem lesz. Románia nagy városaiban olyan légkörben mozognak, ahol az erénynek nincs

numerusa. A csángót eddig az mentette meg, hogy odaát is különvált a könnyelmbb cseléd-

világtól s egymás körében kereste idtöltését. De jelei mutatkoznak már, hogy nem
marad meg ilyennek. Könnyen megfeledkeznek nemzetiségükrl. Viseletük romános, a

román nyelvet nagyobb részük már hazulról ismeri. Odaát nem is beszélnek magyarul,

egymás között is ritkán, st ha látogatóban idehaza járnak, itt is szívesebben beszélik a

román nyelvet, mint a magyart. Küzdenek ez ellen az iskolák, mindhiába. Mert Hétfalu

iskolái mintaszerek, polgári fiu- és leányiskolája is van, derék tanítói karral. A nevelés

ügyérl Molnár Viktor egykori kitn papjuk, Réthy Lajos és Koós Ferenc tanfelügyeljük

gondoskodtak e csángó Ivözségekben, — de nincs magyar élet, a tzhely idegenedik el, már
pedig az iskola oktathat bármily kitnen, de a nevelést nem pótolja.

Mód volna még, segíteni rajtuk. Fejleszteni kell körükben az állaltenyésztést, a

szövészetet s az építipart. Az állattenyésztésre ott a sok jó havasi legel. A csángó éle-

tének java részét úgy is erdn tölti, juhászattal — és a klimatikus viszonyoknak megfelel
szarvasmai'ha tenyésztésével pénzt keresne. A csángó asszonyok kitn szövk, sajátos

Ízléssel varrnak. Most is dolgoznak Pürkerecen és Tatrangon, de ugyancsak kevés helyt.

A sepsiszentgyörgyihez hasonló berendezés gyár szépen boldogulna itt. A lentermelési

kapcsolatba lehetne hozni ezzel, a Tatrang és Garcsin völgyei gazdagabban megteremnék
a lent, mint a pityókát. A kmves és ácsmesterséget alig tanulták, mégis Bácsfaluban,

Türkösön és Csernátfaluban jeles építmesterek találkoznak. Istentl adott különös tehet-

sége van a csángónak erre: nemcsak egyszer falusi házakat, mérnöki rajzok után még
templomokat is épít. Más vállalkozót érhet bukás, a csángót okos számítása nem csalja

meg. Gazdaságilag kell emelni a hétfalusi csángót, ide kell kötni keresetet biztosító fog-

lalkozásokhoz s akkor a miénk marad.

A csángón se segíthetünk bizony egyébként, t is csak úgy maraszthatjuk magunké-
nak, mint a székelyt, mint az egész magyar népet ; ers társadalmi akcióval. Szüntelen

igaza van Sebess DénesnékI Hazánkban rövidesen törvényhozás elé terjesztik az új telepí-

tési törvényt, most lépett életbe a gazdasági munkásházak állami támogatásáról szóló tör-

vény, melynek nemzet-politikai fontosságát kiemelni felesleges. De nem szabad mindent
az államra bizni, a társadalomnak is cselekednie kell a nép megmentésére. Lám a nemzeti-

ségi pénzintézetek a haszon nagy részét kulturális és népmentési célokra fordítják...

Nézzük most a székely népet.

Nem bocsátkozunk ama máig is vitás kérdés elbírálásába, vájjon a székely nép Attila

hunjainak maradéka-e, mellzzük a hn eredet mellett szóló bizonyítékokat — Verbczi
hármas könyvétl kezdve le a leopoldusi kötlevélig, Béla király Névtelen .legyzöjétl kezdve

Bonfinus, Istvánffy, Székely István és Orbán Balázsig — csakúgy, mint Hunfalvy és iskolájá-

nak ellenérveit, csak a székely snemzeti szerkezetrl teszünk némi említést, amennyire
ez a néplélek alakulásának megismeréséhez szükséges.

A história megállapította, hogy már a honalapítást követ legrégibb idkben a szé-
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k(*l>i-kii^l i>ly <teiiii>kraliku'< •./fllfinu vull u ikmiizcIí «./orvi*/kcil«'-ií, iiiiiílyi-iin

akkori iie|>.-iii«^l hIí^ taluliiiik. Alk^liiiáiiy v.iU .•«, im-ly - mint Urbaii 1 -x
,

• -,

vfló miiiikajiilMiii iiniKiciikil k.(l<-l.-/.'ll hatlviiioU'siv, amikor m-h/ fi-iiyvKello a lia/4t. .Ír

niiicly viu/oiil iniiiili-iikiiK-k t-KynIoM-ycl «•« >/al'iulí>újfot In/lo^iloll ;
u i

«^s ttunk s/iTÍiil 0-/I0II11, a liHtivi>fk'» köl<'li'/«'ll-.r^éii «•> a királynak 1

kÍ!</ol^al(alo(t okoradóii kiviil ihíihKmi iiihs a<ióli/tiU-stól iiH'iiU'»íl»- « hií-kcIvL \'oll uf^yaii.

plnovf/f^ili-^'. ket o>./l«l> \at;\ n'n<l (-kkor is, a loufi'ii (lo\ai;. lovi(>i r-i a ;.

«K- «•/ inkatili kaloiiai (fi-ííVM-r/i-ln, iiniil társadalmi o^/.lalyo/a•« voll, n.

ré^iH 1</ol^asa^ra kárliu/liiló r«Mi«lali/iii(is a -/ékfly földön ffvoki-n-l wriii i»«»ha st-ni (uilott.

Manhaii kilúiivc \ai.'\ ina* tMtK'mi'kirl iu"iiii>Mf;<a i-« iiy<il<-k. lu'y kflflke/«'ll a k<l o»/lály

mclli-U t'iíy harmailik: a priiiiori os/luly. iin-ly li>'<lol>ii I iii'.i-licii cinliltilik, <lc < 8uk Malyá«

király koral>aii ismcrí.-k A. jojjkoniu'k infj,'»zorllásúval. Kkki.r fonlnl eló r»MiiU/ereMl<?ll

alakltan a ^/i-kflxnt'k liaiuin n-iiiljr ilrimii kciutiiiii siiiilit. s/abalyo/Uilváii ttíy'/'rMiiimJ

o^vik os/lalyból a ma>ikba való alk|>fMiek iiii«io/ala is. A liároiii o>/.laly l |«-<lit< alkotlak:

Hl elsók. fóbb iieiiifsck. ^primorrs. (trimores nobilcn polior<*>> ; u lólók, luvaüok, akik ló-

háton iiii'iitrk liartba q>nini|ulii i'> a tryaloi;ok, akik ^yalo^ liar< ollak (|«tJile^, |)iiidarii.»

A luoliacM vií./ Erdfiy ktilöii»/akada>ál oku/ta s »•/ a királyliagóii inneni ri-<zbtfn

«-j»y 8«ik tekiiiletbeii új állams/crvi-zel«-t t«'rfinlell, moly a »iókfly nemzeti szerkezetre sem

III It lu-folyas nélkül, de amely, ha kisebb-iia^'yobb változásokat okozott is, —
1< ; . _ 11 inét; xeiii donle meg a székelyek >ajal-</erú szervezetet. .\z eddifí serlhellen

s/ekely örökség konli»kálhatóvá letetvén, annak eladomáuyozása lehetvé It-lte az addig

igen korlátolt >záiiui iirimori rend kirejlödt>él es a jobbágyok sza|iorilását, akiknek s/áinat

a primrök kesobb belele|iilések által szaporítottak es növekedett azok száma azzal is.

hogy a magukat hadi kötelezettségek alól kivonlak büntetése a jobbágyságravetes volt.

Ilyenrorniaii lettek székelyföldön a jobbágyok, akik iiiqnilinusok. köznépek, parasztok név

alatt fordulnak eló. de akik mint osztály nem voltak >olia a szi-keljek közé sorozva.

Klúfordul még székelyföldön a libertinus elnevezés is. Ezek belelepi-dett mester-

emberek, beházasodott idegenek, vagy más. népességébl kifogyott helyekre települök voltak.

Elófotdiiliiak sokkal késbb az ármalistak es a donalorius nemesek is nagyon csekély

számban. De ez osztályok közé nem voll éles határ vonva, mert akár hadi erdemek, vagy

hós tett jutalmaként, akár jószágszapoiodás mellett alsóbb osztályból felsbbe v<dt átle-

hetó a székely, mint az Matras királynak 1473-ban kiadott rendeletébl is kiletizik, st a

gyalog, sót a libertinus is egyszi'rre primorrá leheléit.

A székelység feje. — a magyarok bejövetele eltt és azután, st még a keresztény-

ség felvétele ulan is egy darabig. a Builvaraban (Udvarhely mellett) székel fóraboii-

bán volt (8"2). Szabadon választolt fnök ; szi-mélyében a fpap iméllság a politikaival egye-

sült; lisztjéhez tartozott a mindenben határozó népgylések összehívása, az áldozás és

elnöklés ; rködött a törvények megtartása folölL s fvezér is volt a viselt háborúkban.

A fórabonbán azonban e nagy hatalmai nem önkényüleg gyakorolta, hanem hatalma

meg volt osztva egy nemzeti tanáccsal, amelynek a hal székely törzs ily szainu nagy

rabonbánjai, a három nagy gyula, és a fharkász is tagjai voltak, ellenrzése ala

helyezve a meghatározóit idben egybehívott nemzeti gylésnek. A kereszténység LkíIio-

zatala nagy zavargást okozott az svallásuklioz ragaszkodó székelyek között, s végre is

fegyverri'l kelleti a szekelységet a kereszténység elfogadására szorítani. Béla töröli el a

székelyek közt mindent, ami a regi hitbl megmaradt, a pogány múltra emlékeztet

minden tisztséget, a fóraboiibánságot is ; a fórabonbán helyett székely grófot vagy helye-

sebbon ispánt állított be. A székely grófság (ispánság) kezdetben külön személyre volt

ruházva s hatásköre kiterjedt n •mcsak a székelyföldre, de a szaszföldnek a fundus regius-

hoz — melyei kezdetben csak Szeben vidéke alkotott. — nem larlo/o részére is. s azért

* \ SKékelvfölJ Leii-ásA. Irta Urbáii ItalAzs. i'esl, IKTU. Kálh Már kiuilas^t.

Maionyay Oezsó : Á magyai- ru'p müi'cvx-íe. //
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laláljiik a székely grófok címei közt : Székelyek, Barcaság, és Beszterce grófja. (Medgyes

és Selk székek is sokáig a székely ispánok hatósága alá tartoztak). A székely grófoknak

épen olyan hatalmuk volt a székelyföldön és a hatóságuk alá tartozott szász kerületek-

ben, mintáz erdélyi vajdáknak a megyéken. Ok voltak a király után a f igazságszolgáltatók,

a hadszervezk. Alattok, fleg a székelyföldön kívül es területen, igazgató algrófok állottak.

Erdélynek Magyarországtól történt elszakadása után a nemzeti fejedelmek maguk is

felvették a székely ispáni vagy grófi címet s magukat a székelyek közt lakó fkapitányok-

kal képviseltetik. Erdély-Magyarország egyesülése után a székely grófi címet egyideig az

erdélyi kormányzók viselték, mígnem Mária Terézia, Erdélyt nagyfejedelemségre emelvén,

1720-ik évi július 20-iki rendeletével a székely grófi címet is magához vonta s azóta az a

magyar királyok cimsorozatában foglal helyet.

A székelyek alkotmánya ós nemzeti szervezete is nagy változásokon ment át. Nemzeti

önállóságuk járuléka volt az, hogy a székelyt ítélet eltt nem volt szabad elfogni, a

székelyt vajda széke elibe hívni nem lehetett, hanem csak saját székén választott székely

bírák Ítélhették el; a székely jószág még fej vesztés esetében sem szállott a fiskusra, hanem
az örökösökre s a székelyföldön ajus regium» nem lévén, magszakadás esetében is nem
a korona, hanem a szomszéd örökölt, és az örökösödésnek ezen sajátos rendjét még
1636-ban jan. 30-án kiadott védlevelével is megersítette Rákóczi György, kimondva, hogy

((székelyföldön publicatió ne legyen, és a fiscus olt ne örökölhessen, és hogy a székely-

ségnek határáról, se barom, se gabonabeli, se semmi egyéb bonumokról, se magok, se

jobbágyok, pásztoruk, és majoruk fiskus számára való dézraa adással nem tartoznak.»

Ilyen sarkalatos és sajátos törvénye volt a székelynek az is, hogy ahol fiú volt, ott a fekv-

ségeket az örökölte, a leány csak kiházasítást nyert, de ahol csak leány volt, az mint fiú-

leány örökölt mindent. Sarkalatos eljoga volt a székelynek, hogy három forintos pert is

a királyhoz fellebbezhetett; semminem pépz-adót nem fizetett, csakis ököradót; kivált-

ságaikért és eljogaikért azonban tartoztak harc idején fejenként felkelni s minden idben
a király udvarában (felváltva) száz lovast tartani. A fejenkinti felkelés kötelezettsége fen-

tartatott a nemzeti fejedelmek alatt is, st azt aként rendszeresittették, hogy a primr tar-

tozott vagyoni állapotja szerint 3, 4, 5 lovassal kiállani ; a lófk fejenkin t, páncél, sisak,

paizs, kopja s más hadakozó szerekkel ellátva lóháton jelentek meg ; ha valamely lóf

szegény volt, akkor a gyalogokkal kelt fel, de mihelyt lóra tehetett szert, azonnal ismét

lovassá lett. A gyalogok (pixidariusok) szintén fejenkint puskával s egyébként is jól ellátva

keltek. Egy hónapig a székelyek közül senki zsoldot nem kapott, hanem magát táplálta s

díjazva csak akkor lettek, ha a hadjárat egy hónapnál tovább tartott. Terhes volt a had-

kötelezettség fként a nemzeti fejedelmek küzdelemteljes korszakában, azért is, hogy ez

alól mentve legyenek, sokan a kevéssé terhelbb jobbágyság köpenye alá bújtak; de hogy

ez akadályozva legyen, arról is gondoskodott a törvényhozás, elrendelvén, hogy ((a Gene-

rális (fkapitány) cirkálja meg a széleket s kik jobbágygyá tették magokat, helyezze vissza

elbbi osztályukba
; ki másodszor is megpróbálná azt, halállal büntesséks.

De e szigorú rendelet ellenére mégis sokan lettek jobbágygyá, ha nem önkéntesen

is, de a nemesség túlhatalmaskodása által s azért 1635-ben Rákóczi személyesen ment a

székely földre és a törvénytelenül jobbágygyá letteket kiszabadította. A székelység a Rákóczi

mozgalomnak mindvégig legkitartóbb, legönfeláldozóbb támogatója lévén, legelbb fegy-

verétl fosztatott meg, azután adómentessége is megsznt, az 1714-iki országgylés vég-

zése alapján.

Sok politikai tanulság rejlik az országra nézve, írja Balásy Dénes, a székelyek külön

történetében. Az els jelenség mindjárt az, hogy mikor János Zsigmond a székelyek egy

részét megfosztja si szabadságuktól (1562) és darabontokat szervez, zrzavar keletkezik

Erdélyben és tótágast állnak a viszonyok ; de amikor Báthori és Bocskay visszaadják nékik

régi szabadságaikat, elkövetkezik Bethlen Gábor alatt Erdély aranykora. E korszak után

a székely, magyar és a szász a török-adót kiegyez arány szerint fizetik. A török fajárom



után kiivelkf/ott a liéi'iti ViiNjarmii: u lc*ii|iii|iliih <li|)|iiiii!i. I'inlilviii'k l>

é» fulvO/HloK |iolillklll lliili\ iillilMt. Kli<i>/ür in II K/rk<-lM'klli-k i-»i-(( U i i

(jazilatiA^ila^ t^H |Hililikailu^ inu tiiiiilt* flké|u<lhfl«ll«*ii adókkal ^ü kalonai harár4Mil

saiiyart.'Htták okot, a |>a|iirtiH <ti|il(iiiiii iMIciién*. Klóü/nr a ke/'' ' ' ' ' " u

Krilflviifk ; foji't iifívin kniiiiu-n cl K-lu-liU s/i-iliU-ni jovcvlfliin / ,,.

mcl. cAiinyi iiálunk a (iluliis, \w^\ egí-i^i Knicly ttein v\éf( iii-kiink vilnlusnak.* A biciili-

citliiiiii l7tKÍ-l>aii lorti^iiik. \'óri"s (ró>>/iikkal kónyszi-rllik rkkor a »7»^ki-|\r»i-t»<-t k "
'

(iásra. állaiuló ailó/ásm. Iia(ári'>ri h/ii|f;>ilalra. A<ljaiiak l<-ualiilil> kn/iiliiiik >al<> ti>/

liiaba rimánkodtak. A szi-kclv ii<'|i kf>>/. |iriHliija l«-ll igy bi oHztWik katunai kónyuralóm-

nak. Et a kt^oldalú zsariioksái; törti' iiick Ic^iiikiibli a s'/ék<-ly<'ktjcii a tor/xi alkitl6-«TÓ(.

a lia^yoniáiis s/clIfinrU az clsósorlja iKrekvést, - di* lit^il iiu-t; M-m Vff»ki-|ii-ii.

Mikttr hfn- futott IK-lH-lum. a rv^ várt l iiió inof^kötés*' iiláii, lio^ry lúl a lii-(;yi-keii

támadás késziil. f;yujto|;.itiiak, uldoklik odaát testvéreiket, a ina^^^yarukat: mef^niozdul-

iiak a lu'fíyek és mc|íiiidiiliiak a ilar^'ila fenyvesei, liiaba. ver viz/e nem válik. Mintegy
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'Mi ezer székely vett reszt a szaliadsápliareban, mint lionviil, liatárür. mint üiikúlt-

ségú lófú, mint nemzetr. Hs iio^yan vett'.' t.N'om mondom eii. — elre székelyek 1 elre
mentek lijfyis lis fiiik I» — énekli IVlöíi. Nélud ej^ész székely falvak Icffeiiyse^e, viráffa

htiUutt el és veszeti oda.

Mert a székely föld eleitl fogyva kiesiny és zárt teriilet, de ers nép földje volt min-

dig. Népe : eprefíii el agiles, -- vitézl és gyorsaságos nép. Kelet és Dél iitkuzpontjáu

állva mindig, a határszélen, két ésszel és két arccal: folytonos vigyázásban élL Katonás-

kodik sidktl s ffoglalatossága a csekély gabonatermelés mellett : állattenyésztés,

enllés, só- és borvizliordás, é|)ület- és fauemúek fölgyártása. Az erdk és tölgyek tisztá-

sain, legelóin, szállásain legeles/ tek az ország és a fejedelem számára a sziirkeszrú kövér
ökrük s ugyanazok neveltek hajdan a székely mint lovas nép alá a hadi paripákat. Kzen
védelmezte idegen betörés ellen magát s a szász városokat; nyugal felé pedig gyalog- es

lovasesapataival rizte: Gyulafehérvárt, Kolozsvárt. .Nagyváradot, Husztot, Jeni, Lúgost,

IJppát. Békességben lakhatóvá tette a földet, erdt irloll, házi-i|iart üzötl, községei szer-

vezett s meghonositotla a vallási türelmet. Hogy Krdély a lelkiismeretszabadság országa

letU az fleg a székely vitézek szabad érzcs lulajdoiisugainak köszönhet: c.Minden vallás

jó vallás, csak a karvallás rossz vallású, — mondotta a székely.

Szabad földjére bocsátotta H>7"2-ben, megtrte, késbb testvérül fogadta az örményt,

azl a keleti néptöredéket, melyet idvel szivben-lelekben magyarrá is telt.

Faji súlya es erejének titka eredeti széki alkolmányában keresend és található meg.
Az lényegében véve katonai demokrácia volt, és a székelyeknek mind rendi, mind erdo-

és birtokviszonyai ennek a honvédelmi demokráciának a létfollételeihez voltak illesztve. .Széki

alkotmányának épen ez ers faji es katonai szervezete miatt (hogy vallaslélekezetileg es

politikailag darabokra téphessék valamiképp volt számtalan üldöztetésnek kitéve. Sokai
sanyarjjatták es nagyon sokat s/cnvedetl a szek.ly. Mindegyre kértek, kivánlak. kövelellek

tóle valamit: verU prezidiiimot, katonát, penzl, gabonát, szénát, zabot, okrot, — de rendeden
soha sem adtak helyébe semmit, sem kuliurát, sem ipart, sem tudományt, sem a mibl
lassankent kiforgatták: székely-magyar vitézi önérzet iielyetl, ers magvar állampol- ri

öntudatot. Holott Ulielsegei mind tizikai. mind szellemi tekintetben, határozottan el-. -

rendek. Sok jó család és hazati kerüli ki kozülök. Hazánkban az : Ambrus. Andrássy.
.\por, Csáki, Cserei, Balassi, Becze, Béldi, Beteg. Benedek, Bors. Bod, Bodola. Dániel.

Endes, Fejér, Gecz, üegó, Imecs, Jakab, Jancsó, Kalnoki, Kun. Máthé, Mikes, .Mihály.

Mikó, Nemes, Orbai. Osvát, Sándor, Sebesi, Senyi. Szász, Török, Ugrón, stb., mind székely-

magyar eredet családok.

Amit évszázadok óta keresett, kivánt, erszakolt a székely, azt a vérben, jogban,
pénzben hozotl sok áldozat után, utóvégre elérte. Egyesülhelelt teljesen 1K4^— 18li"-ben.

összeforrhatott testvéreivel, a magyarokkal.

4'
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De hát mit tapasztalunk 1867 után ? Az alkotmányos magyar állami élet, amint

renu'lhct volt, é|icnséggel nem lendítette föl a székelyföldet és népét. A politikai, gaz-

dasági és kuliurai egység óta Erdély és Magyarország között: nemhogy virágzóban és

terjeszkedben, nemhogy hódító és beolvasztó úton, de roskatag hanyatlásban, folytonos

vérvesztésben szenved és csökönyös kivándorlófélben van a székelység. Sokféle annak az

oka; ime még egy pár belle. Nyilvánvaló, hogy az si módon mívelt és csekély terjedelm

székely föld sovány jövedelme, minden gazdasági kapcsolatosság nélkül zött állattenyész-

tése, a szerencsésen szapora és folyvást szaporodó székely népet magát eltartani, sem a

modern állam közterheit és kívánalmait megbírni és kielégíteni nem tudja. A székelység

nagy része ma is román kukoricából él. A nép tekintetét a történeti hagyomány, a fenye-

get veszély, a földrajzi helyzet folyton-folyvást dél felé, mindig Moldova és Oláhország

felé irányította. És ezt a néptani tekintetet napkelettl elfordítani, nyugatra irányítani

okszer gazdasági, vasúti és tarifa-politikával, keresetileg, gazdaságilag és iparilag össze-

kötni a székelyt az alföldi magyarral: hát erre az egyszer politikára magyar államférfiú

idáig még nem termett. Széchenyi terve ellenére, a magyar állami vasutakkal az egész

Székelyföldel óvatosan és szépen kikerülték, a székelyt oldalvást hagyták, csupa szász és

oláh helységen vitték azokat ál s eként mintegy lábat adtak a dákórománizmus ábránd-

jai alá.

Ott vannak, vagy inkább voltak a gyönyör székely serdk. Ma? A rengeteg köz-

ségi havasok, fenyves erdk, ma sok helyütt tövig tarolva, másutt elherdálva, legtöbbször

elspekulálva, milliárdokon heverlek ott és pusztulnak el jelenleg azok, amiket szigorú

széki statútumok riztek, gondoztak napjainkig, holott közgazdaságilag okos és körül-

tekint kormánypolitika gyári alapon egészen új világot teremthet vala bellük olt. Mert

a székely feny kitn fa; világpiaci cikk; abból készítik mostanában Európa zenei hang-

szereit.

Ott van azután a közösügyes katonáskodás. Azt az ujoncjutalékot, amelyet az erdé-

lyi szász és oláh vármegyék emberanyaguk gyarlósága miatt nem birtak elállítani, azt

az emberanyagot 1867-tl 1890-ig, a tömeges kivándorlás kezdetéig, a székely székek legény-

ségébl pótolták. Statisztikai adatokkal igazolható ez. Es míg a székely Galíciában, Linzben,

Boszniában katonáskodott, keres kéz nélkül hagyva otthon szült és gyermeket, azalatt

a szász és oláh a maga földjén szaporodott, lépesedéit, gazdagodott. Hazaérkezve a katona-

ságtól, rendesen két-három csillaggal a gallérján, hazaérkezve a nyomorba, szegénységbe

a székely: hová legyen, mihez fogjon? Mert hiszen a házigond, a kereselhiány, az adó és a

megváltatlan kepe vagy papbér, oly iszonyú mértékben nyomasztó ! Olt volt Románia, ott

van Amerika. Egyik rész elment szerte a világba napszámosnak, a másikból lelt : csendr,

rendr, pénzügyr, postás, vasutas, kocsis, mi egyéb. Fiúmétól Gyimesig, hazánk .déli része

tele van efajta székely állami alkalmazottal. A közös szerencsétlenségben még ez az egy

a szerencse.

Ers kulturközépponlok, városi élet, hatványozott keresetei és társas mveltséget adó

ipari telepek, gyári foglalatosság, nem voltak, nincsenek, nem birtak kifejldni a székely-

nek történeti, katonáskodása miatt. Korábban ami háziipar volt a székely földön, azt az

iparosokkal együtt a Romániával való magyar-osztrák vámszerzdés teljesen tönkre tette.

E miatt sok jó székely iparos a nyomor és keserség folytán Bukarestbe költözött ál s

ott román lesz belle. Holott a székelyföld csupa gyártelepnek való hely. Megvolna arra

itt minden föltétele mind a textil- és faiparnak, mind az agyag- és kipar minden-

nem nyers- vagy félgyártmányának. És ott vannak a csodás hatású ásványvizek, fürd-

helyek I De^ hát hol a tke, hol a kormány, hol az ember s mindenekfölött : hol a meg-

elz ránevelés?

A tanultabb és ersebb székely tömegesen hagyja el szülföldjét. Azt, aki otthon

marad, faji erejében roncsolni kezdte már a kivándorlás folytán a szegénység, a rossz

táplálkozás, a krumpli, a puHszka s fleg az alkohobzmus. És sem a székely közigazgatás.
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8(*in a papi- t^» vilá(f* l'niltÓMá^. iiiiok n lia|{il< < jiick kilrt.J^.l^il, nnn mU.' i ;•

állani. Mi-rt liat m-in 11/ (*r<liilorvi*ii\rl\ n/i^nrn- . viiii u li-^^rólili ÍiiIk-i. A .</

i*inl»fn.-kb)Mi van : 11 iiiiinl-'iiiifiiiil (u-, u Ixiiik-. a rolilspekiilaiiHokliiiii. u ki-pvittelö-liferáii-

Sokban. ~- a ku/if>a/f;iilu»liaii van a liilia.

A liintoria (°>aku(,'uin inu^ÍK((*r vitae. .\ B/.fk«'lyi*k liajdan a liadnK-zón, a ónját n/cki

/a»zlóik alatt, inz(irKenM*k, néprulkcló liatliM-rt*K vultiik. A ü/cki lia<lna|^v, biró é« pap

pciiic felolós Volt a ncp i-loti-<-rl. v;l^'^dná<•rt. li-lk('-t-rt. Annak inosl i<< uuv ki-ll li-nni. nií-^

|><-<iig a kiilliira <•< a ko/t;a/il;f<;i;; ini-/i-ji-u. I'lrós városi <-s i|)ari ko/cpponlokat ki-ll li*rcni-

l«ni ; ii(*m csupán papi. Iiivalali i-s állatni szolgálatra kell bí/tatni a székelyi, de közf^aziia-

sátfi. krrokeili-lnii. ipari. tcknoló;íiai s/akismi-n-tct kell adni neki. Iiotfv íjív fölsz<-rel\«*.

s/enilKMi a/ iilalkoilci s/onisActlokkai, nii'^vi'<lrlni<'/lic>M' apai orokM-^t-t s lii/lusitbasna laa^a-

itak i^s nttSdainak Krdélvbcn. .Ma<;y'ariirszá(; fellegvárában, u jüvendót. •iiilein a nemes orszá-

gol, - úgymond lestiiinciitoniáli.in IJooskay litván. botry n s/t-kely neni/elst-tfi-kre . . .

napy f^ondja legyet: ; u^y mind macának, tnind a/ <tr>/uu'n;ik birodaiuiaban örököseid) lehet*.

Né|iiiiúvészeti szempontból hazánk e^yik leg^^azda^abb viticke a S/.ékel_\ fold.

I'edij; vész, piis/lul ez is, mint azt már li/enliat ev elolt nemzeti nivészeliiiik ciryik

els<'> apostola, a s/ekoly múvés/et való-á{{-o> fclfedc/óje s megmentjr, Huszka József me;íirta.

Természotadta kinrsekben, - írja lliiszka*. — credeti^égekben és különlegességek-

ben oly gaz<lag szekelyfoldiinknek jellemz s valódi nemzeti kincset képez vonása az. hogy

lakói regi neni/i'ti sajál'>agnkat nyelvben, szokásukban es niiM|>ari tekintetben, kiválóan

tanulékony voltuk mellett is. sokkal inkább megtudták rizni a civilizáció egyenlít és

összeolvasztó erejével szemben, mint egyebülf hazánk bármely vidéke. .\ nyelvtudós úgy,

mint a lörtenetkiilató. a régiségkeresö, a múvé»z es a müiparo> kimerithetlen kincsesházára

lel itt K-gi és ma is létez nemzeti •sajátságainknak s múendekeinknek. Tájszólások, mondák,

népszokások, hely ne\ek. egy-egy szegényes falusi templom, egy egy régi nemes ládafiókja:

éló lauui a múltnak, megannyi adat nemzetünk - fajunk történetéhez. A rohamosan lia-

la*ló civilizáció ugyan -- eljutva a legeslegregibb zugba is — sok olyan sajátos vonási

kezd már eltörölni nemzeti miveldésunk nagy kárara. amelyek ma még kevés munka s

némi fáradtság árán megmenthetk az enyészel ell, az örök feledéstl, ily pusztuló s

lassanként f-ledé>be vesz nemzeti kincs a sajátos régi liag\ományokon alapuló matjijur

diszitési modor is. amit a puritán egyszerség s az idegen szeretele már majdnem telje>en

elölt, de annyi l'izonyos. hogy a gyakorlatból egészen kiszorított. (Megismételhetnk itt azl

is. amit népünk mvészetének |iu«zlulásáról. a városi lucalizlés. a vásári piaci holmi

mételyez hatásúról a Magyar .\ep Mvészete 1. kötelében mar mcgirlunk.)
•A Székrlyrölil nagy reszel beula/tani és tölili százra menó régi és újabb iparinúvészeti lennék

rajzai gyjlöllem ö>sze. melyek a Székely \entzeli Múzeum gjöiiyör himzés'.'yjleinényével együtt — fel-

lia»ználv:i iiié^ a kiillusziiiiniszteriuin kiailványál. a Maiiyar házi-ipar Jitzilm^nijtil s az IS81-ik évi urszá-

t;i>s iiöipar-kiállilás. \alaiiiiiil allüldí cifra szrök és rubák nuíaiakjairiak iiieKliiíyrIése állal keletkezeti

tapar-zlalalaiiiiat — képt'->ilettek a inaiíy.'ir ili!>/itA stilus jelleiiizA sajátsáv:ainak és törvényeinek levuná-

sira én nieí;állapitá>ára.

Minilen <li>zité»i modor anyagát mértani alaknk. egyéne-, és görbe vonalak kumbináriói. a uövéoy-

xilAg szánitiilan Tájának levelei es virígai. állatuk. t<Tniéüz<-li. részint már ipari tárgyak, ember- é>

ki-p/<-leti iraiitanztikusi .ilakok képi-zik. A magyar iiiuilor azonban a mértani vmiaUik koiiibináeióiii kívül

leginkább a növfiiy vilásíOt liasziiálja Tfl. mert az állat-.il.'ikuk ritkák, - aliglianem uiegen, nemet befulyar,

nzúlültei. — az ipari tárgyak .izoiiban. mint virágvázak, kosarak, slb.. már inkább gyakrabban ronlulnak

elA. különösen a W III. >zá/ail végétl a jelenig, t'gy enilnT-aUikok. mint a moliameilán etilek kivele-

lé\el majil minden niudurban liono» fantasztikus ember-állal alakok pedig a magyarliaii suba sem fur-

ilulnak elö. Hazai mnipari termékeken, külünösen cserépedényeken gyakoriak ugyan, de ú^y ezek, mint
a tájkepes elöállitásuk. idegen bevándorlotl mesterek müvei, aineh ékkel a nemzeti egészséges stilfejlö-

désl megakadályozlak s útjáról leterelve. niajdii<-m egészen elnyomták. .V mértani, különüsfii eg\eiies

vonalakltól alkotott díszítések nem mutatnak fid <>l> rendszeresen kifejb-tl. <zeiiit>etünA motívumukat,

•A Székely .Nemzeti .Múzeum Krtesitdjébeii, (Szerkesztette .Nagy Géza múzeumór. Sepsi-Szentgyörgy,

t89l.) — llus/ka József: Mau'var ilis/ile«i muti\uinuk a Székel) földön
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mint például'a különböz stílusok nieanderei, mert csak a diszílés kezdetlegesebb alkotásai, s ha egy-

általán valamely stílushoz akarnók sorozni, úgy a rég lelünl román frízek alakjait lelhetnök tol hennök.
Az ily egyenes vonalú ékítmények többnyire csak fehérnem-szövésnél alkalmazlalnak, s bár számtalan
kombinációban lelhetk: még sem képeznek semmi jellemz, a már ismert stílustól elül csoportot. Leg-
szokollahbak a sakktábla, a dlt négyszög (Raute), melyek mindkettejét fríz dísznek használták a román

stílusban, llasonlólag románkori maradványnak látszik a tág kiterjedésben

használt félköríves fríz is. mely legszokottabb — s a hullámvonalon kívül —
mondhatnám egyedüli görbe vonalú mértani díszítésünk. Festett bútorokon
körfonalokat is találtam, melyek azonban két félköríves frízre vihetk vissza.

A magyar díszítési modor elemeinek lényeges alkatrészeit azonban
nem a mértani kombinációk adják, de a növényvilág, A magyar stilizáló,

idomító sajátság, mely már a román stíl korában e modor gyöngyeit teremte,

a növényvilág alakjainak felhasználásával érvényesülhet leginkábli ; azért fel

is karolja az alkalmas eszközt olyannyira, hogy csaknem kizárólag ott keresi

díszítési alakjait. Fként azonban itt ís csak a virágokat kedveli, bellük
alkotja a kevés változatosságot mutató szárakkal az egész díszítést, mert a

leveleket jóformán csak kisegítnek, ürtöltnek használja.

A szárak között legegyszerbb s talán legmagyarosabb a sarkok díszítésére mintegy oda vetett,

magánosan használt csigavonal, amely alighanem legsibb, talán népvándorlási forma. A csigavonal után
legszokottabb egy szintén magánosan álló, többnyíre szívbl kiinduló szárállás, hol két szárból négy
virág fejldik ki, melyek mintegy súlyuknál fogva kétfelé lehúzzák s így meghajlítják a szárakat, (A kél

szár egyike balról jobbra s a másik jobbról kiindulva, balra hajlik, s így egymást metszve, kettjük
közölt egy mandola-alakú üreg képzdik, mely két körszeletnek szembefordílása által is képezhet. Ezen

C. .

alakját a száraknak, mivel egy l virághoz leginkább hasonlít, virúglönek nevezhetnk (A ábra). Nagyobb
függélyes terület díszítésére azonban kötött virágcsokor is használatos, különösen a jelen századi m-
darabokon s ekkor az egyes virágok a középvonalból kifejld, gyengén kétfelé hajló szárakon nyugosz-
nak, mely szárak csak ritkán mutatják a magánosan használt csigavonal, vagy a görög-római voluták

formáját. Ily virágcsokroknál a szárak nem levélhónaljból nnek ki a középszár közepén, hanem kötés-

bl, mely akár cérnát, akár szalagot utánozzon, mindig szemlélhet. E kötés azonban nagyon elüt a

renaissance s kivált a X\'I. Lajos korabeli idyll-stíl kötöszalagaítól, mert nem utánozza a szalag termé-
szetes menetét, hanem csak jelzi a kötést (1. az F ábrái). A vízszintesen álló hosszabb fölületeknél a

szárak menete, a hullámvonalból alkotott fszárral kétfelé kellemesen hajló mellékszárakat mutat, ame-
lyek virágokban végzdnek. Itt már gyakori a renaissance-voluta, különösen a finomabb kivitel hímzé-
seken, bár a festett butpr szalag-alakú díszítéseirl szintén hiányzik. Általában a szalagoknál legszo-

kottabb beosztás és szármenel az, ha a két-két .S-alakú s két volutából álló szár közül egy három virá-

gos csokor n magasabbra, mely csokor a kél oldal-volutával szintén kötéssel van egybefoglalva (B ábra).

A növény legszebb része a virág; azért a magyar is, elüten a klasszikus modortól, ezt lelte

díszítése legfbb alkatrészének. A virágokat azonban nem törekszik természethíven utánozni, hanem,
említettem nemzeti vonásánál fogva, csak stilizálva alkalmazza. A stilizálásnál a virág háromféle állás-

ban szerepel : egészen szembe (en face), oldalt (en prorde) és távlatilag. Úgy profd, mint távlati képei

a virágoknak, szigorú következetességgel mindig szimmetrikus, bár néha a helyes stiUzálás rovására
nem épen lényeges és jellemz, de gyakran esetleges vonások érvényesülnek ís. Díszítési modorunk
stilizált virágai között legsibb a jelenben is leggyakrabban használt rózsa, mely már a pílíní Leshegyen
kiásott pogány sír bogláraínak is egyedüli virága. (Lásd : Arch. Közlemények IX. kötet I. füzet rajzait.)

A rózsa után legrégibb a búzavirág és szegf; majd a tulipán, melynek alakjai a stilizált rózsabimbóval

számtalan átmeneti formát alkotnak, úgy, hogy akár rózsából, akár tulipánból fejldöltnek gondolhat-

juk. A tulipánnak kifelé hajlott levélhegj alakjai igen közel állanak a fehér és tüzes liliomhoz, mely inkább

csak az újabb idben, a XIX. század folyamán jut szerephez; itt is vannak átmeneti formák, ép úgy,
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I..*\V 1 M.l VLi.HTn, IIOMOHÜU SZUM I' A I IlMVIiUivN

tL'I els li<irangozúsiiak vége.

Álljunk ki ii ciiilerem elé, — JöiiiioU a lemploinbu. mindcnrelól. Elül az reg, a tnr-

(lálfalvi poétás ember, aki se Írni, se olvasni nem tud, de tud — akinek csak kell —
ulyan búcsúztató verset, hogy ineró csoda. Feleseg<' beszéli, hogy mikor versel csinál az

öreg. níind csak járkál fel s alá, órákhosszal mormol, a végin egyszerre mondja el a versel

és aztán el nem feledi. 'I'ud versel az akasztott gyermekról, tudja már a maga búcsúztató-

ját is . . . .\ \ asvárból kocog lefele a lupttskuló-szövó cigányiié. szatyorával. .Mogotle lát-

szik a tszélmónán bozontos feje, amelyik fejben annyi a tudomány, hogy egymaga épi-

lelt egy szélmalmot a hegyre ; vasban nem sok kárt lelt az é|iilésnel, mert a fogaskere-

kek is mind kifózötl vackorfából vannak, — de azért (Inom malom az, dicsérik a lisztjét :

.\ szoroson kerül föl Sorbán Pista bá, az ezermester, különben korondi mó'nar. l>esülútl

fejjel j. igen gondolkozik. Tenger a hivatala: egy személyben ács. kómives, asztalos, kovács,

lakatos, szabó, acüpök* csináló, ncsidmai fejel, bádogos, kádár, puskamives, cimbalom-

gyártó, malomépítö, óra reperáló és még ami csak szükség, minden ; alighanem az ágyú-
ónlés miatt lé|>elódik . . . meri zongorát, ejszen, csinált is már, ami nem csuda, hiszen

tud ó a hegedn, cimbalmon s a klarinéton is. A kicsi, boldog Mó'nár Dani bá is jó. a

híres makkfalvi állal szobrász, — megvan most elégedve a sorával rellenelest, amióta az

asszony nem ;eakalol a szobrok mián. mint ezeltt. Országos nevezetes ember lett Dani ba!

Felvitték az urak íVslre is, csudának, — de az. hogy egy kis kótséget i" liozoll haza Dani ha!

Már most néki van háza, éget kemencéje és model után dolgozik, már tudniillik a maga
módja szerint, úgy, hogy elmegyen felnapi járóföhlre is, ha valami szép állatról hall. meg-
nézi jól s aztán odahaza iemiiitáz/a ÜL'yesi-ii umi'il'l iitánv . . .

Mindenfell jönnek.

.\ férfiak csizmásan, feketével szeiretl lelicr liarisnyal)aii, nagvresziik fekete /ainiTo*

szürke dai-óc kocogánybun, néhányan fekete posztó ujjasban, fekele nyakravaloval fekele

kalapban. Akad több, ki ilyen meleg idben is fekele báránybr sapkában j. meri. amint

mondják, a sapka télen meleg, nyáron húvös.

.\ legények is igy vannak óllözve, de csizma helyeit sok visel cüpökot, aféle hosszabb

szárú bakancsot, melynek a küls száron van a vágása és szijjal fúzik össze. .Mindenik-

5*



iiek boUrétás kalapja, nagy selyem nyak-
kenJöjc, fekete lájbija, ami fölött a daróc

kocogáiiyt nem gombolják össze, ahogy az

öregeket kivéve, nem gomJjolja össze senki,

még télen sem. Vannak sokan az öreg-

szeren lévk közül, akik szíjjal kötik össze

a nyaknál.

A másik kapun a fejérnép érkezik.

A leányok cifrán, mint a páva. Piros,

fekete, vagy kékpántlikás, csinált virággal

cicomázott fehér rizsszalma, amint mond-
ják, rizskása kalapban. Rikító, mindenféle

szín és szabású blúzban, aljban (nekik

nem jó már a afössing)) szó se), magas-
sarkú cipben. Csak a szegényebb lány nem
hagyja a csizmát és a szttes ruhát.

Aki Oláhországból jött haza, annak
ki van sütve a haja ; nagy tollús, virágos

kalapban, drágább szövet, vagy selyem úri

ruhában, ékszerrel, keztysen j a tem-

plomba. Ezek terjesztik az ((ízlést)) és ezek

miatt veszett, ki nagyrészben a régi szép

leányviselet.

Az asszonynép többnyire csizmában,

fössingben, egyszer testhez álló ujjasban,

keszkenben j, kézben hozva, akár a leá-

az elmaradhatatlan virágot. De közöttük is akad cipells, városi ruhába bujtatott,

tudná miféh^ szín selyem keszkenvel bekötött

CSIKSZENTTAMASI NÉNIKE. (G)

sárga, kék es az

nyok,

igen Ízléstelen

fej, elég.

Ez a mostani állapot Udvarhelymegye nagy részében. Nem is olyan régen másként
volt itt is. A férfiak nem ismerték a fekete bolti posztó ujjast ; fekete lájbit is csak a

módosabbja viselt. Szürke, vagy fekete daróc, úgynevezett házi posztó ujjasban —
kocogányban — jártak télen, nyáron. A posztó juhgyapjúból készült ; otthon fonták,

sztték s csak dürückölni, ványolni vitték Korondra, Parajdra, Zetelakára a dürücköl
malomba.

A kocogány nyaka és az ujjak vége, sötétzöld posztóba volt szegve. Most zöld

szegésüt nem igen látni, mert kiszorította a fekete ])osztó, meg a németbör szeges. Ez
utóbbit, ami fekete szrme utánzat, kiváltképen ázeretik, talán azért, mert hogy németbr
a neve. Kalapot is másformát viseltek : kerek, magas, lapostetej kemény kalapot, széle-

sebb karimával, fekete szallaggal és szegessel, de azon is legalább a szélesebb kalapzsinór

zöld volt.

Érdekes a szín különbség, ami a szegesnél megyénkint, néha kisebb vidéken is más.

A marosszéki és csiki székely harisnyája legtöbbször vörösbe van szegve. A csiki a koco-

gányt fekete zsinórral, a zekét kék vagy vörössel szegi ; a háromszéki és marosszéki az

ujjast szinte úgy, de a zekét mindkett kékkel, a marosszéki ritkábban zölddel.

Régebben a téli daróc zeke vagy szokmány nem volt gombos, mint a mostani ;

szíjjal kötötték össze a nyaknál és nyakbavetve, panyókán viselték mindig. Ma kidugják

legtöbben a kart a zeke ujján és a zekét összegombolják.

Nagyban viselték akkor télvíz idején az oldalt gombolós, fehér ujjatlan irha bundát,

mely csak derékig ért és szépen virággal volt kivarrva. Egy-egy öreg és elvétve egy-egy

szolgalegény ma is viseli.
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KAGYGALAMBf KIVT-ZIKKELY (lAZDA. iK. S/KNTÁUIIAHÁMI SZtktLY-i>AII <')!
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A M.iZM'.l.HA/A i-.l.un, llOMOlillll ALMÁSON. (11)

SULYKOLOK.

(Teker Pálak.)

Háromszéken még hordják ezeket abundákat, de ügy, hogy flanelbl ujjat csinál-

nak neki. A neve ott : dugós bunda.

Az udvarhelymegyei ügyes szcsök ugyancsak magyarosán hímeznek.
Szemben az alföldi ember cil'ra szrével, selyemmel kivarrott subájával ós ködmöné-

vel, itt a íérfi-lakosság ruházata többnyire teljesen dísztelen. A börmellény az egyedüli
lerfiruhadarab, anielyet a megye némely vidékén hímzéssel díszí-

tenek ; csinosak az abásfalvi kicsi bundák. Nagy- és Kis-Homoród
mentén rozmaring-leveles szárakból kinöv szegf, tulipán s rózsa-

bimbó díszíti ízléses csoportban a l'ehér brmellény hátának
alját (14).

E nagyobb virágcsoporton kívül még a mellény nyakán,

vállán s mellén elhelyezett kisebb virágok egészítik ki a mellény

díszét, melyet az ügyes zsinórozás is emel. A megye székhelyén s

környékén lakó szcsök a divatos sárga vagy barna börmellény

elejére szoktak kis virágot vagy virágcsoportot hímezni, ritkábban a

hátára (15).

Három székelyudvarhelyi szcs egybehangzó vallomása szerint külön-

ben, csak a hibás irhájú mellényt szokták hímzett virágdíszszel ellátni. Csak
a két Homoród mentén követeli meg a divat, hogy a mellény okvetet-

r lenül hímzett díszítés legyen. A megye székhelye táján már takarékosabb
a székely s a hímzettnél szivesebben vásárolja az olcsóbb dísztelen mel-

lényt. A szcsnek azonban érdeke, hogy vásárlója észre ne vegye az

irha esetleges szakadását vagy egyéb hibáját, — hát bokrétát hímez a

hibás helyre, hosszan, keskenyen, röviden vagy szélesen, aszerint, rnilyen

s mekkora az irha fogyatkozása. --

Itt mutatjuk be Asztalos Sándor gyergyószentmiklósi szcs hímzés-

rajzait. (Ki., 17.)



TANClIKl.VtN. lli

A/ oi;_v«"iifs \aK_\ Ui-~'

luijllloll J^íur lien)eii xal.i

iiuIn vir«B \u^\ levél til,

kel ultlitll \l/^/Ílllf!M'll ftk

\«' vírusokkal >ulluki>/\..

kerülnek e/«-k cgyiuá^ uIm

lofelf Ilii:.

lekkel ...

Ia»/lva. A g)akuríbb virá^

il.ikok : « r>'i/s«. a \>;,

i\i/>u. inelx iiiiiitef{\ \

inetsxet alakját adja. a

' irus^, " palniellárii

'16 >zegf es .1

lulipáu. Az egymás uiellell

^/nrnsaii rrintki'zó fii/en>

l<\fleü kt: a rnzinariii

Ilyennel van néha az ejfés/

virátrzal koszon i->/en'ilet;

l»ekorilve. S/iiiek : vörös

rózsuüzin, lila, zölil. sur^a

t-s kek.

A fejérnél) viselcle

luég nu(^yul)b változáson

ment át.

A leájiyok régebben

idíikI oiziuabun, kél szélbe

^•/.ONÓH. ráncos s/.ólle-

fössingben, virággal ki-

\arrott, fékeit* vagy /öM
s/egélyes, kivágott |)iro>

vagy fekele szttes, vag>

bársony lajbiban jártak

tbipkes galléros, a kézfej

n<'-l szintén csipkés ingváll

ban. Nyakukon több soro-

gránál. vagy piros kalári-

gyöngyöt viseltek. Haju

kai bálra ^ilnitotlák. lioin-

lokuk lölotl fekete bár-

sonyszalaggal lekötötték :

a virágos, széle- pántlikába font liajal leere-zlvi- \i>ill<k. .\ ri/sK.i-a kalaji liel>etl \a-ar-

nap is megelégellek a bó/öili <zalniakala|i|ial. Ma mar e>ak a lia\a> alall Nagy eldiigotlabb

községekben maradi meg ez a szép viselet. A/, udvarhelyi vásáron lehel látni még ilyen

T.i.\< , A KAR*CSO>YFALVI KOZSEr.HAZA I DV.\B.\N. (Hl

öllözetú felviileki lányokat, annyi kidöiibsei;irel. liog> lajbi heixetl

</iti.-- iiveí:rtaránál, vag) kaláris gyöngy liel\ell nagys/einú, fi li. r

Hanem szép viselet még akad sok helyen.

Szép a felsó-rákosi lányok vis4-lele. piros paiiliiK.i- \ .iiI.ii-/iii^k<i |-.r<iiKi-> .'ti .1/

asszonyok naj-x po-/|o k:il:ipja. 110 meg az is, lioiív a legknrlabb fos-inget ott vis«'lik.

A liároins/ékmegyei székely nép viseleléhe/, érdemes miinkalársaink. Haltizs .Marion

és ifjabb Gödri Feieiie szolgállak adatokkal. Hár a jeleidet;! hároiiis/éki s/tkely népviselet
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SZÉKELY nOR.MELLENY HÍMZÉSE,

HOMORÓD ALMÁSRÓL. (14)

egyúllaláii nem valami mc'ij;lepö és kü-

lönleges, legl'ölvópi'n a helyi éghajlati vi-

szonyokhoz való alkalmazkodást tükrözi

vissza, — lássuk mégis.

A székely falusi loldmívcl férfi nép
ina is, mint régen, saját házánál készített

négy niiüstös gyapjuposztóból, — amit

cedelc-, condra-, daróc-, harisnya, vagy
zekeposztónak is neveznek, — készítteti

fels ruháit. E posztó egy sing széles, (egy

sing ái'a 1 KüO f.). ]] posztónál van rosszabb

fajtájú ; az oláhországi ú. n. berkeposzló

fehér, szürke, vagy fekete színben, melybl
egy sing ára 90 fillér. Zeke-ujjas és férfi

lajbi szövetnek, jobb módúaknái, gyakori

a kék, inkább szederjes szín (négy pecsétes)

abaposztó, amit legirdíább Brassóban és

Cserhát i'aluban készítenek.

A katonaszeren (vagy részen) való szé-

kelyférfi lelsruhájaszürkeszín; ajobbágy,

vagy úrbéres (zsellér) részen való, fehérszín

liarisnya posztóból készítteti. Egyes helye-

ken az öregek inkább fehér, a fiatalok

inkább szürke posztót használnak.

A székely köznép ruházata tehát a

következkbl áll :

A harisnya, testhez álló, bokáig ér
posztó nadrág szártekervel, amelybl ki-

telik a talpika vagy talpalló is'; felül kor-

cos és esetleg hátul szegve, ell ellenzje

van, ugyancsak ell és oldalt zsinórozással

(az elözsinórozás neve nyolcas korc) ; zseb

nincs rajta, csak újabban.

Posztó-ujjas, zeke-ujjas, vagy kaput,

rövid csípn alul afig ér kabát, harisnya

posztóból
;
gallérja, ujjvégei és go.mblyukai

gyakran kék vagy zöld posztóval vannak

szegve. Éhez hasonló ujjas kabát szegetle-

nül szttesbl is készül s ezt, mint a vá-

szonból készült firiskót, a munkásnép nyá-

ron használja és (/tí/í/c/'-nak (dugd ki) is

hívják, ekkor azonban ujjatlan.

A zeke, — posztóból készült, hosszú,

bokáig ér fels kabát — galléros, hátul fel-

vágott, gallérján szelein és ujjvégein szegve : fekete, kék, vagy zöld jiosztóval. Ha ez hátul

derékban összekapcsolóval és csukjával is el van látva, bán-bán zekének (Bánk-bán) hívják.

A cedele, a legegyszerbb fels kabát, lehetleg még^az ujjak [egy részével is egy-

bl szabva, lehajló gallérja nincjs, valamint felvágása, csuklyája és derékösszehúzója sincs,

az ujjak rendesen a váll alatt toldottak, zsinór összekapcsolókkal. E fels kabát térden

alul le a bokáig is érhet. A cedele fleg Csikban és Háromszéken, ez ú. n. cdelvidéks-en

a leghasználatosabb.

díszítések a székely ('PIROS MELLÉNY)) HATAN. (15)

;mí=

GYERGYOSZENTMIKLOSI SZUCSHIMZESEK. 110)

(Asztalos Sáiutof szticsmesler rajzai.)
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A lajbi, — amely ren-

desen kék vagy fekete

posztóból, vagy szttesbl
készül, zsinórozás és fé-

nyes gombozás nélkül, —
nyakig l'elgombolható.

Téli ruházatok még a

l)örös lajbi s vagyonosab-

baknál a brös ujjas és

brös bundika.

A kalap általánosság-

l)an törpe fejrészszel és

nagy karimával, egyes he-

lyeken bikkfa-kalapnak is

hívják. Megkülönbözteté-

seket leginkább a fekete

szalag formájában keres-

nek. Szalmakalapot nem
igen viselnek. Téli föveg

a kucsma (sapka), amely a

székelyeknél ritkán fehér,

többnyire fekete báránybr. Télen a férfiak kék és piros szín liárászból nyakbavalót (sált)

és kannantyiít viselnek. A zsebnwa (zsebrnha, vagy zsebkend) nagy formájú s kék,

DARÓCI SZÁSZOK A TEMPLOM El TT. (IS)

TÁNC. (19)



a

DARÓCI StÁBZ-PÁR. 120)

va^v piros <<finiV larkn. A rt-rfíak le^'

iiii;,*v>itib n's/o c^^«ll^ \arroll íziiufilit

i}ii//ii(if u'KUiiialt ti liuUilaliltiik |><-ili|.'

eicnkivül kfifk. vn^v sxnrnü rr|>ókiil

(,ci|>öki'l. i-t'|M'llúkft). >iil ipMi sdkiiii

>iiM-i>kor( ix visi-llrk : n lulioii kn|ii-:i.

A lintalaliliak «/i'rff«'i(t» iiáil|>úl('ii

val. a/ iirvtr«*k ["'Hiu, k:ifik('>» (k:itii|>ii-.

|ial<°a\al jürtink.

A vartisi ü/oki'lN i|Mir(i» |ihi- ex

irdiirl c/rl(Mt mi'n ifiy niliá/kotloll .

varroU >y:iiii|i|.-i oi/jiia (iiu>»l s/i*(íi'si

fekete zsinórral ri/ef;vi*. liutiiluknal

ráncos Marral ; szürke, vapv l«'ki'l>-

cotiele va^^' kt-k aba|H>!>zl<') iiailra::.

nyakig ^tl^ollll>olós Iájlii kél remi

lapos ucelgoiiililiiil, kiirln kek kaliat.

hárász nyakravaló, iia^v kek zsebrura.

nagv karimás fekete kalap. iiiiifí\ar<>

pálca es ht>ssziilili. vatfV roviileldi szaru

nagy pipa.

A székely fejériieji ruliázala :

A peiidel. vagy peiuiej, léher keiidervászoii. rövid iiiy. rövid ujjakkal, amelyei leköt-

nek egy rövid feliér kendervászt>ii korcos iugaljjal (vagy szoknyával), e fólé egy-két-

három felier vas/oii csipkés fersiiiget vesznek s ezek fölé juii a s/ines szttes rokoja,

köntös, vagy viganó. .V szttesekel a székeUiiük lii.llból vásárolt fejtóból (színei pamut;

kender vagy gyapot fonallal saját maguk készítik. .\ szöllt-s 2—3— 4 nyüstös. a szine pedig

kék, piros és fekete, ára egy singnek ('*> lillér. A rokoja foU- nyáron réklit, vizitkát,

vagy derekai, leien pedig béllelt A-(ir/(/ viselnek, mely utóbbi bár bellell szóllesból is. de

leginkább parkét- és poszlt'iból készül. Nyári idben, különösen a lialalabb fejérnep. szines

ujjatlan Iájbit boni. A rokoja fölé jár a kötény. (vag\ kiiriina\. iiielvel gyakran <>ipke-

rojt diszil, A nók, lábuktin, rendesen csizmái kaprával, ritkábban topányt istirinfwel

YÍselnek. .\ leányuk egy vagy kél ágban fonva, leeresztik bajukat s abba kek vagy piros

pántikát ftuinak. Fejre való a fejkend, a nagyztiiHi s asszonyok es öregebbeknél a csepesz-

A városi székely polgárn viselete neliány évtizeddel ezeltt meg ilyen volt : a fiatal

leány haját középen elválasztva palacsintásán lefésüllc s három ágban befonva szabadon

leeresztette, a varkoe-ba kék. vagy pirus pántlikát font ; nyakában gyöngyöt, télen pedig

sáli viselt. A pendely föle piros, kék vagy zöld selyem Iájbit öltött, nulyre a felkari eltakaró

buggyos ingujj reá volt varrva ; az alkar mezítelen maradt. A pendely fölé csipkés fersingel,

erre pedig felül lapos ráncokba szedett, alul pedig sima szines rokojál vett. Lábán csizmát

viseli kapeával.

Télen kedvelt ruha volt a meggys/in meJi'és-zsuba (bunda), galléros bó szoknya-

formájú. anielUiez ken-k. a tetején gombos, zöld barsonysajikát használlak. Ettyik haszná-

latos iivári ni kalap volt a csepesz forma, elöl hosszúkás es hegves kukitcsi-kalap.

csinált virággal és zsinórkötövel. könny selyemszövelból. A téli nói kalap

bolyhos posztóból, fekete szin. nagy karimájú, hátul kél lecsüng bojttal,

ezt azonban a csepesz fölött használlak ; akinek ilyen kalapja nem volt.

az a csepeszre fejkendt kötölL Régi-bben a városok székely polgárni nagy-

kendjúkel, a szónyefífélék<'L ágy- és aszlaltakarójukat hrassóból. de fleg

Ulahországból szerezlek. Kpen azért e fajta holmil>ól a Székely földön igen szép

keleti, török, st kinai eredelekel is találhatunk. A mai székely nepvise-

i5*

FUVAHOSOR.

DtUuná>.
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leirl még azt jegyozlieljuk mi'g, hogy napról-napra voazil eredeli jellegébl s a gyáripar

olcsó termékei úgy az életmód, mint a ruházat tekintetében sok kárt tettek a Székelyföldön.

Különös viselet a krizbai : magyaros, sisakalakúan hegyes ni fejdísz.

Gyönyör a hétfalusi csángó lányok öltözete. Derekukon az ezüst kösönty, ruhájuk

csupa szín, [lártájuk ragyog a virágtól, arany, ezüst csüngkkel. Szép az csepesz viseletük

is, amit áttetsz halványsárga fátyollal borítnak ; sokféle a ruha, amit a lány esküv eltt

s amit esküv után. mint új asszony, késbb visel. A gazdagabbak ruhatára egész vagyonba

kerül. Általánosan elterjedt nézet, hogy a hétfalusi csángó magyarok viselete oláhos jelleg.

Ezzel szemben Orbán Balázs igen helyesen vitatja, hogy ez a viselet inkább smagyaros.
A szászok például szk magyar nadrágot, zsinóros felöltt, kalpagot viselnek, ezeket

csak nem hozták Flandriából ? — kérdi a kuruc báró. Viszont az oláhok is szk magyar
nadrágot viselnek, a melyet csak ujabb idben szoktak a bokánál egyberáncolni. F'elöltjük

is mindenütt zsinórozva és magyarosan van kihímezve; Maros-Ludas és Maros-Ujvár vidékén

az oláh nk prémes magyar mentét hordanak, papjaik is magyar mentében járnak. •>' Legfel-

jebb az (ungkieresztésD által akarják aelrómaiasitani)) viseletüket az oláhok. Orbán Balázs

A MEDGYESI MÓDI. (21)

egyébkente viselet magyarsága mellett azt is felemlíti, hogy ilyszer népviseletet találunk Alsó-

Felsö-Rákoson, Nagykedében, Balavásáron s KüküU vármegye legtöbb magyar falujában.

Lássuk már most, milyen hát ez a csángó viselet?

A magyar férfi rendesen vállig ér, csinosan gondozott és tisztán tartott hajat

visel; nyárban nagy karimájú fekete kalapot, télben fehér vagy fekete báránybr kucsmát

hordanak, mely az idsebbeknél kalpagszerüleg lecsüng vagy felül kiszélesed tetzettel

van ellátva. Testüket otthon sztt lening fedi. a két hüvelyknyire felálló gallér frész-

fogason van sárga vagy fehér cérnával kihímezve, elöl bojtba végzd zsinórral összekötve,

mely zsinór a fiataloknál veres, az idsebbeknél fehér. Ez ing bújju kézfig, az ingalja

térdig ér le, a derékhoz cifrán kihimezett tüszü-(düszü*-'')-vel vagy bogláros brövvel van

odaszorítva, alól pedig künnhagyva; épen ez az ingalj kieresztése az, ami a hétfalusi

* (il89I-ben lieszélle nekem Berger Ijesztercei szcs, liogy harminc évvel ezeltl a liörnyélien liím-

zelt ruhadísz nem yoll lálhaló. A szászok díszítették ugyan hosszú l)rkal)áljukat színes brbl kivágoll

és levari'ott ornamensekkel, de a virágos hímzés náluk ismeretlen volt. mígnem két Besztercére vetdött

magyar szcslegény magyar hímzésí motívumokat kezdeti alkalmazni a szász és oláh lakisi nép számára.

E hímzések tehát magyar eredetek. » Csehély jegyzeteibl.
** Széles bröv, melynek kells bre közt larlják pénzüket s l'éllsebb irományaikal. ehhez van

ersítve az acél-kova-laplól larlalmazó kis zacskó és késvilla, lrkénl lecsüng csinos tokban elhelyezve.
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AZ OROí. ..;. :- ;. ..--I 'H \/ V Ml*!!! (.':/

iiia^'vuruk ultözékéiiek ulúlios sziuezelel á<l. A/ in(^re, meg nyárban is, ünnepélvos^-bli

alkiiliiiiikkm- inellesbundát* filcnek, min' va^^y panyókára vis<'lve. vapy folöllvi' - a

ilÍ!»z-/.fke jon. nn*ly felur |ii>s/túból van a neg-yrubisiaknál. fi-kflcból a liarumruliisiakiial.

Ez a disz-zeke ell srn egyinásl ér vilézkölésscl szépen ki van zsinórozva s öltözotiik

legmaf:yaro-abb része. Ezenkívül van mép a liosszii vagy rövidebli suba.* mit téllien

a ilis/.-zeke alá >zi'klak felulleni: a nyári mezei munkánál használt liri^ko.-' sót a lombos

guba (Sárika) is meg van a héllahisi magyaroknál : ez utóbbil a legények éjliálóba

(amiili'm a marhákkal éjjeli legellele»i<' vai.'v favágásra kimennek) és akkor szokták csak

ha^/nalni. miilún a leli estéken szerelújiikkel üiizsalyosba. vagy lálogatuba járnak. .V szúk

fehér posztóból készüli harisnya (szúk magyar nairág) a hétfaliisi magyarnál olyan szabású

és olyan teslhez álló, mini a székelynél s az erre húzott leniig éró kordován esizm.i i-

olyan mini a székelyé. Kálcunl* és boiskort csak a legszegényebbek viselnek.

.\ hélfalusi magyar fehérnép viselete szép és változalos. jóval festibb, értékesebb és

I Olitnlt gombolóiló irlin mcllt^ii). .i iiiiiiAl a (;>itk\6i szvkclyolt Í!> iII-oII ^zull.ik vUpIiií : a iiirllt*!)

cifriii ki van liiinpzvc.

'* K sulm v;it!V k(>/?i>k ^/iiitéii cifrAti. sziliem. selxfiiiMit-l liiiiizell írlin tiuii<la. f|><-ii olynii. aiiiiiiAl

.•I havn-..'ilji é-. liuiiiúróiliiK'iili >/ékelyek i> visriiii >/iikljik.

a .K liriíkó vászuiil'ól kér>/ült c-ak köii>ökÍK éró ujjal i-liáloll rüvnl ilt-n-kú fi-lólló, ainiiil már i*in-

liloltük. a székt-lvek i> h.i-ziiálják ; a riiliailaraiiuk a/niin-s.'iL'a r- ha«oiieliii-M-/é«i- iniiulriirM-ln- a lifl-

fnlU!-ink széki-l\ i-re<tel Ilfll Iii7.i>ii«ilaiiak.

ltüvi<l>zárri liakaiii-s. inil a székely i-ü|iókiipk iifvcz, külöiitii-ii c/l az fliii'\i'/>->.l a lirlfaliisiak i-

isiiifrik es hasziiáljAk.
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tartósabb a székely nk öltözékénél. A menyecskék hétfaluban igen sajátságos szabású

kötött csepeszt vagy fkötót viselnek. A f tetején színes hárászból köridomban futó dísz-

kariUák vannak, a melyek fehér földön váltakozva tányéridomú díszes fejékel alkotnak.

A csopesz fels feléhez illesztelt alsó rész fehér cérnából van virágosán horgolva, liátul

a nyakon hosszan lecsüng, a homloktól a konty alatt pedig átvitt kötvel van leszorítva,

amire a menyecske-pántlika (szalag) jön; ez a pántlika fiatal menyecskéknél ugyanazon arany-

liimzés szalag, melyet mennyegzöjekor a völegényll kap menyasszonyi ajándékba, ezt azon-

ban csak két évig viseli, azután meggyszín vagy fekete szalaggal cseréli fel. A csepesz léhát

sisakidomú s fdísze a tetékítményben van, amelynek verzselésére (hímzésére) fleg a

fiatal menyecskék nagy gondol fordítanak, s az igen kacéran tnik ál a ráillesztett átlát-

szóan vékony fehér fejrevalón (fátyolkend), amelyei a hétfalusi menyecskék igen szépen

tudnak fejükre illeszteni, s mely nélkül se télben, se nyárban a házból kimenni nem illik.

Pürkerecen, Zajzonban és Tatrangon a fiatal menyecskék hal-hét évig (míg a fiatalasszony

címhez jussuk maradhat) a fehér fejrevaló helyett barancsikol (citrom szin selyem fátyolt)

hordanak, mely a lakodalomtól számított három-négy hónapig (a mézes hetek alatl) cifra

bogláros tkkel van a fre feltzve; de mig az új házasasszony boglái'ékílménynyel pom-
pálkodik, addig a templomban folytonosan állania kell s csak akkor ülhet le, amikor
boglártit is lerakja. Jusson ez eszünkbe, ha majd e munka Iblyamán eljutunk a tolna-

megyei Sárközbe s az csényi, meg Mecsi fiatal asszonyok, a cdekerdz menyecskék»
gyönyör viseletérl szólunk.

A hétfalusi nk, asszonyok s leányok, ünnepélyes alkalmakkor aranygalléros, arany-

kézels csipke ingben parádéznak; rendesen hosszú fehér gyolcsinget viselnek, mely a

nyakon és az ujjnál cifrán ki van verzselve vörös fejtvel a fiataloknál, fehérrel az

idsebbeknél. A nyákot veres korál vagy jóféle kláris gyöngy ékíti, fülbevalót nem
használnak; a ráncbaszedelt rokolya csak leányokon és a menyasszonyoknál i'ehér, a töb-

bieké fekete, vagy hétköznap sötétkék; ez termetket háromszor átfutó bogláros szíjjal

van a derékhoz szorítva és a vállon átvitt széles szalaggal megersítve. A leányok hét-

köznap szajinkát (színes selyem kend) kötnek fejkre, ünnepnap hajadon fvel járnak,

két ágba font hajukat csinosan felkontyozva veres, vagy meggyszin hajkötvel. Hátul, a

nyakgyöngyrl, srn egymás mellé illesztett, térdhaj lásig ér szallagok csüngnek le, elöl

pedig a finom s cifra virágosán kiverzselt elkötény.

Van azonban a leányoknak és fiatal menyecskéknek egy kiválóan, csak tánc alkal-

mával használt igen díszes öltözékük : a hámos rokolya ; ez fekete a menyecskéknél, fehér

a leányoknál s mindig háznál sztt kelmébl készül. E ruhadarab szabása nagyon saját-

ságos, mert a válltól a bokáig ér, derekbe szabva nincsen, csak cifra bogláros v szo-

rítja le. E rokolya fels része mellényt pótol, a mennyiben ell a mellen, kerekded a

kimetszése s a vállon átmen keskeny kelmerészszel van a nyak irányában jiálul is kimet-

szett részszel egybefggésbe hozva; e mellre és' hátra jöv, a vállakon átvetett felsrész

ezer meg ezer ráncba van szedve s ez, valamint a srn redözött alsórész is sárga selyem-

mel van széleinél igen díszesen hímezve. E ruhadarab fdísze a redzés finomsága; egész

héten szorosan egybekötve tartják, hogy vasárnapra redzete rendben legyen; ha a hámos
rokolya fekete, akkor fehér-, ha fehér, akkor fekete csipkekötényt illesztenek elibe. A cifra

s több száz forintba kerül bogláros övre szép szabású s dúsan hímzett börerszény van
akasztva, abban tartja a cctáncpénzt)) a leány. Az ily hámos rokolyái és bogláros övet

csak vasárnap és lakodalmak alkalmával viselik a nagyleányok és fiatal menyecskék.
A gazdagabb leányok és fiatal asszonyok mellükön kösöntyül hordanak ; öt-hat hüvelyk
átmérj, dombormvesen ékített köridomú ezüst lapot. Ilyet azonban csakis azok viselnek,

akik ez ékszert öröklik
; ujat már nem igen csináltatnak. A mint a táncra, úgy férjhez-

menetelkor a menyegzre is külön köntöse van a hétfalusi magyar leánynak, meri ekkor
elveszi a csak ezen egyetlen alkalomra rzött bársony csákói s palástot, így jelenik

meg az esketésre a templomban, ezzel díszeleg az egész lakodalom alatt. Uj fehér rokolya
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ii> \uii lUriikur 11 iiiPiisuMi/iiiisuii, iiu*Im-I •) iiii'ii\<'f;A<'> iitáii lixlubu ikr n ukkur uiljtik <'»ak

rá untrl, Hímkor (nufUk.

\ f(-lit>riit'|> lnrle^'(|lll riiliaiiciiirijc: a iiu-IIckIiiiihIu, i-ni|>úi^ éró kucéruii liiiii/<-tl iiói

laului. (íjjulluii iiicllt'iiy iiiol\ a/ iijiilili itlókl)cii l>ár»()ii\Lúl ki-o/iil i-« ii liU/i-neii ki<>ujta»<</<>H

kihiiiiK'll ffhi-r i(*k(*, mii lt*^iiikal)l> ((*iii|il<>m<i/.iiiik<>r h iiiúü uiuif|i(-|)fiM-l«li alkaliiiul>l.'>i

|iiiii\ókara vflvo >/i>ktiik viM-liii. A Ilók lál>l><-lij(- ri-^fii nurii volt ifdU'nlii; i'r<j h ntiu.Miii

lc)(>url kuiiiiMi n/allMiii oiriiiu). muot kiiriluvaii cxiziiiu. olykor puptuh.

A li^iraliitii iiiaf;\ar iió iiiiiiika közboii éH iitazáx alkalmával r<Tlikula|><<t iot>i* kuluii

kulu|ij)ik iiíli(°->rii. Iiaiifiii u mi-iiMM'skc reiuloeii frrju vaAai'iia|ii kaia|iju( lia^/iiaiju. Iiaja

iluiuikiiak |ter>/c iluii kuzos kaiaji iumii jiiI, vajív Irslvérjuk kalapját lias^iiáljak. sají*

kulüii kalapot s/er«ziit>k. mert csuk at <-lmátkáso<l<>ttaknuk Irlirt és illó szen-tijjr kalapjai

használni.

A tori«ckói viselfiról a lurockúri)! s/iiló r»'j«'/.i-lln-n lics/ilüiik.

* t\ íéTÍ\ kfllapukal iiök M'o-lik I iBÍkluiii i«. mii ixiiiei egy iidalul nézlirlA a liélfalubiak ütékely
••rrdpléri-^ irj.i Orliáii Halá/«

GYIMEsI CSANGU LEÁNY. i23)
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k*^/o\t ji ti r.

A S/i^kil\folil U'gjcllriu/óbli Icmpliima az unitárius-templum, homlokzalán i* rdirással:

AZ EGY IGAZISTKN TISZIELEHIHE :

Az elócsarnuk, a templom pitvara hasonlatos a kálvinista templomokého?, de már az

ajtó-szemöUlok eltéró: akad tiszta gót Torma is, kóból Taragva, mint például a mede»«'ri

templomé.

A néphagvománv — amit megersít egyébként a históriai igazság is — tudja ennek
n különös ke\ereilesnek a magyarázatát. \'olt |iéi(láiil iszenlmikióson egy templom, melvet

.Medest-r es Szentmiklós knzo>«-n építettek volt regen, meg a katrdikiis világban. Amikor
áttérlek az unitárius vallásra, mindkét falu külön templomot akart, de nem tudtak meg-
egyezni abban, hogy a régi templom maradjon .Szenlmiklósnak és Medesér építsen ujaL

Hát lebontották .1 templomot és eK>--ztolták tertneszrllien, így: te egy ajtót, én egv ajtói;

te egy képet, én egy képel; le egy követ, én egy követ. Aztán mindenik építeni kezdett

a maga neszébl. A hiányzó fél templomot pótollak itt is. ott is. .\z oltárköveket a funda-

mentumba rakták: oda falazták, erósstgui-k okából, a képeket. A/, ajtol meg beepítítték

az új templomba.

Kz az. amit most szemügyre veszünk.

Maga a benulo ajtó ujabli, de azerl betöltötte a százesztendót már az is. Halovány
kékre volt festve, de már nem mindenütt látszik meg az alapszín, (^sak a virágok dacolnak

még az illóvei, nielveket a festó, az ajtó koekákra osztott mezejére pingált. .V falak fehérek,

de egvebíilt csupa s/ín. A templom két \égén karzat: úgy hívjak, hogy: kar. DeN/ká/atán

kék ala|>ru festett virágok. Kgyik karban az orgona : elólt4' a kar fájához ersítve a tzsollár*

és adiUéret* s/ámúl mulató, faragott s/egély. festett tábla. \ másik kar a toronyfelli

ajtó fölött van; fiatal házasok, legénxek járnak oda. .V templom meiiu\ezete szintén ilesz-

kázoll: körülbelül félméten*s átmérj koekákra van osztva. Kgs/inkék alapon fantasz-

tikus virágokkal, csodálatos furcsa oroszlánokkal diszít<Mte a fest ezeket a kockákat.

A mennyezet közepén ovális alakú, faragott bojlocskákkal kerített léivii a fölirás: <.\Z E.N

ll.\Z.\M l.M.VDS.MiNAK ll.\Z.\» aztán az építési év. pap, kurátor és az épitó neve. .V pitvar

felli ajtóval szemben, az oldalfalhoz építve all a szi'iszék, kátédra. k<mvóklóje szép laka-

n'ival leterítve. Fölötte a korona függ. ügyes«'n összeállítva, virágmotivumok. leveldiszck.

rózsa, tulipánbid. Mvészi a formája, gondos a faragása és festés*-. A katétlrátol jobbra s

balra két sor halványkékre festett pad húzódik; az els padokon mes*'szerü földön, lehetet-

len vörös és piros ég alatt, piros vártorony mellett meghajlolt pálmafa díszlik a piktor jóvol-

tából. .\ férfiak oldalán virágból font koszorúk foglalják el a pad elejének kockáit .\ pad-

sorok elölt ter van az Lr asztalának; díszesebb aszlal, s/ép terilóvel leleritve. A fejernép

és férfíak padjain kfyül van még két kis pad a kátédra két oldalánál, egvik a papi és

7*
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((. tfniplom pi;>cn ; b. üras/.taia : t\ szószék :

it. kílrzat: c. orgona : f. torony : r/. i)aplak :

h. az unilárhis koUégiuiii lelke : i. teni-

jjlom kerljc.

\ szí:kklyi<i;re^ztliíi unitárius

ti:mpi.iim ai,apr.\.iza. (2-0 A SZliKELYKEPESZTURI UMTARIUS TEMPLOM (2,"))

mcsl(M-i csaláil nölagjai, másik a pap számára. Az ajtó melleit, szemben a papi paddal,

a patrónus család díszes sznyeggel lelerllell ülhelye, ahonnan a patrónus urak íigyel-

gellók régebben a dörgedelmes, bnöket ostorozó beszédet s ha nagyon találva érezték

magukat, bizony föl is szóltak néha a papnak: Ne pattogjon -úgy kigyelmed, tisztelend

urunk, mert bizony megfogyatkozik a patrocinium! ... ,.

Ma már nem olyan haragosak a papok, de megfogyat-

kozának az urak- is a falvakban s ritkán ül valaki a pátró-

nusi padban.

Ilyen egy falusi unitárius templom, és ilyen a többi

j)rotestáns temjdom beosztása is, nagyon kevés el-

téréssel.

A Székelyföld templomaiban — munkatársunk, Med-
gyaszay István az építmvész tapasztalása szerint —

%=.T.—

AGYAGFALVA. (2C)



HtSZLBrKK AJt AliVACfil.VI

llirlOIIMA II S TKMI-I.OU ll«l><ir.ll)>l.

VaH> 10ltnN\H|S\KJAI(ii| >-'T

.1 1t iiii.Ii.iii)i:itii / :i/ r--\L>>rí s/iMliU'
'*• l

(I

IllMllok

\/ KM.AKAI IMIAhKü IhUI-luM

AI.\PllAJ/A i'»l

nem (aláliink aiiii\i erf<l<-li rcIfii^ÚAt, mini liá/:iil>an. A kúzfii naijryolili vánts'ik i<lep*n

mvészi kiiltiiriija oi_\ itösimi nfliozcilett .•/ i-gNliá/ ••iillkf/ést-iir. Iiof^v iil<'ti;i r«nk a lávo-

lubb fs<'> falvaklian s/aliadnll ful a nriii/i-li ^/cllc-iii. Itt t^i-iii iiiiiiyira. lii>(.'V er<-<li-tit alkotoll

vuliia. Iianem csak é|i|icn, liogy átrormálla valamelyest a kli'son kapntl. vaf^y reá er-

szakolt o\tisi és liaruk forinákal. A templuiii és üirony epy-eg-y ré*zlel<* teljesen ereileti és

ére/./iik. Iiog-y lia arra a inesleri'i- lia^\ják teljesen s neiii küMik városi (minlan iiieg^-

(ekintésére, iger. mvészi és ós/inte ilol^ol alkotóit volna.

Sima, epyszerü kiesi tem|iloni Ci4. '}'>> a Szekelyken-szturt él iinitáriiisíjk temploma.

Már mafja a vallás is Ml<^kivállja az efíysziTÚ külsL, a viszonyok meg é|i|H-n etí_\-

szersitésre utalták az épitól. l82S-ban r|Milt. epy hosszhajóval ; a tornyot egyberaklak a

templom testével. A liajó vége katolikus

szenlélyszerfien záródik. Ezt a formát a

román és gót korból vették, át : még
visszatérünk reá. Hogy a hivek szapo-

rodtak, kitoldották a templomot egy-

oldult kercsztliajóval. A szószék is a

templom piaca közepén van, jol látható

és hallható lehal az istentisztelet teljes

lefolyása. .Mindkét oldalt sziiiiinelrikusaii

azért nem toldhatták ki a kereszthajuk-

kal, meri a baloldali szomszéd a/ uni-

tárius kipllégiiini. jgy hát ezzel a fel-

oldali keresztliajóval valami igen ritka

és leljesen helyes megoldást találtak.

Belsó berendezése is e^'yszerú.Sinia.

meszelt falak, deszkázott faiiienuyezel,

fakarzatok a torony mellett a kollégiumi

diákságnak, a hajó végében orgonával

a kántornak a karral és a keres/lhajii-

linii a legényeknek.

Külsó képe K^lli) erdekesebli. \t

aránxlag iia<r\. tagolatlan töinegú tciii- A »'FLTDIIJAI lEMI-l OUTOROKV. (»>
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plonilcsL elli karcsú toronv szökik a magasba. Bádog- sisakjának körvonala igen finom.

A küls cliszílés úgyszólván csak annyi, liogy a haranghoz íopái-kánya elérl különös bádog
cifra csüng alá. Ha ers a napsülés, ennok falravelell árnyéka igen megeleveníli és díszíti

a torony képét. A csokély kingrású lisénák — faltávok — a bárok liofolyás nyomai. Igen

Icedélyes az elüls karzat bejárója is. Az agyaglalvi ref. (26) leniplonion is olt csüng a

loronysisak párkánya alatt az errefele szokásos bádogdiszítés, szegeleteken és közbül tuli-

pánnal. Alattuk a vetett árnyék ritmusszeren ismétli a bádogdiszítés moliviimát.

Különös a loronysisak csúcsának kiképezése. A rel'onnálus csillag alatt kisebb-nagyobb

karikasor függ a sisak oldalán. Vékony abroncsból vannak csinálva, az alsó nagyobb sor

már erösebb és belefekszik a sisak hajlásába (27).

A katolikus templomok majdnem ugyanolyanok, mint a protestánsok templomai-

Ez az egyház történetébl is következik. Amikor egy-egy kalholikus vidék meghódolt a

fejedelemségnek, a templomot egyszeren megtették kálomista templomnak. A hajó végébe,

a löbbszög szentélybe, az oltár helyett ülpadokat ós karzatot lielyeztek; olykor kiszéle-

sítették a templom piacát, kicserélték a jelvényeket, de egyebekben maradt az egész

épület a régi.

Ahogy szaporodtak a hívek, kitoldották ezt a régi, boltozott és eredetileg kato-

likus kápolnának épített román vagy gót mvet, egy sima teremmel, az építés korának

AZ U.\]TARIUS NAGY TEMPLOM DERZSIBKN. (3-1)





A SZEKELYUDVARHELYI JÉZUS

I



LNA MKNYEZETe. (VIH. Ib.)
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A BOMI.Vi'il K^TOLlhl'S TEMfl OM. (.1:^)

inetfrelelú olasz roncszáns/ vnpy liarok foniiúklvJil, ill-ult iál<-i\<- a régelibi rész román

r< irmaira is.

Az ilyi'M «U'rm('s-t('m|il<imt azonban luinesak a rtforiiiúrjo koráitan keU'lki'ZcH.

Korábbi korok, kiilönöscn Trancia országban, stikal épílolU-k íffv és \»-i\'m ol\ xiilékrken.

ahol kó liiáiixa mialt iieiii bollozliaUak. va^N alioz nt-m ériflli-k.

A kalolikiis .ivil.'lú -.zentélOjól és loroniból áll" |iiol<'>láns (cmiiloiii tihal a U-u;-

«-lli-rj«-*lt<-bb lón és l»'rmész«'tes, ho|fy késóbb a b-ljosen új UMn|>louiokal is ii^\ i-|>il»'llék.

K/irl nem lehel az alaprajzi formából az i-|iilé>. kiirára |k»nb>san kOtvcIke/lelni.

Az Knlakan lé\ó unitárius t<iii|ilom ala|irajzlM'li i'ÍKi ilnMuhzcsi- iiuxainlxn.

Klrdfkcs ill«Mi a különálló (oron\ rs annak a l(Mn|>lommal val. -

é|iib-U ton>n\nak a kulnálli'tval szenibru sok a hálran>a: ma^as-.., ... ,. _ :_•

w../.- .,../ /< *MMtv«:4-ff //
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A MAl.OMI'ALVI KATOLIKUS TEMPLOM. (:íI;)



tiVtltriYUALKALl'. (37, 38)

I i:i.s oEnvÁTON. (3yi

»iíl>SI •ZlíNTÜYURÜX (4U<

S*



A KICZUISZENTI.ISLEKI TEMPLOM. (11)

iiügyobli a súlya, mint a vékonyabb

lalu Icniplomé, a talaj üllciK'clésc tehát

mindig egyenltlen, amibl repedés

és utólagos elválás származhatik; az

istentisztelet közben való harangozás

az összeépített falak együttrezgése

által igen ersen és zavaróan hallik

a templomban; végül a templom alap-

raj zbeli megoldásait megköti, az eliil

álló torony a szabadalib, l'estöi el-

rendezést nem engedi meg úgy, mint

a líülönálló harangtorony (campanille),

amilyen a leitorjai (\19). Enlakán pél-

dául igen szép az, hogy a lombokkal

övezett templomba, a kerítésfalhoz

esatlakozó torony alatt, fedett tornácon keresztüljutunk. A torony és a templom közötti tor-

nác gylöhely is. Innen jol)bra-balra kimehetünk a templom temelkertjébe, a cin terembe (42).

Majd minden székely templom kertje körül van falazva, legalább is a régiek, hogy

védelmet nyujlsanalc az odamenel<ült lalvosságnak. Ilyen magas, ers fallal van bekerítve

a Csikszenlgyörgy-Bánkfalván (30) lev katolikus templom kertje is, ilyen a csikmadarasi

(31), a esikszentmiliályi (3"2), a csikkarcfalvi (43) és az unitárius nagy templom Derzsiben

(34). Még látszanak a lövrések a falán és látszik a megersített bejáró. Alsó részében ott

az eltorlaszoló gerendáknak liagyott lyulí. Maga a templom igen ügyes, gótikus szentély-

lyel, olaszos toronysisakkal. A teníjdom kerítésén belül régi hantok alatt porladoznak az

érdemes lelkipásztorok, hív kurátorok és kántorok.

A torony testének felé[)ítése igen eredeti a somlyói dombon emelked katolikus

templomnál (35).

Malomfalván (36) egyszer sima a templom fala. A vakolat természetének megfelel^

csekély kiugrása falsávok szerényen díszítik. Annál hatásosabb azonban az eleven vonalú

sisak és annak ügyes bádogcifrái.

Általában szeretik dombra építeni a templomot, gyakran két s több falú határán,

közös liasználatra — vagy ha a faliit töbl) darabra tagolják a terepviszonyok, akkor is az

elválasztó domb tetején épül az egyedül álló templom (pl. Csik-Szt.-Lólek).

Deszkás mennyezet már nem sok helyt van. A régi templomok is egyre-másra tnnek
el, újabbnak adva helyet, mint ahogy új került helyükbe Kedében, Gagyban, Martonoson.

A kedei templomból megmaradt a mennyezet ; most a kolozsvári EKE muzeüm mennye-

zetén ékeskedik. A többi templom mvészi enalékei jórészt elkallódtak (V'lll., IX. tb.).

A megmaradt deszka mennyezetes templomok közül, az enlaki nagyon megérdemli

a vizsgálódást, mert deszkalapjainak egyikén, az orgona fölött van a hun-székely írás, a

rovásírás egyetlen lonmaradt emléke. íme h másolatban:

azaz : Georgyius Musnai. Csak egy az Isten. Deuteronomium. VI.
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(Ki a iiie^ff jti-K nioiiliiui

iifin rgt^bt |Hiiitt>b, iiiorl u iMuk-

iiMÍ» Hitt iiImiii IkMú iiciii •cü«,

llaluMli i|>>. vhIíiiiiÍiiI tt ^/ó ululkó

Itclójc iü inkáliLi tó* iiiiiil «(*».

viuoiil u li(in-»/(<k«l> ikbi^-^ i>/o-

rint, ainiiil llariinyiii IIcomí Jíino-

iiak |j-MÍi-iilii-ii I.V.t^-l•illl kiadoll

iiiiiiikújii ' c^yi-llch ki^/inilofi

iiiásoldlaliiil ^ i> kii inuk, ^ a/

***K\* j<*lolcSrr<'. Ilii a/ kiilúii

ronliil fló, iioiii |><mIí^ \alaiiii-ly

kZúImiii. t'\t'\i \oll a o^) » r(i\ahM,

iiu-rl olvus4i«iiál (o^yK-iifk lian^;-

íolL így a fúlirus holyos iiie^foj-

tí^iie VI leimo: < itMirfr>iii> Mii'>iiai

|iiikó. Kgy a/ Ulcii. heiili-rtiiio-

iiiiiim \ I. iiiiiiiit FíscIkt Kámly
Antal iii«'{,'ji'u'y/i. A •|>nkói> e*«'l-

Icg «jak<>> valami i'ii\ iililós, a

minek <-rli-|iii<<l már iu'Im'*/. iii<>|;-

allapilalii.)

A l<'iii|ilum ivf(i laliii fül-

irúiMiinak cjíviko cnJekcsfii »•!-

luomija a li-iti|>l(tm <'-|iiltsfii('k

.Magyarul igy liang/ik: K/.

egyliázal. imly a kcfívclli-n lalá-

rok iliilu k<'/ei ullal ITiiil-liiii

liamiilia dúlt s a jenlaki és

marloiio^i lakosok ji'itfl<Mi)i'-iivi'''-

tx'tl «'s |xli-ii iraiili kcgyo Im/.gó-

súgúliól az egy iga/. Isti'n tis/-

tflelrre meniiye/etlfl boritta-

tiilt, foslöi mcsicrsí'ygi-l ilis/e-

sili l<ili)<-baii Miisiiai ••y«»rgy,

Arkosi János l('lkipá>-zloi-s;iga

iilejébei).

A kei-st'ü-kisraluili rcrorniáttis, a szi-kclyken-s/liiri nniláriii-. a riigonfalvi régi n-for-

mátiis, az aUósimiMirahi. sz<-iitáliraliánii, zsákoiJi. rel>ü-i-akosi, tiálfalvi unitárius leiTi|i|<»-

luokban, ilc általában s/inic mimlrn r<'gilil) >/i-kely lem|ilontban vannak ne|uiiuvex/i-li

finlékck. Sukat úri/.ii<-k az aranyosszt-ki tiMiiplomok : a lorockószentgyörgyi. várfalvi. >in-

falvi. mészkói. szent niilialy falvi.

A szt'kelyki-n'sztun ti'ni|)li>m<>n cli-inlo csak a falon k<iriilful<i -/egelyzotet mrllallák

ligyeli-mre. míg >t^\ szi'r<-nos4^s \éU'llen folytán rá n<-m akaillak olt <-:.'yik lct;érili-k<'s<*bb

inúlurlóni'li i-ml<'kuiiki'<-

j^.'

^

.\ (.SIKSZKNTOOMúKiiSI TEMIM.OMBol. , | !.

' r.iiiir KuiliiiM'iild |iii-> .1' lliiiiiKiriiiii liiit;u;c Ihi'mIiu- <|ii<--.|ii>iiiIiu> rl ri'>|uiii>iuiiiltii- • ••iii|>r<-lu>iii>.-«.

iiliii |iri)-r:tlii>n<- •|ii-lo|ari. Ju.'iliiii- lleiii It.initii ail r<'li»i;.|iuiii. I iii.'<liiii ftal.i\oiiiiii I.V.e*.

- Maiiit<vá>irlifl>. Irlrki kÖll>\lál'.

•' I A-«l
.

I'ix'hi'i Kái'olx \iil:il \ Inni iiiau^ar ir,^» i-* annak rciiinarailt 4-iiil<-k<-i. Itii<la|ti*>t l«M> r»ait

liiuiika V;. Ujijál.
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A foltár eltt^lev rozeltás disz zárók köriratának bizonysága szerint ezt az

UÖS-ban cnüll ogyliajós, csúcsíves rcSmai katolikus teniplomol ugyanis 1904. július havá-

ban nagyobbmérv restaurálás alá vélték s ekkor, a bels ialak régi vakolatrétegének

eltávolítása alkalmával, közép-

kori faliképek tntek el, melyek

csak kevéssel a templom építése

után készülhettek. A múlt m-
vészi hagyományai iránt érzé-

ketlen kmivesek a több szá-

zados festményeket ép oly kö-

zönyösen verték le, mint a

puszta vakolatréteget és nem
akadt senki, aki munkájuknál

felügyelt volna rájuk s a van-

dalizmust meggátolta volna.

A székelykereszturi immár
a harmadik udvarhelymegyei

templom, melynek a restau-

rálás közben napfényre ke-

rült középkori faliképeit- így el-

jvusztították ; ugyanez a sors

érte a homoródkarácsonfalvi s

a iiomoródoklándi unitárius tem-

plomok 1901-ben felfedezett fali-

képéit is. Hogy e két templom-

nál a székelykereszturi katoli-

kus templom mégis valamivel

szerencsésebben járt, az Sándor

Domokos tanár érdeme, aki e

vandalizmust látva, a kegyetlen

pusztításnak határt szabott s

ezzel egy 5.60 m. hosszú és

85—150 cm. magas képfelület

nyomtalan eltnését megakadá-

lyozta. Sándor Domokos ugyanis

az érdekes felfedezésrl Damo-
kos Andor alispánnak nyomban
jelentést tett s az alispán néhai

Csehély Adolfot, a Múzeum igazgatóját kereste meg a ké])ek megmentése végett. Csekély —
akinek ily irányú munkásságáról még bvebben fogunk szólani — a vett értesítés nyomán

azonnal a helyszínére utazott; napokig dolgozott a kép kifejtésén, lefényképezésén, kopi-

rozásán és színezésén. A képfelület színei nagyon clmosódottak, mi fképen a mintegy

huszonnyolcz év eltt végzett templomrestaurálás alkalmával rárakott vakolatréleg káros

befolyásának tulajdonítandó. E megmaradt képfelület egyes jeleneteinek mibenlétét az

alakok jelentékeny részének csonka voltánál fogva megállapítani nem igen lehetett. Kivételt

tesz az a csoport, mely az Apocalypsis XVll. fejezetének 3. és 4. versében leírt következ

jelenelét ábrázolja : «... És láték egy asszonyt ülni egy vörös szin vadállaton, mely

rakva volt káromlás nevivel, hét feje lévén és tíz szarva. Az asszony pedig bársonyba és

bíborba vala öltözve és fölékesítve aranynval és drágakvel és gyöngyökkel, kezében arany

pohár lévén, tele utálatossággal . . .))

A rákosinál nagyon érdekes a magyaros vakolatdisz, aztán az orgona fujtató tetejére dobott

v ceikszenttamasi templom ebzsebetoltananak szarnydisze

(faragott Áttört parasztbarok) : szentségtartó. (14)
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(oriiyorakit nlakii rv^i iiuitM(<S lAlilit.

A/ ttr«ii\ii!»-/<-ln i-* a loliLi f»'liM>roll

tcu)|>lun)i>kiiAÍ í\ kar foruiaja. iIía/I-

lóitri, a siószck. a koiMiia, insanyf^

iteltiis/, vakolt i>»il<i|i fiirmikk stli.

ii li^xeK-iiiri'iiicllok.

K|lH(*!>/elile^ i!« iii<*({(^r<lciiili a

lig^y(*lmet a iinL'vajlaí, liastNafalNk-

kal, iitiili'i li.olNaloriix okkal koriil-

voU, if{«'ii rt'fji l<*iii|il<<iii ; H tlfr/>i

liAslyás (3-1' toni|>l<>in. \alatiiiiil a

fiilt*!. iiii*lyli(*ii v\%\ froki'ik vannak.

kár, liofry a Ixiloiii t\%\ iinitariiix

t<>in|iloni(>l. lclMinlási>l(Mt, nem tiiniil-

luánvi'Zta •.iiiki. « Ut i> sok értl^*kl'^

dolu|f vészeli el.

Kgesr könyvel lehelne irrii a

s/ekelyfoliii lem|i|oniokr<'il. pétiig a

kalolikns lemploiuok nen) iu'en ke<i-

veziiek a népies iliszilésnek. (Ml

képekre, s/olirokra s a/ ollárrn fek-

lelik a füsiilyl (például (\ít\ a esik-

szentdomokosii s ezek kö/ura/. oltá-

rok (liii/ilései nuilulnak nelia valami

népies. map>aros v«iná>^t. .\ kar tolili

helyen diüzitve, festve van ill is. de

azért töhhet talál a knlatú a prolos-

láns templomokban.

A esik s/L Lania>i katolikus

templom foltárát (-l-l) s a szentség-

tartól a Wlll. szazadveffen eifv oila-

való székely emher kés/itelte. Az
akkori ízlés szerint barokkosán, a

melyen a/onban népies elemek is

elfordulnak, .lellemzü. Iiuf^y e regi

és tiszlességeseii elkeszilelL, szinei-

Iten is eléppe harmonikus komoly
nninkút újjal akarjak fel.terelni oak
azerl. meri már nem U-ls/ik. \ esikko/niási lemplom.sarnok (15) bejáratában all etfy goli-

kii-i padsor.

Diszilési molivninokban leggazdagabbak a lempltun-mennyezelek. melyek Huszka nieg-

alliipilása szerint akit a kövelkezúk folyamán mindegyre idézünk - mind a Wll. e~

Wlll-ik >/á/adbó|. tehát a renaissance egyetemes elterjedésének idejébl valók.

.\ li-gregibl> lemplom-niennyezel a esikdelnei.

A régente hámn) falu tulajdonát képez kés gól sUlbeo épült, vagy renovált templom

lenM.deszka-néüyzetekbl alkotott festett mennyezetén az évszám: 1(«I3. A négyzetekben

Huszka mintegy li/ennegy díszítési motívumot Udalt, melyek nagy részen az eredeti magyar

jelleg felismerhet, bár a renaissance akanlns-viragaval es leveleivel, meg különböz

rozcltáival váltakoznak a/ egyes magyar diszrészlelek. \l egyik négyzetben szeles szájú

törpe kehelyliól nónek ki a esupa s/egfu-, bimliós es \irágos szárak, középen le-felül egy

szélex tálalakii \ irá^alakkal. Más. hasonlóan virágvázából kinöv bokn-tanak felsti leg-

K.\HOsSZtK \ CSIKKOZMASI Tl.ll'1 OMB.O. itól
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nagyobli virága szintén szegf, míg mclleüc kél. kisebb nyolc szirmú rozelia alatt két

kisebb szegf és búzavirág egészíti ki a szegf-levelekkel alkotolt bokrétái. Egy más
szimmetrikusan szintén kél egyenl részre osztható négyzet középszegfje alatt és fölött,

két-két nagy akantuslevél közén, a folyondár virágát látjuk; míg egy másikon fels nagy

virágul oly, a rózsa és tulipán közli átmeneti alakot, mely már az asszír kbe faragott

ornamentális alakok között is feltalálható. Egy ily szimmetrikus elrendezés, s öt nagy

virágból alkotott bokréta középs, fels, valamint két alsó virága búzavirágot ábrázol.

A csigavonal alakú szárak egyikének fvirága szintén szegf, a többinek négyszirmu rózsa

vagy renaissance akantusvirág. Némely négyzetnek középs nagy rozettája által üresen

hagyott sarkait a rozetlából kinöv kisebb, leveles tulipánok töltik be, míg máson c kis

virágocskák a sarokból nnek beleié. A mennyezettel egyidöben készült a szószék és a

sekrestye ajtaja is, melyek díszítései hasonlóan a renaissance keverékét mutatják a magyar-

ral. Színeit tekintve, a világoskék és többnyire kontúrvonalnak használt sötétkék mellett

l<>ggyakoribb a piros és zöld, s csak keveset a sárga.

Id tekintetében a delnei után a m. dályai cv. ref. templom hajójának mennyezete

következik, melyen a festési évszám : 1630.

E mennyezet négyzetein a díszítések piszkos szüH<és körvonalaikkal többnyire a négy-

zet átló irányában, egy sarokból kiindulva alakítvák ; noha úgy a két egyenl félre osztható

szimmetrikus bokréta, mint a négyzet közepébl rozettaszerüen kifejld elrendezés is

elég gyakori. Több négyzet fvirágja rózsa és tulipán. Sajátságos egy négyzet elrendezése,

amelynelc szívbl Iciinduló bokrétája lollcsomót, páva-, vagy pulykafarkal utánoz s a négy

széls rózsa a tollcsomóból látszik kiiejlödni. Ily tollakból alkotott legyezforma több

négyzeten is elfordul, többnyire azonban virágok helyén és meglehets természeth

alakban.

Egy négyzetnek álló irányában haladó szárán valami fészkes virág, egy másikon

nárcis látható. A nárcis vagy havadi festett alakjai közölt a virágszirmok végén hegyezett

ama visszahajló alak, mely e mennyezelen látható, ma is ismeretes az asztalosok eltt, de

még a brassói köil'al tornyainak egyikében szintén látható egy, hasonlóan a XMll-ik

században festett virágbokrélában. A piszkos szürke szin Ivörvonalak mellett a piros,

kék. zöld és sárga szin is elfordul. Megemlítend ill még a templom bejáratánál perselyül

szolgáló kis ládikó festése is, melyen szívbl Iciinduló, szimmetrikus virágbokréta legfels

virága tulipán, míg mellette két oldalt egy-egy szegf és nárcis, vagy ökörszem aranyvirág-

(Chrysanthemum Lecanthenum)-nak piros, fehér és barna színben festett alakja képezik a

bokréta kiegészít részeit. Készült 1832-ben.

A harmadik s idrendben a m. dályai után következ mennyezet a csik-somlyói

búcsújáró Salvator-l<ápolnának dongabolt alakban kivitt, feny-deszkára festett mennyezete.

E kápolna helyén, vagy közel hozzá állhatoll a Szt. István királyunk építette régi

kápolna, de a ma álló csúcsíves épületke semmiesetre sem az. mint ezt a hívk nagy

serege regéli. Bels berendezése — festett mennyezete, kórusa és oltárai — a XN Il-ik

század modorára vallanak ; a falon bevésett «Renov. 1678)) alkalmasint az utolsó renová-

lás idejére vonatliozilí. A mennyezet több deszkáján Ividönböz szentek ábrázolvák, latin

lelirások és renaissance díszítések között.

Említsük meg, mint Székelyföldön készült mdarabokat, a menasági templom sek-

restye-szekrényéi 1678-1)0], faragványaival és ajtajának festett díszítésével, valamint a csík-

rákosi kél laoltárl. 169'2-böl, melyek bár renaissance t,ermékek: a magyar modor félre-

ismirhellen nyomait mulatják.

A laicsafalvi (U<lvarhelymegye) ev. ref. templom mennyezete 17(lO-ból való.

E gót stílben épült, szegényes falusi tem|>lom mennyezetén az évszám mellett fest-

jének nevét is megkapjuk: Asztalos Mihály. A négyzetek festett díszítései elég gyarlók, de

az általános magyar ornamentális jelleg nem hiányzik bellük. A szívbl vagy virágból

kiinduló fszár kétfelé hajló ágain négy- és ötszín rózsák, stilizált rózsalevelek, tulipán
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A Wlll. '•/ii/aiilii'tl való u koiH-ti cv. r><r. lfiii|tl<>iii iiii-niitc/ili-. ui<lyii<'k ja(>4uftari<ii

lll'^\/•tl•ill u i«/iikii>ui« lirnth/la-^al x/ix- \u;;\ Mr>i, uiik Ui

<il virtiKol lii>rili> !> (,') kiiic|i>>/ar ultal fi/iiiiiiif(ríkii^.i.. > /toll tiix/i. .. ^..,..

•'•iffavoiial alakli.di li.íjluiiak imK/r, Im<I>wi \<-(;uköii fpv iia^uilth \ira(;((al. \ vir<i|ii>k |ii|>l)-

ii\irv n'i/oiil \.i^'\ liili|iuiil alira/oliiak. iiii-lsrkiick <-^y ri'x/cii uzuiil>aii \

i'itak k<-v«'s ilit/iU'^iiiiköii tii|>aH/lHU iiti*tfiMi, |icrou voiiúo >2(MiiI><'<i1|<'i. l (tyi: „ .

kof.«-|iiMi li-^iia(fM>ltli virá(>jannk ultlalatin/ i'ifv mán n/JiiA virá|^<>/iri>iii tapml. iiiiii<lki-l ol>l.-t-

l«ill !iWüf<'loli> nuu\>Af.'liaii S piTsa fs iiiiliui (li«/il<->u-k<'li l.i|ia?*/lalj.ik > lolili ujalilikiiri

li-h«*raiii lifiii/ckcii >alii|i;iii Iclt-tlr H/i'intteotlú. hogy i-g\ tt-lji*)* >irag liála iiiugiil ii^y lur

«l OifV vagy toliti iiiá!» \ira^. Iiogy 11/ oIüú ku<é|ii>4'> aluk u más ki-ltúnrk ri>ak O-lel •-iik<*<Ii

laliii s a lobiul i-llakarja. K/ a/ flr<Miili-/i-s a W III. ^/u/a<l óta a matr^ar ntiilM-n

liaialos: Ilus/ka iiio^lalalla ogy >/ok<'l_\ liciiii' li iiuufiiiiii ko^^<' ili-/llf"»«Mi<'k liilij

ogy, » Mékclyiiilvarliclyi /iir<lali'iii|iloiii Uilaj<loiiat ké|>ezó ki'lifiytnkarúnak 8arukn'iZ)«aJaii

<-H rf{\ riiK'i (I ilv^irlic-lMii.i s/ckn-iiy iliTt/itfxiu'k Im/avirá^án is, hol i- a kéks/ii
'

virág inógill /olil e> |iiro> s/i-yfú lor rió. Nfhaii\ iiégy/»'l vica^'ai valo>/iiiúli'}i \i>'

/.ólnak. .\ <lísziU'-M-k zóUl. piros, kók i-s li-h<-r s/iiu-kel mutálnak fekete körvonalakkal.

Jóü-iíT a</lnlos feslelle, I7(>7-I>cii.

.\ szeki'ly Im-Iüs r<-lirúsáról liiresse lelt eiilaki iiniláriii!> leni|i|oni mennye/elén llii&eka

niinlegy hiiszonöl küK'tiiliözó liiszilcsi molivuniol lalált a kazellaü/erúen iM-os/toll Teher

ala|in, s.'^r^an >-/e';élye/.ell iiéyy/eU-klii'n, s/íirke es rini'iber s/iiiekkel festve: a/oiil<aii a ><>k

virágtartó - .1 haiiyatlo reii.iissaneelian oly •gyt'teme.Sfii je|i-iilke/ó ii-velti.nil>i>k niiatl. kiza-

r«'>lag renaÍ!iSHnce termékeknek ilélle. ellenére a s/intén nugy számliaii alkalmazóit s igy

magyaros vonást eláruló virágoknak. Knlekesibh a majdnem s/áz évvel kési. I> fe»telt kórus

kut liukri-taja, mely már teljesen magyar. Kek ala|>on. >arkail>uu koruegyedili-l lom{iiloll,

fehér négyzetbe van e kél bokréta festve, zöld, piros is sárga színekkel. Festést^uek

ideje 1770. \/ eNó szimmetrikusan elrendezett b.ikrela szívbl imlul ki. középen egy nagyobb
tulipánnal, mely mellr kel oldali egy-egy kisebb rózsabimbó nyúlik fel. K három NÍrag

alatt a szív felé két csiikolt bimbó hajlik be. .\ második bokrétában a felsó tulipán a

-ziv helyéiv került s a szív pedij; fidfele álló heggyel a kózéji szár tetejébe. .\ levelek tagozal-

lan széle lulipánlevélív \all. K pár díszítés elrendezése, valamiül festésének ideje is, majd-

nem teljes«'n megeiívezik a köpeei ( lláromszékni.) templom mennyezetének diszíleseivel s

itry alighanem egy mi-ster munkája.

.V Wlll. századból való a uiaksai ev. i-ef. templom mennyezete is, melynek kék ala-

pon I7li(>-ban feslett, nagy mértékben renaissanco munkának latszó diszitésein magyaros
jelleg is van, mert a stilizált virágok kiváló s/ereplése szeuíbeótlü. Több négyzet diszílésé-n

megkisérté mí-stere az akanluslevéluek divatos alkalmazásai, s e melleit renaissance \irá-

tfokat is festelt, melyeknek nagy része a rózsabimbó felette konveneionalisan kezelt alakjai

mulatja. Néhány virág pe<lig teljesen renai.ssahce. l'ár négyzet viragalakja hasonlít nagyon
a földi e|K'rhez, bár fehér szine után ítélve inkább a labdarózsára emlrke/lel. .\ színek:

kék alapon |iiros, fehér, zoKl, sárga, a szárak szürkésbarnák vagy vóroM'sek. \ mennye-
zetnél sokkal magyarosabb a templom kórusának néhány stilizáltán festeti rózsabokrétája

(egyenes szárból kétfelé lehajló, stilizált virágok és levelek*.

Iluszka is me*;emlekezik a szl-királyi 1 llaromszékmegyei evekkel ezelótl leUiutolt

ev, i-ef. templomnak meimyezi-téról, melyei, nnnl m>uidjak, a keletrl hazakerült Ciábor

diák festelL Sok keresés után a tudós és fáradhatatlan kutató rátalált a reg lebtmtolt és

elárven'zett mennyezet maradványaira eg\ konyha es egy istálló fidepén s esaku;ryan -ok

lurökus vonást nnilalnak a kék alapra festeti díszítések, ámbár néhány bokréta teljesen

magyar. Egyen, például, tulipán mellett nareisl és rtSzsabimbót talált, kétfülü viráges4»rép-

böl kifejK'Hló szimmetrikus eln»ndezéssel.
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A SZÉKEL"VUDVARHELYI SOSFL'RD MKI.l.KTT I.KV HKdl JÉZUS KÁPOLNA. (46l

Mintaszerségük és páratlan voltuk miatt említi meg Huszka'két csúcsívvel boltozott

szentély festéseit, melyek díszrészleteikben a gót és renaissance küzdelmét mutatják,

úgy azonban, hogy a renaissance már kezd diadalmaskodni. Egyik a majdnem teljes

épségben fonmaradt m.-dályai (Udvarhelymegye), mely alighanem a XVI. századból való

;

a másik — a gyönyör olasz renaissance szárnyas oltáráról híressé lett —
menasági katolikus templom mennyezete, a szentély falába véseti 1655, év-

számmal.

Az udvarhelymegyei református és unitárius templomok mennyezetérl

egyáltalában ritkán hiányzik a feslett virágdísz, aminthogy festeti virág ékesíti

a padokat, a szószéket, a karzat deszka korlálfalát, néha az orgonát s az ajtói is.

A régi bögözi unitárius templom mennyezetérl (IX. tb.) mutatunk be

néhány kockát. E rajzok régi felvételek

t^- alapján készüllek, ma már nincsenek meg.

E fára festett diszítmények a mennj'ezet

tábláiról valók; sok barokkos vonás ismer-

het fel e kompozíciókban, de mindamellett

a népies elemnek is jut tere, ilyen külö-

nösen a legutolsó tábla.

Hasonlít ezekhez, de naivabb és népi-

esebb is, bár vannak benne barokk nyo-

mok, az itt bemulaloll székelyudvarhelyi •

(V'III., IX. Ib.) Jézus-kápolna mennyezete (46).

A feslett díszítés templomajtók közül

figyelemreméltóbb az árvátfalvi református

és a homoródkarácsonyfalvi unitárius temp-

lomé (X., XI. tb.).

Az árvátfalvil Balázs Mózes, lókodi asz-

talos cselekedte 1849-ben. A templomajtó-

nak négy betéte van festve; a díszítések

egészen népiesek, olyanok, a milyet Balázs

Mózes a szekrényekre is festett. A fels 'ylTT t

kett kék csillagból n ki, két stilizált |

f(

rózsa következik, följebb vörös tulipán, kis oszlop,

vörös és kék virággal, majd egész fölül a farcAdi

különös alakú virág s a bokréta ormán trmploiibói
a MIKLOSVARI KATOLIKUS TEMPLOM

KAPUJA. (48;

(47)
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-VAUI KAIotlKlS TI->II'L<'M

PORTIKUSA. (49)

A -EP-1 >ZE.NTGYUBGYI HEFORMATIS
TKMPLOM AJTAJA. <M>

tulipánbimbó; az alsó két beli-t még jobban ismert kompozició: edényben lev bokréta,

gyöngyvirág, tulipán és bzegfvel.

A homoródkarácsonyralvi 1807-ból való. mestere a hoinoróiioklándi liarangozó. Had-
házi József.

Kel hasonló betét van az ajtón diszilve egy körivekból összetett konturájii sötét mezó-
ben. Rozetta van alul. abból jó ki az egyenes szár. melybl rózsák, tulipánok, gyöngyvirág,

szegf nó ki, a felsnél fehér galambok ülnek a rózsákon; fels részéi palinetta-fele virág

foglalja el. melyet koszorúsán vesz körül valami vörös, gyöngyvirághoz liasiuiló virág.

Csehély jegyezte föl, hogy a homoródszenlmártoni unitárius templom ajtója, mely

1817-beii készüli, remeke volt a népies feslett diszit«^-snek; nyoma sincs ma már.

A feslell diszítesú templom-karzatok knzül is bemutatunk kelli (XII !! ^égy
táblát az ánátfalvi református templombúi
(1859). Minden ízében népies ornamenlumok
ezek. Tulipán, szegf, rózsa, gyöngyvirág-levelek

kel, bimbókkal n ki egy egyenes szárból, amely
alatt c>iliag van, m/maring-leveles á;; veszi az

egészei kurül kórul.ikú koszorúban; mind a négy

körülbelül egyforma, csak a színe válloziL

\ farcádi református lemplond>ól adunk ill

kél láblát, amelyeken még naivabl>ak a virá-

gok, teljesen feslell ládákról, bulorról vett mo-
tívumok, amelyekbl a hagyományos cseK*p se

hiányzik. (XII. Ib.)

Említettük már. hogy a Székelyföld né-

hány leinplumának reslaiiralu»a alkalmával, a zsombori kATOLlKl^ ti^iluM tv>. t.i&.>- .i.

9»



A HOMORÓD- KARÁCSONYFALVI UINITÁRIUS TEMPLOM AJTAJA. (X. tb.

(Az okláncii harangozó, Hadházy József munkája 1867-böl.)



A/ ÁHVÁTKALVI HtK. TEMHLUli AJTAJA. ^Vl. Ib.)

iLokodi Itatáis Mu/es iiiuiikiija IM9-böl. i





faUiiak kr|>»4.in)/alal. iiiol> »/ •Itclfl iiia|iJM»-(

itlir«/tilja f^\ !<• III liooK/ii e- IHI •III iiiH|,'>i« ki^t>

Mirii/nlbnii.

II<>U> O iUl-|l l-Nlli lilVfn lrlll|>l<>llltN<ll. iii<-l\ról

(>rl>aii hnln/M miiiii •lrai;nilliilM«Mtl ir. a in<*>/'

n'lt'^ aliill r«like|>i*k xaiiiiiik. n/l már <-vckk<*l

eiclöU liuilak. A iiuM/iVti-^ ti^wunn i-^y-ket liclyii

li*lli*lloll » • Ukinnill »/iiit'» rullokiiii f^y ki^VoiiiiK

lúr0tlfkr láts/oll •. i'ffv iiúi kiflii, ki paluKtjAt in

liuiiy iiiia<lk<>i('i ulak kört' >/li. Ilf iuiffv

a k^prk a iiii-sirfU-g al<'i| > U*k, n/ a mi

lirn^k iiiuiikalursiink. a iiiiii<lliiiltiluíg i'»<'ii<ll>«ii

<lul^<l/<>, >/eniiy ('.»«*lu*l\ Ailull fnlomi-.*

Az ildet napja ciklusúnak kiina^asln alakja

Jéziia ; szitum bin-tiuk glóríúlól körulvi'll ül<>

ki*|M> (ma^aüsa^^a ll<i <°n).i. kiilüni><<i-n a iiuiasl

!>zé|i nnjózése mulatja u iiiúvész ji> izlf>i-l. K fo-

alaklól jolibra oi balra k^t-két egymás röltl

h<>>!>zaii «-1Iui/<mIii mr/iTc oszlik a kiiiii|i<>/ii'i><

az als<!>mozú iiiu^a-^á^a "O c-ni. a fclsnc t'»-l <iii.

A Telsó mezon jobbra és balra ••gy-e{í> aii(;>al

mutálja l>e lenlflve h<><lolatal Islcii fiának, a/ .iImi inc/öii pi-din liali.i >/u/ Maria, julilii..!

Szt'iit Janos imádja li-niflvf a/ ii<lvo/.Íti>(. .V Icnlcló angyaluk iiicllc -orako/ik a fi'lM>

mezöli liat-liat apustul áliö hely/cl U-ii. Mindegyik künyvcl tart ki-zebeii. \i aposlulok

jobboKlali siirálxil t'.^elif lyiiek ln-g\ alakul sikeriill lelji-scn kibulilania a iiicszrftee alul.

K iK-gMiek arcv<iiia>ai iK-iiiesck. lis/lclelgerjf^ztuk (.V.ti.

Az al!><'> mezöli. Szent János tt'-rdció alakja melleti, .Miliaiv arkangyal áll kivont kanJ-

dal, amint a köl<-llel eg> ('.•^oiiióba összi-kölö/.ölt karlinzollakal a pókul kapuja fclf zi.

Sajátságos. Iiogy a/ i-lkárho/ollak kó/.nl a/ arkaiig\allio/ lcgkö/.t-li-lil> allol korának mog-

> I K M <'l I KI • TIMII oli

K<Si'rst «.

* CsfliéK AJuir köniiöiliáiiyáii. !<>! juiiiuk '.iVáii ^zúlctcll Iteáliokulüi (.uiuliiiiiiiil i» ull véf^tfitr

be IK73'baiK a inúfií\eU>iiin' iiiriil s .i/l véu^ive. a Wö/i'^iskolai laiiárké|>eziléli« jiiloll. .\zuliii ;• i>/i>l-

noki folyaiiiiiiériiökM-uiK'l ii>er< alkiilina/.áil. .ihol lítiMig maradi. .V me/óluri rffuriiiálui- ifimiiiziuiiiln'/

vilaxzUilUk llle^ Iirhcllo t.-<iiini.ik. almi kél é\it;. ISWvit! iiiaraiJl. aiiiikor .1 kuiirelr»;\|iÍ2Í \in»i k;<l' -

likus rötfiiiiiiáziuiiiliuz iiiciil Oiiiiaii fi;> rv nuilliii a roz«n.M?ií kMl>>likii« rAKiiiiiiiziiiiiilin/ válai-zlollak

iiiFtf : a iniiii-/liT iKüT ^i!e|>-

Ifi a lr<-«/l<'ii.ii

kii - fAüiiKüí/niiii

hoz Hll.li-- IH-

\rzlr ki.ah<-i t.tdi

• Ml kr/<lli- iiieu r« leje/l'-

Im- (.^rxa \ánin-(r>r ii*|.if-

liiiiirrsrii cimú iiiunkijál :

llOS. rv öszéii a niinin/la-i

ilh<*l%rzlp Itt uiharlifl) I

lliaini rórcáliitktilához A

uyrtiBf ••ter\etri a/onliaii

•^(liall Vau .iuí;. .''

KlrléllPk Mlol-A ),..l.

IB ••/'

Iliit ti.

ki K rrriiiii'

K» . - rai/ail .

akoiivvlirii vcMÍ az t>l\a!>A. \ BOl.UM imtahU'- >.vi'.\Ti:mi'L«iM. iU#
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felel öltözetben struclol-

las löveggel ábrázolta a

fest, míg a többieket

mezteleneknek.

A pokol kapujánál,

mely az egész sorozatjobb

oldalát bezárja, megsza-

kad a képsorozatot ketté

osztó vízszintes vonal,

mert a kapu már a kép-

csoj)ort egész magassá-

gát éri el. A pokol kapu-

jának nyílását egy tátott

szájú rémes szörnyeteg

feje foglalja el, torkával a

pokol torkát jelképezve. E
szörnyeteg torkába épen

beléesik egy elkárhozott,

hátára kötött [ládával,

(valószínleg a lelketlen uzsorást ábrázolva pénzesládájával), beljebbimég egy elkárhozott

a pokoli szörnyeteg torkában.

A fels képmezn, közvetetlenül a pokol kapuja eltt, egy sarkantyús vitéz" mezíte-

len holttestet visz vállán, mintha megakarná menteni a kárhozattól, egy ördög azonban
már nyúl a halott után.

A képsorozat baloldali részén (az üdvözít jobb keze irányában) a térdel Szz

A CSÍKSOMLYÓI FERENCRENDIEK TEMPLOMA. ,(56)

A DAKOCI szász templom. (57j
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TEMI'LOM.OTii BOiiUZON IT'A'BOL. TEMPLOM \JT''i VOVAIIFALVAn.

A MEUiM.SI &Í\>1 lEMI'LiiM TOH.N\A





a

llaJtKiytty Ueisü .( nuigi/ar ttr^i mui««M(«. //.
lU
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1,, -^ ;3í|G^H^^|b^^|

A BOGOZI REF. TEMPLOM. A FELS-BOLDOGASSZONVFALVlJ BEF. TEMPLOM MENYEZETÉRÖL,

1670-BL.

"Mária mellett látjuk ugyancsak Szz Mária álló alakját, amint palástját védöleg terjeszti

azok köré. akik életökben hivek voltak s kérleg emelik feléje kezüket. Ehhez csatlako-

zik ball'elöl egy szimbolikus kép : kékesszürke korong, benne két kisebb koronggal, melyek

egyike világos sárga, másika sötétebb sárga szín, nyilván az eget ábrázolja a rajta lev
nappal és holddal, míg az alatta rézsútos irányban lev sárgásbarna korong bizonyára a

föld jelképe.

E korongon kivehet még egy hajónak, valamint egy hátával a hajónak dl,
félig fekv emberi alaknak képe, amivel a fest valószínleg a tengert és szárazföldet

akarta jelképezni. Az eget és földet egy rozettaszer rajzzal kapcsolta össze a jámbor

A HODGYAI REF. TEMPLOM SZÓSZÉKE. AzIeTÉDI CINTEREM KAPUJA.
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*••'-•.
tio^y at it4^lt<l iia|ijaii n iiH|iiitik. Iioliliiiik é* fúltliipk <*l kell |muzIii1iiI'>

K k/iiiilioliUiiH ki'|i|<S| Imlra a tialotliik iliivttcM- lalliulu ; ki-l in

liMii ui ilfli-l liarooiiiiil u fultloii II Mi'ok iti'-:^iiuliiak » u liulolliik a/ .1

rlUiiiailiiak ((JU).

A ki'|t6«iiMzat l<>Klialol(lalil>li ii-</<- u iiirnnyori«7á(r <'.KÍ|ik)*|>árl.

fal Vi*b/i kiinil a kivúIaK/lullak uruk liik>>|iclM-l. A iiiciiiix iimIuK K

boTkAtja lie » u«i>ó<ullckcl, akiki'l an^wit \rift. Az angyali kuxcli kel ro|Mi|i. a/iilüii «>k>

lonziiri^ii h/<'r/i't«'ii, kil kuroiia/utt fcrli. vrytil rffv fcrli » li-^í.itoUoii.tk <• iió.

»<'-f I u/(ll(

^/iiil Ivtt-r

Ml A-7.TAI.V, IMI'.'/.! Ml, llviliiUBul.

:i7<"'í-Bói

A HOGUZI HAJUA.N KATOLIKUS, MA - HEFÜllMATtS TKMPLOM.

FrttkóU lam-beii bemmtllrk . a kél lujkep a konuon legi

kalulikM» Jitiiltt

A leslell felület kibontoU része azuiiLan csak

kis része az egész északi falnak, nu-ly a linltozalijí

feslve volt.

E faliképek készilüjél s keU-lkezésuk idejét

megjelöl feljefíyzésre eddifjelé méj; nem akadt a

kutatás, de Vidószfiiú. Iio^y a képek a \\ . század-

lian ké>zidtek.

Cseliely a felfedezdl képsorozatról jek'iiler>l leli

a múemlekek orsza^^os liizott>ágának. mely a jelenté-^

alapján elhatározta a niészrcle^ alatt met; lappangó

képek fulylalúlagüs felker<'se>ét s a kejiek fotografi-

kus felvetiét ; e munka elvégzésével r.sehélyl és

Huszka J6z>efet Idzta meg. 18í'8. június t-s júliusá-

ban sikerült a kél tiidÓMiiik a Iciiipium északi falának UinuZl lil I 1 I VII ov,

to»
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niéíj- h;'itr;iK''vö részéi, vnlaiiiiiil egy, a nyiií>;)li falon nmlalUn/ú jeleneiéi is teljesen kisza-

iiadilani a niés/.réleg nlól.

Az utolsó Ítéletei, a mennyet és poklot ábrázoló képciklustól jolilna lev két nagyon

niegroníjált s ezért meg nem liatározhaló szenten tnl Szent Veronika kendjének képe

tíint el. ezentúl ])e(lig egy férliszentnek álló alakja, aki könyvet tart kezében. Fejét

drágakövekkel és gyöngyökkel ékes bizánci korona födi, mely korona annyiban jellemze-

les amennyiben a faliképeken lev többi koronák mind anjou-liliomos díszflck. Végül

hármas félkörös románstilíi friz alatt három szentnek a mellképe fejezi be az alsó kép-

sorozatol.

Az alsó képsorozat felett, az északi falnak 14"5 méternyi egész hosszában, Szent

.Margit vértanúnak 1'4 méternyi magas legendája húzódik el tizenegy jeleneiben.*

A Margit-legenda képsorozatának festje szabadon bánt el a legendával, amennyi-

ben a legendában szerepl római helytarlót elször is királynak telte meg.

Az 1. jeleneiben látjuk a király, háromtornyú várkastélyát, mellette a szabad ég alatt

a királyt, amint szolgájának mondja : «Ülj fel a lóra, vágtass el Margithoz s kérd meg-

kezel számomra.)) '2. A szolga megjelent Margit eltt. Lovát fához kötötte, elmondja a

király üzenetét. Margit, aki pálmaágat tart kezében, tagadó választ ád, mert pogányhoz

nem megy nül. Margit mellett látjuk dajkáját is. 3. A kikosarazotl király dühében trónja

elé hurcoltatja ÍMargitol. 4. Margit két oszlojdioz kötözve, szétterjesztell karokkal függ a

levegben. Két poroszló ostorozza. 5. Margit két fa között függ. A két poroszló fogókkal

csipdesi testét. 6. Margitot a két fáról leoldják a poroszlók. A király is ott áll s nézi

Margitot. 7. A király csavar alakú oszlopon lév bálványkép elöli térdel. 8. A keresztény

hitben állhatatos Margitot két karóra felfüggesztett üstben fzik. Két fúvó éleszti a tüzet.

Az egyik poroszló tüzesíli a nagy vasfogót, hogy azzal a szz testét megcsipdesse, a

a másik poroszló ennyi állhatatosság láttára a mögötte lev nézkkel együtt megtért s

térdre esve imádkozik a keresztények istenéhez. A csoport mögött álló hóhér már magasra

emelte pallosát, hogy a megtért poroszlót lefejezze. Margit az üstben összekulcsolt kezekkel

imádkozik, két galamb fejére teszi a mennyei dicsség koronáját s egy angyal feléje száll

a mennybl pálmaággal. 9. Margit a börtönben, eltte undok sárkány. A sárkány nem
bántja. Margit diadalmasan emel keresztet mindegyik kezében. 10. Margit leteperte a sár-

kányt s ostorozza. Ali. jelenet Margit lefejezése. Összekulcsolt kezekkel térdel a martir.

A hóhér már sújtott (csak kezét s kardját látni) s a szz feje lehullott.

A Margit legenda felett a középkori festett székely templomokban elmaradhatatlan

László-legenda töredékei láthatók. E ciklus magassága 2 m. A László-legenda els jele-

nete még a nyugoti falra esik.

Márk krónikája úgy adja el a cserhalmi ütközet regényes epizódját, hogy Szent

László herceg a váradi püspök leányának nézte a szép magyar leányi, akinek megszaba-

dítása érdekében elrablóját üldözte s megölte, de végül hozzáteszi, hogy a leány nem a

püspök leánya volt; e képsorozat festje a püspök leányának tartja az elrablott s megsza-

badított leányt. A nyugati falon lev jeleneten (61) ugyanis a váradi püspököt látjuk, amint

* Szenl Margit egy pisidiai Antiokiálian (Nagy-Plirygiában. Kis-Ázsiában) élt pogány pap leánya

volt. Anyja korán elhalt, dajkája nevelte fel, aki falun lakott s titokban keresztény voU. Margitot is

keresztény hitben nevelte. Amikor Margit tizenöt éves korál elérte, atyja magához vette s csak akkor tudta

meg, hngy leánya az új hitnek híve. Atyai rábeszélésével kísérletté meg, hogy leányát az új hit elhagyá-

sára s a pogány valláshoz való visszatérésre birja. Minthogy pedig rábeszélésének nem volt foganatja,

önmaga vádolta be leányát keresztény hiteért Olybrius császári helytartónál. A helytarlót annyira elb-

völte a szép vádlott, hogy feleségül kérte, egyúttal pedig fenyegetésekkel akarta rávenni, hogy keresz-

tény hitét elhagyja; de célt nem érvén, börtönbe záratta. A fogság Margitot nem tette engedékenyebbé,

miért is a helytartó megvesszztette s lestél vasfogókkal lépette. A következ napon ég szövélnekek-

kel égettette, azután pedig hideg vízzel lelt kádba dobatta. Margit állhatatossága annyira meghatotta a

nézket, hogy sokan a keresztény hitre tértek, miért is a helylarló néhánynak rögtön fejéi vétette,

Margitot pedig a városl)ól kihurcoltatta és lefejeztette.
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A SEPSI-BESENYOI REF. TEMPLOM. (fi2)

Hufizka után.

leánya megszabaclilására a kunok ellen induló S/.enl László herceget, (kit egyébként koro-

nás királynak Festett a mvész) megáldja. A püspök kísérete, közöttük a püspök felesége,

térdrehullva imádkozik a vállalkozás sikeréért. E csoporttól balra emelkedik a püspök vára,

a vár fokán két r fújja kürtjét László felé, ki fehér lován jobbjával búcsúüdvözlctül emeli

koronás föveget a püspök felé : baljában hatalmas csatabárd. Mögötte dárdával, vörös

lovon kiséröje. aki még egy fehér lovat vezet pórázon.

A László-legendának az északi falra es
folytatása a cserhalmi ütközetet ábrázolja

többé-kevésbé csonka részleteivel. Az erede-

tileg összefügg csataképet a festett falra

épített s a múlt században ismét lebontott

kés csúcsíves korú boltívek megszakították.

E csonkítást tetézte az is, hogy a XIX. szá-

zadban ablakot törtek a falba. A boltívek ki-

indulási pontjait a még megmaradt gyám-

kövek jelölik. Két-két gyámk közölt tehát

a cserhalmi ütközetnek egy-egy megcsonkult

töredéke maradt meg. Az L töredék : vágtató

lovasok (nagyon csonka álla-polban), egy le-

bukott sebesült s egy halott ; 2. a cserhalmi

ütközet legmozgalmasabb része, kunok és

magyarok heves küzdelme. A magyarok fegy-

vere a hosszú kard, a kunoké a kézijj s a

nyíl. Két elrablott magyar leány a kunok

seregében. A földet halottak borítják. E jele-

net sokkal mozgalmasabb a más székely temp-

lomokban napfényre került hasonló jelenetek bármelyikénél ; 3. László vágtat fehér lován,

(nagyon csonka) ; 4. László s a kun vitéz leszállt lováról. Állva küzdenek egymással.

A küzdés heve átragadt a két vitéz lovára is, a kett egymás ellen támadva ágaskodik,

László fehér lova beleharapott a kun vitéz vörös lovának nyakába ; 5. László leteperte

a kun vitézt, aki László egyik lábába kap, hogy t is lerántsa. A három egymás felett

lév képsorozatot 17 cmnyi széles szalagdíszek választják el egymástól.

E három képsorozat közül, Csehély szerint, a László- és ^L^^git-legenda határozottan

régibb kelet, mint az Ítélet napjának képsorozata, amit nemcsak az utóbbinak mvészibb

kivitele, hanem az is igazol, hogy a mennyország sérült sarkánál a mennyország alatt

lév vakolatréleg egy részének eltávolítása után ugyan e helyen a Margit-legenda alsó

részének folytatása tnt el. A képek színe vörös, sárga, szürke, barna, sötét szürkéskék

és fehér ; zöld szín e képeken nem fordul el, mint egyáltalán

a középkori székely templomok eddigelé ismert faliképein, a

bessenyi templom képeit kivéve, melyeken e színekhez a világos-

zöld is hozzájárul.

A Szent László-legenda különben végig kísér bennünket

majdnem az összes székelyföldi templomok faliképein. Huszka

.József, aki, ismételjük, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar

diszítö stílus elemeinek felkutatása és e slilus törvényeinek meg-

állapítása körül, személyesen átkutatta az összes még l'enmaradt

templomokat és úgy találta, hogy a templomok északi falai,

amelyek seholse voltak áttörve, mindig ki voltak festv(> több-

nyire legendás, vagy bibliai képekkel s közvetetlenül a mennye-

zet alatt rendesen Szent László legendája foglal helyet.

Legérdekesebb ilyen faliképre talált Huszka a sepsi-bessenyi
A SEPSI-BESENYI

TEMPLOMBÓL. (63)



7»

(llároinii)^kiii<-K\i-i (vfiiniiitlux triu|>l<iiiilinii (O'.'l, ahul ai rwaLi fal »l»aii

ion I-^|||lt*» (olult kel kritsuruinl i-> rld rl A/ .iIk<'< llifi/lui kxcriiil

UUiik

Iluxka JOkorl A >r|>*l lM>Ben>Al <>v. rrt Iriiipluiii (\ Sfékrls \riii<rli MAcuni I

• IUrx>ni>(«kiiirK<tr ric^lk lrieré«tbb lriii|>luma a lM->rii>At A jrlrulM-n frlliaijtuil lrm|il<Mn a falu

.1.

I.. .

l.rtilT-^ll't> lr»<<

in.i-int s \\ I
-

i'kU<>iaii>tl> >riii - a lalii i

iiiji.t I > -'III ii ii'-iii I*, n
,

'

III

i II L.K.il I i,>iifili -/ÜL I.Viil.. ilVíl 1.1,1 (. iLiiriti'. l:\'I tl.-/.LriJ

laKOiAkJital il.i

lait'.t. » l»4r <>(;< < n.i ihk . .11..1-, min viimi ...11 ^. ...... ....•. m. .-...-,.. -

Iáinak .11 .il>Uk ••mlrlilri; egy k<i<i*|>!>ó oi>ilu|i által k^l r^^irr vull u»<lta. iiirrí a k^l h:i;

;>*^ -?^- T-^--
1

Â
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A minilon ;illörésl nélkülöz északi fal itl is. mint az összes székclylkli Icinploinokbnn, teljesen

ki voll loslvo. A l'al magassága azonban, noliogy az alakok túlnagyok legyenek, k6l egyniásfölölli kép-

sorozalol követeli s igy löbb legendái vagy bibliai tárgy festését telte lehetvé.

Az északi falon alkalmazóit legemla-tárgyaki-a nézve szabályul kinionclbatjuk, hogy közvetlen a

mennyezet alalt mindig szt. László legendája foglal helyet. Így találtam ezt az összes székelyföldi Icm-

plonioknál s igy van ez Besenyn is ^G4. 05, Olj).

A SEPSl-BESElNYi TEMPLOM RÉGI

FALKÉPE, (títí)
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Xi<kiiitsuk i'li-bl) iiiagat az c^es/. falut.

A székcl_\ Iclielólc^ sikra épili falvail. Iie^vek kü2u(( a iiiat^aslüi ni-in mc\i iiiciiiirk.

a patakok vülgyfil)eii tt>l«'|K'tln«'k mr^. Jsfv cf'í'sz r.'»ikii(i'<rM'lM'ii, alii>l a fahak >al6'»at'L'al

!>ikji-ll(-gri(-k s üz ÓM'/ö lii'gxt'k lalia iifhaiiv kiluliu-liTiiMri' «'*'ik a faUaklól ^^'l7 \. Kuru--

körúl a ft'n\ves rviigolft; •* a raliibaii niin's arii_\ok. A fal iumii ImtsüIí a i»/í!-k«*l>

:

országútja is iixen fátlan, kupar; a táviiVMiszInptikon kiviil iiia-^ iiciii ig<'ii vft ott arii\at.

.\l»-MklMi| iniliilva. Kas/iiii lni|>i'r fele g_\öii_x6rú f«ii\\e>. Iiafjuii \i«./ az út s iilíina l«'ljc!>e«

fátlan tcnilol ku\i-lkc/ik. .V/t inonilja a >/ókcly, van nt-ki clt-^ faja az cnlóln-u. töl>h mint

kém*, s ahol r«ak Iflu-ti, a ta^o<<.itástiil való f<-U-lnu-Lfn pti»/litja '\> a/ cnlóL iiug) lóLli

legven a logfló: kuriilvaplo>.>.a. <nii>i;aszalja> a Tat. Iiogy kiszáradjon. Csak ahtil palák

nienlt-n i-piilt a faln. olt van árnyas ntca. pcliláiil 1 i\frií><>-l jfaliiban i7<l. ".'i ftizosi-k s/osft^

lye/.ik a partokat s a falu mcsüzirc olliú/.udik a palák nii-nlcn.

AZ OKUkNbl .\AOTI.'TCA 'Ub
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OKLA.\D. (6^)

KISKERT A HÁZ ELTT, GYERGYÓUJFALUBAN. (70)

Nagy-Ajtában (71), valamint Erdvidéken (Háromszék északi részén) az utca

egyik házsorához közel folyik a patak s e ház eltti kis térbl virágos kerteket ala-

kítottak, ami nagyon kedvessé teszi e falut. Háromszék területén, a Feketeügy mentén,

szintén sík falvak vannak, csak a síkot szcgélyz elhegység községei érdekesebbek, de

magasabbra ezek se telepedtek ; a talaj szerint igazodó görbe, keskeny utcák jellemzik e

falvakat, silány erdmaradékok veszik ket körül olt, ahol még egészen nem pusztították

ki az erdket. Sokkal fásabbak az udvarhelyi falvak, lakói is barátságosabbak, a kálomisták

s méginkább az unitáriusok, míg különösen a csikmegyci katolikus székely gyanakvó, fur-
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i.YEniiVÓUJFALl}. (72)

<J/ -^•-^.

Humorod vidíkón. IjÖvóU'mi (75. "ü, 77i, .niiiiil in:ir iMiilili-lliik. nyilván a vi/járás

niiull. nia;{iisru mktitt küliú/ak jclltMn/ök.

AUalultaii öss/ofiiygú i-m!</el k«|K'itni'k a fal\:ik, csak iH-oll a liOfTU-k alján tdUruló

küzséii^ek \aiinak darabokra s/.af;^at\a, iK«-ii (.líik-Mindszent. nu-lx licl darabUiI ull ; liji-

mes is iUcnfclc, aliol a xólfiNliól a patakok nii-iiUii rU^oruliiak a liu/ak a lieevn? : aí

ilyen clkülüníb-U rés?! a/ t>U lakú oaládnkról novczik fi, |nldaiil «.\nlali k

A városok ko/öll a U'^tia^\<>ld> cs a li-f'xárosiaj-aljL Marus-\ .i>arli' l»
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NAGYGALAMBFALVA. (73)

UTCA, SZENTEGYHÁZAS OLÁHFALUBAN. 0-i)

LÖVÉTE. (75)
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Icni/ó, ;i löl)lii városhoz ha-

sonló. Sz.-Udvarhelyen (82, 83)

több maradt meg a jellemz

régibl s nincs egészen ki-

iluJIOlioD-OKLAAOl UTCA. (Til)

vetkztetve. A tucatosodó ízlés

példája a kis faluból megyei

székhellyé kinevezett Csiksze-

rcda (84, 85), ahol egész sor

utcák támadnak egyszerre a

régi építkezéssel teljesen ellen-

kez ízléstelen, nagy emeletes

kaszárnya házakból.

Sehol se rí ki talán annyira

ez az ellentét, mint c l'aluvá-

rosban, és sehol se vonhat talán

az ember közvetetlenebb tanulságot ebbl, mint itt, hogy csak a régi, a nép kedélyével

megegyez s a helyi viszonyoknak megfelel eszközökkel dolgozó épít mvészetnek van

egészséges alapja s csupán ez fejldhetik. Oly ridegen hatnak itt ez idegen, meg nem

értett formákba burkolózó ggös téglatömcgek az egyszer kis falusi házak közelében.

Itt látjuk legjobban, hogy azokat a kis házakat, a díszes kapukat épít egyszer emberek-

ben mennyivel több mvészi érzék lakozott, mint e nagy házak mépítészeiben.

Valóban, e modern bérházak itt. mint másutt is, nagyon emlékeztetnek az uraságoktól

levetett ruhára ; a régi görög római építészetbl átvcdlett renaissance paloták rongyai

ezek a házak. Ideje, hogy visszasiessünk a néphez, tanulni!

Mondják — nyoma is látszik — hajdanta szerette a székely a virágot, most már

kevés az olyan falu, ahol virágos kiskert jut a ház elé. Pedig magyar szokás ez, — de a

székely aszondja : kenyérkére is kevés a föld !

\ sokai emlegetett magyar kert stilusáról mesíszívelendö Kiss Sándor tanítása.

Az utóbbi idben — úgymond — több kertkedvelö s hazafias érzés ember azt az eszmél vetette

föl, hogy alkossuk meg a magyaros kérlel!... Hozzá is látlak, hogy az új slilust önállóan megteremt-

sék, pedig ez legalább is fölösleges, mert a magyar kerlstilus nem szorul megteremtre. Régen kialakult

már az s megelzte egy századdal az angolt is. Az újítók azt ajánlják, hogy egy nagy területen együttesen

kell elhelyezni a virágos-, veteményes- és gyümölcsös kertet, de úgy, hogy mindegyik megtalálja méltó

helyét és kellképen érvényesüljön. Ez nem helyes és nincs is jó oka. Már az 1651-bl maradt följegyzés

határozott különbséget lesz szls-, veteményes-, gyümölcsös- és káposztáslcert közölt. .\ zsellérek-

UTCA, FELSJCSERN.'ÍTO.VBAN. (80)
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SZÉKELYUDVARHELY. (83)

CSÍKSZEREDA LÁTKÉPE. (81)

CSÍKSZEREDA. (85)
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csíkszeredai kerítés. (88)

móddal szerkeszti össze a kerítést.

A legegyszerbb mód, amit persze

csak küls terek bekerítésére hasz-

nálnak s ami minden erds vidéken

szokásos: fenyágakat, fiatalfcny tör-

zseket fektetnek két leszúrt pózna

közé (88, 90), vagy nagyjából lecson-

kított törzseket szegeznek le egymás

mellé (89). Bent a faluban már gon-

dosabban készítik el. A (91) rajzon

többféle módját mutatjuk be a aker-

telésíi-nek: ilyen a nagy faszegekkel

való szegezés; a deszkáknak hornyolt

gerenda közébe való beillesztése ; az

összetartó póznáknak vessz gúzs ál-

tal vagy átlyukasztott fadarab által,

melybe a póznákat szúrják be. Ugyan-

itt látható egy háztetnek régi divatú

és faszegekkel leszegezett nagy zsin-

delyü födése is. Gyakori a sövény-

fonású kerítés is (93).

Elég szokásos a deszkák közének

kifürószelése is, olyanformán, mint

Kalotaszegen; ilyen a (94) és (95).

A kerítés járulékának tekinthetk azok

a kerítéshez épített féltetk, amikkel

a padokat védik az es ellen, ilyenek

az (96) ikafalvi fedett padok. A (97)

képen ott a kkerítés és a beleépí-

tett pad.

A székely udvar általában elég

tágas, különösen a falvakban s még-
inkább ott, ahol a falu a fbb ulak-

tól félre esik vagy épen az ország

határához közel fekszik. A városok-

ban természetesen drága lévén a telek,

összébb szorulnak az udvaro kis.Kézdi-

Vásárhely belvárosában pedig nincse-

nek is a vásáros bódék házakká állan-

dósulva, egymásnak háttal építve siká-

torokká fejldtek, melyeket bár udvar-

nak Jiasználnak, de voltakép utcák is,

((udvartereké, mint ott nevezik.

A lakóház még most is gyakran

az udvarban van, a gazdasági épületek

rendesen oda épülnek s az utcától ke-

rítés választja el az udvart. A vagyoni

állapot határozza meg az udvar nagyságát, számát, az istálló, ól és csrök terjedelmét is.

Gondos Balázs udvara (98) Csíkszeredán kevésbé módos gazdára vall mint. például

Mátis Ger udvara Ikafalván (100), ahol két csr is van az udvarban. Épúgy egyszer

gazdáé a (99) udvar, melyen istálló, csr, kocsifélszer mind egyült van.

KERÍTÉS, CSIKMEGYÉBEN. (89)

KERÍTÉS ÉS CSR A TOLVAJOS HÁGÓ ALATT (CSÍKSZEREDA

(90)
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KERÍTÉSEK IKAFALVÁRÓL. (96l :?\

Még- egyszerbb; berendezés udvar Keíesztély Izsáké, Enlakán, ahol már külön fél-

szer sincs a szekér számára (101).

Kevés vagy éppen semmi fa sincs az udvarban; többnyire van azonban a ház mögött

kertjük, gyümölcsös, már t. i. a gyümölcsterm vidéken, például Udvarhelymegyében.

A módosabbak közül való Biró Mózes udvara Sóváradon (102). Az ottani szokás szerint

óriási lábonálló asztagok emelkednek az udvarban
;
gyakran több évig maradnak így

elcsépeletlenül s így felemelve védik meg az egerek ell. A gazda büszkesége a szépen meg-

rakott formás és kaszával jól simára leberetvált nagy asztag (104).

Egy nagy-baconi udvarrészlet

képe a (105). Történeti nevezetesség

pedig (107) ágyúönt Gábor Áron

udvara, Kézdi-Vásárhelyt.

A kutak alakja olyan, mint má-

sutt : gémes kút a sík helyeken, kere-

kes vagy kötélhúzós a dombos vidé-

ken (106, 108, 109).

Nézzük már most a házat.

A székely a maga házának hom-

lokzatát «bötü»-nek nevezi, mivelhogy

ott az írás : ki építette és mikor? De
azért e abötüks terén is roppant nagy

a változatosság. Itt virágból font szí-

nes korong, beleírva ékes betkkel

:

Isten segedelmébl építette Barabás

NAGY BACONi KKBiTÉs. i»7) Áron életc párjával, Szcs Annával.
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ÚÜNDHÍ KALA/S l'UVAHA, CMK- X/KHKHA N (ü

I65'2 : amott Sn-nt l^szló király paripán ; ii liariiiadikoii íjoiiibuniiúvú ^arkánykif^Vj

:

tovább, uarvab fiil u kutyák ell: a tiilix') oUlulou eltntek a liilipaiiok ;t \ini^u>> kio

k«rlböl tt iuo>t a boluról iii-/c^ctiick l<- iu utcára.

Fából cpill jófurmáii iiiíikIcii: a iiaz. a rsAr, a |>úcus, a ka«. a sutó. a favá^ú, a/

ár: >
' '

I. ininiltMi. amit a/ cli-leii littlials7. Mert ai a fold. Hiiiflyeri ezek e|iüliiek. a/ a/

<-l. ,M-lviiek; at cletro foniul b<- a kapun este. l^aza \an. a tialar nem ikl-ii rrdciiih

me^ az ^lel nertrL

Nem ' ' -
i székely életen, csak kevés

kö- vajry |. . : l'jaliban kezdenek ilyene-

ket építgetni, de meg uajJTVoii sok helyt hever

a kó fúlha-^zriulalhinul (iarádiesra nem fopy >-^

el annyi.

IVIlaul egy ház

!

Elól hosszú tornác, melyltúl kinyúlik

a kiereszlés fele a U-des/káztitl, kivágott

!»zivekkel diszltett eresz. Kién s/tés. nlyaii

lépcsóház fele, csak a magas alapra épített

házaknál vau. A kiereszlés léjn-sóin, vagy

Cf.- az ajlo elótti nagy- kerek kóról juthatsz a/ ereszbe. Az eres/bol nyílik a/ ajl"

a 1 _^ ikepeni házba, u pitarba vagy pitvarba. A pitvarból nyílik jobbra s balra a ku>i-

ház, meg a nagy ház. Az eresz és pitvar fogalma m^r össze van zavarva. Az eresz a

ki- 11, bedes/ká/.ott re>ze a tornácnak. Most ossze-vi-sza használjak > a/ er»><leli

foj. ,1 pajta eresze rzi meg. Régi s/alii>;ir- hutáknál iiui.' Irilliit.i .•-. -/.ii iixit' II

eresz is, bedeszkázás nélkül.

Volt sok érdekes a/ eltnt házakon. A/ aldak lulult vilugi»Urk alapon Mr.t^4iUlii>i.

IKAFAI M I I.\

MaIi- i.tiiu ii.\Ai>A. IKA^A1^^.^ mi



KERESZTÉLY IZSÁK UDVARA, ENLAKÁN. COl)

cirádákból festett párkányzat ékeskedett a fehér falon. Kivül kékre festett deszkatáblák

voltak: vagy fánclDa vágva s akkor a kinyitásnál oldalt tolták a falra két felöl ;
vagy

sarkos táblák, azokat kinyitás után, rúddal támasztották ki. Azok a házak nem ismerték

még a leveles zöld vagy kék zsalukat. Az ablak alsó részén egyszer festett sáv, a dom-

borúan hagyott tapaszon. Ilyen festett sáv volt a ház körül a töltésen, (kerítés) az utca

felli bölün és a ház elején. A töltés kisebb-nagyobb szélességben (félsing, egy sing) vette

körül a házat, karókra, cölöpökre volt fonva, fzfa, vagy bükkfa vesszbl ;
földdel töl-

tötték meg, ledübückölték, csinosabban letapasztották, sikárollák és kék palával beme-

szelték. Talán a ház alapját védte a víz ellen, mert az alap egynéhány nagy kbl állott
;

nem ástak árkot az alapnak s nem rakták meg kvel, mint a pincés házak alapját. Azok-

ból a házakból hiányzott a pince

Másképen is építették ezeket, mint ahogy most építenek. Gerezdbe vágták az épít-

Iákat ; a ház szögletein még lapasztás után is kilátszottak a csupasz fa-végek. Ezeken a

gerezdeken sétált föl a hijuba ((gerezden futó Kalári)). Ma szegényt csak macskának hív-

ják. Megfogyott a" cím, mióta sasba rakják a házakat, vagy harcsa-frészszel levágják a

kinyúló gerezdeket ; véle eltnt a legjobb mód, amelyet észrevétlenül lehetett fölhasználni

a tisztelgésre s amit az eszlerhéj alatt fölbujva, a hijuban, a rúdon függ kolbász, oklalos,

gömbec színe eltt szokott volt végezni szegény. (1. tb.)

lilRÓ JÓZSI MÓZES UUVAHA, SÓVÁRADON. (102)
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in6<li kal(Ml«. tlr a liatakr«>l otla l(«ll. iiiiúta l:IU

ják n -r ' ' !.»bL

I M ri-ifi »aa)ia vall riiilvc

Ú^Y. I ' M«i>i>kN(, •i»2l).i|Kikal Vf»li(«k jó krn '•! r« fzrkl>« f&firol

rónak ' «/o^lc(, ajli'i, abluk, k/cniolilok ,,., ...íjnk. az rpUó lM>r*Hia

fékal . 1 s az cn«i.z «|>ü|pl«*t a ku»/.-ni-fu fofflulja öB>»/e.»

Nczzuk az o^. ni.icol.

Az o-.-'"''-''- uikokat iiiiitiiüiiik 8 milyen 8z^|*<-n »-'..-lL. i-i^k ki a (urná**-

fajaból a l< \ toniá*- <li-K/kúZiita ciinuü kifun-szflt il iniilül. tizi\rk.

d< i, a/(ali Mik, na(fy<ill Sok lllinlu, O^YsZcrÚ k'iruk. Ikjssíu li-f'

rei, „.. »lb. -Vz ujabi) <|iit-t<-kröl liiáiiy/ik a b<*<l«»szká/oU civsz : effv ^. .

fut a ház ricjen. nrlia fif>ik uMalán i» a turiiác. A bcoüzLas inefr töblinyirt* a n-i/i. Az
al-' 'ik, ilf ri<l<*^<-bb a/ ilyen ház a I, a mi:

Ki^ ! ^ !. ilól l'.tk-kffalvai^', Szculluleklól • — uig. K. i.

Frlftó-llákofti^, KöitecUM— Hidveiiig— Na^yboro^nyóig -Zágouig száz hires ácsmester éplletl.

le*unk

István, itt. (|iitúinúvész, kedvesen emh^kezik visua gyáj-

itaira.**

. MiÓL. (lO&l

• l.á..l: \ Mat;yar \é|i V I. kólrl »J . 'M cs Ml. lap.

•• Medgyatzay (BriiWÓ) I- ^yg} »í*kel) bázi^l, faluról' Viii>r»:f/. 1*6 á »/iiii
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Görbe Szckelyrüklüiik i't;}ik üde, voii/.ó Iája u íukú liegyok közöli

kanyargó Fcliér-Nyikó völgve. Eleven zöld kalászok, ludlámzó aranykalászos

búzaloklek kövciik kétoldali a füzes parlol. Sölél lombjai alalt bujkál, oson

a víz. IVeni is látszik, csak ha az övez hegyekre hágunk s búcsúzóul vissza-

tekintünk: úgy csillan ki, fehérlik ki a Fehér-Nyikó. Hogy álalniegyüidv a

siménfalvi fedett dobog(') hiilon, kiszélesed, kanyargó oldalvölgybe jutunk.

Ennek végében van Medesér.

Távol a világtí'il kicsi \ölgybeu, auuak is a legvégében, lü vége van az

úlnak. IVincs ezentúl semmi se, csak meredek hegy, meg erd, amire csak a

((kicsidesz csitkós meg a idvecskolló)) szalad fel, ha hajtja a vére, meg léibe

kapaszkodik fel a szegénység egy kis száraz ágérl. Lenn a völgyben olyan

csendes megelégedés, boldogság ömlik el az egész falu képén: menedékes,

gyümölcsös kicsi úlain, a fehér házak nuiskállis ablakain, meg az elöltük

üldögél embereken. Olyan bizalmasan elrehajolva, naiv jóakarallal firtal-

ják : Honnél j lelkem, hová ügyeksíik, mijárásbeli ".'

Ezeket nem rontotta meg a kuliura, ide nem jiil c\ az a sok rossz, ami

a világban esik, nem is jut ide más, csak akit itt hoz a szülanyja világra.

És találunk mindenfelé ilyen helyet, ahol csak magyar né|> lakik és mentül

inkább távolodunk a vasúitól s vele

a még idegen kultúrától, azontúl s

zebbet, kedélyesebbet és magyarosab-

bal. Völgy, oldalvölgy tele v^an barát-

ságos, virágzó községgel, szinte egy-

mást érik, oly közel esnek.

Mondjunk egyet a sok közül

:

Koliát-Demelerfalva.

,\GYUÖNTÓ G.VUOR ÁRON UDVARA, KÉZDIVÁSÁBHELYT. (1»7

Ezeltt két falu volt, az egyik

i-elbrmátus, a másik unitárius. Azért

is, kerüli olyan aki a másik falu hitén

volt. Ezek aztán átjártak, mivelhogy

egy faluban csak egy templom volt.

így esett, hogy az idegcnhilek inkább

a másik falu felé építkeztek és essent,

amig ippen összeértek.

Most együtt vannak. .Jómódú.

ügyekv gazdaemberek. Három malom
is ^van a falu alatt, két kre jár minenilv. (Jll állongált egy legényke a malomhid alatt.

bementünk v'éle.

Nagy szívességgel mondta el, mutatta meg apróra minden kerekit, darabját, a víz-

bujtalótól kezdve egészen addig, ahun a hajtófa mozgásba veszi a tejkét, meg ahun a

garatban a kislap )cka megrántja a csergetöt, hogy

elfogyott a lörökbúza vagy miegymás, hogy öntsék

fel esmél.

Beesteledett,

Feljött a vacsoracsillag, hazaverdötl az arató-

nép is. Elsben gyanakodva kérdeztek, szemléltek.

Elmondlidv nékik, hogy felirogatjuk ami szépet,

ügyeset találunk, de csak úgy, a városiak meg a

magunk okulására. Másna]> már hívogattak: Gyüjön

Ih', ha akari Ugy, nohát má nézze meg a mü
OSTOROS KÚT, CSÍKSOMLYÓ HATÁRÁBAN. (IO81 kücsüd házuukatcs, moudja az öreg ángyó, mü
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az en>8/ — h kétoldali a viraf;ui>.

nviloti loniac a ha/ hii»s/ál>an. Ide n\ilik a lep|M.>nU« — a nia('í>kalMik - aliiin a inacüka
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kOlkl.Uli.Uk fctl, Ullfkkftíf: ^^^^

'*
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CNlkK/kHKCI.tl tlL.4k IIU)
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(cKIERESZTÉS)), MÖGÖTTE DECKÁS TORNÁC, ((ERESZD, SZÁSZ ZSIGMOND HÁZÁBAN,

KOBÁT-DEMETERFALVÁN ; A TORNÁC VÉGÉN ((TEJ-PÓO). (111)

Hogy kimentünk a házból a «kieresztésen» átal, meg nem állhattuk, hogy fel ne

vázoljuk a deckás tornáccal — az ereszszel. (111)

Aki nem járt náluk, nem tudja elképzelni, milyen helyes és költi gondolat, milyen

igazán építmvészi ötlet nyilatkozik meg abban, ahogyan a zárt lakóházból a szabadba

való átmenetet megoldották. Tán önkéntelenül, a szabad természet nevelte szépérzékükkel.

A vázolt alaprajzból (113) is látjuk, hogy az elüls meg a hátulsó kicsi házból az

ereszbe lépünk. A csinos, magyaros cifrával áttört deszkafalon beszrdik a napsugár.



*
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TÖRÖKb6zAKAB. KOBÁT-ÜKMKTEm alván. US
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SZÁSZ ZSIGMOND HAZA, KOBAT-

DEMETERKALVÁN. (113)

(íí. kamara; b. n^'ári tüzel; c. eresz;

d. liiei'esztés; e. kicsi ház; f. elüls padosház;

//. lejpóc; h, pincelorka.)

itt-oü, el-eltünik. játszik, amint a szelltl a körtefa

ágai hol elhajlanalv, hol meg elkapják. Már érezzük

a szabadságot, a tormészetet, noha még zárt helyi-

ségben vagyunk.

Innen a kieresztésbe lépünk.

Rányúlik a ház fedele, egyszeren, szélesen,

de oldalai kereken szabadok : látjuk a kertet, az

utcát, már éppen csak hogy fedél alatt vagyunk.

A kieresztés garádicsán az életre jutunk; az

egyenes kfokokat szabálytalan terméskövek vált-

ják fel, künn vagyunk az életen s még mindig nem
vagyunk teljesen a szabadban: a vadkörte árnyas

lombjai alá lépünk, azok intenek utolsóra búcsút a

távozónak.

A kieresztés felépítésében is igen tanulságos.

A garádicsot kétoldalt egyszer, sima fal fogja

közre, jobbról, balról ülkével. A környezethez

képest széles, vaskos, tagozatlan fal már küls
alakjával is elárulja, hogy nehéz k, hogy teher

viselésére való : a forma ; az anyag, és a cél talál.

Erre a nehézkes falra állítják a könny, kar-

csúra faragott ügyes faoszlopot, ebbe ültetik az

eresz éle szerint a láblat, ahogyan a lehúzott fedél

kívánja. Ha az oszlopot közelebb teszik a tornáchoz,

magasabb kell legyen, — ha kijjebb állítják, rövidebb,

Tiszta dolog, szánfiékkal állították ennyire ki, hogy

minél alacsonyabb, minél könnyebb legyen az egész

faalkbtmány a fal tömegéhez képest, hogy annál

ügyesebb legyen a magasságuk között való arány.

És itt is megvan a szerkezet anyaga, célja, meg az

alakja között való helyes összefüggés. Ez a jó hatás titka, ez kapja meg érzékünket és

minél egészségesebb és fejlettebb ez, annál inkább. Az említett összefüggés nem olyan

gyakori, mint amilyen természetes. A hazugság világában, városban és kastélyban bven
találunk olyan vas- és farészeket, amelyekrl a hírneves építk el szeretnék hitetni, hogy

k, vagy a görög márványoszlopokat megcsináltatják fából, vagy bronzba öntetik. És erre

a hamisságra több fáradságot áldoznak, mint amivel egy igaz megoldást találhattak volna.

A nép közelebb van a természethez s nemcsak testben, hanem érzékben is egészségesebb.

Egyszer alkotásait, ha sohasem is látta

az ember, egyszerre megszereli: olyan

józan, szinte magától értetd minden,

annyira j<j és igaz, hogy a legegyszerbb

kivitelben is szép.

Szemléljük meg ezt a törökbúzakast,

amit idevázoltunk. (ll"2)

Igen egyszer valami, gyalubitlan

lécbl, gerendából van összeácsolva, de

látszik rajta, hogy kedvvel faragta az

öreg molnár, ügyesen kieszelte a maga

javára. Azokkal a kötésekkel, amint az

oszlopokba beköti a hevedert, még tré-

lálUozolt is: felül domborúan, alul ho-

yA mio nog ó -«p

KADICSFAI.VI MESTERGERENDA. (114)

ANDBÁSSY MÓZES HÁZA, MEDESÉREN. (115)
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MÁTÉ ANDRÁS IIÁZA, ((LAKTELKE)),^ HOMORÓDSZENTPÁLON,' TORNÁCGARÁDICSCSAL,

PINCETOROKKAL. (118)

A HÉT CSÁNGÓ faluból:

gyerkó istván háztelke
hosszúfaluban. (119)

(a. elszoba ; í).-eresz; c. hátsó

szoba ; d. szinaj ; e. kamra ; f. disznó-

pajta; g. szín.)

CSABI JÁNOS HÁZTELKE
BÁCSFALUBAN,

SZÁZ ESZTENDEJE, HOGY MEGVAN.
(120)

(a. e!sö ház ; b. eresz [konyha]

;

c. kamra ; d. szinaj ; e. pajta ; /. disznó-

pajta; 9. szinaj
;
[almának, zsákban] ;

h. fahely ; i. veteményes ; j. nagykerl.)

Mikor most már kiszemeltük a házhelyet, meglépjük,

hogy elég tágas legyen a bentájék ; a szegletjire cöveket

verünk, oszt kisinórozzuk. Akkor már gyühetnek es az em-

berek, áshatnak. A kfalnak egy lábnyira kiássuk a földet,

oszt rakjuk bé a kövét helyibe sárral. Akinek nagy a módja,

az mészbe meg porondba rakatja, egyelesen. így falazunk

tovább egészen addig, amíg gondoljuk, hogy no most mán
elég is leszen. A kfalra fektetik fel a talpgerendákat, jó

ersét minden fal alá. Ajtó meg ablakfélnek sasfákat aligat-

nak a talpfába. Erre rakják a falat rakófából, — vízszintes

gerendákból fel, amilyen magasra akarják a házat.

A szarvazatot — fedélszéket — a koszorúfák tartják

és a kakasülk, meg a szélkötk fogják össze. Amikor

már belécezték a tett, drenicával — afféle rövidebb decká-

val — vagy cseréppel fedik be s a cstícsára eserépgombot

tesznek.

így csinálódik errefele a ház.

Fönt van aztán a tiszta ház, vagy a felsház, ebben

ritkán ha laknak. Nyárba csak alul vannak, ott fznek s

künn hálnak. Ha a ház az országútra szolgál, mint ez is,

akkor zárkózottabb. András gazda nem ül ki a háza elé,

hanem az alsó rostélyos tornácot befuttatja vadszllvel,

aztán ha veszedelmeznek, onnan ügyel az országútra, hogy

senki se veszi észre. A két szegleten ügyes az a falazott,

zömök pillér, amint az emeleti tornácot tartja.

Hogy egy cifrább házat is lássunk, nézzük meg a

Máté András házatelkét. (118)

Ez is az országútra szolgál. Arrafele nem is olyan

hímes, de befele, az életre, az életszerek fele már ersen

kicsinosították. Csak ketten. Az András gazda meg a piros

(szke) felesége.
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liáialelktii.

S/.oniMUi vaiiuak e^xiuús iiieilclt a hf;;y«'h \ul^\es kici>i falvakliaii. Ellaiiúlják n Inka-
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••ni-M'ii. «-ak iifíx >/<•;:. iixi->tii larlut^al c^ix par ki>. al. Ks/eriiil xaii lial a lelke is b<M|iUxe.

Iloffv l>ele|ii lik a (lei kas ka|iuii. a l.alk</re xaló >zef»ulejeii vau a liáziL Az ulca

fele a/ aeló>/<>lta». Ili kexesel xaiuiak. tarlu^aljúk ; közltül az eresz, ahol •uititek-
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Kz táii a lef{e'íx>zcrúl>b lelek.

l'.sabi Jáiius I r.Hii mur nagyobb gazila. Ninr^rn
ii(í>an é|> csrje, meri annak a kicsi lakarmánxnak ii»e};-
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\a;»x i-sak rire>|>atl. «ho->/ú |iaii».

.\ "/•uis/eil felöli fal menlen állanak a/ atfxnk •>

i.st it < •iKKZf.Ht'.ii.xi. 12^1 a/ a«/lallal s/eiiikü/l. sze-;elellien. a keniei.'
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NAGY-BACON. (123)

Ez a búiorüzás igen általános egész Erdélyben. Az ajtó mellett áll még egy pár

tulipános láda, rajta a szösz, a guzsaly, feljebb a falon a tálas, meg más egyéb.

Ahol kicsi az eresz, a vizpad is a házban van; itt az ajtó mellett, liogy könny helyt

legyen. Mint legtöljb helyen, itt is közbül az eresz, nagy kemencével, üsttel gyümölcs

íznek, jilokleniiel két likra. Innen van a járás a hijúba.

Az eresztl jobbkézre esik a kamara.

Hogy sszel erre jártunk, tele volt ká-

posztafejjel. Sokat használják, meg ke-

reskednek is véle.

Eddig tart a ház, igazság szerint.

A többi is egybe van építve véle,

de már az csak a gazdasághoz számít.

A nyílt színaj, — ez is éppen tele volt

káposztával, — ebbe nyílik a kisebbik

disznópajta, azután a nagy pajta bivaly-

nak. A kert fele fordul háttal az árnyék-

szók, amit azonban nem tartanak éppen-

séggel szükséges dolognak ; mellette to-

vább a többi pajta disznónak, meg
baromfinak.

A telek másik oldalán, az utca fele áll a színaj. A hiúban takarmány, lent meg alma

van zsákszámra. Ebbl is látszik, hogy ügyes, takarékos nép lakja a házal.

Az ereszhez közel, külön elkertelve fekszik a veteményes. Mindezekhez csatlakozik

hátúi a nagy kert, a gyümölcsös.

Más vidékrl, a nagy Székelységböl való ((.ögyvedzs Turbák Jánosné házatelke Ákos-

falván, a Nyárád völgyében. (124).

Az utca fell, közbül, széles kapuállás vezet a ftküls

udvai'bai).

Jobbra-balra a külön elkertelt kiskert virággal és

lombos fákkal, amelyek között a bels kapun átal a ((bels

udvarba)) jutunk. Balkézre van a ház, jobbra az apró ólak.

Ez a ketts kapu, küls és bels udvar, igen régi ós ked-

ves módi.

Az utca fell tekintve a közbül álló kapuszerek

mögött jobbról, balról meg a kiskertek lombjai alatt sze-

rényen fehérlik a kicsi hajlék, meghitten kandikálnak ki a

virágoktól befutott ablakok. Aki belép a kapun, kétoldalt

a virágos kiskert színpompája szinte elkészíti kedvét a

boldog családi fészekhez, — a küls és bels két kapu, a

közöttük benyúló, elkertelt udvar bizonyos ünnepélyességgel

vezeti be a jövevényt a kicsi család bels, meghittebb kör-

nyezetébe.

A családi háznak az utcától való visszavonulása el-

engedhetlen a fejlettebb lelk, finomabban érz emberek-

nél, rang és fajkülönbsóg nélkül.

A fejlett kultúrájú görögök lakóházából éppen csak

egy csupasz fal látszott az utca fell. így volt a rómaiak

korában is, jó ideig. Korunk els nemzete, az angol, az is

így építi családi tzhelyét, a .bájos cottage-eken. A berlini

milHomosok villái alig látszanak az elttük zöldelö lom-

boktól.

0

<(ÖGYVEDZ» TURBÁK JÁNOSNÉ
HÁZATELKE,

SIES KETTS UDVARRAL,

ÁKOSFALVÁN. (124)

(a. elsö ház ; b. cserepes ; c. oldalház

[»szerelembúvó«] ; d. pitar ; e. nagy-
süt, felette cserény ; f. hátsó ház

;

g. "plakteii" ; k. dologtornác; i. pince-

torka
;
]. belsöudvar ; k. sövc'nykas

löi-ökbuzának ; /. kutyaól ; m. sövény-

bl tyúkiekesz, alul a récének

;

)í. kiilsudvar ; o. kiskert ;,p. ország-

útja; r. bels kapu; s küls kapu;
/. töltés.)
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agjr^ van.

KiTiirxtuk, lio^y mirf való.'

liát c«ak ami kittzorúl az «l»('i liázbul. u<la rak-

juk bf. inc(; II líatiiluknak is jó, níTélf s/<>r<'lom biivó.

A hátsó ha< e^y»/i'n1lib.

Elött4« kicsi r«>lrr<li-l van oilaloliiva : a ilolo^ tnniac. Alatta ullaiiaU a ha/lartAaba

vnK> •t/iTck, a t^kmók, a hombár, itt mosnak, me^ ilauiiK/taiiHk -/ejt idól>«>ii. Uoay ur

vágják frl ni crrüz fubljit. Ide nyilik a pimr torka t^.

IgfU iig)cií<-k u t>oviii\ból Tont kam>k <-s kicsi ólak. Kölubukon uU a gen-n<latí<l|iak

lorökbiiza ka», meg h/. emclcteb tyúk n-kesz, felül a lyuknak, liatlal szálljon fel, a kövr-

rebbje me^ a liánon megy bé. Altil van u n-cek n-ki-szc. Mindez goni)><>|vAn i>ú\t-nyltl

fonva, némelyik beta|ias/tva 6 ngyes ktiiios telóvel befedve.

Az egész lia/al |iadma^'ussagra töltés krili. ho^\ az esóvi/ ni. _ ,.. álljon a fal

tóviben, meg tio^y kiüljenek raja ^ondulko<lni.

Klul a ház hondokfalán (l'.'tS) végig olt áll a virágpoc. abból fut fel. meg csüng ala

a futó piros szegf es a vadrózsa, hogy a rácsos ablakok alig vevódnek é«zre m u-
"

Nagyobb gazdálkodásra számítolt Hallá Gábor valamelyik ükapja, amikoi t-

K.VÖ'VV'Jlt megepilelle az tepsegel* — laktelkél - lt><:^ban.

lügyik-niáíik pajtát pótolhatták azóta, de a belsó ház megvan :i ngi formájában.

Igen szíves vendéglátó Hallá (Jábor gazda, nála szálltunk meg. Megmutogatta az é|>-

segel, rajt az élet-zerekel is mind- Tulajdon szemünkkel latluk .1 nagyház egyik futó-

gerendájan a szamot, hogy: .\niio biK3.

Magát a telket két utca, meg a Fiság vize keríti be. (157)

Csak a negyedik oldala xzabad. arra van a nagykert.

\ regi kapu mar kidóll, ujat tcsálak* lielyebe, di- már csak szegényesebbet. Az ói»i

kapuszeren kettós galambbug volt. a felfára is ersen csinosan volt rávág-va a rifra.

Hogy belepünk rajta, balkézre van a kiskert s elttünk az új kiei -al

a nyitott ereszbe visz. Ügyesen áll a szegleten, innen mindenfele |. -r.

Innen visz a hát(o i- a hijúba. Tovább haladva a b<ls ereszbe — konyhába — jutunk.

.\z eresz cs«Tepesének é|>pen li,' a

ház cseix'pese, egy kürtbe szolgai a »ii .i»-

nyire itt tartózkodnak, itt sütnek, lóynek a c«e>-

repesbeii. meg mellelte a plaktenen s itt is esjik

iiip^í az áldást. .\ tkólseg* kamra ebbe nyílik

\ nyitott ereszbl jobbkézt a toniacra s a

iii;i^o<lik ajtón a házba jutunk. I'.i.
"

'>s

lielw>ég. az ersen regi. met;bariiuli i a-

dázás, a szépen hornyolt on-g deckalkonlás liau-

y:ulatos fclhoiiiíil ' 'ríja, csak a két nagyobli

ablak vila^'íl b.. .<n a padokkal k<>nib

rakott asztalra, a sz<^gleibin

\ ház oldalán van meg egy kamra. >.•(:>
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SZÉL J. ÁCSMESTER CSINÁLTA CSR.
FELS BOLDOGASSZONYFALVÁN. (127)

(a. kétfaros pajla ; 6. padlásos csr ; c. egj-
faros pajta ; d. fatartó ; e. csCirereszí

; f. csür-

udor szénának
; g. könyökle.)

oldalház. Hogy ott jártunk,

csak egy hálóágy volt benne,

meg egy-két láda.

Az életrl — az udvarról —
a tornác alatt a pincetorka

vezet le.

Jobbkézre esik az élet, rajt

az életszerekkel Minden meg
van már itt, ami a szabad

embernek a kis gazdaságához

kell.

F dolog a csr.

Három része szokott lenni

:

a pajta bivalynak, azután a

csr köze hídlással, s túl ismét

pajta. A csr fedele alatt tart-

ják a szénát, meg a száraz takarmányt s csrudornak
mondják. Ballá Gábor gazda csrjében csak egy pajta

van s a másilc oldalt való rekeszben is takarmányt

tart, azért hívja c(udor»-nak.

Tovább van a süt, benne a hombár gabonának s

túl a veteményes kerten a másik pajta, mellette az ár-

nyékalja, meg az állás szekérnek, ekének s más egyébnek.

Ez a háztelek már a jól berendezettek közül való.

Boldogasszonyfalván éppen akkor jártunk, amikor
Szél .János ácsmester egy módos, kemény csrt csinált

(127). Meg is szemléltük apróra, ahogy elmagyarázta.

Elsben is kbl alapot raknak alája, olyan nagyot,

ahogyan a csrt akarják. Erre fektetik a talpakat. Min-

den fal alá egy-egy gerendát s a szegleten, meg közbül

is, ahol egymásra érnek, összeróják. Azután csaplyukat

vágnak bele, minden ajtótól jobbra-balra egyet-egyet,

az ajtófélfának — és azt a csapjával beültetik. Ilyen sasot

állítanak, a csr és a pajták között, a két könyökl közé

is. Az ajtófelek és a függleges sasok vésetébe eresztik

be a vizirányos boronafákat, egyiket a másikára mind-

addig, míg a pajta szükséges magasságáig elérnek. A
szegleten összeróják ket. A pajták padlásának folyó-

gerendái (mennyezetgerendái) az élet fele túlérnek a

csr homlokfalán vagy egy méternyire. A végükre kicsi

sasokat — oszlopokat — állígatnak.

Ezután rakják tovább az oldalfalak boronafáit

egészen a csr sárgerendájáig, amilyen magasra akarják

az oldalát. A két pajta könyökléje felett széles nyílást

hagynak, itt adogatják fel a szénát a csr udorba —
padlásba.

A sárgerendára állítjálv fel aztán a szarvakat s

megkötik fenn a torokgerendával. Az életre hajló vé-

güket hosszabbra szabják, hogy a pajta kinyúló padlás

gerendáira állígatolt kicsi sasok tartófájára ráérjen.

így alakúi ki a «csrereszi» (131) amit azután elül
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A TOLVAJOS-HÁGÓ TETKJÉN, PÁSZTOR TANYA.
(129)

beléceznek vagy cifra l'aroslélylyal zárnak el,

liog-y a szerszámok, vagy a széna ki ne hulljon

belle.

Mikor már ennyire vannak, belécezik a

szarvazalot, aztán bezsendelyezik. A pajta padlás

gerendáira ráfektetik a deckákat és megtapaszt-

ják. Bepaddlják a csr íoldjit is ; összeróják a

pajta jászlát, meg a rekesztést is a hornyának;
felakaszlják azt a pár szárny ajtót, a csrre
nagyol, kélrétbe hajlót, s azzal meg is van az

egész.

Ha a p;ijla kisebl), csak egy rend marha áll benne: az az egyfaros pajta. A kétfaros-

ban két rend marha áll farral egymásnak fordulva s egy-egy jászol a két oldalon.

Egyik legjobban berendezett székely lakótelek az Andrási Ároné, Medeséren (133).

Ahogy az ntcaajtón belépünk, a kút mellett kicsi kapaszkodón — ami kerek k-
lapokkal van kirakva — lombos Iák alá jutunk s a karfás lépcsn átal a házba, a

kislakóba. — _ .

Tovább egy másik lépcs a kiskonyhába visz. Ennek már nincsen karfája, ezen

csak a házbeliek járnak. Az utca fele esik a nagyapó háza, alatta pincével.

A lakóház a kapaszkodó telek magasabb oldalán fekszik úgy, hogy a kicsi les
ablakból jól ál lehet tekinteni az egész életet, az életszerekkel együtt.

Ezek legíbnlosabbja a csr épülete, azontúl a ((cskerL». A pados csrtl jobbra

esik az egyfaros marhapajta, azután a disznópajlák, közbül a lyúkrekeszszel; balra esik a

juhpajta s az árnyékalja, ahol a szekér áll. Tovább a léceskas áll törökbúzának, az elkéri

tett virágos kertben. Az utca fele

Szépen együtt van niindcn,

szinte beláthat a gazda.

Most következnek a sutább, a lornácnélkül maradi házak. A székely a szobát ház-

nak mondja. Ez a fejldésé-

bl következik.

A legegyszerbb székely

lakóépület a négy fallal körül-

vett ((liáz» lehetett, ebben állott

a kemence, alatta a nyitott

tüz, itt voltak a háló ágyak,

az asztal s más egyéb. Egy
oldalt, ahova a bejáró ajtó

nyílott, leeresztették és osz-

lopokkal megtámasztották a

tett, ez volt valamikor az

(cereszD.

Ilyen nyitott, szabad ereszt

manapság már alig hagynak,

de azért találtunk, a csángó

Ugrón .János házában Türkö-

sön, ott is szabad a közbe-

ékelt eresz. A háziasszony itt

végezi dolgát, itt süt, fz, mos
és mindennel el van látva, még
jobban mint a városi kony-

hában (lo7).

áll a sütöház, mellette ismét : árnyalja, meg a gabonás.

vözcl a házhoz és úgy, hogy a kislakóból mindenikbe

KÉSZÜL KHÁZ, MÁRÉFALVÁN. (130
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clülo^i liAf. i'ívft/. lialM'i há/ VNifv

kamra.

Ki( iMljiik l-i'iriiir Ulv/iii Uá-

lálau i> II (i:t-l) A/

rinlítrll liai. ..,. ^tii lúl a/

iiláii, Uibli-kcvfsciilt nii-lli-k vk (jii/-

ilasii^i Ih'Ijím-;; i> kú\<-(kc/ Ili-tik

Akinek kist-lili a ^a^lla^uga, a/ Ih--

érí e^> csziiiajk-jal Í8. A pár nia

lacának val<> takarmány lii-l\i- a

tiombur ; fjfv |iar /sak lurokl>u/a

s mieffvnius áll benne.

HossziifaliitcM l.iNolalili esó

vidéki-n, .Nyarad t -ci laUaii (\'M'>}

SÚole Uf^yanazt az elrendezéAl l.>

láljuk : clsi'i há/. |iit«r (i-ntsz) eb

lláUó ház. i£zekb<-/ illen a bló
cAaUakozik : kilelték a kuuuy ú ilesz-

kázotl állá:i alá. Iintj^y nsárlia job-

ban allliassak a nii-le|;it. .\/ udvar

véfoben lá^as (^azduftáKi épület

Széna szili. >/lii fja k

eresz (nvari konyha). |
..

pozdorjának és szekérszin.

Kteii a lelken lial a gazda-

asszony három helU is fózhel.

télen a pilarban (in<>»l kitelték .'

plaklenO. azután a siilólx-n s nya

run a liátso ere«tzlH'ii.

Krettebb li-rerzékn- vall

hogy a legléiiye|;ei>ebb helyiségtU

az elsó házal jó bún' csinállak s

a többit kis«-bb s/elessé^n*.

Egy nagy fonlosságú elv, im-

lyel a legúgyest-bb építömeslenk
sem tudnak mindig betartani, ny '

lalkuzik meg itten : helyes aráii\

a terelubzlisban. A szerkezetekben

arra törekszünk. Imtrv a ]•

ki-\e-M-l>l> any a;;gal a h';^!.

csCaeitKszi, jórsA uihíiy és iifres rELt-.t...i

II.'./^II:LKÉIIÖL, UK4 '•ItLUBAS. illll

KIHNAC, /EIK.U^K.A'-



11(1

ANDRÁSI AnON «LAKTELKE» MKDESÉREN. (133)

(a. nagyapó háza ; b. kislakó ; c. kiskonyha ; il. élet [ndvar] ; e. virágos-

kert i/". kas, törökbúzának ; 3. árnyékalja ; It. juhpajta; t. csr;
^ •egyfaros" marhapajta ; k. disznópajta ; í. süt; m. árnyékalja;

)i. gabonás; o. kút; ;). pincctorka ;
)•. csrkert; s. ganéj; t. árnyék-

szék; u. favágó.)

A HÉT CSÁNGÓ faluból:
LRINCZ ISTVÁN HÁZTELKE

HOSSZÚFALUBAN. (134)

(a. elsöliáz ; b. eresz, benne a sütvel

;

c. kamaro, benne a «plakten« ; d. szin-

aj ; e. osztováta
; f. bölcs ; /y. ól,

disznónak; h. hátsókert; i. hágó a

lyukoknak; j. töltés a ház tövében.)

és ert legyünk képesek egyensúlyozni. A szerkezet, st annak egy-egy része is. ottan

kell legersebb legyen, ahol a legnagyobb er veszi igénybe, — ahol kisebb az er, arányosan

gyengébb a szerkezet, ahol nem mködik er, ott már csak az idnek kell ellenállania.

Éppen úgy. ha arra törekszünk, hogy egy bizonyos forgalom az épület minden ré-

szében egyenl könnységgel bonyolittassék le, vagy a háztartás és maga az élet száinára

á lakóház helyiségei egyenl kényelemmel legyenek berendezhetk: a legkisebb helyen és

a legkevesebb költséggel szükség egy bizonyos egyinásközötti arányt betartanunk a lakó-

helyiségek térfoglalásában.

Ezért méltó a figyelemre .Józsa Imrénó háza. (136) Az egy szélesség lakóházban az

CIGÁNY TÉGLAÉGET, A CSÍK-SOMLYÓI HATÁRBAN. (135)
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rlfti'i liái a iiilarhiii k«''|K>>( fgy kovcM-t k«*!>krii>. s/úkus. Iia iiic^ az eifcbi r>|*ulrl -

s^Mi, iifí) n pilar t»s u tdlthi iiii-llcklii-l_vi'<**t; s/«'|cs«..'m- aranvlataii <*» rölo>.|p(»í*«. ai < j.,.. -

|K*.lif» köll*fgf», iiitTl e/ a^ f|MiU'l s/clf>-.éj;eM-l aránytalanul mlianio-an fni<-lkf«lik. A ki-t-

tiícr iilyaii "«£cle> é|»ulell>on n<*tf\>i/«T olyan cníx niennyr/fl gf n-ndak. -llt., kt-ll)Mi<-k.

Ha már iii<i>l e^y vi<iék !>/i>kui>;ii es viszonyai közöli a/ c^Mk <'>«iilaiJ fi-U-nyi >

kétakkora liaial iszubál) r|iÜ. akkor uii'gko/flitölr<; a piUir. kamra c*s a löblii ni<

li jai i- ilyen aranyban fo^'nak állani, s/úval az ei;ynia-<ko/ol(i M-zmi)

ali . 1.: fpüleÜ»en a iielyiségck egyniaKkozutti lielyes vis/onyara torekejlck - a/l

el is ertek azzal, hogy csak a ház széles.

UUMUN^HAX, ABLAKKÓRE tKHEHRE MKBZKLVE; >\(:t-BACOM •ÜBRI/DtS* OR^J; IIA/.<I*«
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Ez a mód kissé erszakos, de teljesen megokolt, érdekes és olcsó is.

Gyepes Anna szülei (138) Akosfalván szintúgy gondolkodhattak, amikor kházuk
pitarának homlokfalát beljebb rakták. Annak elég ennyi szélesség is, és a megmaradt —
különben eltékozolt — szélességgel a letö eresze úgy megbvül, hogy az ersen csapó es-

CSEBÉPFEDETT líOHO.N'AIlÁZ (bÖLÖN). (lU)

BE NEM VAKOLT BORONAIIÁZ, TIBÓPON. (142)

ben is meg lehet alatta az ember. Az elrendezés különben hasonló az elbbeniekhez : els'

ház, pitar (közbüls ház) és kamara vagy hátsó ház. Közvetetlen csatlakozik a sütkonyha is.

Lényegében ugyanezt a típust találjuk Türkösön, Ugrón János csizmadia mester

(137) házában is. Az els ház, eresz és kamra után szegeletre fordulva következik a már
elbb is említett ((szabad eresz)), amely a második család házához tart, továbbá maga a

ház és a színaj.

Lássuk a módosabb házat : a tornácosat.
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A liáz elölt elliúzódó tornác sciU miiHlciiröl jó. Több helyi-

séget összekötlietüiik véle s ha ki-be járunk, es nem ver meg,

a nap se tüzel úgy ránk, és mégis künn vagyunk, széjjel néz-

hetünk a gazdaságban.

A helyiségek ilyenképen való összekapcsolása igen sokféle

és igen ügyes, elmés elrendezésre vezetett. Az alkotó szellemnek

ez a felszabadulása és mködése a ház küls megjelenésében,

mvészi hatásában is érvényesül és sok kedves képet teremtett.

Az elbbeniekben említett háztípus többnyire egyenl széles

helyiségekbl állott. A küls kép, a ház hosszára tekintve, meg-
lehetsen egyhangú. Élénkebb már az az egypár beljebb szök
pitarral való elrendezés. A hosszú oldalfal lelüiclét az egyik beszök
választófal élesen megvilágított

sávja megtöri, a beszöktetett

pitar homlokfalára meg mélyen

rávet a fedél ereszeiének ár-

nyéka, s ha ezt a két ers,

ellentétes lenyhatást a pitar

eltt álló fák féltóniisai kiegé-

szítik, a legegyszerbb eszkö-

zökkel és a legtermészetesebben

oldottuk meg a dolgot. Ha már most a ház eltt végig húzódó tornác elre szök ereszéle

mélyen beveti árnyékát a ház oldallalára (143) és elképzeljük, hogy ez eltt a sötét háttér

eltt ott állanak a tornác megvilágított cifrázott oszlopai, a legügyesebb cifrával kivágott

kai'laval és a sok-sok viruló és lecsüng virággal, úgy véljük, mindenki elhiszi, hogy ez

a székely ház legértékesebb része.

Azáltal, hogy a tornác a ház hosszában végig futhat, vagy csak egy részére terjed-

liet, lehet i'övid, vagy hosszú, állhat keresztbe is vagy akár a szegleten : a legkülön-

bözbb és legérdekesebb alajirajzi elrendezést adja. (144).

FARKAS JÁNOS TELKE,

KOBÁTDEMETERFALVÁN.
(145)

(ii. tlsöház ; 6. liátsóház ; c. cse-

repes ; d. tornác, alatta a pince-
torka ; e. süt és nyárikonylia

;

f. gabonás ; q. árnyékalja ;

k pajta ; i. favágó
; j. pajta,

«bihajnak" ; k. csr; l. boglya;
}}i. közöskút; 3í. közös 'iköszö-

rüllö'i 0. kiskert.)
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HOMORÓD-ALMÁSI ABLAKRÁCSOK.
(146)

FARKAS JÁNOS HAZA KOBÁTDEiMETEIíFALVÁN, AZ ÉLETRL (üDVARBÓL) TIÍKJÍNTVE. (147)
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A további példákban a tornác végig húzódik a ház teljes liomlokfalán, st fordul is.

Az öreg Hir jKirláján (150) részarányosán egy-egy ház és kamarából áll a liáz,

közbül befele szélesed tornáccal. A külön épült nyári fz és a süt pedig közös.

Az elbbcnihez hasonlóan, közbül kiszélesedik Tamás Ferenc tornáca, Csikszent-

györgyön (151).

Ezt a darabot a alornác ereszének)) mondják. A ház

alaprajza is igen ügyes. Innen két lakás nyílik.

Nagyon szkös módban élnek, rozoga a házuk is sze-

gényeknek. Meg is kérdezték, amikor rajzolgattunk:

B:

m E

C
AZ ÖREG HIR PORTÁJA,

BÜKSZÁDON. (150)

(a. Hir Ferenc háza; b. Hir
Ferenc kamrája

; c. Hir József
kamrája; d. Hir József liáza

;

íi. közös pajta ; f. közös szín ;

q. külön csr; h. külön pajta;
j. közös törökbuza kas ; k tyúk-
ketrec ; l. sül ; líj. nj'ári fz ;

m. pincelépcsö ; n. lajtorja.)

L'

~V

JÓZSA SÁNDORNÉ HÁzÁNAK TORNÁCA, HOMORÓDALMÁSON. (14S))

TAMÁS FERENC HÁZA,

CSÍKSZENTGYÖRGYÖN. (151)

(a els ház; b. kamra; c a

tornác eresze ; d. kicsi ház
[kamra] ; e. hátsó ház ; f. kamra;
(/. kút ; h. eresz ; i. süt ; j. fa-

szín ; k. sertéspajta.)

— Hát aztán arra való a felírás, hogy megjavíttassák az urak annak, akinek nincs

arra módja? . .

.

Ballá Gábor házán, Csikszentgyörgy-Bánkfalván (157), még inkább kiszélesedik a

tornác az egyik végén «.szabad eresz))-szé és ez elölt a garádicscsal együtt a akieresztésy)

ereszti el a háznépet a szabadba. Mivel az ereszbl bejuthatunk az összes helyiségbe, a

tornác már kevésbbé fontos; inkább csak a mvészi küls gazdagítására való.

Más tipikus elrendezést találunk Petes András házában, Somlyón (158).
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mert a nyíló kapuszárny nom rángatja úgy meg, mint a magára álló kapufél pillért,

másképpen meg igen kedélyes, festi dolog.

Kbl rakott utca ajtó sok van a Homorod mentén (170). A sima falfelületet a szege-

iéire vágott cserepek veteti árnyéka, meg a bogos gerincek elevenítik meg.

Tégla sisakja van önnek a bükszádi

kéménynek is (165).

.Jellemzk a két családra épült házak.

Volt már szó Petes András somlyói

házáról. Ugyanama tipus, csakhogy kett

és egymásnak háttal fordulva, az Orbán

Ferenc és Károly háza (162). Toi'nácuk

nincsen, csak töltés a ház Jíörül. Egy

a fedelük s az utca fell is olyan, mintha

egy igen nagy négy ablakos ház volna.

E
Lír

[E^
S

]

BALLÁ GÁBOR «EPSEGE» CSIK-

SZEXTGYÖBGY B.ÍNKFALVÁN,

1683 BÓL. (157)

(a. kiskert: b. kieresztés; c. eresz ;

(i. hágó a híuba ; e. eresz ;
/" csere-

pes
; g. kamra ; h . ház ; i. cserepes :

k. komra ; í. tornác : m. píncetorka;

íi. élet [uch'ar] : o. odor
; p. csür-

köze hidlással; r. pajta: s. töltés;

E. a Firág ^'ize : «. süt : v. gabo-
nának hombár ; z. véleményes

:

X. pajta ; y. árnyékalja.)

Ennél érdekesebben van egymásba

petes andrás
háztelke somlyón

(típus). (LW)

(a. elsöház ; b. kicsiház

[fülke] : c. nagj'ház ; d. cse-

repes; í. «plal{ten»;/'.pince-

torKa
; g. szegelletremeno

tornádépítve az öreg .lani .János két fiának

háza Bükszádon (164). Két-két házból

áll a lakás és egy-egy kamaráb()l. az egyili ide, a másik oda

tart. Ahol bolt is van az épületben, ott két bejáró van (108).

Az egyik közvetlen az utcáról a boltba, a másilv az udvarról —
a tornácon keresztül — a pitarba.

Kadocsa Márton igazság szerint asztalos mester, de azért

szatócs boltot is tart Somlyón. Úgy építette hát a házát (166), hogy mindezen foglalatos-

ságai helyt találjanalv lienne. A kiskert ajtaja éppen a boltajtó eltt van. Az utcai kapun

az ereszbe, innen a házba és az asztalos mhelybe jutunk. És mindezek mellett még
gazdálkodik is. Ha nagyobb város nem esik közel, úgy mint Kadocsa mester uramnak
Szentgyörgy, akkor bizony bajos a mesterségbl megélni s a furó-faragó ember malom
mai is veszdik (169). Persze csak aíféle vízi malommal, jobbára két kre és ha gyzi a

a%o

marto.n judith haza, firtos-

váralján. (159)

(a. kicsiház : b. n'agyliáz ; c, hiú-
lappaiics ; d. kamara; e. kötornác.)

GYRFY JÁNOS HÁZA,

CSEHÉTFALVÁN (160)

(a. kieresztés ; b. eresz ; c. kicsiház :

d. nagyház : e. szegelleli-emenö

tornác.)
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KBL RAKOTT lITC.AA.TTÓ,^II01M0nÓDA LM ASON. (17(1)

.)f.i.lei;7.i;ti;s székiíltiiá/., ka dicsfalván. (172)

KOKCSMACÉGÉR NAGY-BACOMÍ AN. (171)

VÍZ, cgv más keix'kkal még rámás iii-

részt is állít. Hogy mind níéle házból

legyen. i(Jerajzoltiink egy-két l'ogadól

IS. Régi híres fogadó volt ez a maros-

vásárhelyi is, még a magyar világból,

a 48 eltti : idkbl való (163). Leg-

Ibnlosal)]) oz egészben az ivó tornác,

;iz ivó ház meg a bels ivó. Sok ember-

élet relelt^határoztak itt — csak úgy,

a lócákon, borozás közben.

Az udvar Tele mögöttük van a

nagy Iconyha a sok üsttel, katlannal,

szembe vele a nagy kamara s a másik

sarokban a korcsmáros lakása. Kedé-

lyeseljb ennél a betl'alvi Máté Ru]>i

IVigadója. Székely-Kereszturt (174). Szé-

les virágos tornáca hnsö'n tartja a

borozó g(')ljékat.

Mindezek az eddig megmutalott

é|iíik'lek loklszintbsek, legfeljebb pincé-

sek vollalv. A szilárd és az idnek jól

ellentálló építkben gazdagabb vidé-

keken a ])incét magasabbra építik. Ké-

sbb azután csak a hátsó részét tartják

meg j)iiicének, az elülst meg éppen

úgy, mint a többi házat, kitapaszlják,

nagy aldakut vágnak bele s nyári

lakásnak használják. (175) így alakúi

ki az emeletes ház. Némelyik falnban

solv ilven van, a leartöbb Lövétén.



l>KL«MI|t l'llllC HA/ il~

i

ijiiiM.'>i \i\ii rvtii ii_»-.vi"tj\. -/thiii-Kii't-o/iti.nii i!i'

JUdiuMy.iir Uátmi .4 tmaif^fmr h^ mtiarCMfr. //





tai

V^ A /

StiBlü-MBfcT-lillKÜI'llk

L6v^t^ii n liii/a( uliil kólu'.l s a M*ii mií j..bl»ára Lors-imfíil^ól rakják A »»U>t\i'Ut

heUelt itt i» u kmilyos Irtó jarjii.

Kii."! i-ltTki/liink « »/. k.l\ há/ lc->;cn-.l.iilil>. Ifgjí-lleiiiíólili e» lrK<il»i<H><-lib ténfhn :

a ka(>uliui.

A hlrt's sí«^k.'ly knpu 1 A s/. k.-ly a(> rt- iii.-k.- : Cynyórfsrjftfrl krr.'»ífeUük. fára.l-

halatlati mimkalarsimkkiil. Jiiliá-./ Ar|iu«iilal. M.rl iiuiiJiiiknlil. k.-rr*iii kcIL \>M. puaitul.

nifgyeii ki divalb<Sl a iiiéll<'>sáKO<. sxckfiy kapu ; iiiali<>lna|i ii\i^ c»iu*tjuk. Itráya a fa «

riryrv <lrá^ált>i a p^nz . .

.

1

íyl M//,f^i! 1-/51';^ '/é' i';r/^ -V

uy^^ti^^^Pár^^^%

vw </f-

^k^Z

-Ví A^. -^

.>jtv

c^^'

.^ -'

SZÍKKLY •LaVE*KKbf:ií>. <I7«(

I7«



135

KAPÜZÁBÉ

ítEDESÉREN.
(177)

«E kapuk inkább ékítményül, mint szükségbl állanak ott, mert a

hagyományos székely vendégszeretet nem igen engedi meg a kapu bezárását

;

tárva van az boldog, boldogtalan eltt, mint a székelynek nyilt, emberszeret

szíve s ezt akarják kifejezni a kapuszemöldre i'elvésett feliratok)) — írja Orbán

Balázs.

Ilyen felírások : egy derzsi kapun ((Jószív jó barát kapumon bé jöheo) ;

egy zetelaki kapun cA bejövnek szállás, a kimennek békesség)) ; egy szent-

királyi kapun ((Békeség a bejövnek, Egéség a kijövnek» ; egy kadicsfalvi

kapun ((Áldás a bejövöknek. Béke a kimenknek)) ; egy betlenfalvi kapun

((Isten békessége a bemenkkel Isten áldása a benlevkkeb) ; egy farcádi

kapun ((Ti kapuk jószív gazdát ajáljatok Gazdagnak szegénynek egyaránt nyíl-

jatok)) : a homoródoklándi unitárius paplak

kapuján «Az egyenes szívt ezen kapu várja

Kétös szívt pediglen szépen kizárja Isten

akaratát hirdet és szóló Lak ill, ne lueny

be prédálós kóbolló)).

A székely nép formaéi-zékc igen .sok-

féleképen nyilatkozik meg a kapukon is. Az
egész egyszer kis ajtóktól a nagy galamij-

ducos kapukig gazdag változatosságban épí-

tik, díszítik, faragják, festik a székelyek ezt

az épületrészt, kifogyhatatlanok az újabb

meg újabb alakításokban, mintha egymással

versenyeznének s egyik se akarná a másikat

utánozni, legalább teljesen nem, — szüntelen

akad valami változtatni valója, hogy a másik-

hoz egészen ne hasonlítson.

A legegyszerbb mód, ahogy kapuját,

utcaajtóját készíti a székely, csakugyan az,

amivel mindenütt találkozhatunk: két kapuzábé, s erre alkalmazott sarkokon forgó ajtó.

Ez az si formája az ajtónak, mint azt a (181) kép els négy rajzán láthatjuk, bár itt már
némi díszítéssel, s összekötve a nagy kapuval egy harmadik kapuzábé közvetítésével.

Ugyanerre példa a 211.

kép 3. derzsii kapuja, tuli-

pán végzdés és virág-

díszes zabéival.

Érdekes a (18(1) képen

a kapu, amelynél az egyik

KÖZSÉGHÁZA, LOVETEN.

SZOCS A-NDKAS TORXACAJTAJA, CSIKDAAFALVAN. (17S) TORNÁCAJTÓ, MEDESÉREN. (179)
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CiiK

UTCAAJTÓK ÉS KAPUK. (181)

FEDELES II ID, SZEKELYKERESZTl'ROTT.

Hogy az ajtó oldalt

ne hajolhasson: köt ge-

rendákkal látják el, ame-
lyek a szemöldök gerendát

kötik össze a zábékkal.

Ezt egész egyszer példá-

ban látjuk a (180) kép

gyergyószentmiklósi ajta-

ján, ahol egyenes vonalú

még ez a rész. Ennek a

gerendának jelents sze-

repe van úgy a kis-, mint

a nagy kapuknál ; alsó élé-

nek ívalakú bemetszésé,

ami a szemöldök gerendán

és a zábékon is folytató-

dik, boltozott alakot ád az

ajtó és a kapu nyílásnak
;

ugyanennek a köt ge-

rendának fels éle kü-

lönböz egyenes és görbe

vonalakból összetett kon-

turája szintén mint általá-

nos diszít elem mindenütt

használatos. Egyszer kis

háromszög alakjában lát-

ható fölötte, a gy.-szent-

miklósi kapun, ez a szer-

kezeti rész.

E kapun egy további

kiképzés is szembetnik

:

a kis ajtónak és a nagy

kapunak közös szemöldök-

fája van, ami a galamb-

ducos nagy kapunak lé-

nyeges vonása.

Az es káros hatása

ellen való védekezés terem-

tette a kis tetket, amiket

egész kis alakban már az

egyedül álló zábékon is

megtalálunk'^az elbbi pél-

dákon; ha az egész kis

ajtó van befödve tetvel,

ez adja meg az általánosan

ismert kis kapuk alakját

s ha a kicsi a nagygyal kö-

zös tet alá kerül, galamb-

dúccal gazdagítva, meg-

kapjuk a jellegzetes szé-

kely kaput.
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cM|ikezt>)> (186). IIncii a (181^ szovalai kapu is. rélkórí\ licKetl hullaiuos a fe|»ii'i .

anii'ly felett ki' 1. 1,.

van. >/okatlaii ... . ,
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kel)'-kc>csárdi kapu. inkabl> ornamen-
Lalis jelU'U'ú. iuint<«4*ui szer,
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Im*Isö felen van kel rt-^zaranyos fel-

b«il ali»> fúrt-szell es befesletU ke-
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rétbe foglalt dísz, moly nem is népies, lianem valami lombiurész ráemléke/és Eítvmas,k szokat an formájú ajtó a (185), Medesérröl
; ez is csúcsban végzdik, az ajtó felS:esze al van törve s egy tulipán formával és esztergált pálcikákkal kitöltve, az egész n.doegyszer deszka tetvel ellátva. A (180) képen lév gyergyó-alfnlusi templon, ki, ríté állap-jának fels részén ott a nap és sugarai áttörtén.

LULtsajia

A leggyakrabban elforduló és jellemz forma a tetvel ellátott, esetleg ^alamb-bugos, íves bels nyílású kis kapu.
>^=t^u.j, ^aiamo

MEDESÉR. (187) SZEKELY-KOCSÁRD. (188)

Muszka Dyomáii

SZOVÁTA. (1891

zábc ^ ^^ • ^^r '^^fr'-"^'^
''''' - =

'-t fiiggélyesen álló kapufélla - kapu-

ddá tZ u'^T ^"" -•™"l''"'-í<"-"^'a « ozt a zábékkal összefz kt
r e^ ^l^M "! "''"f " ''"' ^''' '^'""^^^'^^ ^'1°'^- gerendázat közvetiléséver

t£%nt^r.
nyeregtet deszkával vagy uéhány sor lazsindelylyel kötve. Ritkább a kúpiL-io (zii, iió), a ((csupos ajto». '

a ,,i..^'''''Vr''''°"-"
'''' ^ábé kötögereudáia és a szemöldökla V(ui, többnyire úgv, hoo-v

1?:" r^:i'!L:'^,T^^°"-..^^-''--t' !'-* '-I-- - « boltozás, az az ii ami'a köS-gerendák lefaragásával az ajtó bels nyilasába II lámád ; elfordul így az egyszer leikör-
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BALAVAsÁR.';il92) BALAVASÁR. (193l

íNYÁBÁD-SZENTBENEDEK. (194) FIHTOSVÁnAI.JA. (19r))
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uck ki. a iiii-rlttiii I 1

iiiHi/ak.
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rf Rt«ZIIAI.(IM, LOB<*GÓ 'FCMDÓ) H.íTÍRAB^S

llveii péliluul ii Menyhárt Jözsel kapi. '"
'

1 a rökból alakii<ii .i.in-

ború lánc sze^clyc/i a felkoni nyílasii k.i, _ feni <.-» K'iit, ití.i-«fiy

nctryctl rózsa van ; két tuli|iaii. csore|ilM*ii nagyon stilizálva fejezi be felül a zábrkal :

kolúg^rendák holyoU kft llarolll^Zl>pll ék van beiktatva.

Egy másik balavu>ari kapunak il92i >zinli-n ilyen lauc a sze^lye; kívül inee %»n a

négy darab r<>Z!«a is, de ezenfebil a zubek koze|»e tajal körbe irt eges/ K>Z"^ ! - l

8 belsó szi-ííflyiii-k etrynias melletti kóröcskekel véslek; fölül befeiezi->M>' • '
' r

van a zalukon M,ii;a az ajtn az a régibb í<Ii'iIh-ii gxakuri redózeles. fel- ii

a nap és sugarai, a t«'tó hevenyészett cs.

Egész másfele egy szint*-n balav ...... ..;caajtó (l*í3i disrilése: a zál«ékra I— '-
•
---

gelyl, kis b«'Ves«'tt lioldaoskak S4.ra ud. a kuls«'>re pe<lig ra>-zege/etl fure«/e»

van alkaliiia/\a. mely napsute^knr igen helyes árnyékol vet ii kapura.

Széles, vaskos a Móré Ijergely kis kapuja \yurad-»zl-Heiiedeken iI'.Mk kel |>árhuz»-

luos vonalú szeeély van a kapufelfak kulsó szélein, mely az ajtó felkon-t kuvcli. K«t

n-z-a \u'. ildtik ger»-inlan. amelynek szeleit fi.:

korú ft'i- ill is nap; az ajló lublii része ki. .•!

is*
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iiegy mezor

mindig ott

s hosszabb

•e osztva, amelybe rézsútosan deszkák vannak beilk-sztve. Az il\(-n keretes ajtók

fordulnak el, ahol maga az egész kapu gondosabban, erösebben van elkészítve

tartósságra számítottak. A tet zsindely taraj a e kapun egymásmellé sorakozó

baba-fejekre emlékeztet. Ritkáb-

ban fordul el egy-egy kzá-
bés kapu s ha akad is, dísz

alig van rajta. Ilyen a firtos-

váraljai kkapu (195) : egyszer
négy oldalhasáb maga a zabé,

rajla galambbug, cseréppel föd-

ve; dísz csak az ajtó l'els részén

van, áttört lant formájú lomb-

f részmunka.

Igen jellemz s Alcsíkban

divatos dísz van a különben is

csinos csíkkozmási kiskapun

(196). A zábék lábán kartusszer

CSIK-KOZMAS. Il9)

3f '0 ^o'io r ]\

BALAVÁSÁR. (197)

alakzatból indul ki, kis legyez forma közvetítésével, bizonyos — virágtartónak is nézhet— föl

felé keskenyed széles szár, mely két keskeny s egy szélesebb pikkelysorból áll; egy újabb

legyezszerü marokból n ki a virágzat, tulipánok, rózsák, levelek az egyenes száron ; az

egész alacsony, sík domboria rágás, színezve, festve. E virág fölött stilizált herelevél féle

füzér van. mely a félkör kapunyílás szélén fut körül
; a zábék küls széle pikkelysoros'

mely fent, a szemöldökfán, hármas virágzatban végzdik
; jó arányú a kötgerenda ; a

nyeregtel két végén kereszt ; frészes a zsindelytaraj.

.IcUemzen balavásári munka az a 197. utcaajtó, melynek szemöldökfája végén ott

van a negyed rozetta : két kígyószörny néz egymásra, köztük valami fordított szív

alak és 1867. évszám. A zábékon hullámosan felfele törekv, igen kis edénybl kinöv
indán: levél, tulipán, here és rózsa féle alakzat; a kaput csiplcés zsindelytet fedi.

Marosvásárhely vidékérl való ember készíthette azt a kajiul is, amely ugyan





FERENC KÁROLY TÉKÁJA, LENGYELFALVÁRÓL ; TALPAS TÉKA, RÁKOSI SÜT JÓZSEF

Munkája: ágy vargyasról, ugyancsak süt józsef munkája. (XX. ti).)
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Mellolle, a ("1 sz.) lisznyói ajtón vázából n ki a vastag inda, levelekkel és végén

négy tulipánnal ; nagy szegekkel vannak a legömbölyített köt gerendák oda ersítve.

A dersii ajtóhoz hasonló annyiban egy nyárádszentbenedeki kapu zábéja, (199) hogy

Q^y közép egyenes szár osztja két l'olé a zabét, csakliogy itt ebbl erednek a lefelé

csüng levelek ; a száron, fent is, lent is, tulipán. Magán a kapun, lombfrészes deszka-

diszítés ; alul pedig az unalmas dlény — (ctükön) — egész uras díszítés akar lenni s

városi munkák hatása.

Még az efajta kapukhoz tartozik egy patkós ív csikkozmási ulcaajtó is (201).

Egyszer díszének nemleges for-

mája fordul vissza felé és színezve

hátterül szolgál annak ; az ajtó kö-

veti a patkó ív formáját ; a tetn
kereszt. Némileg hasonló a kászon-

újlalui kapu is (201); félkör nyílá-

sát az elbbihez hasonló dísz futja

körül, mely lent levelekben pereg ki;

ugyanez a dísz van fent a szemöl-

dökfán is. A tet végén két érde-

kesen stilizált színes tulipán ág ; a

tet taraj közepén, zsindelybl, 1905

évszám van kirakva.

A bevésett konturájú s kifestett

dísz utcaajtók egyik szép példánya

a Márkus András medeséri tanítóé

;

(202) a zábék lábán bevésett csillag
;

fölötte cserépbl n ki az inda, leve-

lekkel és szív formájú virággal ; a

szép vonalú kötgerenda közepén

ízlésesen elhelyezett ág s ilyen ág a

szemöldökfa közepén is. A félkör

ajtónyílás befaragásokkal van szegé-

lyezve, mely egész a lábig leér. Alul

deszka, felül lécezett ajtótest, középen

csúcsban végzdve; a lécek végei

horgasok; csipkézetten zsindelyes a

födele ennek az 1893-ban épült utca-

ajtónak.

Sokban hasonló egy rugón falvi

kapu, Zsidó Miklós házánál (203).

A zábék lábán szintén csillag,

PARAJD. (200) s szív virágos inda n ki a cserép-

bl és fent tulipánban végzdik ; két

rózsácska a szemöldökfa végén; csipkés, fent is, lent is, a zsindely tet. Egész ilyen termé-

szet dísze van egy (208) medeséri kapuzábénak ; a helyesen kifaragott zabé fels vég-

zdésére, födélnek, még két zsindely van rászegezve.

A medeséri kibédi Mózesnek is szép az utcaajtója (205), a csigákká kunkorodó indá-

kon levél és mák, felül tulipánnal végzdve; lent pedig cserép helyett kacskaringók jelzik

a kezdetet. A kötgerendákon madár, mellette rózsa; a zábék küls szélén félköröcskék

vannak lemetszve és pirosra festve.

Kevés a dísz a Varga Lajos csinálta medeséri kapun (206), csak a zábék közepe
tájára tett mestere egy-egy tulipánt, érdekes összetétellel ; a lábról itt sem hiányzik a
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MEDESER. (202)

Kúptets az Imre József kapuja, Nyárád Szeredán (212), - érdekes a dísz rajta ; a

záljékon a láb lelett, csészében, öt levélnéllcüli hosszúszárú tulipán van, fölöttük skorpióra

emlékeztet koszorú ; a zábékon vonal szegély, ilyen szegély kiséri a félkör nyílást is,

tulipánok csüngnek le belle, s alatta — hozzásimulva — csészébl szintén hosszúszárú

levéltelen tulipánok nnek elé. Az ajtó berakott rerls félkörében sugaras nap.

Pesti János kapuja Székely-Kocsárdon (21H) szintén kúptets, díszül csupán két

kígyó van a zábékra vésve ; lábán kúpos kiképzés.

A kis kapuknak gazdagabb és dúsabb kiképzése van divatban a héll'alusi csángók-

nál ; széles, monumentális tagozatok, kevés júl megválasztott díszítés, és ketls pagoda-

.szer tet; patkós vagy összetettebb vonalú, ajtónyílásívezct a jellemz.

Csórik András kis kapuja (214) Csernátfaluban ilyen monumentális: a széles zábékba

majdnem háromnegyed icör patkó boltív nyúlil< be ; ilyen alakú a bcraktt ajtó is,

fels részén nap ; a zábékon hosszú, széles száron ülü tidi[iánszer virág ; a kötögereu-

dákon nagy faszegek.

Hasonlóan patkóív egy lürkösi kapu (218);

az ív köi'ül díunború kötélfonat szegély van, mely

alul felkunkorodik ; a lábon két-két rózsa s

ez alatt domi^orú kötéUbnatból három sor ; a

lel ketts, a felsn galambdúc, az alsó pedig

szélesebb, kiugróbb ; maga az ajtó berakott ; a

belévert szegek is emelik a díszítés hatását.

Szé]) monumentális Piinkösti András cser-

iiátfalui csángó kapuja is (219) ;
patkóíve össze-

tettebb, ilyen az ajtaja is, nagy szegekkel ki-

verve. A zabén gulaszer díszítés.

SZOMBATFALVI HÍD. i204) Csáugó Ivapu a (220) és a (222) is.
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többi részén lev diszílések jellegéhez, — szerkezeti jelentségük pedig nagyon emlé-

keztet a görög építésmódban lév gerendaközök, «metopon))-uk szerepére (231-238, 239).

Ha egyszeren nyitva hagynák ezt a teret (ami régi, pusztúlófélben levknél el is

fordul) kissé üresen, tagozatlanúl tátongana, azért kitöltik részben rácsosán vagy legalább

kerek formát adnak neki, hogy az abbanmaradlság érzését elhárítsák. A rácsozat külön-

Xaa^h

SZEKELYÜDVARHELY. l22Gl

böz megoldása kínálkozik itl önként a tervez építnek s ezt ki is használják ; ha azon-

ban, mint az ivíilönösen Székely-Udvarhely közelében divatos, egészen betöltik c teret,

akkor éppen alkalmas lesz ez díszítések felvételére s még inkább ((metopon» jellegvé válik.

Az egész kapu díszítésének mikéntjét legjobban megértjük, ha például egy gazda-

gon díszített udvarhelyi nagy' kaput vizsgálunk meg (226).

A már említett gerendaközi részt is, valamint az egész kaput díszítés fedi ; külön tagozva

van a láb ornamentikája, külön indulnak felfelé a zábék kúszó díszei, amelyekbl egyes
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díszítések a nagykapun. (231—238)
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(240) SZÉKELY-UDVARHELY. (241)
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egy ilyen udvarlielyi kaput ('226). Jól mélyen a földbe vannak ásva a zábék s ez a rész leg-

iels része a maga iaragatlanságában látszik a föld felelt közvetellenül
; ezentúl l'ellelé a

faragott részen már kezddil< a cifra; egész lent egy körl)e rajzolt rozsával kezddik
a dísz, amelyet körülvesz lecsüngöleg egy, babér levelekhez liasonlító, levélfzér; ez a füzér

még egyebütt is elfordul, tipikusan e kapukon s bár néh(d bogyókkal van felváltva és

így olajfa ágat ábrázol, de a bogyók nélkül éppúgy lehet rozmaring ág, ami egészen

népies és elfordul többféle feldolgozásban, különösen a bútoron és szrökön. A rózsá-

ból két inda ered hullámvonalasán felfelé, egymással szembe állítva úgy, hogy a hullám-

vonalas indák ütemesen

közelednek és távolod-

nak egymástól s így
köztük bizonyos szív

alakú köz marad meg
;

felül a zabén legalább

így van ez ; lent a lábon

e ritmikus ismétldés-

bl csak egy-egy rövi-

debb darab marad meg.

A tér teljes kitöltésének

jól felismerhet szán-

déka olvasható le a

díszítésekrl; e célra a

két inda közt maradt
szív alakú mezbe két

kisebb kacs kunkoro-

dik be s felfelé álló kis

tulipán alakkal végz-
dik; még ezzel azonban

nem érzik a teret ki-

töltöttnek, — e kacsok

alatt hármas összentt

levél ül az indán, mely

forma folyton ismétl-

dik e kapukon s általá-

ban zöld vagy kékszín,

a legtöbbször fehéren

pettyes. Ugyanily levél-

hármas van a kacscsal

szemben az inda küls
oldalán, amely fölé az

inda most kifelé kunko-

rodva szintén kis tulipánban végzdik; lent, a rozetta felé, szintén legörbül a kacs, jelen

esetben csak gombban végzdve; a kacs és az inda hónaljában rendesen még egy kis

levelet helyeznek, keménynek találva részint az így támadt hegyes szöget, részint ezzel is

jobban kitöltve a teret

A két inda közé még pontokat is festenek ós faragnak egymás fölé a részarányos

vonalban, mely vonal lent tulipánnal kezddik s fent szintén pontokkal körözött rózsában

végzdik ; az egészet negvedkörnyi levélfüzér födi be felülrl. Ez összetétel ismétldik

végig a kapukon, lényegtelen változtatásokkal ; a kacsok végén gomb helyett tulipán,

rózsa, csillag; ugyanaz a közökben is.

Lépcszetes beforgassál megy beljebb 5

—

ú centiméterrel a zabé, a kapufélfa

KADICSFALVA. (245)
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székely tulvarhclyvidéki kopuk mind meg is larl ják s tnlajdonkép leginkább ebben különböz-

nek egymástól s azért ezeket két kidön lapon mutatjuk be ('231—238., 239). E keretek egy

négyszögbl keletkeznek s különböz egyenes vonalú és körív bemetszésekkel felül kes-

kenyebbre hagyvák, hogy egy keskeny levélfüzérnek helye maradjon mellé lecsüngeni. Álta-

lában a már ismertetelt, kidomborított és színesre festett de lapos felület indás orna-

mentika tölti be ezt az inda vastagságú vonalas keretet
; még pedig két arányos rész-

bl álló. Épúgy mini a zabákon, itt is egymással szembe fordulva indulnak ki a szárak

a keret alsó részének közepébl, hogy a mellékágak s a ki-ki nyúló, le-föl kunkorodó

kacsok a rajtuk lev virágokkal kitöllsék a teljes keretet, néha egész sren, itt-ott

»'
i -T-l 1-tl liMVlJ-fl

f,

'

,^,

^'"

V'\V-:^>\\:\^

ÜLKE. (247)

ritkábban. Gyakran "a kiinduló pontból a kereten túl is terjeszkedik a kacs. kiérve egész a

zábékra, vagy sokszor a keret válik folytatásában indává s kúszik a megmaradt tér kitölté-

sére a szükséges irányban.

A keret közepéi egymás fölé helyezett virág, csillag, rózsa vagy pontokból álló,

merben szervellen ö.sszefüggés nélküli sora foglalja el, úgylátszik a sok nagyon is ersen

kifejezett vonal ellensúlyozására.

Néha kör alakja van a keretnek, máskor egész négyszög s belsejében a többi dísz

melleit korona, vallási jelvények, kereszt, gyertya, kehely, madár, vagy mint egy székely

udvarhelyi kapun. Tamás Lajosén: a szcs mesterség jelvényei, vakaró kés. láda és egyéb

foglalnak helyet (241).

Magát a kiskaput és a nagykapu testet nem díszítik az e fajta kapukon.
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\'iili«iiifiiiiMiii-k lia(an>/ollaii kifeji*/c(( luli.i \uii. a kó i-k fau6zlo|M«k •zokoll T tinAival

éü volulákkal, e riirinakoii (ryakraii inda, é» lub fülolt a karcsú ovzlop lörz« <
- be-

vésésekkel. Ie\fi«-kki-l

M láblio/ lia!«oiili> (ag' >

már iiia{;ati aka|itiii van 8 effeszeii la|>u>

Ilyen <>ií/I(i|mI|!</ .. .Jlö , ui:yi>/inten Ko%at'«

isivan és (iertr<'lN Jan. -

A többi Mekely kapu nem annyira

-'bé Slép. ál ÖS*/-

I'.

i'.iiUi:i- Sándür kapuja Med^
-lIVIl .' - ^

'

dis/ a y

kötú^eremlakkal ; a |;erendakúi desz-

kákkal \an InMúltve; nvoniolt ívúek

r»ac»

LN^Ll' .'
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OSZLOPDISZITES \ SZÉKELY KAPUN. (251)
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ENLAKA. (254)

a nyílások, a kis kapu szépen beleilleszkedik s az

üres tér is ornamenlikailag hal ; a nagykapu ketts

osztású gulás alakú s íolseje léces.

Az egész kapu erteljes, monumentális megje-

lenés.

Még egyszerbb egy (252) ikafalvi nagykapu.

Egy enlakai (254) példányon szintén be van desz-

kázva a gerendaköz, bár keretezett is; a zábékon azon-

ban különös lormájú plasztikus oszlopok. Egy negyed

hengeren nyugszik az egész egyszer oszlop ; fent

konzolszer i'ejjel végzdik, jobbról-balról még egy-

egy ily konzol van ; az így összelett fej fölöli rózsa.

A kis ajtó félkör, a nagy kapu egyenes, sarkában

lörl vonalú.

Egy régi csíkszeredai kapun (257) már hiányzik

a galambbug, egész dísze az íves kölgerendák s a

feleltük üresen maradi háromszögek.

Egész újabb kelet Nagy Ágoston esik szt. léleki

(filódi) nagykapuja (255). Bevésell dísz alig van rajta,

mindössze lent a zábék lábán egy-egy kis virágzat,

följebb hosszú gyökéren is szintén kis tulipán ág; a

CSÍKSZENTLÉLEKl KAPU. (255),')
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RÁCSOS MiKRÜMDAKÓZi \ UéteLV KAPtN.']

A rács miül kiloltLi motivum szerefkel egy bót;úzi kapun. (258.)

Meif Elekes tie/u rsiko^entkíralvi jegwú kapujü i* ru-sos. de mar vanisias elentek-

kfl van niegrunlva . a liáruiiis/u^ú oromfal ii vuroM iilaii/usra >all. (?ü'.*i.

Épúg)' idetfeiiszerú egy t>zenU-g>liá/a» oluhraliii kapu. auielyncl a ki;* kapu felelli

rx'si tifra \ vnn kilúltve s a kiiignS t;alaiiili>Migol xizsfinles {>errn<ián áll<S ivi/t«r-

gált kó os/ii , :-! tartja. (ii'*h
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ll<.i/(tU-li»'ALl'.

Rácsos iiié^ epv llrUl^vuraljai i;alaD)bbu^ü!> kapu.

(?6I) a ráo rajta ke\c>liL><- ertlrkcs. cIiiu'a a/i.int>aii a

xái»ekon Mt:ii; fiil<'> «li-/ilrs.

lialiiva»ar(<ii ^'\ak<>i'i et a tliüZ 8 valúitziiiúleg

balavá><uri oiiiLier ter\i'/ir.*

Bi>f;rf f<irninl)ól iiitiiil ki »r>'i>> kaiiyarulatlal a/

inda s e^v ka^'S vi<<s/u ku' \ l(*ljei> aie/út

kerítve be a/ indával ; e iiu ... ...i^'yiibb tuli| aii

te kisebb levelek is nyúlnak U*. teljesen kitollvc a

teret. E szép disz a kólugereiidura es a kis ajtu s/em- 0«IK-M£IIEI>4. '2U'

i><m;<'>z. '£ CMlK-SJEI.MmiRALV

ll>rn luiia\:.>An iiiiuUia Imrirtl a mt > .m iiii.nkalái>i uL. Ji !•. x Ai|v»tl a rajfulw
ii.uii ><. r)i) kaput KikoBi Jriió tialalKtilúliltiii |>uii.ij.<i.< (.iij)
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SZENTEGVHÁZAS OLÁHFALU. {'JyOí

TinröJü'KXJI 'X'^~

FIRTOSVÁRALJA. |261)
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ÓhltikfAjAra Ik r*ll>l)llk A tila ka|>u litit.i-'.i ti/trulliwO^'i'i , íj\, I,. > >..iiiil(,

.NttkMBiahaadk • llia)ta» ka|>uk ruya/' lx*ll i». r

l

ki* ka|iii l< llyriifrlo ka|>u Mtk %an Al- ^ kú/é|M-kikbiiii, liánun

k«>kl><-ii ili iii.li I 'ilmii iiiii(-» iiM

inuiikatal Miliiiiik > , 'le líriii l^i-li t.<

i» lárkiifüll k<Hl\«i, inutiorva iii-|i «« a • lutrkd) K.>ani«kiMlátt UiléirtlfO

iiK . . ;

kcvéü arrarelé a iiiúvéMti i^r«-k ; (jyrrgyA-Diln'ilM^I való cgjr ku ka|<(i

Al <-'. .kiöl M>k l<*kllltrllwil rlulA r-ti liu^vun rff^éni

diUÍl<^sA <*iry 8/i-kclikereMturi ka|iu rJG-t), mely IHtrj-lx'il való: ftlkurú

a iiHK'y i''t> (I ki8 kapu Ivi*. kora kis kapu feledi iiylla», iniiidi'/
>'••-

biriftMy vau rt-lul m, a iiu^y !>/i-iiiolilitk-^er«'ii<láii. A /álx-k .

domburú «t«zl«>p, iiidlettuk kul6Hú>> formájú lulipAiuUit/ . a kt>l«f;«-ri-iiiiak mrlleiii iiaruiii-

uögbeii iiap t^s siiKiinii. Ilyni kor alakú nyiláka van ('.tiTii Alljerl Ján ' (Talvi n/ckrly

nagy kapujuii ím. .\ /ubekoii c^y kulonus ulaku oMlop, alul fclul ' . Nlrvleriuu a/

efajta kupiik kö/t IVIu-r rVrciic kapuja TorjÁii ('.Hji'i). A kÍ8 kapu feletti teret liundii e|;y-

mán feleli álló kor-|>ikr lólli he, melyeket . •- -i.,! r(,{{ ,.g lefani(;olt jíer'-' ' ' ' -|íe/-

nek. Kp ilyen ü^ep truy Zhomhori kapu in {' ^'. a kórtól ki»iM- ellerú. 1 :; a

bt t^>". "i'i ikÓI

l<1L44iTá Ml<

Jl A J Él A t\

9 m •

« « « t

1 n L ^

Mi li>

i

^

*ozeKBL> mimahj^ TEHvtirrr kafc.ooí
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SZÉKELYKERESZTUR. (264

CSEHETFALVA. 1265)



10-^

mit a ^. Xlrlú

AiiilráN iilttlaliisi »/f^

1.

But

k.-l-

kaJ.. , ... '.

ei ulöltbi iia^'x.tn kt*/dct

A nagy Wa|>uki>ii tnt^

rlófunluló kuluiir««l«* diü/i-

U^ttckrl s/'
'

ahul a felfuló ituiuk löbb-

felf III'

Hilk.

« kAböl é« tt^luból é|iull

kapuk. Kó/al>fk"ii iiMi;.Mw

(?74— ">» fíiilanilMlii. !.-> 1
..

réplelejn e^v bikafitlvi kapu.

a (lisziU'K u^yaiK'l\ari. iníiil ut (iilvarh*'l)i K.i|MiKitii,

sierúbbek t-s ^a^k>•^al•bal^ a fi>riiiak. Iciil a labou

inak. A kütó^en-iKluk lerineszeleson hiáiiwaiiak >

1

f/ert a kapuiivila»ok

ki> ajl«S f«*lell rr/-

kapu eti ajló alul li

Ilyen a l^<>zlo

Meiilkirályon i'?7<*i.

oros/lii*t.'vi kapu i&.

It. I l.-k

>auiiur kapuja

luvábba a krl

>iiui'nf;i

K M-itl S t- III \lll \l

kapuja . 1 keszull, \..í. -

feherrf lues/elw; a iiatfv kapu frikórú

a kicsi ajlii ii_vi>moll

iollo ^umblyú ablak ; a

/ábékuii félie kiállt) oszlup ül: tete-

jén Iái

• larabiii •

;

uszlupoknak: itt kis^ iifliézkr^ek e«

nincsenek >

'

' a.

A ^ii . s Takapiikoak

tetíluból epilelt t'níekes áltélelr. rgy

(2í<"2i deisfalvi példa, rá. '
'

durt-al. iiii-ls mar nem i>

letésft ; mellette kulóii leli> alatt a

kis kapu.

Ket z>ombürí kókapun v»koll

duiiilturu disiilés van; az

mel) Rijti Vndrási- C?^! . ...imü

kiilyufiiriiiajn alak .i -/i U- t rú-.

Jf<iliw]ni|l Itruü : Á maf^mr nrti mút*tme II
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kapuzübékon jubbról és balról s

a keltt mintegy kölél köti össze :

egész hasonló egy másik zsombori

kapu díszítése is (283).

Igen különös, szokatlan meg-

oldású a (284) kapu, melynél a kapu

Födele a ház oromfalán az ablakok

iolött fut tovább, ezáltal a ház hom-

lokzatának alsó részét beárnyékolt

fülkeszerüvé teszi ; az ablakok eltt

lécrács zárja be a fülkét ; a kapu

fels része is rácsozalos.

A székely kapukon csak a dísz

van kifestve, a többi a maga termé-

szetes faszinében marad. Az Udvar-

hely környéki nagy kapuk különösen

színesek. Biró lános máréfalvi kapuja

ilyen színes. (XV. tb.)

A domború díszítések kifeslé-

sénél bizonyos megállapodott eljárást

köveinek, de azért az egyéni ízlés

szabadon mozog. így a felkúszó indák

színe mindig sötétvörös, az indán

ül hármas levelek többnyire kékek,

de néha zöldek is, rendesen fehér

pettyekkel tarkítva ; a rozmaringszá-

rak levelei zöldek. Csak e négy színi

találjuk e kapukon, a sárga, vagy

lila nem fordul el sehol.

A kis kapuk közül hármai mulat a XVI. tábla ;
festett kkapu Parajdon. Egyszer

fehérmárvány zábékon félkör egy darabból készült betetz boltív, .

felírással; a zábékon bevésett és színesre festett ornamentika a külön- ^ \^^
ben gazdagul aprólékos, a helyi szokásnak megfelel rajznak kre /^^
egyszersített helyes stilizációja; fent, az ív alatt, zöld mezben z /^J
és medve vörösre festve. Bizonyára a gazdának kedves foglalko- '^

zását jelzi, a vadászatot.

Ott egy festett diszílésü kis kapu Haraszlosról. (Torda-Aranyosm.)

Talpakon áll e zömök kis utcaajtó, úgy, mint az Kalota-

szegen divatos. Ers három vízszintes bemélyedés jelöli

a zábékon a lábal, amely fölölt piros és zöld szín

vonalak mennek felfelé hullámosan kanyarodva, az

üresen maradi részen apró csillagok vannak. A kapu-

zábék mellett a kerítés báiványfái állanak.

Ott egy utcaajtó Telekfalvárói is. A szokott kiskapu

forma, felfelé futó indadíszszel, melyek a kifestés céljából

szélesen vannak tartva, a konturák bevésettek. Az inda

zöld, vörösek a virágok, a zábékon fent rózsa.

A XVII. táblára különféle színes kapudíszekel

gyjtöttünk össze. Felül az, udvarhelyi kapuknak a kis

ajtó fölötti tér kitölt díszei, mellettük a kis kapukon

elfordulók és leni a kapuzábék festései.

KADICSFALVA. (269)

„#

>
'Sl

(27U1 CSEHÁTFALVA. (271)
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N'.\GY-B\CON. i:!74l

Csehély szerint, az

udvarhelymegyei kapu di-

szüésénekiolbrmái három-

. félék : oszlopos dísz ; dom-

ború indás dísz ;
vésett

virágdísz.

Az oszlopos dísz

kapu a legmvészibb és

Csehély szerint kizárólag

Udvarhelymegye sajátja.

Sem a csíki, sem a három-

széki kapukon kilcjlelt

igazi oszlopot nem találni,

legfeljebb az oszlop alak-

ját megközelít larag-

ványt. A legszokottabb

oszlopfaj beosztása a kö-

vetkez : az oszlop lábaza-

tának alja díszes váza, erre

két csiga nehezedik, ezek

fölé pedig körfonalos négy-

szög lap. Az oszlop karcsú

törzse csatornázoll,fcls és

alsó végén virággal ékítve.

A törzsre, rendesen, osz-

lopf helyett virágos paizs

helyezkedik. E fölött kiálló

csigákon párkány tagnyug-

szik. A párkánytagbi ren-

desen pálmalevél emelke-

dik elé. Az efféle oszlopos

kapuk közül különösen

az 1816-ben készült bel-

lenfalvi kapu válik ki ne-

mes arányaival. Oszlopai-

nak szakasztott mása egy

homoródalmási kapim fel-

BIKAFALVA. Ci/

SIMÉNFALVA. (276)



r.j

i.ii.. I.. II

ka\ I. Iliin'.

Mikli>«ÍNl«aii, l^rn^vrlfalvAii, Karra-

llull c-s "»

hcjivii 1
-

Máriiyaa kfTtilifA Tuftlalja rl ui

0*il>>|> fo|..It '.
',,'

u owrlt>|i lúrtiic a |ialnta lüi/«<i

akarja iil:iti<>/iii f. '
, i-.

álllll-IK-ll K-/I.I

vrlloiuil |iuilliali'tc I koiMiKi/zn. ItO

góttxMI <•;:> 1^14-Im'II ktni<lll( kni'ii

'II M«II>M. t W»l>r«t.lll ll«Itl<ll»«l

»Zt!>TKIRALT. <t>"

nak iit<^\>/iit.'u (li-<-nhiUui ok/I.'^ . t

p*rkaii\UiL'<>k lolik iji'U.iv r^-\ik<

ból kft inutiar. iii.iMkaliL>l kt t liili|>.iii

liartiiuiliklKil kel i-iíi^H riiicIkiHlik

ki. í^elciakáii fgv lb4l7lKMi ki-K/iili

kapu 0!>/lu|>u kart'áu ('<I«mi\Iiúí iikIiíI

ki s feje/elo has<inló karcüu (sIciin-

b«n vejr/ódik. tiielvból iv>z«ranyt«-

oóvéuydis/ iió «*lí. i''.'>l.»

A fcl!»«in>lluktól í'IUtü os/io| -

alakokat lutiiiik Koroinlon '

váll. I'alfülvaii is >/eiil-l\.

Az 08zli>|>os diüzú kapuk k<-s/i

lest-nek idi'jf mar K-járl.

L'jabLau iiikabli duiiil>oni in-

dás szalagokkal disziU*tl kapuk kt

szülnek. Ily kapukra kulniioM-ii a

Sztkely-LMvarhf l\ .•> » tlalifalu ku/olt

lev kózst^^eklx'ii akadunk iia^yobli

számmal.

\z U'lvarhelymegyei cifra kapuk

harmadik fajtája a véseti virágos

dlsz, mely a Sóvidt-ken es kór-

nycktn található. Ki;>"-s jobbinodu

falusi gazilák újabban a lolgy Tanai

tartósabb anyafíból. faraL">tl k<>ból

ki-sziUftik a haruni kapulabal va^>

kapuzabet s ezt is indás dis/llcssel

latjak el. .V kapu tóbbi alkotó rt-s/e

(kotó^remlái, teteje i raeg fa. .\ leg-

több ily kózábés kapu t»ros7

hegyen van.

L'gves mesterei voltak a díszed-

kapunak kiv.ilt retí-nte a ""
'

> ''

molnárok.

l'dvarhelymetnél*!! ma is Kapás Ferenc (?K5). a máréfalvi óreg iiioluar faragja a

lc(;di<-/e-<'bb I .\ n-^i idóbid ninradl iiialiiiokban

^'2Mi). Coiiliik '
- :ilal\i llialliuibaii a korlalfalon \aiiiiak 17-
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kissé kúö/áll, kissc barokkos,

ile érdekes. A rugonl'alvi malom
(286) dísze emlékezlet azokra

a formákra, amelyeket a bala-

vásári szép kapukon találtunk.

Meg kell emlékeznünk arról

a sajátságosan átmagyarosodó

vakolatdiszítésrl, amelynek csi-

nos változataival találkozunk

Udvarhelymegyében, Lövélétöl

elkezdve, Homoród Almáson,

Homoród-Karácsony falván, Ho-

moród-Oklándon, Homoród-j-
falun, Zsomboron, a szász Mirk-

vásáron át, Homoród-Khalo-
mig, tehát Brassó szomszédsá-

gáig (289-töl 304-ig). A legtöbb

s legsikerültebb ilyen díszítést

a zsombori házak utcai falán

találtuk; van bven Homoród-
Almáson is.Tagadhatallan, hogy

a szász szomszédság révén ju-

tottak magyarjaink ezekhez a

romlott német renaissance és

torzítottan barokk ornamensek-
s mennél beljebb megyünk a Székelyföldre, ugyanezen a vonalon

visszafelé. Zsomboron, Lövétén át, el egész Etedig — a magukévá teszik, kevervén jó
magyaros elemekkel. Amit Zsomborban tiszta vakolatból készít a ház falára cifrának a

kmíves, azt Lövétén s részben Homoród-Almáson is, föstve találjuk; a zsombori templom
környékén (a templom 1781-ben épült) a

házak városiaskodnak, egyik-másikon nyo-

mát látjuk a henyén ragasztott, szerkezethez

nem tartozó, tehát nem odavaló, a «plakiro-

zott» vakolatoszlopnak.

A legnaivabb vakolaldiszítésre Homoród-
Uj faluban bukkantunk, Benedek Mózes több

rnint százesztends háza els falán: kezdet-

leges szarvas és oroszlán van a falon, dom-

OROSZHEGY. (280)

hez, de apránkint

^^^^^g^^gge5$s^

7,si>Mi;ini. i2.sii DECSFALVA. (282)
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állal «

Voli..'

uagy Moliitti.i ii\il I. \ Kil.iii. koro*

körúI, r\-<'i->iMi l.ir.ii.'"il i'.iiikixíiI wr
^(>ll fitf^aü. A riiiiiiil<.iii \ii.4u'>i» luiix)-

ruk állanak (!.-mii.i< im I

a fu^uü fo^alll Ix^iiuk a ... ......

kall(->ók. l'ralkiMlú n/iti, a jrllru.

mmi iiiiipMir !>zin : a kt>k. A «liu/«

s/okU'U'Ih-ii a iiiii(;n!> t-s fiolúll •Ii>/1-

ló«ú áifV. \i áuvuii <la^^i<l<'> fflu-r |iár-

nák <•({<>/ l<'f;i"jii. >/iii( a iiioiiiiyc/c-l

^tfrt'ihiaki^ » a |>arn.'irsú|»ikiiii \nll<>

zalus ftji'kflvvarriiN |>ii'"i> r« krk uto.'i

KiiilíUi'ik n\v\i ko/lioi-lóK-y

l>ár erról li*sz iiu-f; szu a !-/ekfl\

varrotta!><>k rés/U'li's<'bl» ÍMiierUílés*?-

nél - hogy a piros v;ií»n kt k of.-j(6»-

vel ké>zul( varrulliisuk. atnikkcl ii

párnacsúpokal. leiu-düvégckel. a ki-ii-

(lókel s r«-m'l<lM'ii a palsolal!

is (liszileltfk, ma inurcsak ci.-;

kéken vannak meg. És nciu sok helyi.

Találunk még Flnlviilóken. a llomo-

ród nienlént'k ejfycs falvaiban, az

úgynovezt'll sóvidéken, AU6-Sófalván, FeUó-Sófalván. Köröndön, Alyan, Parajdon és CjJk-

mi . vvói részében : Udvarhely. Csik és Hároniszrk nagy résié-

1„ I, ik az öregek emlékeznek a régi szép varrotlasokra.

A sovidéken — ahol N'itális Elekné szedegette o^sze sok farad-

- -_-•:'
i - ' ; •L-:i!ommal. Igv mentve ineg a bizonyos pusztulástól, azt

iH-nyt, amelyet a magunk gyjtésével együtt e kötet-

ben l»enuitatuuk ismel hozzáfogtak, s ugyancsak a nemes umó
buzdítására, a varráshoz.

Rnlóvideken is (mondjak azért, meri a varró öreg a»szonyok el-

haltaki kezd kiveszni a r< gi neme» ininlaju varrottas, ma • az

((•vszerúbb. a konynyebb. a nem olyan munkás mintákat Vü: ->*'^

keresztszemmel. holott hajdan egeszén sajátos módon, keltós kereszt-

szemmel öltöttek.

A régi miniára varrott párnacsúpokat évtizedek óla vásárolgat-

ják össze a kóhalomvideiu szász asszonyok s ma már. ilyen régit,

_ V i II !ii ' ' - -/ 'i .'I .1 bajosan lalal a kut;i'

;ui -/ .-/ - ! :i. 11 i.'.i'-. ahol nii-górzik, n^ _

ként teljesen a magukévá is avatják. Így történt ez a régi székely

fejdlszsiel. a e«. ' is, ez a sorsa a pártának, a k. 'lek.

HOMOMOUl JtALt

L > k t I, »

a iiasfanak. a ^ iiigvallnak, a pany<>kas<.''>at(os d< ik.
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DOMBORÚ FARAGÁSÚ DÍSZÍTÉSEK, SZÉKELY MALMOKON. (2861

(1. Rugonfalva; 2. 3. 4. Székely Udvarhely (Farkas Mihály); 5. Oefalva ; C. 7. 8.

9. szemöldökfák a bellenfalvi malomból (cselekvé Csutak József 1787-ben) ; 10. küküllö-

keményfalvi vízimalom ajlaja (Hiiszka nyomán); 11. 12. 13. Oefalva (1797-böll

;

14. a kadicsfalvi alsómalom oszlopa; 15. díszítés a rugonfalvi malom kpadján.)

ez, annak a festi l'ej(jísznek, amit a csángóknál és Krizbában a magyar luteránusoknál

is láthatunk még, de amiket, kissé átformálva, visel széltiben az oláh és szász leányzó.

Gyerünk vissza a házba.

Az ágy nincs letakarva
; a vetett nagy ágy a székely asszony büszkesége.

A két ablak közölt, a melyek — ha még van ilyen a ház eltt — a kis virágos

kertre s az utca felé néznek, éppen annyi hely van, hogy elfér ott a akaszlení. A kasz-

tén fölött tükör, rámájára a mézeskalácsos szivekrl leszedett apró képek vannak föl-

ragasztva. Emlék vásárokról, vásár napjáról, mikor a legény ilyennel lepi meg választott-

ját. A két ablak tele virágcseréppel : levendula, rozmarin, kereklapi, hisziók, viola. A kasz-
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U*n lu'iii Pitsioli «/ckol) lMili>r ; iiiin«. ilia/pix-ii fusl^t* , rg^kfi-rrt ilit'ifa /inr«" f<*»1ik Itiilia.

«|>|\>!>M;; áll ÍM'iiii(< h n'ii<lfi>rii linroin. hbkI' kitiu/liiilii Itúkja vau

ÍMiÍpH ti'il.tx aluiil i-^uUlialu aj!"« -/fknii>. luiiii

«<tv.^iaki*iAi.ai

A lllic>lk -/öüli'llirll ii \iráh'(•^.

riiCMtx rcki'»/i'kk. I. A i-i-kt'M/rklH'ii \ira-

Kiis tiiiiynik (•< It-liui-llitll (Milinrak.

KlXitclilo^ (álak voltuk diIü leve iiiitI

n'^>-l>l>(*n ih'iii i-llrk liin\i-i liiij. Ii.iiu'iii

üZi'loi. öltltfi l.ihikliól kiilliihifoll a/

cjijés/ <''«alii<l. A (lolj/oMik, nii'/«"i iiuin-

ka«4>k. ina is ú^v os/nck tolihcn ^•\•\

Iáiból.

Az uilvar rdóli ablak inolUll .

kaiia|H- liclv*'. Kz i> vira^fos ícslcsú fa-

biilor. iii'lia kiliiuó liókja i^ van.

Mi-lk-ltf. a/, ajtólioi! kú/cl a liili

luinos. rózsás iia^v lá«la ; Iumiiu' í\i

asszon) ^t'nvóa(fo^. barai-kiiiap» ab-

roszai. as/talk<-n<lói, á|;\ huzaljai, kcmlói

(órLsil ; (orülkozó), nte;; a ritkábban cléjárú rehcnifuiú. a je(;ynilia ierU<l : jrffyk«n<lö». a

va-arnapi S4-l\rin kozki-nó a ;.';i/ila iiniie|ii tliará^z* iiyakravajoja t-s sok f;;\<-b fi llrtl

iiolinival. a bánva lialn ginivaja Mi-rl a/ oitiL i'itr.c Viiló •fun>ajal nicf; sz<>k(a kcszilrni

minden jóravaló ass/ciny

t>ii«inc-

.11 »/.!

I>ulat>. niinilcn remi

,la

I
'»-

|iadon, azláu meg orökkc a

kopursóiiau.

Az asztal rc^i módi
•vocskelabú rira|i:«»s osilxl.

iiiu bizony '
-

' iii'tf a

iiaiiynvai- iii... - > vull.

mert ilyent ritkán biiet mar
látni. Körúlútl4' n feuvófa-

Itól keszitftt. eifra kivá^sú

~zekek : kek ala|>on r««-

tett bokrt-ta rajta, tnlipán-

búl. rvizsákbol. a bokrétában

Uifi/..nyuy Un»^t A m»fft wttp nuinBtilt II
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kacskaringós szálon jobbra-balra rezg lótuszviráglorma bimbók. Ilyen széket is csak öreges

háznál lehet látni, mert a fiatalabbak paral'ernuma már a piacról kerül ki, ahol egy-egy

durván mázolt tulipános ládánál egyéb székelyes dolgot nem igen lát manapság az ember.

Udvarlielymegyében is szégyenlik már az eredeti székely bútorzatot ; mindenki új-módit

szerez és azzal rentlezi be házát, nagyon ízléstelenül. Csikmegyében még nem veszett ki
;

Udvarhelymegye erdvidéki részében és Háromszékmegye egy részén, még mindig régies

.^-^.

VAKOLATDISZÍTÉS (STUCCo). (29;i al

1—4. Bácsfalu, .'i—10. Türkös, 11. Homoródalmás.

bútort kapnak az újházasok is, bár ezek se olyan szépek már, mint a hajdaniak. Szász

asztalosok foglalkoznak székely butorkészitéssel ; idegen mintára, rokokósan föstik, — de

olcsó ! A nagy-ház bútorzatához tartozik még a díszes (306. és a XVIIl. tb., XL. tb. és

337a—g) cserepes.

Ezt sem látni ma már a nagy-házban, ha még tíz helyt, az egész Székelyföldön.

Kiszorította az érc-fütt, meg a «platten». Cserepes, mi az? Csempe-kályha. A kandalló

sapja. Nagy hasáb fákkal' tüzelnek benne s torkába, a c(góc» alá beülve, olyan jó estén-

kint belebámulni a föltör lángba, aztán a hamvadó parázsba.

Építik a cserepest is, akár a házat.
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K|*tll «< lal iwrili .11 .tj(óll><l •

kfl-lmroiii »iiiK Mflt** k<> WI1.M

«U|ij«l k«iii^i*>fa rániAlia < lielyeii ki* I

rllfhiik <

ilia*l«-l k ,

• •••r««|M>» l<'l<M^ rnmtjAL .uiiiIm* a rM<n<|M-k joitiifk. ü^y •'|>t(«r>, miol u

V ' u'IüIm'iI rakjak k>

.1 ^«K> litilil a/

htlkú n^Ml i» MiiK** (-•<'n|i|M<l tAblu/««k ki. i^y atlAii a fal t> i M-n*|tr» koioll «gy ara»/

V P
f^

HOMOnOD-ALMAS. SM

iivilao iiiarail. A c»erv[>e>> háruin. «->' ^ olilalal dÍB/es c!<«iu|H'k lóUik ki, s ig> a v

rámától ejfv va^y riiá^rél sing iiiati.i--.i_i.i nuilik a <"serf|M-!i. IVteje Im* van fo"

(taiilukra rakud k<>/ún>«-^t~> rsi-reiijH*!. \.){;y lcta|>iia/l4>(l cIcAzkaval. A uagy alkoi

vigaii l(>b<>t;iiak a liataliuas la-liasalMik. olt fó. rorgathalo vas aka»<t6n. iislbeii. n puli-

%'iz. Marail i'ié^ li<'ly i» iixij. aliol a csfrt*|>e>l>i-ii úld^flve, gubliasilaiii Ifliel. A Tio;

jókiira nc^ryszogú deszkakurló ve/eli a liijuha i.'l07--*.ii.

A r!»«Tf|H*>i llla/(l^ i>eiii|>«-i lyeii szeltek, U-hvr vajíV k<-k ala|M>ii kek -

<-»iUag^u!> viráf;. levcluriiaiiu-iitika. zuliJ bukrt>k. kéki-i>>árga lulipanok. ft :.......,

stb. (337a 1^) l)r tte/zeg, már iicnt k«-szi(ik a (-M^n-|M-ke( sriiul : se Makfalvaii. :><• Korvin :

»e KtTsZfliinilt. !• Iiajiliiii Ilin--. Iiáruiii fa/t-kas t<-lt-|»«-ii. Nem k«-ll ^ '

rlv«-./«-m-ll.-k V hazakl'.oi - 11I.I../1I, .. ,».r.i"si |jfl>oiiljuk, » t..i ,1 i j...
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SZÉKELY-OTTHON, OROSZIIEGYEN. (305)

Vessünk még egy

|iillanlást a mestergeren-

ilára; oda, oda, olykor ékes

mondások mellé, be vagyon

vésve az épít és felesége

neve, meg az évszám: Ao.

1811. A mestergerenda a

könyvtár ; oda van iol-

szúrva a leghitelesebb

egyiptomi álmoskönyv, a

kalendárium, meg ami na-

gyon szomorú olvasmány,

az adókönyv (114).

A gerendákon, dí-

szes háromágú akasztókra

liölvo, koszorúk, koronák

függenek aranysárga búza-

kalászból fonva, jeléül egy-

egy jobb esztendnek.

Az ajtó sarkán var-

rottas kend (törülköz) függ. Az ajtó mögött, a sarokban, fogason: köntös. Az asszony régi

módi, kél szélbe szövött, bodros ráncokba szedett, szttes fössingjei, fekete lájbija, nagy

keszkenje ; a férfi vasárnapi, szürke, házi posztó szokmánya (zekéje), ugyanilyen daróc

kocogányja, fehér harisnyája.

A ((kicsi házD az öregek és az unokák tanyája.

Itt is kancsók a fogason, de kevesebb dísz rajtuk. Az asztal nincs a ház közepén,

hanem az egyik szögletben, a két ablak közölt. Mellelle kél oldalt, a falhoz téve, karos fedeles-

pad. A virágosán testeit karospad alsó része hosszú láda, abban a konyhafölszerelés egyes

darabjai : a laska-serít, a fakanalak, a kis lapító, a kovászos tál, stb., meg a só, a puliszka-

liszt és néhol a kenyér is.

A ház bels szegei-

leiében, egymás végtiben,

két egyszer, rongypok-

róccal letakart ágy. Semmi
különös rajtuk, ha csak

az nem, hogy nem igen

láthatni be az ágyak alá,

mert karikán járó kicsi

ágy van alattuk a gyer-

mekek vagy az unokák

számára (XXV. Ib.).

Az ágyak végén, a

szögletben, a kis szögelet-

tálas. Ez is festett bulor,

benne a naponkint szük-

séges edény, pohár. Mel-

lette a falon, szögre akaszt-

:, ^^ va, a nagy-lapító, kislapító,

^'^"' három-négy darab, szép

<^&:i>-"> sima fenydeszkából. A
TZHELY, CSIK-SZE.NTLÉLEKEN («CSEIÍEPES »). (3UG| 'lagj bipítÓU SCríUk U laS-

<r;í" í: vNí^s^í^^^-rft^-
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» CM*iv|>t<» iii«'ll<'ll, a kár(ya|>«düii áll<> «'i/fi> UarUákal i"

\l\ II.
-

Uka. pulr, iiirK tálnü. cifra láda

«ll»<

•sttvúil ravivHi é* párnák iltaflUk, iH*lia írl iiiairáKra egési a

váfO' a |M<knM.i» vacok. iXXII. Ib.)

'
' j* mely li>>kkiil 1,

af 1 •/ liaMtiilo u .
!

Iiojr. valamim a( aMialiiak ^i> aliiiárjoiiiiiuk o^wix) kuiiibn

Is h'v.-iktin ill í<>. ott is. A falon lú^ a k(iluiif< |f ' '
>

ilu»e>lii |K>l«-uii laiiycrtik, biikiilok. a vl/|iail
, /olil \u,

ki a |(rn*iiilas iii<mi_vi*/cIú !>/i>biil.

l jabbaii |H-r»/<- már cfujtal nem ki^s/llfiifk. iiiiii<l> u < >.•.

taKJa*, aki vnru!>lian Inrlof ktMintt. IV»:cii. «ltariioMi»-baii \;<i!\ I.

Milvrlt n>»A/ i/lesr bii ba/a >itit</a ktriil t-liibb-iilnbti I

bútort, lioyv alcsit vasán iirifiijlul l.-f;>.Mi a ln-Ucbc A >/. ,,,..,. ,,.j/.>ltuk b- aít a/

onl«'ki>», inée flru \ú allaftolbaii Usó uiiiiárjomol. amit a i.Uüi k«-|trn inulaluiik l*r.

I> l> a fali tékákon cü a hiilakun akad : ré|;i huliuik e/rk mar.
I..bl.ii\i „ . . uiiikor inef{ nnn sajnáltak a/ idut es a munkai

/iTke/etilct; u«m 6<>kat mond vi a kis — ill is. mint Kalolai^/iiftn -/e^lftbf

alliUill !
- - . es»\ n-kc-zf. a nat.•^ vau . e^\ ua-

fíí*»ídi _ . I.li, >/iiiUii ajNis \.,_ Knnrk ajtajára

juloll a cifrn viragilisiL, motf a keskenv ajtó melletti két oldalsó iiie/órt-. E nif/ók ug\
lámadnak liot;\ a kulunU-ii I. Ím»>íu s/rkrinx ajtajának k<r.-t«' !>/<lr>n* van ba^vva
hdiM a >/.-knii\ki' a -arokl. ii niít; a kenlek a kel f.ilal . rmlik

uVlMUI ki Kló .Huá^TA)

l-l

li

II » kinek frl-

rnódi* |kara«zl

C«lK-fiZK.ST-rAMÁ«l lC/U».L\ jUt xiniM. krmVTIiFMI TI K> Al \ AN SM
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SÁNDOR MIHÁLY KASZTKNJE, KÉNOSON. (310)

A sölélrp festeti tékát aztán világos virág díszíti, l'elfutó szárakon ülve.

Egy régi medeséri egyszer kis zöldre festeti alacsony fali lélca egész dísze annyi,

hogy felülrl lefele párhuzamos vonalak vannak bevésve srn egymás mellett (311);

ugyanily disz a kobál-demeterfalvi falalmárjomon, az 1843-ban készüli szekrény (31'?) két

ajtója fölött barokkos vonalak, homlokzata áttört.
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a liariiíilajii «/

•f (*tf>»i<<rA (ilu inrll««ll új é« t^y^ui a< « liulUmvunal

.iiiirl>l><< a ((ili|>áii Ix'lcilliL i!tl3<

Ki-te* n (ilo/ a i'«|'|' VriMi (314) k<il>A(ili'iiii lrrfaÍM

IdkAjan: kia ídruló aiarai kkaii iirháiiv virág, « miL a krr
«l« '

>
' .»« I<<|.' '

. I

t« '- .'ii iiiiiii <-

<IU«(>k. Jfllriiuó a/ r^yikrii a aiár rdkuiikuriHló Vf|{«> a iiir;.

Kttrlnill |i. '
' ' II ily<-iir«< lr|ilrii-iiy<>iii«ii> ' ' ' '

kf*l\ itiiliM
, •lkon kIIi. \ |>>l>l»>l<lnli

;i UiIkt levi«l lotf virág/al ~/i.

Itciiit;' ' ' ' r{

III \ .. I >i-iitr\<*|(iil\Hf"l '.I

\\. kiiiK'h ln|Miiii: IM„'-Im-ii kt-H/nlt

Nciiii'K ^gyl>/•rllM'^ |eltiMii/i t< liiídmiiiiMlHii
, ., .

<-Mi|Mtrto<«ltaMt > n fclicr folluk i-l<>i>/iaMi ii(;\i-« I..

A viré(;/al<ik iiikáhli IcrkidilU-M-k. iiiiiiIm-ih k/itvck uti<>/

Krt4M'ii |c\ó xirutf/al'ik, <!< iiiiiil ulvaiiok, jól viiniiiik <-.,

I<>«ilva : frliil liiriiyoMtii vt^K/ixlú urtMii/ulu \uii.

I .1 iiikalili iillo > \V. ii/iii<-> lii|>(iiii ;/

• r^.U,... . .uln-l\ I. niiiflufl >ul . . 1 CM-U-kf.lcll, IS'.Ki I" •

\ >/<-kri<ii> ajlajaii <*i;v k«r«-»ú kciielsliól n ki h/ ' . >

ll< .UK'I) jHIMs - k f«'lll 1<-|V-|.

Xy _ --j-ii. t(ili|iaii k . - /ul<l l<\cl. k 1.

Iiállfn- sótél - mini ál(alal>an a biilor nij/aiii;ik

»*ffyiie* k«*reU<'l van kórülvrvr, hii-k k»*l ily k<ivl »/. .

• Iis/ ; niiifja i

riikkiiü iliszlton Vf|»/i>«lik

IC

^
I t K « J t Ml l'r ~ 1 l't ^ 911

•I'

• r ti *l MtaJOMi - J *,

*!• « I - lil U I I I I I k I \ 4 N 31?

t ti IT^k l

'^

—•-II .1 rr^ilili iiÍoÍm'Ii

kl'S/' ,1 l.il.i- i:.MuU v«u,

tiói a vU|iii<l iü gyakrun. Allaláií .i s/oka^
<*/ kiilntii-ii a ii<-|iii>-t : a Iái-

iiyire lirrak. -/iin-^ok leven. ,

• ll*/íil s/ol^aliiak s vuffy tálasra vapy külön «• crlni
'- ' |>ii|<'i'a k.

.1 falni, .

• >i<>k~. -Ili niari«ll o/iilciklul. K/cIóU a régi biiturt

i« joliliali inctfliiM-üiillrk. ina/ ' ' - .
'

oiiialNa a/dk liajilaii. (uMi •-:

iiirsliTi', amikor Tara^la s lioffv nem r&akMiutt.

i^n/olja a/t at »>r«-ff Ki-K-iii. '' . .

!|i>i. amikor rvtii kcnu-ns

r-'l iiKiiwIta. Iiotíy p/ at üi i.>l iiiara<lt tiolmi

iiu'ü "«-" <ktii_\aiil» annyi t>f im.ui ^ : '•

M.- kulninli* ; <-lvu(;lak ii^yan a fel»>

> -oiikaii all. ile talán nie^ kiti/olgalja orokoc^i w.
l> • ^nllia nem k>-riil.

A/ eify>reri'iltl><-k ko/e Inrlojnt likla>..-< •l>H->.raUi

-1 Milial\ iiHive i,"{|7i -ii .t

-.11 Vii,lr.»Hy Ár.in ,,,,, .,,j..t.t.
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PAPP ÁRON FALITEKAJA,

KOBÁT-DEMETERFALVÁN. (314)

rdül tálas és középen a kis ,két ajtós szekrény, — csak a

fels koronázó rácsozat nem népies, azt már úri bútorról

nézte le aki csinálta. Disz nincs ezeken. Annál szebb, fara-

goltabb Kénoson, a Sándor Mihály udvarára kidobott régi

tálas ; áttört ajtó dísze és fels sátoros nap-holdas diszítés

sárkánya eredetiségre vall (310).

A XXI. színes lapon mulatjuk be a híres abásfalvi

mester egy tálasát (1852-böl). A szekrény fels része hármas
beosztású, középen hármas keskeny íiólc van, felül tálas tá-

nyérok számára, kissé barokkos betetzéssel ; az alsó szekrény

fels része két keskeny fiókkal kezddik, középen van a kes-

keny ajtó, mellette jobbra-balra a teret keskeny díszített mez
foglalja el, benne vörös alapon egyszer virágzat. Az egész

szekrény alapszíne kék s elég jó az általános színhatása.

Sokkal nemesebb, egyszerbb Balázs Mózes egy másik

tálasa ugyanazon a színes lapon (XXI.) Az egész bútor

sötét-barna alapszínén jól hat az élénk vörös és zöld szín

dísz, meg a kevéske fehér. A két ajtón külön van két egyforma

fehér edényben lev bokréta, piros rózsa, szegf és tulipán is»

fehér gyöngyvirággal.

Az ajtók melletti és fölötti keskeny teret hullámos

száron ül virágok töltik be. Külön van díszítve a két kis ajtó

fölötti fiók. A tálas deszkáin is futó, hullámosdísz. Felül tornyosán végzdik, i-ajta szegf.

A XXIII. színes táblán csoportosítottunk festeti díszítéseket ; 1-tl 7-ig tálasokról

való díszítések, a vargyasi

Süt Lajos munkái.

Naivul stilizált virá-

gok s levelek egy virág-

tarló cserépben, amely

még külön tányérba van

téve s innen emelkednek

fel, körülvéve a vázát, kis

tulipánok; nefelejts, tuli-

pán, gyöngyvirág, rózsa-

bimbó és rózsa van e

bokrétában, ez utóbbi vi-

rág különösen érdekesen

van stilizálva ; a kisebb

mezk kitöltésénél nincs

váza, a virágok csak össze

vannak kötve vagy csak

egymás mellé léve (5),

egész keskeny mezknél
csak egy szár fut végig

;

(4, ()) itt már vad szlt
is látunk s vele együtt

lila színt is. ami pedig

ritka.

Emlékezzünk meg a

népmvész Balázs csa-

ládról. KERESZTES ISTVÁM FALITÉKÁl, SZÁRIIEGYEN. (31S)
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A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUMBÓL: PEPSISZENTI.I ül:l. V. liJlUl

Gábor Áron az ágyuöntö hsnek
munkáját; ez a pontosan és csinosan

elkószitett kerek asztal is mutatja

mestere ügyességét, sokoldalúságát.

Van a székelyeknek olyan úri

formára készült konyha szekrényük

is, amit saját Ízlésük szerint alakít-

nak át. Alul van a kenyér, eveszköz
s más egyéb apróság helye a külön-

böz fiókokban, míg a fels részen,

a tálas nyitott polcai helyett, ajtó-

val zárt szekrény van az edény szá-

mára. Az ajtókon és a fiókok hom-
lokán van festett virágbokréta, ág,

vagy koszorú, mint egy csiktamási

almárjom fels részének ajtaján (322)

rózsa, nefelejts levelek, kalász, csil-

lag s egyéb, naiv módon ráfestve.

Szekrényrl való dísz a XXVI. színes

táblán, mely egy abásfalvi bútor-

darabról való, az ajtók és mellettk

lev közök kitöltésére vannak hi-

vatva.

Itt-ott akad még óratok (321)

!S, a hosszú láncú ingaóra súlyzóit

védte ez a lábas alkotmány ; régi idbi, való bútor, amikor löbb helyet követelt maga
számára a bizonyára ritka házban elforduló jószág; ma már nz nlrsó óra minden ház

falárt ketyeg és szerényebben megluizódik kisebb méreteivel.

Ilyen az 1849-bl maradt, csik-szent-domokosi

Kedves Lázár óvatokja. Nem jár már, hiányzilv a

((séláló)). meg a két <(körte»; az alsó láda rész hom-
lokán barokkos edénybl kinöv tulipán s gyöngy
virág bokréta az óra alatt, az inga mögötti részen

liél kisebb virágzat.

Régebben itt is, mint másutt, azok az ismert

tömör székek voltak divatosak, melyeknek desz-

kából készült hátán bizonyos általánosan elterjedt

hegefl formájú alakítás mellett, az egyéni izlés,

ötlet, szeszély, sokszor a rendelkezésre álló fadarab

l'ormája is érvényesült; a görbe és egyenes vonalak

kombinálása elég szabadon nyilatkozik meg nz

el'ajta székeken mindenütt (323).

Az egyiknél egy darabból készült a szék iiáta

és az ülje is. valamely elgörbült fatörzsöt hasz-

nált fel e célra a (tgóbé». Érdekes az a különös

kombinálása a hátas széknek és a zsámolynak: ez

az alacsonv üleszköz ahhoz az a kis alig félinéter

magas «aszlalszékek))-hez van mérve, melyre még
most is sok helyen a íjuliszkál tálalja fel a szé-
, , iv'.i /. .1. • . ,, .,. ., ÁGYUÖNTÖ GABOB ÁBON ASZTALA (MAGA
kely asszony. Néha festett- virag is disziti a szék , , , ,

•^ '
.

'^ munkája) a szrkkly nemzeti múzeumból.
lapos hátát, van itt egy kocsira járó láda is, (32ü)
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l>aii án ii)ulik Ih-

A |>arN«/|o/t>lia <<K>''> n)-lkiiló/hplc-lli*ii ImUtiu a |>.i<l t'XTJv I lókéji-

y^N. iii'iii iilkolinaA <li»/itc-->ri-. r»akik

/^\J '* liala : <'it«k a/ uImi i'lt<n vait-
"^

link \úllii/alio lic\<i|faK<>k. tiiÍK

11 frlM'i r\ ultalábiiii rifveiii-s 1,
.J

iiiaruil M<(;« krvchiM- van ki-

XH^Xii; fcKll-K lliti/ tlU/lMjik

a/iinlmn rajla vri^if^. rcntltr^fii

a liiiUii laiiila lianiiii lalia/ala-

l«i| iixldl ki \ulaiiii kfhflylKtl a

IxtkrcUi vatf> «ii-a^/al * U-r-

je»/k<-<lik l<-lf<-l«- f> oiinuti \i/-

>/ilitr«t-ii lolMk a taliilaii ki-l

uldalt. Itfiiilcsc-ii olt van a/ t*v-

-/.<iii i«. Inli|>aii. u><in^>viru^

-/cjilii i"/-aaro iiioliviini ili iM.n.,»i,-r...,

i% l>ár ;t liabérlcvcl i's a Im>^vi< i:!i

i» li;i>/lial:<(i>>.

>/iii<-- |>a<li>l iiiiilaliiiik iif;yaiici>ak a V.VII.

t>/inc)< laliiau ; </ i> \ i/haiiw!> Sándor székely

-

iiilvarlu'lyi a»/lii|iiMiif«l«T iiniiik . ii

kek : |iiri>s kinMil t-s liiiiil»i« i ;:

rdior gyünf^wira^rus vira^/al llli be a |>»i
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.» Ii-raj/oltiiiik : fnleke> o krl 1- i-

-z«fik«'»flc ; a lulajiionke|M'iii bülcM> ladaja

bakon áll, kt't S7e^t>n r>.riii(f s a körül iiio/-

^allialo ; zsineg i^ van rajta > a/ anya kicsi-

kéjét e/-/fl rin(f»lja el. iiiiko/b«n fonugal ; a/

Affyik labilóval is i>| van latxa. a iiiasik alatt

lilik a gyfriui-kniliiinak.

Kovelke/ik a láda. .\ la<ial ill is iigy

<i-/ilik, mint egyebütt »i ors/a^ban. .V nyitási

oldal ko/r|>fii van f^y kiilón allo. « iiidlrtlf

.. . lobiiról-ltalról kft eys/ cuvcnló -- tobbiivirr
ALMAHJniI, CSIK-SZKM-rvMVSaol *—' \ ..,,,...

,SBj ki-n-lÍH" rs niassrinii inrr«>lM- foglalt — ilisf lte>

oKATOkJ*.
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A kél keskenyebb oldalra, valamint a tetejére is líeriil díszítés, néha még a tel

bels oldalára is.

Két féle megoldás divatos szerkezetileg : egyik a bokrétás, másik a koszorús.

A XXIV. színes kép els ládáján van líét koszorús dísz, négyszög mezben, melynek

közepébl emelkedik felfelé egy virágzat s ezt két oldalt koszorú alakban foglalja be a

kél oldalág. Tulipán, gyöngyvirág, rózsa n ki az ágból zöld levelek közül ; a mezk
közölti részt és a láda két szélét ugyanolyan hullámos dísz tölti be. A mez négy sarkán

hármas levél van, s közepén •—
• fent is. lent is — kis levél közé foglalt bogyók.

SZÉKELY SZEKFORMAK
S KOCSILÁDA EGY GYÍMESI CSÁRDÁBÓL. (323)

GYERMEK ÜLSZÉK, CSEHÉTFALVÁN. (324)

Szinó János csinálta a gyermeknek, kezdetnél

(amikor ülni kezde).

/Tt=^
KÖZBÜL EGY (iDUZMÁLÓ)) SZÉK,

FIRTOSVÁRALJÁRÓL. (3251

KOBÁTDEMETERFALVI BÖLCSK. (32G)

Ugyané tábla közepén Ízléses díszítés láda van bokrétás díszszel. Maga a bokréta —
általában — vagy valamely edénybl uö ki, vagy szalaggal vannak a szárak egybe foglalva,

vagy p'dig egymás mellé sorakozva, egy pontból indulnak ki ; ezen a ládán a szár vége

iolfelé kunkorodik s ezzel a belejezettség van hangsúlyozva.

Az ilyen megoldás igen gyakori és jellemz a székely nép mvészkedésében.
Az alsó ládán a középdísz szárai szív alakból nnek ki, fent a bokréta ormán szegf,

alatta két szín tulipán bimbó, lejcbb gyöngyvirág s úji-a levél lormájú bimbó, egész

lent tuli|)án és rózsa; kei-etbe van az egész foglalva, épúgy, mint a két oldalsó dísz is; e
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bokréta niindcii edény vagy más összefoglaló

moli%'uiii nélkül a mez alsó részébl n olé,

sok ágra oszlik s többnyire az elbbihez hasonló

vii-ágokkal.

lyen megoldású egy agyagl'alvi láda dísze

(XXIV), ugyanolyan a négyszög és kör össze-

tételébl álló mezben, de a virágok itt mások,

szegl', tulipán és bazsarózsa is van a kis

bimbók és gyöngyvirág mellett.

Eleven szinü (XXVI) egy különben zöld ákos-

falvi láda ilyen természet díszítése. A négyzetes

mez alapszíne sötétvörös, ami elég gyakori, a

sarkok narancs szín negyed körökkel vannak

csonkítva ; itt is ugyanazokat a virágokat lát-

juk, mint az elöbbin; a négyzet sarkairól narancs

szín hármas levelek nyúlnak be a láda zöld

színébe ; felül és alul barokkos cikornya.

SZÉKEK S padok; ABÁSFALVI BALÁZS PÁL MUNKÁJA. (327)

Sós Rebeka 1743-ban készüli vargyasi régi ládájának (XXVI) sötétvörös az alap-

színe ; kél oldalt félkörös konturájú kék mezben van a bokréta szalaggal összekötve ; a

láda közepén a kulcslyuk alatt felkunkorodott szárú bokréta, a tulipánon fehér galamb
;

efajla, csakhogy kisebb virágok n láda szélén is. Ugyanennek a ládának oldal dísze is

van : szívbl kiinduló koszorús viiágzat, melynek kél oldalszára felül keresztezdik, így

szívalakba foglalják a középs szárat.
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BUTuHblSZITÚ, rÜhKÖSM/)L.

Ai tHÍ<li^i«k n/iibatosal)!) iiiegoldá*^>k. vannak a/onlian naivabb, kexesbbr sliliiall

virágzatok a ládákon: il^en (\\V) e^y niásik a^ya^falvi vilairo;. í<Ií«|iii láda dU/<-. \i
rf^yíkfn t(ili|iaii r» ininuk lninbiija. masikon »/ciíffl liili|>dDnal.

Maxtnlil ffty </inlrii ag)aKfalM ~<'iil ala|>ú ladii .li«/.- i« a/ .-l.M.l.i. Lli.-/ \\\ a

lnli|iáiion 1*6 a roüsáii it>, K/ukdllnúí lubb a h/iroin.

A hr'iraluHi t^angnk Ixitoráii jfllcni/ a na^^yun kii>/jH di«./ilc> ui..il liliti )..'iil..k

kai «-h íeb«T korvonalakkal nirjt /avarosíibba l»*»/ik a/ ii^yis naivon loniott vira^tatukaL

i'.s«Tnátraluból való aí alioS í:VÍÍ<> láda; a fölüllf Irv turkösi ; ugyanonnan vak. a

felsti (Mi|«- ie> r«i a 'A'i'.l diti/ib*- is.
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BUTORDISZITESEK. (330)

(1. Deák Imre munkája, Gyergj'ó-Uj faluból : 2, 3, 4. Elekes Marion munkája, Gyeigyó-U| faluból: 4.

Zsuzsa diszilése, Csik-Karcfalváról : á. György Sándorné díszítése, Gyergyó-Szentmiklósról ; ö. Gyergj'

díszítések ; 7. Keresztes József munkáia, Gyergyó-Szárhegyrl.)

Kalamár
ó-U' falusi

BUTORDISZITESEK. (331)

ll, 2, 3. 4, , 6, Gyínies ; 7, S, 9, Janlió János molnár díszítései, Fitódról : 10. Gerc Ferenc munkája, Fitódról

;

11, 12, 13. Gondos László díszítései, Fitódról.)





FESTETT DÍSZÍTÉSEK AGYAGFALVI LADÁKRÓL. (XXV. tb.)
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A i\\\ '^.'ritlvi |iailla<ia (JU/llev^t . lx>riiic ixUiin

IllUUkdJii. II <

biitoniarnl) : kiiiviOialó rtvlcli- a/ uic», iiie(fiiu!>N/ai>
,

bilolt h;.' ..l.lalal • ' ' -

(hs/ilik < ' l<-lu-k h
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. Kuxars Jaiius ..n. ^\ ^
A taii)«T|K>lcok falra tamás/ kódú dcszkalap

"^"V"^'
jára jó a dU/. va^jy s/ininictrikii&aii egv k»i/f|i- -^ —

'

viravb^l kiindulva, iiiiiil íion- l'frrncziu- polraii •

Fitódoi) (r.BÍk-szl.-l>lf

k

I Wll. ••* WVI. f^\ k.n..>i

fügasoii, — vapy mezökn" osztva, niiiit et»> tiirku*i

fHilruQ, 3'2M. mclv a hrlfiilii!^! tiil^jazdauon dis/itdt \

Itúlorok kuzul való.

\i asztal eyés/ «•(;_> sz»TÚ a székclvekiifl s '
-.

iiasonlil a kalotaszegi ikaniorah* asztalhoz: az ai^zlal -^

OS az alinárjoii) egyesítés** is ulyaii. mint Kalol.'t

szegt'o.

Keülelt as/lal ritka, V'izliáuyó .*^áiidor iidvai ^'/ v.^

helyim.- --alWII ^ • -

'

Ki^ Wliuiak a

(330, 331. 33*2) képeu ; tóhbityire naÍT, de új e^ .-_^-'

utieles 1 il : a (333» kej» szépen rajzolt

dísze e(.';
.
^

Feslett diszitesú bútor kúlönben még L'dvar- ^^
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FIRTOSVÁRALJA.

Most pedig, a cserépnemühöz érkezvén, álatljiik a szól szakért munkatársunknak,

Oruh Istvánnak.

Ha a régi Erdély agyagmvességét akarjuk megismerni, egyaránt tanulságos dolog

végig vizsgálni akár a kolozsvári egyetemhez csatolt ((Erdélyi Múzeum», akár az ((Erdélyi

Kárpát-Egyesület)) néprajzi gyjteményét, meg a nagyszebeni szász ((Kárpátegyesületi Mú-
zeiim»-ot és a sepsiszentgyörgyi ((Székely Múzcum))-nt. Nagyjából mindegyikben ugyanazt

az anyagot találjuk: az Erdélyben közkelet edényforniákat, amelyek, könnységük révén,

készítési helyüktl jómesszire széltében elterjedtek.

Azok a képek, amelyek ebben a könyvben vannalv, (334—347) javarészt a sepsiszent-

györgyi múzeum edényeit adják. Talán mieltt formájukhoz szólnánk, felelj íink tehetségünk

és tudásunk szerint arra a kérdésre: miképen készültek? És itt annak a számára, aki az

erdélyi agyagmvességgel közelebbrl foglalkozik, egy nagy kérdés vetdik fel: készitettek-e

az erdélyi fazekasok ónzománcos edényt?

Tudjuk, hogy nálunk, innens Magyarországon, az egész északi részen kétféle tekni-

kája divatozott a fazekasságnak, egész 1800—1810 tájáig. Egyik az egyszer engobe teknika,

leöntéssel, focskolással való iHlénykészítés. Ezzel élnek ma egyaránt falusi és városi faze-

kasaink. (Munkájukat részletesen ismertettük ((A Magyar Nép Mvészete)) els kötetében.)

Az így dolgozó fazekas, ha az edényt korongon megformálta, és meg is szikkasztotta:

HATABFAK, SZARHEGY ES DITRO KOZOTT.





RÉGI SZÉKELY EDÉNYEK. (XXVII. tb.)

(Az Iparmvészeti Múzeum gyjteményébl.)
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leiéi, mely csak az éleken válil< vókonyaljbá és i-ngccli állcLszeiii az agyag- vci'es-barna

sziliéi. Ezen a zománcon vannak rajta a rcU'eslctt díszítések s mivel nincs rajtuk átlátszó

máz, nem is olyan áttetszk a szinck.

iNálunk, de Ausztriában és Cseliországban is, az ónzománcos tckníka a rejlcttcbb, a

tanúit céhbelí iparos teknikája, akiknek munkája gondos, díszes, s a jobbmódú városi

ember, meg a falusi nemes ember házába való. Az engobbal dolgozó paraszt fazekas látta

el a jobbágyot edénynyel.

CSERÉPEDÉNY 'A SZÉKELYFÖLDRL. (335)

Kiváltképpen értettek az ónzománcos edénykészitéshez a habánok ; egy Hollandiából

a X\'II. század folyamán ideszakadt unitárius felekezet, akiknek tudása úgylátszik meg-
nemesítette ami felvidéki városaink céhbeli fazekasságát. A felvidéki megyékben széledtek

el ezek az istenes és békés emberek, akik hitükért készek voltak odahagyni hazájukat;

Pozsonytól Lipcséig laknak. Bár idfolytán katolikusokká lettek, egyházi autonómiájukból

máig is sokat megtartottak néhány Nagyszombat környéki faluban. Agyagiparhoz való

tudásuk 1700 után közkiticscsé lett. Ép oly szépen dolgoznak a gömöri céhek is 1700 után,

ahol pedig nem voltak soha habánok. Még késbb is szép gondos a rajz felvidéki edé-

nyeinken, egész 1780-ig, bár maga az alapanyag, a zománc, nem oly fehér már.
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oniMmcniika iieiu valami gundos, de lianyag rajza melleit is népiesebb, eredetibb a másik-

nál. Aztán ez a gyors, ez a sebbel-lobbal végzett munka különösen bájossá, könnyeddé,

szereiéire méltóvá teszi ezeket a vázlals/.er diszítéseket.

igy oszlik kél nagy csoportba, a készítésmód és díszítés faja szerint, régi faze-

kasságunk. Els kötelünk anyagából az els csoportba tartoznak az ónzománcos,

a gyri kancsók, — a másodikba mindaz, amit manapság csinálnak Kalotaszegen s

KÁLYIIACSEMPÉK A SZÉKELYFÖLDRL. (337)

vidékén, focskolással. Hogy a gyri kancsók Magyarországból kerültek oda, azt mondtuk.

De hát a többi Erdély ne ismerte volna az ónzománccal való munkát? A habánok hozta

ügyesség, amit eltanult felvidékünk fazekassága, egész Sárospatakig, nem terjedt volna

túl a Királyhágón, ne tanulta volna azt el az okos, világlátott szászság s utána a keleti

nép székelysége ? . .

.

Amennyire ma beleláthatunk ebbe a kérdésbe: nemmel kell felelnünk. Ónzománcos.

igazi erdélyi munka nem maradt ránk. Pedig, teszem a brassai fazekasoknak, egykor

ers céhük leheteti ; tudtunkkal Brassó egy bástyáját is fazekas bástyának hívják.
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alvinci "piacon vásárolták és majdnein biztosan, osztrák eredetek. Ausztriából, messzirl,

Gmunden vidékérl jött ez az edény lelelé a Dunán, bizonyára olyan könny lapos i'enek

dereglyén, a milyenen manapság Sütt, Neszmély, stb. fazekassága úsztatja le árúját

Pestre ; a Dunáról kanyarodtak föl a Tiszára, Szegedtl pedig úgy vontatták fel a Maro-

kAlYHACSEMPÉK a székelyföldrl. (3.37 d)

son, egész Alvincig, ahol aztán vásárt csaptak vele. Bezzeg nem jár mostanság Alvinc

alatt a Maroson egyéb tutajnál, de a XVIII. században még fontos közlekedési eszköz

lehetett az úttalan vármegyéken által. Ugyanígy kereskedelem útját jelzi a gyri kancsó

elnevezés a kalotaszegi ónzománcos munkákon. Vegyük most sorra mívük, formájuk szerint

azokat az edényeket, amelyekrl biztosan tudjuk, hogy Erdélyben készültek.
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ben és a Cseh-Szláv Néprajzi Múzeumban rzött ugyancsak ilyen kék mázas edényekkel,

amelyek a katalógus szerint déli Csehországban készültek. Évszámot, mint fels körhatárt,

kettt említ rajtuk Bátky : 1678-al és 1693-at. Azt tartjuk, azoknak a cseh edényeknek

semmi közük a mi KüküU vidéki fazekas mesterünkhöz.

Mert elhiszszük, hogy nagy földet bejár a céhbeli felszabadult fazekas legény, és bizo-

nyára volt nem egy felsömagyarországi városi fazekas mestereink között, aki vándor korá-

ban kívül ment az ország határán, birtokában mesterségbeli tudásának, amihez abban az

idben az ónzománcos edény készítés tartozott, és birtokában a német és szláv nyelvnek,

CSERÉPEDÉNY A SZÉKELYFÖLDRL, ' (3?.9\

ami Felvidékünkön nem ritkaság. Hozott is aztán haza olyik tapasztalatot, újmódi cifrázást.

rokokó díszít formákat,, stb. Az ilyen ember munkájából ma is kiérezzük járása-kelését,

azokon a helyeken, ahol nem éltek magyar népies ornamentikával. De a mi Küküllo vidéki

fazekasunk nem járhatott odakünn, még talán a szebeni és brassói barokk épületek s az

úri boltokban árúit holmik cifráját sem találta méltónak a megnézésre, vagy utánzásra,

ha ugyan járt ezeken a helyeken. Mert egyszer falusi fazekas volt , aki bár ügyesen

bánik az anyaggal, nem ír rá mást az edényeire, mint ami forma a köznépnél divatos ez

idben. Ornamentikája teljesen népies.

Mestersége, amivel mveit készítette, abban küh'inbözik különösen a máig is gyako-
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ai alapanyagút, a diszU'leii veres anyagot. így a pompah Icvi-gús keks/inú nmdn fehfr

vooaiak adták meg az edény ciTráját. Az elsó égetés, a zseugélés és utána a sziDtelro

ól il való bevonás, meg a második égetés úgy ment végbe folytatólag, mint mas
fii/ nnál.

Mesterünk nemcsak a megc-málásához értett nagyon, hanem a rajzhoz is, amely a leg-

jobb korban. I7y.» és l*-' 'lavúl bát - ii is bájos. 1

'

mégis elmés. Kevés <.ri. . uál, a U rilja el. nn
tése szabad; szigorú arányosság vagy isniétlódó geometrikus formák nem kutik meg a

kezét Tányérjai közepére egyszer virágos ágat rajzol, tulipán vagy rózsa foruiával.
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végén hosszúkás levelekkel, bimbókkal oldalt, vagy írózsa helyett^ olyan stilizált, vagy

kerek virágot, aminek elképe a napraforgó lehetett. A szlt is igen szereti és gyakran hasz-

nálja, hol naturalisztikusan különálló szemekkel, vagy egész elstilizálva, egymás mögött

emelked félkörnek mutatkozó szemekkel, amelyek ilyenkor magukban hordják a kerek

magvat. Olykor ír a tányér közepére olyan hólabda forma nagy virágot is, amelynek apró

részei kis kunkorodó csigavonalokból állanak. Olyan rózsa és kelyhes virág alakok is

akadnak díszei között, amelyek a szr és subadíszítésekkel tartanak rokonjussot. Más nem
is hatott mesterünk ornamentikájára, mint a népies hímzés. A stilusérz s a naiv mvé-
szetet megbecsül ember, igaz gyönyörségéi leli ezekben a díszítésekben. Az állatvilágból

a madarat szereti mesterünk, és pedig amint a naiv rajzból kivehetni, a fürjel ersen.

Nyugodtan l ez a madár tányérjai közepén és kancsóin, vagy elre nézve, vagy vissza-

CSERÉPEDÉNY ,\ SZÉKELYFÖLDRL. 341)

fordítva fejét , szárnyasaiig válik'' el a törzstl, tolla t stilus kívánta szép rendben simul

testéhez.

Beljebb haladva a XIX. századba, e kék fazekasság is hanyatlik teknika és rajz

dolgában. A legfiatalabb darab 1846-ból való ; bizonyára kevéssel ezután elhal ez a mí-

vesség. Összesen tehát körülbell hatvan esztendeig élt ; ez id megfelel kél fazekas

nemzedék tevékenységének.

Végs, de igen fontos kérdés lenne még az: milyen nemzetiséghez tartozott meste-

rünk, aki ezt a munkál cselekedte? Hogy stílusa az, amit teljes joggal magyar népiesnek

mondunk, az kétségtelen. Hogy milyen nyelven beszélt egykor, arra nézve egynéhány fel-

karcolt mondás igazít el. Varlha Vince gyjteményében olyan tál van, amelyen egy fel-

rajzolt templom alatt, gyerekes vonásokkal, német nyelven az vagyon írva, hogy ez a

balázsfalvi templom. Ezután a nyilván inas írás ulán következtetve, mesterünk német

lenne. Ennek viszont ellene monda liszt a magyar népies slilus, amit mesterünk aligha rzött
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OS munkáikban suk a inúveMi 1.. ,_ .. . i fii, ?<yint'- -' ' -v elótli i

közutt ^U'i <•> XVt mind lopJai niunkul mutat.

l.^ljuk ezeken, ll<>g> a (ordai kanCMiiiak mar .i i:

Itnjlú kurvitnnlu man, mint a m»f>_\ar<>r»/ji(;i vag\ s/ekel\ :

többje zümük, vaskii», nyaka j<d>ban <iii!M.ei>z<>rul, mint amilyen a s/ele> ri-n<-ke. de a nyak

felett egy tágabb hengerüzerú ta^ veszi körül az e^ieny szájul, ami a tubbi \idek munkáin.*!
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liiányzik. Persze, átmenti formák bven akadnak, de a szájnak ezt a kiképzett peremét

tartjuk legjellemzbbnek, akár a nagy kövér kancsó formákon, akár a kisebb bokályszer

edényeken forduljon is el. így a 338. kép középs sorának legközeps kancsóformája jelleg-

zetes tordai munka.

Még mieltt a díszít formákról szólnánk, el kell mondanunk, hogy a tordai mes-

terek, kivált régen, fehér engobe réteggel vonták be munkájukat s erre írták rá a cifrát, kék

-: '19
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smalte festékkel. A kékhez olykor, mint gyengébb tölt és külstám, a zÖld járul. (Ilyenek

az ((epres)) kancsók.) Ecsetet ritkán használtak, ellenben legfbb szerszámuk a gurgulya,

nem abban a formában, amint azt ideát használják, hanem bivalyszarv alakjában. (Képe az

I. kötetben.) Ilyen bivalyszarv végibl csurgatják a cifrázást az edényre ;
ez az ornamen-

tika ennek folytán vonalas, de jóval fejlettebb teknikában és mvészi formákban, mint az,

amit Kalotaszegen manapság mívelnek.

Vegyünk szemügyre egy ilyen tordai kancsót. A kancsó alja, mint alárendeltebb

rész, igen helyesen kapja az egyszer kvadratikus beosztást, a kockázást. E fölött a kancsó



Slü.

ll«M (>» <i<*r«ka. <*l l«U a lr^«>k»•<'bb. Irlt, Vo^x *t«li«<i<<li n

iifk Miriiiail .idar- '-"
• •- r a<ija. "

\tt^\ <>l>kMr ai^rn .ekiifk

kXIUtc ImiióIoI foriiiMiiink. Ainüa li|{>rijuk liirft n "> "'

kait<''«i!>l .1 'it^ kc|i ki>/c>|ii-ii . nmek a nfrftja i» u .„ . .:. ft/iitl« ~>

<.»tiHei'KI>L.\Y Ai-IAtKlU.trui.xnvi. M4

lalkozik meg a liis/ílé-M^líen. A lest. — nem üzániitvü a üxájál. — né)jry övre van oMlva ;

az alsó két óvtten szigorúan stilizált ideális b<>knik állnaak. váltakozva a kelffl^: a felelte

lev kél óvboii ii.-ii: '
"

' iák hel\c/(j<lnek el. val(j«k<</va hokn>kk;)l A ' "

tultelekr virug o - . > (ig\ n Ik-I->o. mint ii kiil»ó lMikorl>ol \ira_

roigavonalas kaisok erednek, bzek a rsignvonalas kunkor<Mlas<>k « belúl az <hI;i( ^iiit^^nleii

pettyek. ugyaiicKak :i lordai diszités legjelleniiobb eé Sokszor megisiii^telt formai. Milyen
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szép végre kancsónkon a száj peremének dísze : az egymás mellé sorakozó csigás tölte-

lék körök.

Nem kevésbé gazdagok a tordai tányérok (335, 336). A peremét külön díszítik,

vagy körülfutó indával, leveles ággal, vagy sorjába rakott virággal. Külön válik, egész a

szerkezethez mérten, nagyobb tálaknál a fenék díszítése is, amely vagy kockás, vagy er-
sen bcabroncsoU magános virággal ékes. A nagy tálak lemélyed kúpos meredek falán,

virágok és ágas bokrok, vagy csigavonalas körök soralíoznak középponti elhelyezésben. Ha
pedig szabad virágos ág a tányér dísze, úgy geometrikus tagolású rózsákat, vagy széles-

kelyh tulipánokat hord a szabadon felemelked inda.

Ismételjük, ritka, hogy egy vidék népies díszít i'ormái oly hosszú életek legye-

nek, mint a tordai fazekasságé. Pedig úgy a múltban, mint a jelenben is. ezek az emberek

a legdrágábbjukat, az egészségüket adják oda ezért a nehéz kenyérért. Végtelenül sokat

szenvednek, persze jórészt anélkül, hogy tudnák, az ólomoxyd-tól, ettl a gyilkos méregtl,

amelynek használata vele jár mesterségükkel. Természetesen, ugyanott hálnak, ahol rlik

a mázat, ahol nagy kupacban áll a megtisztított nedves agyag s az ilyen ház, kivált ha

rég lakja fazekas, vagy talán több fazekas nemzedék élt benne egymásután, teljesen át

van fertzve a méregtl. Vegyi vizsgálat vezetett rá. Ólomoxyd van a munkás ruhájában,

a bölcs párnájában; ólomoxyd a talaj szemetjében, a gerendára üllepedett porban és pedig

egész 10—13 %.

Vájjon csoda-e, hogy ezek az emberek oly hamar megöregesznek, elpusztulnak ólom-

mérgezésben ; háromszázötven gyermekhalál esik ezerre.

A Székelyföld agyagmvességét az ott készüli kancsókról, bokályokról ítélhet-

jük meg.

Sajátságos, hogy a Székelység az agyagiparában sajátos ízlést, felfogást nem tudott

kifejezésre juttatni.* Ez a nép, mely annyi szépet és eredetit alkotott faragásaiban, a fazék

ornamentikába nem tudta belé vinni egyéniségét elegend mértékben. Vannak ugyan

bizonyos formák, amikbl ráismerünk a székely munkára : a sajátságos székely bokály

alak, igen szk nyakkal, hosszú s szinte mereven táguló kuporodó nyakkal ; az orna-

mentikában is akad sok olyan jó forma, amely rokonságot tart a faragott kapuk díszítései-

vel, de egészben véve fazekasaik sokat utánoztak a Magyarország egyéb vidékérl került

formákat.

Fazekas munkákat ábrázoló lapjainkon azok a darabok, amelyekrl még nem szól-

lunk, mind a Székelyföldrl valók, bár van köztük több magyarországi eredet. A régeb-

ben, 80—90 évvel ezeltt, készült kancsó nagyjából hasonlít a magyarországihoz. Ecsettel

díszítik. Ugyanígy futtatják körül rajta az övet. a has alatt és a szájon, mint itt, virágai-

nak rajza is egészben az, állatai is a szarvas, nyúl, madár. Késbb — és ezt a tordai

* Molnár György, a néhai makfalvi (azekasmpsLor lia : Molnár Dani, a sokai emlcgcldl i.Danibá)).

jiaraszli székely állal mintázó. Nagy lelkesedéssel emlékezik ijieg róla Jörgné Draskóczy Ilma: oKedves,

poéla lelk székely szobrász-mvészem ! Ha beliunyom a szemeiméi, elliem az egyszer, kedves kör-

nyezel, melyben elször megösmerlelek. Oll l'ogadlál a szelid. lankás makfalvai hegyek aljában ül
kisded, fehérfalu házikód elli, a nyiló nyári virággal lierakotl lornácon : le. halinába öllözöli, szerény,

igényleien kis székely emberem. S .mikor bevezellél mhelyedbe: a szenlélyedbe. ahol a holl agyagba

megihlelell ujjaid alall lélek száll, — nem annak a kiformáll állatnak a párája hanem az isteni szikra,

a mvészi lz — úgy álllani oll elfogódollan, szívdobogva, könnyekkel szemeimben, mini aki az Islenl

érzi maga körül.

Meri minden mesterségei meg lehel tanulni akarattal, szorgalommal, kilarlással, csak a mvészet-

hez nem lehet hivalollság nélkül, kontár kézzel nyúlni. Ez az egy, amil függetlenül szülktl, neveléstl,

társadalmi álláslól, magával hoz valaki onnan, valahonnan az ösmerellenségböl. Ilyen Istentl ered tz
szunnyadt annak a kisded székely csecsemnek a lelkében is, aki bél egyszer, közönséges esz testvére

mellé leszállt a Molnár György 'fazekasember házába, Makfalván, 1853-ban.

Növekedvén a kis fiu kortársaitól elül komolyodó észjárással, a szomszédok, a komák fonlolóra

vévén okos mondásait, rábolinlgallak. hogy: bölcs kicsi gyermek. Késbb azonban, mikor a eserépfed.

bögre és tál készítése helyeit holmi apró agyagszobrocskák keríiilok ki a/, ,ipja melleit tanidó inaska
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hal&uiak Irliot tirliuiiií. töbli Iri* briiiic n Koruol.va lauiikíi. •iB|>ortMliiiik " - ••"lya-

wtMta- txiiaUs fonnák. Mi-^jrlriuk u fóikor. ii • sifjuvoiml, » kockán Italom ' an.

llllll«illlr^alln\i lortlai iliotiMiiii. Mu»utt s/oknllaii iiiolivuiii n kak«k i<iiii*l>d im • sak >/•-

k<*l\ IAii\<^r<<koii latiunk

Mllll Ifit-i-ivilrhlilirl M M K/i-k<-l_\ lii/<*kiiH(hi^rii II lf({ji'llfllUÚlllM*l. üjálllluk lii

\^»re u ilyail. Iittr niakjiiik iii-iii >

kú(^|iiM. - , ..... .,il\al. lili*l>li<-k Icfclj- fiilo 1

« Mi*kpl> ii^wt^n|>ari oriiiiincnlikára. v^t u|{>. iniiil u iH4-l) ki^ii k<' .liii

a/ (s-nollrl liAlriiii iii<'Kraj«il( oriiaiiu*ii(áli» iiuvi^iiwcl. Iiumi*. oUkoi iiii^i.<iiik->i<-<ii' l<<tr-

ujjai alól. — mikor a szilaj falu-i i.-.'. >» Ix-ilee.eU lielxfil a r.ulii«n. i i'-lvoiiull a .írlliókri k«iuulva.

a madarak l>i->2r.|(.| lli'yfix <-. ,i \ i i>:illaiiii«il lf.<\c ;ikkoi ési Hlriir lúiiull r Uasjoii-

lalan, iddl lo|>ó, ú <-\6He érttictrU. .1 «. .. .. U-siiek. \t érirkrit\ leik,.,.,.. ...i ' '

külvr, méff iiiaKáUt voiiullalili lelt. 1'k>. Iiou> rrliK^II rért) korában már .ili^

tudott is róla. ú(;> i-iiilf)ii-ll<- a zarándok <l (H'dif; rzalat'

|plk^L Olv.i9|;aloll. ir>>LMli'll Vcrr-I«-M i» |in.>záluiii i» K

riey hrnlervö néniel ii\fl\l' ..-lóx-ii 1

ha rll>ii|li:ilii(l valanirlMk .. .-«iií|á>

alk"' nai\ l< Ikml u. u. .- -
mai .Miarai titkár f.ilf.-.l.-/l.-

Molnár Itdiiit. 1^« ki-ruU fel kel i/Ik-ii Hud.i|M--l

I- magára vonla. Kerlé->/nél voltak kiállít* a -.

Malomnay üntS . A awi/yar ney mmrétiMt. U S^
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lekkel. A XXX. Ib. alsó sorúnak babos Lokálra is új Ibniia, de igen modernnek látszik.

Hasonlókép szokatlan a XXXl. Ib. füles, l'azekának díszítése. A székely tányérokról logal-

niat nyújtanak a 347—48—49. képek.

A motívumokban való ez az aránylagos szegénység egy oly kötött s a teknikának

alávetett anyagban meglehetsen érthet. Népies díszít formáink stílusa az anyag szerint

más-más. Más a hímzésé, más a faragásé, más a cserépé. De míg az elbbieknél bizonyos

fokig szabadon rendelkezik eszméi, dönt motivuinai felett a mester, inkább trvén meg

CSERÉPEDÉNY A SZÉKELYFÖLDRL. (34B|

egyszer székely ember, akinek semmi elötaiiiilmáiiya nem volt, készíti e pompás plasztikájú állatokat.

Elvitték hál az iparmvészeli múzeum niülermélie. Elibe raktak egy csomó agyagot, szerszámot s csak
akkor gyzdtek meg az önmagáljól, önludallaniil kifejldöll bámulatos mvészi képességérl, amikor
lelrelolva az ösmereUen, neki idegen segil szerszámokat, úgy kezdte apránkéni felépileni szobrait, mini
a fecske a fészkét, csupán egy -kis pálcikával simítva, idomílgatva ilt-olt.

A szobrászok közül különösen Fadrusznak tetszett meg; halálos ágyán is gondolt rá s átadott

feleségének 100 koronát, hogy ezL most már utoljára küldi neki, mint búcsúüdvözlelél. Egy izben az
államtól is kapott 1000 korona szubvenciót, éget kemencéje fölállítására. Auguszta királyi hercegn
figyelmét is magára vonta egy remek magyar bikájávaln.
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A lk(<\(>*tM< rcjlrll i|>ar |mhíi}{ k>

aiiM'lt M/t HUH lii mw . ' '

li-H«v \\i<\i\ r/rl»i II u

fi-jloKcIili i|>iii ki'lli'U vullid. ilillil |>ar.

A >/«'krl\li>lil»M j»rv«. in'|imii'. '/. .. . ...I.-.. a ,-.•. vul •> a Imlnr ' "

lllilll IIIIIKllf; I' Vliicki'll tlK-^ krll t<llll(-U<-/IIUIlk a l.i Hl ilun/kll •-

»ttir<>l, aiiiiul iiikul>l>. mert ú iii/ir jó kúrán, eluttuiik fkjt irl ruilwroUúvrl kutatutl ilL

M(*itnyi iiiitiilcn |MiK/ltill fi aióta !

li/iMilic-t <v cliill * U-v Irl : (Aki <'iuik ff<vii/rr járt i* Kr<iél\(>rii. / ukvrllfii lalál-

ko/otl ainu lio>s/iiii\iikii, c^triih) kaiii-Mik iintiláiik ulakjai\al

k«*ii ** fiiros kiiii>'!>oniik, l dv.irltfl_\»/«-k<'ii |i«^íik «b«kuj k> ~ n

kóiöiiM'^fb !</cki-lv liii/iiiik fuláii k»<V(l<tl<-iiul a i/rn-inlázat alatt, fratt-lt fotíasokuii látjuk

folakuüzlvu o kek. /n! - huniii -)

n/iuii.il. Kiiio korgók .1.-,..,-. ,,..-. t<>kiiil<^ - '.- . .. - .

Iifk ii/uk. ii)cl\okii<-k ilfjcii iiiiiideii l>zula^dl^2 iicikul van r^^y Mul virá)f a »otft <

lifk.-irrnlva va^_\ fos|\i- lh'-/<'>(>bl>ck a/ok. aiiu-lyt-kin-k a full'-l flU*iil«-l«-i» ,i

viru|.'l>ól OS tolib IcMÜ.úl alK. Lokn '.al luluiik. \i ilyciifki-n. mar a kor- a

virágbokréta fi-letL, srélcs. több s/iiiú. U-^inkabb i>akkláblá>« vagy hiillaiiivoiiala« üzalag-

i-kiliiifiiy van : bokrt-la alall is s/alat;, loblniyirc cgyh/t-rúbb n I > i

a folsóvi'l i-gyenlöen ilí>/ea i-s széles s/alag st-ni. K/<-k a/ aUi' _ ^ .1

bár, dt* igen gyakran a kancsó legnagyobb dudoráu vannak s iirnt az aláó, ajr >

szúkúió rés/en.

A kancsó eiúoldalán, a boknla helyen akárhány ?</or madár, vagy mub allat-

alakot találunk s körülölte. meHelti- és alatta a bokréta virui;aiL A/, ilyen kél s/alaguv

beos/ta>on kiviil gyakori a iiároni szalag is egy a L
'

' -I

elválasztási vonalán es egy a test, vagy a leginkább k

8ien van alkalmazva. Ekkor aztán úgy a tesleu, mint a nyakon, egy*^ vii level-

tomiiok vallaki./:i-.a tolli ki a három >./alatí W' • kit teral. M i|

i-nililenem. mi<i<in i> a/ e{ii-»/ kam»> \iragokU m. beliinUe 1. ii

szalag nélkül. ll\enkor. a kancsó legrclsó s/élén és lent a talpához közel latunk csak

|iar. egyene'« vonalból alkolotl, iieha hullámvonallal élenkiletl ke>k<-ny s/emlyt ; a k/L>«-

esó ter. íuggeKes irányban többnyire kel res/re iis/h;i kiilnnbo/ó \ iramok es levelek

csü|tortosilásából alkotott díszítésnek szolgál alapul, n tes azonban felcUc ritkán

látszik s/árak állal öss/efüggó, kólóit boK; ' ' |-; kiii..ijiH'/>« boos/tásu kancsók virá«-

dis/ei ku/ólt leggyakonbli a liilipaii. -n es a roz-a. Klófordut ,i ^/>-tiU\ (•i/a-

virag. sót gyöngyvirág is, sót néha meg a \iola is. .V leveldiszt itt is a ll

vált'izatai szolgáltatják. A lobb \irags/alból alkotott bokrétákon a k. •.•• i u.i yvir^^

eliii.'iradliatlan.

Az állat<ilakok leginkább madarak, s cs^k kivételesen lallialni e:;y-egy /ergel.

í.i;.y szarvast .\ szín- k kozolt a kovelkezó o-szeteteleket i
i i'

' • •- -•-/ nem
esíy (keki szinúi: /old-barna. \oros-kek, kek-bania. zöl .írua.

\oruH-kek-surga, \oro>-/óld->arga. /old-k« I inia. A barna. \íhi\ -oiel»oro-> »/int

knalónn kontúr-vonalnak használják. .Ki nV. dinert o>s/es. e\s/ammal ellaloti eiiemú

kancsók csak a mull es a jelen századból valók^ noha ITi'.'-i e\szainmal is latiam evxel

Sötétkék alapján ószirózsa- es b -/el, Keinriix l!el;i lur^i

Kr/sebelen. .\ :s/ekel\ Nem/eti Mi _ .,1.1. . \-/..ii.iii.il , :i .i..m '

• S/fkfl) Neiii/rli Mu/ruiii hrl«*»ili'je. II. n-»/
*• A Mati>Br Nrp \IÜM*K/elr I külrlrlirii \au •/.. j Ulfl." --i'"-" t ....— .1,
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szám r2S 88"2.), rózsából és levelébl alkotott dísze fölött, 1808 évszámot látunk. Ennél van

ugyan régibb évszámos edénye is a múzeumnak ; így : egy zöldes mázú öblös bögre rózsa-

bimbós dísze fölött 17"22 van bekarcolva, T M betkkel együtt (múzeumi szám 27). Egy
más, relief-modorban kivitt, levelekkel és hullámvonalakkal díszített, nagy kétfül, amfora-

alakú fazék pedig ANNO 1740 felírással van ellátva (múzeumi szám 382). 1833-ból való

egy perec-alaki'i kulacs (múzeumi szám 459), melyhez hasonlót, bár a székelyeknél régente

szokásos alakú kulacsnak állítják, máshol az egész Székelyföldön nem találtam. A Székely

Nemzeti Múzeum korsóin állat-alak, tulipán, rózsa és szirózsa társaságában, három madár

és egy szarvas fordul el. A leírt ccbokáj korsókí-on kívül számtalan alakú, különféle célra

szánt cserép-edényt gyártanak jelenben a Székelyföldön, különösen Udvarhely- és Három-
székmcgyében, melyeken a stilizált rózsa és tulipán teszik a díszt, noha a fenytoboz és

a búzakalász is igen felkapott, egyszer alakja miatt. Ma már a század elején még felelte

divatos bokájkancsókat, valamint a virágdíszszel lestett bútort kiszorítá az idegen modor
;

amott hitvány színes üveggel, itt egyszínre mázolt olcsó munkával helyettesítve a régi

ékes divatot.

Még ugyan számtalan, a hatvanas évekbl való tulipános bútor található minden

faluban, azonban ma már csak egyetlen-egy asztalost találtam három megyében, aki még
tud a régi modorban fösteni. Brassóban még most is készítenek Oláhország számára

tulipános ládákat, de ezeken már a régi formák helyét naturalisztikus virágalakok foglal-

ták el. A bútor szerkezetében nem hiszek magyaros vonást találhatni, mert az egyete-

mes renaissance, leginkább bárok formákat mutat s így magyaros jellegüket csupán csak

a festésnek köszönhetik. A nagyon egyszer ágyaknak mindkét végén, úgy a fejénél, mint

lábnál bárok, kanyargós vonalakkal metszett, magasabb rakványt találhatunk, látható

küls felükön (néha belsn is) egy vagy több rózsából kiinduló festett bokrétával. E rak-

vány alkalmazását mindkét végén, a gerendáig rakott, magasra vetett párna és derekalj

halom tette szükségessé. A rakvány alatt, mintegy frízül, körfonatokat találunk, mely alatt

aztán egy más szín mezben egyes virágból, vagy virágtartóból kiinduló bokréta ékes-

kedik. A görbevonalas friz alatt lév mez gyakran két kisebb négyzet alakú, s más szín

mezt tartalmaz, hasonlólag virágdíszszel ékítve.

A székek egyenes háta a bárokban honos kagylóból keletkezett ; ki- és befelé for-

dított körszeleteket, hasonlattal élve, kifli alakot mutat, egy virágból kiinduló festett

bokrétával. Bútoraink között legszebbek a ládák és azon szekrények, melyeknek alsó

része két fiókocska és egy nagyobb ajtóval zárható ; míg a fels nyílt tálas. Mind a ládák,

mind e szekrények eleje hosszúkás és egyenoldalú, más-más színre festett négyszögekkel

több mezre van osztva, mely mezk mindegyike virágbokrétákat és apróbb sarokvirágo-

kat tartalmaz. A mezk között maradt hely vízszintes, vagy függélyes irányú szalag, vagy

hullámvonalakkal van kitöltve, mely hajlásaiban rózsát vagy rózsabimbót tartalmaz, vagy

egyes, mintegy a hasadékba szúrt virágszál ékíti. Ezek az egyes virágszálak nincsenek

semmi szervi összefüggésben a mellettük lev más mezk bokrétáival, azonban mégis a

lényegesebb s inkább díszített mezk szegélyébe látszanak betzve lenni. Az egyes, négy-

szög mezk sarkain kifelé fordítva a nagyobb mezben, avagy befelé fordítva a kisebbik-

ben, számtalanszor a fehér- vagy tüzesliliomnak három szirmos alakját találjuk. A ládákon

még koszorúkat is láthatni, de csak ha nincsenek több mezre osztva.

Az általam látott, legrégibb évszámos feslett bútor 1806-ból való ; de úgy ezen, mint

a legkésbbieken, egész a 60-as évekig, diszként a rózsa játsza a f szerepet, s mellette

a tulipán, szegf, gyöngyvirág, nárcisz, napraforgó, búzavirág vagy liliom. A levéldíszt, a

lagozatlan szél szegf- ós tulipánlevélen kívül, hasonlólag a rózsa szolgáltatja. A rózsa-

bimbónak tulipánba átmen alakja mindig profilben, a rózsa azonban leggyakrabban táv-

latilag van elállítva. A virágok, de kivált a levelek, a színes alaptól fehér, vagy sárga

kontúrvonallal, a fehér alaptól pedig feketével vannak elválasztva. A Székelyföld festett

bútorain semmi nyomát sem találtam az árnyékolásnak, noha ecsettel már csakugyan
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Szerencse. Iih^-n Muszka ieraj/ülla 6 Icfeslelte azt. aniil annak itb-jen nié^ talall a

Székel_vröl<lön, — ma mar liirniondo is aii^-alii; van a rci.>i lidliiiiból.

Biilor is, de hala> >/i'r»/ani a szekelx ha/ban me-^ az «>-zlo\ata. ainelxin a szép |iiros

va^y kékviráffos ebéilló niorint; készül : a s/edelles abrosz és asztalkend, a t->ereni«kko«,

a fenvúú^^as felicr. nn-i.- a lobbi i>. mind ezon.

Az oszto\ala f;í\«/iTÍi >zovó»zek (3»>a).

A fölvetett Tonalat a clia»ajun» alul paleukra szedik. (A palrakal «cse|>»-nek nevezik. •

Mikor az abrosz szuM'teben a minta következik, a lábito lenyomása alkalmával. inii-li'>ll a

borda elótt szétnyílna a fidvetell funal, ki-ki krll liiizni ei;y jialeal » mikor a -zuxú, a

tvetölló* átdobása nlan e^fvel ölt : vissza kell tenni a |ial<-at es kilinzui e^y iiia>ikat. É»

l|fy, amÍK a minta «'lk«>.ziil. A lábito lenyomásával föl e> le mozoi^nak a et>it;ara akasztott
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nyüstök; szabályozzák a fonalat és megadják a vászon alapmintáját: barackmag-os, fenyó-

ágas, stb. Fontos a fölvetés, a nyiistök és a véle összefüggésben lév lábitók száma. A pál-

cikák meg kiváli galják azokat a szálakat, amelyeknek az öltés alkalmával lazán, szedet-

tesen kell niaradniok. Ezekbl a lazán maradt öltésekbl alakúi ki a minta. Bizony csak

lassacskán, de szépen.

A szedettes asztalnem és kötény, újabban ismét kezd terjedni. Udvarhelymegyében

már maguk a lányok is keresik a szebb mintákat. Elmennek Etedre, Siklódra érte, ahol

sokféle minta maradt meg. Erdvidéken is lehet látni nagyon régi szedettes abroszokat,

bár, mint már panaszoltuk, ez a vidék a szász asszonyok és gyjtk révén ki van fosztva.

CSERÉPEDÉNY A SZÉKELYFÖLDRL. (348)

Takácsok, valamint a székely-keresztúri megsznt szöviskola volt növendékei is készíte-

nek szedettes abroszokat, asztalkendket,

A takácsipar Udvarhelymegyében, Alsósiménfalván, Székelykereszturon, Eteden, stb.

szép múltra tekinthet vissza. Érdemes tanulmányozni, ha romjaiban is, mert a vasút eltti

idben gyékényes szekerekkel kivitelt is csináltak Kolozsvár és Várad felé, Magyarországra,

olyan mintázatú szttesek, kendk s asztalnembl, amelyek mintáját, egy jobb kor ma-
gyar takácsai, igen megköszönnék.

Nézzük magát az osztovátát, mert azon is van díszítés. Nincs festve, de vésett, vagy

tüzes vassal égetett virágokat találunk szinte minden osztovátán.

Érdekes szerszám a csörlökerék, melynek külli esztergályozva vannak és úgy eze-

ken, mint a kerék agyán, vésett apró díszítések. Ezen, valamint a teker-levelen, melyre
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Eredelilet; :i fonói, amil ma a szekelyful<iüii k<'irii>nak liiviiak. neve/ték tíuzsajasnak.

Ez voll !• - -••

Eüte ösr;/' ^ ' -:•'!» hu/as|iár lia/aba a fon» leauvok, a te^iivek.

a!>!«zonyok. firliak fs a me^i-mondó öre^f emberek. Hallifatták a rt^jji meséket .\rjíyirus

kirJlvlir..! N T- ' \! •
• ^

n'il. lundt-r . :- i\ - '

amikel nem liall mesí !>enki többé — soha. Nincsenek me^ egy mese g\üjleményl>en

sem: elveszlek r<! "Il a ki iiietfinenlse.

A k<'rii>l>aii i - - i"-n azokat a -/i-p tne»i'ki-l Mik.«r a h< valami natrv

veszélybe kehilt, eliialt met; a/ orsók |iörirc^>e i-

A mese Illan elek«Tull a iiyúlazú: sll [iitsoKa. icli Kurio. vag> alma .Vziaii a
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fiatalok énekellek régi balladákat pogány királyról, Fejér Annáról, megöli legényekrl.

Az öregebbek a legényekkel mókáztak. Csipkedték vidám ártatlan tréfákkal ket. A leá-

nyok gyorsan pörgették az orsót és nagyon vigyáztak rá, mert, ha elejtették, annak a le-

génynek, aki fölkapta, fáradságáért csókol kellett adni. Vigyázlak, — de ki látna be a

leánvlélekbe s milyen boldogság lehetett néha, azaz orsót, véletlenül, akarva, leejteni.

Azt az orsót, melynek karikáját ónbelétes virágokkal az a legény készítette, aki úgy kéri

szemével a — leejtést...

Kedves, tiszta múlatás volt ez. És azért a fonal is gylt. De ez is csak volt.

CSERÉPEDÉNY A SZÉKELYFÖLDRL. l350l

is vanKevés helyen van már kórus s ami van, az sem ártatlan mulatság többé. Be

tiltva sok helyütt.

Nincs mese, nincs talán leány, nincs legény se már . . .

Sok faluban még táncot se lehet hívni, mert Oláhország s az egész nagy világ,

úgy elvitt leányt, legényt, hogy alig maradt öt-hat a faluban. Nem figuráznak a legények,

kiveszben a csürdöngöl, a cigány is felejtgeti az árvátfalvit, csekefalvit, szömmiklósit.

Szeretik díszíteni a jármot is, fleg a járomft, metszett virágokkal, leginkább

pirosra és kékre ; az ostornyelet a nyaklótartónál faragják ki ; a szekeret figurásán vasal-

ják sok helyütt és akad még cifrakávás gereblye is elegend.

Mieltt a varrottasok ismertetésére térnénk, szóljunk a gazdasági eszközök, a föld-

míves szerszám s az apróbb holmi díszítésérl. Els a járom, a cifra járom.





-t^

(

^-
r._:?^. X \, -^^^

> -
'^^^y / -rrf

inlZir.': ''í°'"p',f';''V"""'"'''''
^^'•^"''™"; '^P"" (M^>lomfalvnról); guzsalyvég (Lengyelfalvárél). Színes jármokjobbról az elso P.kkuly terence, Lengyelfalván

; a „,ásoclik Jüzsa Sándor biró tulajdona s készilet.e Bandi Sándo,
Hodgyan

; a harmadik l.S80-baii készült, Bétában.

(\XXI1. tb.)
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«KÓBEROS» SZEKÉR A KÉNOSI VÁLYÜNÁL. (361)

igen alkalmasak valami különösen gazdagabb

díszítésre. Az egyenes vonal különféle irányban

húzva, bemetszett háromszögek, négyszögek,

holdacskák, zig-zeg vonalak, ivek s bellük
alakított szilvamagféle motívum az egész, amit

rajtuk találunk; ezeket alkalmazzák szakaszon-

ként (364, 360, 364) változtatva, vagy itt-ott

egész végig egyformán.

Az egyszer faragó kés többet nem
igen teremthet e kis felületeken, képtelen

például olyasmire, amit bízsókkal vagy t-
hegygyei rajzol meg a somogyi juhász, s igy

finomabb rajzú virágokat, állatokat, st em-

beri alakokat is bevon ábrázolásának keretébe. Guzsalyok is készülnek ily módon, de

festve még inkább s rendesen tulipán a guzsaly vége.

Magából az anyagból is ügyesen adják a díszt, midn több vékony, egy csomóban

lev ágat kötnek le, oly módon, hogy körteformájú kihajlást formálnak együttesen.

Különféle díszített holmi van a (365) — képen, egyik-másik több bizarrsággal, mint

mvészettel megoldva. A halak szá- ,

jából kiálló kanalak ilyenek. Vala- ,-

mivel jobb az, amelyiken a nyél kö-

rül kúszó kígyó van, e kígyó teste és

nyél közötti tér át van törve s ez ál-

tal könnyvé lett az egész kanál ; az

a tojáslartó pohárka, amelyet négy

ág tart madár karmokként, az is in-

kább ötletes, mint mvészi ; a mellette

álló másik ilyen poháron bár szép

tisztarajzú levelek vannak s csinos

az alakja, de a néhány berakott

könnyen kihulló kék gyöngyöcske

nem épen oda való s a nyakno

szabadon mozgó karika is annak a mesterkélt mvészieskedésnek a példája, mely a nehezen

készíthett a mvészivel zavarja össze. A pohár fájával egy darabból van ugyanis ez a

karika faragva s az ilyet rendesen megcsodálja a felületes szemlél és erre számít is az érdemes

mester. Még bizarrabb az a bot, melyen ló- és emberfejek vannak faragva, úgy, hogy az

ágak lemetszése folytán kapott csomók különféle

pisze és lógós orrokra adtak tréfás alkalmat a

faragónak.

A székelyeknél a mosófák (366) nem oly szí-

nesek, mint azt Kalotaszegen láttuk; sok hasonló

motívumra akadunk ugyan, de az egésznek úgy
elrendezése mint kivitele egyszerbb, szegénye-

sebb. A zeg-zug vonalak szerepelnek leginkább,

meg a körök keresztezésébl adódó rózsák. Ritka

a színesen díszített mosófa, de leltünk hármat

a Székely Nemzeti Múzeumban (XXXIII. tb.)

A térkitöltés szerkezete igen egyszer. A
két arányos oldalból álló, faragott és festett

díszítésnek, az els példányon még a részará-

nyos tengelye sincs külön hangsúlyozva, de

BÚCSÚSOK. (362)

«CSATLÁS» EGY LÖVÉTEI SZEKÉREN. (363)
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azért vul.-iini ki|>/i-ll vuiiallKil indulnak joitbru-halni a virágukat horti*") iiidak : a közf|i

vonalai niindo!>s/e füiil p>fv kiilúnálló nagv tulipán cs lent egy cserepfí^le jcizi ; a négy
sarkot ffliil »'fíy-«-^v tiili|ian. lent e(;y-*py nicrlaui róz-a tölti be, az egész l>e van
keri'tezve s macának a Mi<>si>raiiak nyt'le liili|>anliaii \(-^/udik, felül <•< a kó/t-|tff) i>

ilyen féle vira;^ van kifaragva.

A második inusdfa ii\ele kani niarkolatos (ilyenek kiílönöscn az "i.iíiokh.h <jhíi-

tosak). Diszit«'st> ennek is et;y>zerú ; a koztpvoiial szeles piros és zöld kmkabúl álló sáv.

Két oldalt epyi-nes s/arun levelek, nn-lleltúk a közép felé kunkorodó indák.

A harmadik niosófának a kózi-pi-n van a virágok közös szára, ebból nnek ki a tuli-

pánok, szélrl igen naiv »s érthetetlen in<itivumok, felül a sarokban napraforgó.

Egy malonifalvi niosofa vagy lapító sulyok van a X.VXll. tablan is. Sziv alakot

képz kél inda indtil ki a nyel kezdetérl és a ket csúcshoz érve egy-egv nagy piros

szívben végzdnek ; a ket inda közt és mellettük mértani rózsa : a tér további betöltésére

kulönus vastag orso forinajii kck niotivuniok, a

szegély kek es piros háromszögekbl képzett zeg-zug
Vonal.

A vaszonfeszitók (.V.WIll.i els^Sjeu, hullamos
indán ülnek az apró tulipánok : kit \ . gen mértani
rózsa.

A második nálunk nagvon ~

van díszítve : s/inesn- feslett s ra i ...,

darabkák mozaik szerú elhelyezésébl alakuló eir\-

szerú niotixuniok. .\ harmadik szep !•

vonalü indái egy szivU'd indulnak ki, r.nt..

és Csillag virág.

Szuszink a (3tt"i kep : larit. in-inz

láda elfordul mindenütt az .1- _ , itt, egxenes
vonalas a dísze, meglehets egyhangúsággal alkal-

CABO'ATART (<SZl-BZINIl>) BIKÓ KÁHOLVé,

CSIK-SXépVIZCN. íJDl
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mázva ; szerkezete ers; az oldalak fels éle ki van hornyolva; jól csukódik és a portól

megvétli a portékát.

Elérkeztünk a varrottasokhoz.

A székely hímzések formái két fosztályba csoportosíthatók. Az egyiknél a mértani

alapformákból épül fel a dísz, a másiknál szabadabb, többé-kevésbbé stilizált virágok (itt-ott

állatok) a motívumok.

VÁSZONFESZÍTK. (367a)

A szigorúbb mértani díszeknek természetes váza a szövés hálózata, — ebbl indul ki,

ennek szálait követi, függélyes, vízszintes és átlós irányban a varrott, illet öltött díszítés.

Ezt a módját a díszítésnek természetesen mindenütt megtalálták, önmagától kínálkozik

ez, a szövés maga mutat rá a hímzésnek ilyen alkalmazására ; a hímz keze csakhamar
rátalál ösztönszerleg bizonyos formákra, amelyek ismétlödnek s amelyekre külön-külön

rájönnek, anélkül, hogy egymástól eltanulták vagy lemásolták volna. Általánosan ismer-
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EGY CSÍKKARCFALVI ÁGY FÖLÉ FESTETTE KALAMÁR ZSUZSANNA. (XXX VIH. l.b.)

(Igen ntUun elörorduló cliszités
; az esészen ia'en egyszer himzési motivuinok vannak, amelyek egyszersmind

majolika fallnirkolatra is emlékeztetnek; fali sznyeget akar helyettesíteni, ami különben elég "gyakran használt
holmi, s városi Jjefolyásra vall.)



tW-t !?!?!
il '^ Ki

' • • •
• • • •

^: •^.'.'

• • • • ,

^'^^y'^i:i-t:V^i\»..

» • • •

.

• • • • • I

HUSt HZEKFLV VARHOTTASOK. (XXXIX. !»»..

II. SKiri »U«CIT CVf JTI
. rEl.s*ó»Ai l.VAHUELY VM.)

III. Síi„... .,uZI:TI MUZEl'Mli.M





iiiiiiilit: iii>*iil«r<«ii n */«i\ci> ntllM lialu/aliil.

\ ti.

Iriu, a lili'

Minlirii fliiiuiKlIiMljH ímiii.' '
<

M«»í! kpwilr-xlM'll ••• kili"lll'ii/IK ry^iii.i-l'ii i- Kitn u- iiiiii/i« WlU' <i */ .li'.i'i.iiii* l|a>/i*

VÁJT OISZÍTÉsC flSkAPOHTÍLkUk, ^Z\I<^ HSVI-A.NCSIlÓL.

U-sl S4tkf<>li'kc|i ultlliatjak iiiet;. ailili^f a kó(ötlel>li. s/itlutun varrottaknál cvik az utryncvt*-

ícU «kfr«->/l-«ll<-M a luajdiiom ki/arolat; lia-/iiall Ickiiika. Iifaz. Iio^y e iiKMlot m*iu olyan

e{|;> »/i*rúfn alkaliiia/tak. mini a/t a vur,>>í ininlakon latjuk, aiiul ugyani- etft->2fn kiilon

eaymá^ nidlftl allú k<-rfs/l<'<-«k(-klMj| cihiI fol a iii>/. miáltal liÍ£oiiyus iranytalaa. -/ara/

I M- Valik <•/ a motl; i-llol _ a -/cki'lvfk - itfv Kaiola-zi-tít-n i-

lu- iltik, iay a/ fm's/ ken-s/t- -zi-olvail > fi>ual>/<-riili-L- l.i/..!i\.>-

ami valt«i/atos!sii li*^/i f knliilion >/.euén}'e!> kfi>7.ílo»i muilut.

A ••/fkrlvck kuliiiiu-<Ml
I'

1 t|iariial>uliili> <••. l<-|K>duki't

ma mar itt i>, ininl c^iVi-lnilt j
i i°<'t.'i fii.'ior;i li<ii-<t|iik s lia :ii.



234

helyébe egyéb, bolti holminál. A nehéz életviszonyok okozzák itt talán inkább, mint másutt
ezt a változást, ahol a kivándorlás kétfelé, kelet és nyugat felé egyaránt fogyasztja a népet.
De mi csak sóhajtozunk s okoljuk az egészségtelen gazdasági viszonyokat.

A párnahéjjak díszítésének jellemz motívuma az az alakzat, mely egymás mellé
fzött, csúcsain álló négyzetekbl áll ; nem igen fordul el ez a forma ilyen egyszer száraz-

ságában a székelyeknél
; két ilyen egyszer, nyilván csak úgy a Székelyföldre jutott, de hatá-

rozottan tót munka a 370. és 371. Ez azonban az alapja sok különböz díszítésnek, amelyeken
majd a négyzetek oldalai, majd az azokat kitölt csillag vagy rózsa s egyéb formák vannak
kiemelve, vagy az érintkezési pontokat hangsúlyozzák inkább vagy pedig a szétválasztó

A SZOVES SZERSZAMAI A SZÉKELYFÖLDÖN. (368a)

függélyes van kifejlesztve
; néha több egymás alá hálószerleg helyezett s különféle járu-

lékokkal változatossá lett négyzetsor a díszítés.

Ez a dísz, bár más alkalmazásban is elfordul, itt egész természetes és találó ; mintegy
kifejezvén vonalaival a vánkoshéj nyitott oldalát összefz szalagot, mely szintén ilyen álló-

négyzelsorl ád.

A vánkoshéj keskenyebb, nem nyitott oldalára kerül ez a hímzés oly módon, hogy
középvonala épen az élre jut s innen a két arányos rész ráborul a vánkos fels és

alsó oldalára. Rendesen még valami könny, ritkásan álló, többnyire három ágú virágzatot

alkalmaznak így szegélynek, vonallal elválasztva a tulajdonképeni díszítés magvától.

Egyszer alakjában látjuk ezt a formai gondolatot a (372, 373) mintán ; az apró négy-

zetek egymásutánja képezi a hálózatot, melynek fels s alsó csúcsán, továbbá az oldalsó

érintkezés pontján ily apró kis négyzetbl összerakott csúcsánálló négyzet van, ugyanez

a motívum foglalja el a nagy négyzet közepét és a két csúcs közt maradt háromszög
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level nirsií v.in n/ M lO. II. I'.', \.i t— .i i.t7^. iniiilukou.

IhiSolilú e/eklu-/ ;t <'-'>7\h. ketfelekr|i kikep/eK róZisával.

M^vrorniáii vaiiii.ik nuu<>l<jvii a t'.iHh e- M 14, 15. n rózsa és a korkák kombinálásit n;<I

Továliiti valli>/iitai ennek ii rorinuiiiik a (.'Ml) es M l'.i. M ->|.

Klütó e/eklól ,1/ M IH. aliol már a lie^'Weí iildalai nem eruek össze s az erilllke/e»l

n'iZkák vannak erüsen liaii^sulyuzva a haln/al Turmai ^uncKilalanak rovására; a ;t(t'2 e»

liKi-on méff johltan érvényesül ez.

Az M •*;{ miiilan vis/mit et:v./erti.ii a tiul<> >/en'|M>l es annak kilolIeM'. Ilyenek uhu
az M IK, .'0. I.azda^aliban kike|>/etl alakot mutat a i3ívli es kiiluiioMMi a (:;ívJi.

Szokatlan rurmákliaii jelentkezik a/ M •>», ahtil mára keltós lialó/al is s.-jletw »au.«

Az edtti^ieklúl nemi eltérést mulatnak a/ M U',, M ->4 \\ >. .\ halónak mint ala|>-
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gondolatnak löbbsoros íováJjbképzését mutatják az M 25, 27, (386), M 29, 3Í, (387—392),

részben újabb elemekkel szaporodva. Eltérnek sok tekintetben a négyzetes hálós szerke-

zettl az M '2G, kivált pedig az M 30, amelynél a négyzetek csúcsait a szegély vonala

elmetszi s az érintkezési pont is vonallá bvül ki, ezáltal nyolcszög képzdik, két sor

nyolcszög adja ki a hálót, mindenik nyolcszögben csillagdísz van és a nyolcszög oldalai

négyszöget képeznek, benne hasonló alakkal.

Ugyanily módon szerkesztdnek meg azok az alakzatok, a melyeknél még a hálót

képez négj'zetek érintkez pontjai függélyes elválasztó vonallá változnak, többé-kevésbé

hangsúlyozva és összenve a fels háromszög térrel. Négyszög alakzatok, nyolcszög

alakzatok vagy nyolcszög csillagok adják ezeknél is a dísz magvát. Ilyenek : M 32, 33,

(393, 394, 395), M 38, 37^ 34, 35, (396 és 397).

Hálózatos szerkezetnek tekinthetk még a ((patkósnak d nevezett s mindenütt ismert

varrottasok is, milyenek az M 39, 40, 41, 42, valamint a B) táblán a 17. minta; az M 44 és

(398)-on már e szerkezet felismerhetetlen.

Szokatlan az M 45, amely pontozott vonalakkal elválasztott öt sor rózsából áll s

nem is párnahéj dísze. Ilyen még az M 43 és 47.

RÉGI ZÖLD SELVEMHÍmZÉS, AZ EDDSZRiNTGYÖRGYI ZEYK KÍiR.TÁRÓL.

Egészen elmosódik már a hálózat s egymás mellett álló középponti nyolcsugarú csil-

lagdísszé lesz az M 46 és 48-on; rózsa és kalász az ismétld motívum ezeken, az M 49, 51,

54, 52, és (400)-on, míg a (399) ennek gazdagabb formája, úgyszintén a (401, 402 és 403).

Szép és elmés az M 50, ahol a rózsából az érint irányában n ki vékony egyenes

száron újabb virágalak s e szárakból, visszakunkorodva, még négy ; ilyen különös a szegély

dísze is. Más alakulatot mutatnak azok a varrottasok, amelyeken e hullámvonal adja meg
a vázat s ezen ülnek a felváltva fölfelé és lefelé kinöv virágzatok. Még ez a vonal is emlé-

keztet egész jól a vánkós-héj összefz szalagjára, ha ugyanis csak egy a fzszalag, míg
az elbbenieknél azok párosan fordulnak el.

Jól látszik ez a formai gondolat az M .53 varrottason, hol a vízszintesen futó hul-

lárhvonal fels és alsó részén n ki a virág. Az M 56, 55, 59-en többször megtörik e hullám-

vonal s ennek homorú felét egészen betölti a több virágú és több ágazatú idom.

E váltakozva fölfelé és lefelé fordított dísz meg is van okolva a vánkoson, melynek
bármelyik oldala lehet fels is, de alsó is.

(Az elbbi eseteknél részarányos tengely fölött és alatt volt ugyanaz a dísz, tehát

e föltételnek is elég volt téve.)

Az M 60, 58, 62, a (404), az M 63, a (405) és az M 64 is ilyenek, de már több motí-

vummal gazdagítva. Az M 66 varrottasról hiányzik a hullámvonal s az egymás mellett
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fa lúlli ki II li-ivl \i iildlilii (11 u . aliol a liiilluiiMonal kc'|ir/i a tu/ .

a (lik< a merUini iila|Hi(. va^> ruaki* kevAti va/at larl tiir^ * a U>»irrf\»-y a *UUiM\i nraK

^k \irá|;/jit jálK/a il<- iih'K iiiiikIí^ .i. ^a-

\ >lili/.ill iiti\ciiM-k Ilrll l-l uKk, |H-lilaiil galaiiilxik. luial

a (-HM) mulatja ; mi M 7U, 7'.*, 74, 7iJ, 7b i» ihculi-lrk. u/ iillórt \urroUa»«kuii niiiilr a

feli«i»r-rh<*lli-iiM'UÍf; stilÍ7álva > annak o tfalaiiilxik.

V iiiirlani l<>rinakl»>l alüklL>>tt (I|h/ú xurrotla^uk iin-llrll na;;_\h/illiibaii ri>r«Jiilliak rlö

a sialtatinlil) <li!>/ili>si'i \arn>(liiMik is. \t iUeiifki'l Kalu(a»/iy<-ii irúi iitani-iiak iirtr/ik a

rpírajzoll. inc^irt raj/ iilaii, aiiiiin-k a kivarrúKn n*vén (orl^iiik a liiiiué*.

!)«• ini^ KalolaK/f^'fii (clU-kinlvi' az ••fjis/ rtyi, loMuiwn- l<'iu|iluini dlk/úl »/ol|(áló

viirniltaMikloli osak ef,'\sifrú kék. voros. fckfU* i-s lU-oU zöld k/iiiú a liiiiizi-b. «il<li^ itl

tarka, üzíiich s u/ nran\, e/ii»l szálak íh gyakoriak.

Kgyik flterjoll inegul<lá»i rorina a c!>i^a\o[iula>> iiKlajú virágzat, iiirly bizonyára

n*iiai!>saiu°c- halas inaradsanya ; ilvfii pl. a/ M 7S. 77, 73, 7'.', WÜ • u\v\i ii! az

M 81. Ki, aliol ily isigavdiiulii inda köti üüüzc a kct virágot ; az idegen halas 1 ..... .:.ilú.

bár az eleiiiok népiesek is; kissé naivulib m M 84 ; még népietiebbek a/ M K\. 8.», még mindig

ezt a/ idegen halasi mutatva. K/ekhez liaM>n|ok a s/ines tablaii levúk i VXVIV \\\ IXi.

Mas tiszlálylja soro/hatók azok a szinten gyakran elforduló bar<>ki>« dÍ9ZÍtr»ek Í6,

melyeknél kosárkáitól vagy kuhelyból indulnak ki a teljesen természetesnek látszani akaró.

Ízléstelen s/ine«i tarka virágok, levelek, emleke/ietve a tutüit kiilturholinin még ma i-.

divatos tílfestesre iM n7. SH. M'.li.

Egészen naiv és járatlan kezek munkája u/ M K> es .M '.M. sahmiiul az M W. y2, % ;

ugyesebU'k es öllelesebU*k a/ M 9.'{ e> ".M — az elóbbinel a naiv Tormák, utóbbinál pi-dig

a népies eleinek iiielIeU mar a reiiaissance hatása is érc/helú.

Kulón állnak funna tekintetében a naiv M '.C é.» az eróleljcs rajzú M W és a/ M \*i'

mely kissé emleke/tet a kalotaszegi •abroszo-? r«>riiiura». miií a/ M '.*'> i<legen>/erú.

Szép az a nehaiiy igen régi munka, mely re«/b<ii neiuc' egy 5/erii»<ge\el lep meg.

mint az M ItJÜ vagy a megoldás s/okatlansagával. mint a/ M ItM es lOl. vagy óllele«rt«'g«vel

es azzal a nagy fom ' .•.agíial. mely úgy illett a/ idóxcl btiveii rendelke/ó nyut;alnia»

múlthoz. Ilyen a/ a
|

M Itfi e- az lUJ : a vele >ok lekintetlH-n rokon a/ .M It i-^ az

M lUt'i, amelv bár barokos elemek is vannak rajta, elegge népies.

-^^^^^t^^etc^^^ít^^tb^^^

atxii KOHOMM \AHi(orr.vs, gashíh uvila <;vf JTeMi-.Nvtaóu
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SZÉKELTFÖLDRE KERÜLT TÓT VARRÁS (tRENCSÉNYI MUNKa). (3701

SZEKELYFÓLDRE KERÜLT TÓT VARRÁS (TRENCSÉNYI MÜNKA). 1371)
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PARAJ DON. (374)
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BÉGI PABAJDI MJNTA, EREDETIJE FÜLÖP MÁRTONNÉNÁL. (379)
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RÉGI PARAJDI MINTA, EREDETIJE BIRÓ JÁNOSNÉiNÁL. (382)

RÉGI PARAJDI MINTA, EREDETIJE HORVÁT DOMOKOSNÉNÁL. (383)
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RÉGI KECSEDl MINTA, EREDETIJE PÁL PÉTERNÉNÉL. (391)
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RÉGI PARAJDI MINTA, EREDETIJE GAGYI JÓZSEFNÉNÉL. (399)
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RÉGI SIKLÓD) MINTA, EREDETIJE PÉTER SÁRAIVAL. (402)
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BIBÓ JÓZSI MÓZES UDVARA, SÓVÁBADON.

Végignézvén a népies stilizálásnak c szép termólceit, a varrottast, most kerítünk sort

ugyancsak a népies díszítésnek, a naivul bájos stilizálásnak egy másik megnyilvánulására,

a husvéti piros tojásra, — mint a Székelyföldön mondják, az ((írott)), a (diímes)) tojásra-

Sokat magyarázták már a husvéti tojás jelentségét. Régi mese, például, hogy világ-

hódító nagy Sándor születése napján, anyjának tyú,kjai alatt piros tojásokat találtak s

ennek emléke a piros tojás... llégi története van a husvéti tojásnak a kínaiaknál is.

A kinaiak hajdan ünnepet ültek a természet éledésének örömére, éppen a mi húsvétunk

idején; az ünnep három napig tartott s mivel éppen a természetes melegért hálálkodtak,

azon a három napon tüzet rakni nem volt szabad. Megbotozták azt, aki a tilalom ellen

vétett. így hát három napig nem fzhetvén, eledelüket, a ftt tojást elre elkészítették.

Errl az ünneprl, a ((csing-ming))-rl megemlékeznek a King-csu féle évkönyvek, Krisztus

urunk születése eltt a VII. században. Legvalószínbb, hogy a mi husvéti piros tojásunk

eredetét, a régi keresztényelv böjti szokásaiban lelhetjük meg; szigorú volt a nagyböjt,

még tojást sem ettek — s a böjt végén, húsvét örömére, pirosra föstötték a becses ele-

delt; megemlékezik a húsvéti tojásról a Sacramentarium Gregorianum is. Tagadhatatlan,

hogy a husvéti tojás jelképezi a föltámadást ; egy-egy régi föltámadast ábrázoló képen s

l'aragványon Jézus sírja tojásalaku.

Gyjteményünket érdemes munkatársunk, a székely népmvészet fáradhatlan istá-

polója, Balázs Márton kézdivásárhelyi polgáriskolai igazgatónak köszönhetjük. magya-

rázza,* liogy ezek a husvéti tojások a nép lelkének poézisét, közvetetlenségét viszik széj-

jel s megismertetik velünk érzéseiket, elénk tárják vallási és szerelmi életük különféle

mozzanatait. A tojások rajzai fokméri is a nép szépérzékének, míveltségének; ezekben a

rajzokban igazán maga a nép beszél hozzánk — és így, képekben legkönnyebben fejezi ki

az egyszer elme gondolatait. A mveltségben magasabb fokon álló népeknél már írás

helyettesíti a díszítéseket: bibliai mondásokat használnak e célra, miután maga a husvéti

tojás szokása is vallásos ei^edet, jelképe a feltámadás eszméjének; szerelmi verseket is

alkalmaznak, mert nyilván erotikus jelentsége is van a piros tojásnak. Ugyanis sokan

összefüggésbe hozzák a húsvétot az Osfra szóval, mely a szerelem és házasság istennjének

a neve volt s így a tojás a születést is jelképezi, az új életet.

Háromszékvármegyében, a sokszor öt hónapig is eltartó téli idjárás alatt minden

ember sóvárgó szívvel várja a tavasz ébredését. A természet hosszú dermedtsége, a zordon

* A Székely Nemzeti Múzeum Értesítje. Szei'l<esztetléli : il'j. Gödri Fercne éü László Ferenc dv.

—

.\ liáromszélivármegyei liúsvéli írott tojásoliiól és néiiszolííts(il<i'ól.
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lllt*K«llll) I milfll'Mir'y. MiiiIJki .1 ' H»f<J«H»«'. hpf>rii

i-kkurra «*»ik KhmIu* Íi-IIíihui<I.i'

/.M<ii«iul«i- ki-«»ul i-rn- iiuii<l<'iiiill .1 r<i itmtiimtt

twMtmitl k * vnllitMiit uiiiir'|>'«c(>|i<-/ lii/ixlii KfiiiiaMik Miruii mji.

(«kkiir a jókivaiinl, krílM-^Uf-clix fi. ll|t-^Uo/U-lt*i>. h«l fjÉk.f' '-
I

-1 —
ki*«U |H-/-<iul<> rurni^aliol iiiii\<'!</r*l i» Ifiviii h jclkt-|H*i> ü kun.

Mar li<(i-kk<-l liii-M-l elolt III. ik M IttJMMtk u»b^<-k <>)(<••<•, kiváluf(«tjii ki-lti

ui<>Klrikkni a U-^iücIiIi é« li-^nafivolil' 'i- •>

Kl(>i>/r><lc^(-lik. (ii>/lu^iiljuk u/ mnapi ijiiiujujtil. a ^.'venufkrk |m^1ik *

rcliióllt'klol i"« i>'\ Illúziói liiihvcti ri(íiiiut»>lt.ii I \arva-várjuk vi/lx-teló h^ilfójH.

amikor i>/i-|> irutl lnjuNokkal iii<-urukoilva li-nit*k :...., .. ust.

\ hiiüxéli lojáMik ktizoll. |M-riiy9, |)ir<*i> u leff(ól>lt » i-ri-<lf(ilr|{ iiiitkik il}>-iirkrt hmtt-

Haltak. </ a iii;|i ki-ilvi's -/iiir » l<-ftf;>akiiriliit niliá/iilon cü niiiialfii r^yrli lii/i eMku/úii

a/lali lin*n ii |iin>» "«tlii jcleiili a ••/tTelclol — e^ a ^/' r. IhmM is!...

K<-6Ól>li larkúlt a lojun «/inf 8 kulöiir<-li- r, <-h alakok i» k)Túll4*k rá. Kzrk

az «inilt«. ii <ili'>/ni'U» tojii'>iik. \ «kiir>'<>l( v '

ku£/el vakarlak :t <lis/itf>l. iiiiiilan rlúldi \oi. ^

már betkben fejelte ki piiiitolaUiil a készitü. \ aiitiak •liimeft* l4^ija»<>k, amelyeken liiin7e->-

Kier a raj/ : a <niii-lniM)k> a ! • •'U.

A raj/ok a ki^ziló l'aiila/i.i^ mek ki. > iiiiNel iiiajdiiein kizárólag nók fo^r-

lalkoznak ezzel, ine^isiiterlelik vejünk a né|i aBo/onyanak ke/(letie^ei>, e|{yí/erú, de sziue«

é^ laláleküiiy L • _,_j( Hajluk a nép (ava-/i ürotnujjonuáita, a

kiir újra elin-o _ rs a liox^/ii lel iilaii tava^/erl ipi<)ii m
••let kedve.

N'idék »/eriiil \aao/ii.il\ .i •li~/ili -ek s a r.'

lege. Kzért isinerli<'tiiiik ra a/ illeló ko/>.ef{re. iii' .

e«zközúkcin is s azt Összeegyeztetve a Ittjások rajzával, iiie(íalla|>itlialja a tájékozott kulatú.

ho^y milyen iifi ' _ . melyik \idek It-rmékei a/ok. Mat;* '
'

S4-^*k ef»e»/eii • . iiielletl. sol keverve ir> élnek, lielie/ a :

cukis liffy Juliink eredményhez, ha olyan vidékrl való toja»okkal tiasonlitjuk azokat

össze, ahol az illeló nemzet is<*f; elkiilonllve el. .t/o//i<ir Viktor állainlitkar.'* '
' eny-

vet szenteli a |>iro» tojásoknak, a/l a iiie;.'liy^yelesl tes/i, liojjv Krdely ! uye

l^azda^ablt és válto/alor-alil> a loldti ma^yaror^/atíi llll^veti toja>okiial. >zennie a ^'ü-

nyorú festi tájék es Kitlely i|iarossá)j;a az, mely ilyen jótékony Itefolyassal van a nep mú-
érzeker<-, a termes/el valto/alo« kepe pedi^ S4>kkal tóidi lemát s/ol^jallal. mint |M-I<lául az

alföld a ina^a e^yhan^ii ve};nelkiili siksa;.'a>al. A/ ipar elénk üzeM', a na(;yinennyi<^gri nói

kézimunkák temérdek niinlaval >/olt;alnak a tojasilis/it<-she/. Kt;yaltalában. Knlelyben még
a tojások i«^ magukon hordjak a székelyek e» csáut;o-ina^yan>k kifejlett, linóra izleséi.

Alapnak loldiiiyire a piros s/iiil ves/ik i a minta rajta felier. .MIatot alic raj-

zolnak, legfeljebb lepkt ket. Majdnem inindei;yik tojás viráffdi^/itmeny li. de s/i;joruan

aranyom elremlezéssel. erósen stilizálva s a tojás alakjához alkalmazva. |jei;inkabl>

K)'unf;yvirat;ol ro/íiat. . ni e» liliomot l.ilaliink a \

között, de sohas<-m iiati iianeiii mindig; stilizálva es jii ,

elosztásban. I.rvel ritkán fordul eló. s akkor tol>bnyire a eserlexelet ve^ik. .\ xirá^k
s>dia<<m csrréplKd nónek ki. \ geometriai dis/iteM-knel félkörives friest. sugárral alkutolt

Aki » lii|ÍBiiiak a IimmIii, !•••»•« xirtiploiMt irórTttf. >>lav -^iU ••|.'t.iirt. lorii )«>lctilA.^>«#v<>l xV.vr

ir.i^
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körben csillagot, hat. külls kereket, háromszögel, gereblyét, négy |)alkóból összetell

keresztet, perget, háromszoros görög csillagot, sakktáblát és hullámvonalakat alkalmaznak.

Erdélyben is Háromszékmegye szolgáltatja a leggazdagabb és legváltozatosabb anya-

got. Balázs Márton szép gyjteménye is Háromszék megyébl való: 1500 írott tojás, jelen-

leg a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonában.

A házilag elállítható és használt festszerek a következk: a vadalmafahéj és annak

levele Szent János nap eltt szedve, sárga festéket ád; a vadkörte és vadalmafahéjából,

keverten a barna festéket állítják el; a zölddióhéjból sárga festéket nyernek; a hagyma-

héjba való göngyölés által rozsdaszín festéket. A kökörcsvirág (Pulsatilla vulgariis Mill.)

fzetébl sárga szín lesz. A bürökbl zöld színt nyernek. Szárított szulf, szujiu, vagy

zsódinából (fest zsoltina, Serratula tinctoria L.) sárga színt állítanak el s ez a legálta-

lánosabb sárgító. Ugyanez a f a szén fölött megpörkölve, timsó hozzáadásával állítólag

pirosat is ad. Egerfahéj és bingolyó, vagy népiesen nevezve morgonda, szintén sárgám

fest. Ugyanez kékkvel fekete festéket szolgáltat. A lencsét a kék szín elállításához

használják. A gubaesból fekete szint nyernek. A cserfahéj fzés és a sáfrány sárga színt

adnak. A boltokból szerzett festszerek közül leggyakoribb a börzsöny-forgács, vagy népies

nevén piros-forgács, mely a piros színt szolgáltatja. Ugyanez rézgáliczczal (kékk) állítólag

feketéi is nyújt. A fuxin vagy általános nevén fuxia, vízben pirosat, szeszben pedig zöldet

ad. Az újabban divatos festpapirost csak olyan helyeken használják, ahol tojásírás már
nincsen. A festéket, hogy a színek tiszták legyenek, egészen új fazékban, legtöbbször réz-

üstben fzik, vagy áztatják, napkölte eltt merített patakvízben. Csaknem minden festékbe

ecetet és timsót is tesznek, hogy a festés minél tartósabb legyen.

így várja, a nép a nagyhetet, amikor a tojásírás ideje. Egyes községekben a városok

részére is írnak tojást s ezeket nagyszerdán és nagycsütörtökön már a piacokon árulják

10— 12 fillérért párjával. Sok helyen, különösen ahol kevesebb színt használnak, a tojásokat

elre viaszszal megírják s nagyszombaton egyszerre festik meg az egészet. A többszín
tojásokat azonban leginkább egyenként, a nagyhét utolsó napján festik.

Lássuk a festésnél használt eszközöket.

A kandér (kandé, kandi, kandéj, kandérka, köszmice) azt jelenti vivedény, itt azom-

ban magát azt a szerszámot jelenti, amelylj'el a megolvasztott viaszt, egy edénybl, írás

alkalmával a tojásra c(viszi» a tojás-író. Ez a szerszám egy deciméter hosszúságú, irón-

vastagságú fácska, amelynek egyik végét keresztül fúrják s ebbe egy vékony rézlemezbl

sodort csövet, legtöbbször cipöfzzsinór végérl levett pléhcsövecskét ersítenek, amelyen

egy-két-három szál sörtét húznak keresztül, hogy azok a csbl csak pár milliméternyirc

álljanak ki. A cs másik végén kinyúló sörteszálakat pedig a kandér nyelére csavargatják

s lekötözik. E sörteszálak arra valók, hogy a folyékony viaszt a csbl egyenletesen

bocsássák alá s így az szerszám az írásra alkalmassá váljék. Egyes helyeken ilyen íróeszközt

lúd vagy tyúktollszárból is tudnak csinálni. -Továbbá: egy cserépedényke, amelyben a viaszt

megolvasztják s amelyet állandóan a tznél tartanak. Egy gcfrbe likacsos fakanál, amelylycl

a tojást a vízbl vagy festékbl kiszedik. Egy drótrostély, amelyen a tojásokat melegítik

vagy szárítják. Egy darab zsíros rongy, olajos posztó vagy szalonnahéj, amivel a megszáradt

és festett tojásokat fényesre dörzsölik. Legtöbbször egymás mellett három festékes edény>

a sárgító, pirosító és feketít, ezeket rendszerint ilyen sorrendben is használják. A l'uxin-

hól is rendesen három színt készítenek : pirosat, zöldet és lilát. Sebesen piros és zöldszínbe

mártva, fekete lesz a tojás ; zöldbe s lilába mártva : halovány lila.

Megjegyzend, hogy a székely tojásíró asszonyok kevesebb színt használnak, mint

az oláhok, mert ezeknél egy tojáson van négy, st nyolcféle szín is. A székely asszonyok

legtöbbször piros alapon , fehér ékítményekkel díszítenek. Használják a sárgát is, de nem
túlságos és nem jellemz mértékben. Néhol szeretik a világoskéket és rózsaszínt. Vegyes

lakosságú vidékeken pedig, mind a színek, mind az alakzatok tekintetében, alig lehet meg-
különböztetést tenni. Az említett flib színeknek sokszor a legszeljb árnyalataival is talál-
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kmunk, mrii ii frkicHri • t>-|.i^.'k •./ .,ii../ \.niy a u úksA|{li< / i(.-.if<Hii.< i<.iiit..ii"».<n

liiKUjak

A lojmMik.il \tm\ uycriM*!! irják m ily<*iil>ur »..

\»^\ |irtli({ eKM«l ..< ...i t,^„ (fjék H«>(í> n i.ja, ulu-.. . -

^nlili liiilijait iiK'i:, \<iri>aii r(ir«>i;-<* .' McKlrás rlótt . '

^illk II riiitlrl\iili U<'\iy n viiiitf j<ilj|iaii lo^ja • ll^\Nllt'••uk u^)ifllii*k, huffy a ljük friulrlr

\itcfi \nig\ /-.in^ iH* l<"j;'>«'ii. iiifrt ckkur u vmn/ iiciii U|ia<l jol rh.

\ ft-lifr lojuHiiii ii/ <'Ikú iniiiiku ii ráinM/á«. K/ aluli >'i lo|ii» ft<liitc<li-urk a diajtilá* lué-

iiiarti lortciió, cKi/ctcH fliix/la!>a( «-rlik. Kt lit Iciilx-lik u l<

korlM'ii lialailxii » ilw-iikor n Inja* kfl l>iiliiVH/r«' ^aiion^Uu. I '.j

K i*kk»r n r<'liili'l kt-l ••lihilrrs/n- van im/lNa. l>-ll^l>4^<'» iiiiiiilkc't frlox/Ut i-^yH/rrtf, aiiiidóii

u lojB" friulric ii/ clolilii kiirvniialak Aliul iu-t;\ r-fjw-nli' n-»/rr ••i>/tiilik Nrjíiil. l^!^

ku/^pkorl a\v^ rg>i>7i-r i-loii/tó husnyanli ktirkouiil ullul. luiduu a/ f^i-az Iflulil iiw<t>

<*f(>vnlö rt>8in* van ii«/t>u. \ ntníit/nH kun-in<*k iiit<Uu«tii pontjai nelia aprO kúrökkrl \annak
lii'l\«*lt<-sílviv Turl*-iilir(ik ii r>iiiin/iis u^jy is. Ii .:;\ iiiiiiilki^l I>iiImIi»/iIiii<-ii\I '-ay'uy kiii..ti

kurvoliiil »/t*m-ly.-/i. illelóji-^ flkuluniti » ilynikur u ki-l |iárliii/iiiiiu« kurvnnal ku/ulti un--

VMgy tliszlloll Uti*1 ovnrk ncvfzik. Elúronliil az in, iiOf;y a tuják tio»b/ában luiiMlkct oldalara.

a fiV'killluMiyck ^/illllil^.'l r^yr\i} ki-i'iil> li>|iisalak<>t '

kurúk. ^iiffv i'fívciii'wk ka|K'><>ljak o->/f a l>'ju-< <l«'i >: ._

e kisebli tojaüalakokal t\é^\ külön n-turv tau<>lju a/ alapszín s ezekben n-udtiM-n mértani

alakzatok vannak flhclyi/vi-. \i'i.'iil vannak az u^'^ 'iilári>!>. lalxlaii. k' '

i>slábhl'< rániazasok. Mf|;;i->lietik. Ii"^\> u mina/át cl l^ ii ml a «lablrlulll^ ^'

vagy a «léV(*<lt utak* ékitinénynél, aliul a vonal tniii<lfn kzabulyoküá^ mellúzéiirvfl. Iialadbal

iikárini-ly iráii\l>an. A raina/as a It-^ - n is n'n"lfM*ii felicr •.<•/'
,

válik ki más s/iiiek kó/iil. Ni-lia ut-^esik. Iio^y a rámazus

különösen sárgával lorli-nik. Ilyenkor a t4ijá»l raináza» elóU a kárgilóba lekzik k inetn>zurila>

után rámázzák.

Elkésznlvi-n a ramázás. rendesen ehhez alkalmazkodnak a iii<-girandó diszitmeoyek.

.\ biibekltinenyek a legszebbek. A hosszában elosztott tojásfelülel ket oldalának ckitau-

iiyei néha e;íyfi>riiiák, lutia kiilönrolék. A netjy és nyolc részre oszlott feluU-l .1!
'

|K>di^ a le^res/arányosabbak. A liubekitmenyek a tojás középkoré fele ig^yeki-ziiek. ' . .

üres teret hagyván a köze|>en arni. hogy szabadon ervenyeisúlhesseneL Az ekitnieiiy iit-lia

az egyik búbról elindulva, körülfogja többször a lojas felületet a másik bubit;. .Néha a tojas

egyik búbja ékített, a másik pedig rácsozott vagy lóbbszoros«'n ov<-s, \/ oblalekitiii<-nyrk

néha mindkel oldalon egymás fele igyekeznek, néha a felület forgatásának irányában, egy-

másután következnek. Ha az e^fesz tojásfelülel négy részre vuii osztva, akkor n'ndesen ket

egyvonalba esö ékiliiiény a/ egyik oldal, a más ketló pedig a másik oldal metszési |iont-

jából indul ki, ellenteles iiaiiyban. .N'elia az egyik oldal kö/epmetszesi |Hintjabol hárvuii

ékítmény indul ki, a lojas másik felere a'l' ''•'» • L'^-tlik ekitmeny |H«4lit;. a kellóke|HMi

be nem ekílelt másik tojásfelülel egyh><: telese végett az átellenes oldalon

lev közepmetszési pontból hajlik a mas barom kuiitiuíasi pont fele. .\/ oldalanként iie^y

részre oszlott felület pékkor a/ eges/ felület nyolc r«-szre van osztva) alakzalai négyesével

a körvonaluk keresztezésébl sugaralakban a büb fele indulnak : nelia külön metszési (hmi-

lokból iiiilulva. mind a iieL'x egy közös metszési pont fele helyezketlik i-l. N' . 'iik.

hogy egy oldal négyes ékítménye kozul kel átellenes ejjy metszési |Kinlból iii.... .. mas
két átellenes pe<lig ifelülnM és alulról) ide igyekszik. .V négy részre oszlott oldalfelület

kél tere iieha iires. de mii - ~.'inu. vagy rácsozott, a másik
ket t»-r pedig ekílell. .\z el:

1 iies.

Ezek volnának az ékítmények elhelyezésének legmeg«/okoltabb módijai, azonban niej;

többféle ellielM-/ke<les is elófonliil. Kgy több r. Iló ekiliiieiix részei I.

'

színek. elieiilele-<-ii e{»\ s/iiiúek, r»"S/enkenl lli.< 1. e- et»v ei;\ res/ !•
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színes, amelyeken, persze ugyanannyinak kell lennie a megírásnak és festékbemártás-

nak is.

Megjegyzend, iiogy az alapszín az ujabb ós ujabb bemártással IblyLon változik s az

utolsó i'esték adja meg az alapszínt. A/, elbbi alapszínek viaszszal bevont helyei az ékít-

mények színeit adják, megakadályozván a viasz, a vele bevont helyeknek tovább fesldését

vagy színváltozását.

Elképzelhet már most, hogy a színek és alakzatok teljes kialakulása, csak a több

Ízben megírt helyek viaszanyagának letörlése, vagy lei'zése után történhetik s ekkor tnik
elé a tojás teljes pompájában ; érthet, hogy az ékítményeknek ilyenformán történ

színezése, a jóizlés mellett, nagy gyakorlottságot is kíván meg.

A legtöbb n a viaszszal író kandért oly ügyesen kezeli, mint a legügyesebb l'est

az ecsetjét s bámulalos gyorsasággal, minden minta nélkül, pár perc alatt kész a leg-

szabályosabb lorma, a csinos virág, vagy egyéb alakzat. Hogy pedig a beosztás és egyes

mértani alakzatok szabályosságát is megérthessük, tudni kell, hogy a tojásírónök ilyenkor

nem mindig a kandért mozgatják, hanem azt néha jól meglógva, mintegy megrögzítve,

magát a tojást forgatják, bátor és biztos kézzel.

A tojás alapszíne, mondottuk, piros; szokott a sárga, iekete és barnás, ritkábbak

a kék, lila, rózsaszín és zöld alapszínek. Néha a tojás egyik biibfele piros, a másik búb-

l'ele pedig feketeszínü. Megtörténik, hogy a négy részre osztott tojásfelületnek háromféle

alapszíne is van, piros, sárga és fekete váltakozva. Gyakori a kék a pirossal, színenként

átellenes elhelyezéssel. A piros, rózsaszín és világoskék alapszín a magyar, viszont a sárga,

fekete és többféle alapszín fleg az oláhvidé]<üken divatos.

A színek közül a pii-os az öröm színe s .Jézus kiontott vérét is jelképezi. Egy kovásznai

feljegyzés szerint: íEgykoron, egy szolga ki kosarában tojást vitt, a Jézus keresztje alatt

haladván el, hazatérve azt vévé észre, hogy a tojások csodálatos módon mind vérpirosra

változtak. Ezt az emberek megtudták s azóta festik a tojásokat pirosra.))

A zöld a tavasz és reménység színe. A kéket «Máriagyász))-nak hívják. A pirosat fekete

dísz busággal, magyar gyásznak nevezik. A lila a bnbánat színe. A feltnen sárgítottat

oláhosnak nevezik.

A tojásokon használt alakzatok népies elnevezései, némi csoportosítással, a következk:

Növényi formák utáni nevezve el, virágok: tulipános, liliomos, márcillusos vagy havadis

(nárciszos), rózsás, gránátalmás, rózsabímbós, ketlsrózsás, nagy rózsás, oldalrózsás, hatrózsás,

rózsáskert, bazsarózsás, szegfves, hóvirágos, ibolyás, gyöngyvirágos, harangvirágos, napra-

forgós, papkiszuromszemedes vagy margarettás, majoránás, galanibvírágos, kolopocis, cseresnye-

vírágos, almavirágos, tölcsérvírágos, négy és hat levelesvirág, szuj füves vagy zsódinás, folyó-

fves, berekés vagy pimpós.

Levelek: pálmás, herelapis, haricskaleveles, tekerleveles, farkasfogas, akácleveles,

nyirfalapi, nyárfalapi, cserelapi, szakadt cserelap!, fzleveles, búsl'zfás, vagy szomorúfzágas,

l'enyágas, fenyveserd, eperleveles, málnala|iis.

Gyümölcsök : cseremakkos, megyágas, díóbeles, barackmagos, szílvamagos, niákfejes,

kalászos, búzafejes, zabfejes, klárisos, fenysuskás, szllfürtös, somos.

Állati formák utáni elnevezések: madárkás, galambos, madárfészkes, sárgarigófészkes,

gerlomadaras, tollas, kakastollas, pávatollas, kakasos, kakastaréjos, szárnyas, sasszárnyas,

lúdszárnyas, lúdlábns, lúdtalpas, fecskefarkú, bankafejes, bankataréjos, pillangós, hattyúfejes,

halas, halhólyagos, rákfarku, ráklábas, békás, békahátas, békaszemes, békanyomos, kígyós,

kigyófejes, piócás, pókos, póklábas, berbécsszarvu, kecskeszarvu, nyulas, kutyás.

Más tárgyak utáni elnevezések : villás, gereblyés, lapátos, kapás, ásós, ekevasas, szántó-

vasas, kovácsülls, láncszenies, hámos, kötfékes, csótáros vagy sallangos, kantáros, dupla-

kantáros, nyerges, tányéros, gyerlyatartós, virágtartós, pipás, horgas, bárdos, kulacsos, kosaras,

Seprüs, gyszs, gyrs, dészs, vagy öves, bojéröves, angyalöves, ruhaszéjes, kisasszony-

csercsés, (flbevalós), tótsapkás vagy németkalapos, labdás, rácsos, kockás, táblás, osláblás,

ablakos, molnárablakos, körös, cserkabalás, csónyakos (csolnakos), felleges, napos, holdas,

csillagos, tévedt utas vagy veszett utasos.
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lük s7tv.--. ('/iifc. iii>niiirivp», liuldotfatlvek, kél

f<t|{mt/v«, |iiii>'i.i.*"-i !•, kikn", . kor.

liaUni/nll.iiiul.l. luiiiirtk . .- f "- •- '••-"»- l->..l^. .,r.^.... •...j-.

xirig*>*, iM-lUetirlcllri.

A iiiMii/rli. \;illa'>i i*« >/<'rfliiii \>-ii.itk>>/uitii ckíliiioiiyrk, .1 l<>;luUclctrM'ljlj luriiiukbiiu

.

rói<^g a kuikolt loj.i^okmi fiiriliilii.ik fiú.

A kóvi'lkc*/<'i (<liif\i-ii^i><-k lblté-kevfoM iiiérlMiil alük^alokHl jrluliick iiiri;

l^vrtlIuUlMo.

Snk iii^rluni i^kiUii^iiy mid még háruiiikZ<<i;ckl>ul i|;t*ii i>/e|*eu «i»»£<-liOZva.

K/ckeii kivíll .1 Niráyilis/ckiK'l, u ini-ruiiii i*s •jíveli iilak/utotv' l»nuu

él n»ft!, aiiu'lvfkre inii^);ira/.i(<>l \iitf\ cliievo/i'-l a li-^iiu^volib ul-..,— ^ •
•»

o|i<-iis<-;{^cl iifiii l<'lit*( InLiliii.

A/ ofíVfs iiioliviiinok if{fii suks/or csop<irtosil\u x.iíiiiiik ot;\ ki-|>l><- •> il -k

fkitinéiiMiek loljbfelo iii«-yin-v./é>f Í8 van, pl. : liili|taii s/ofífÜM-l. luli|»aii i
, ,

il.

Iiili|>áii ró/saval. Iuli|>áii t-^úszivvel. magyar ciiiicr tiili|>aiiiial. l(ili|iáii kalát>/?í/al. C6erfla|)i

fcnviiatfyal. i si-nlu|>i gt-irlilx-vol. i -ifrolaiii csen-iiiiikkal, -<lv o/niiioriifúzág^al. b«-rbec»-

s/arv csilla^'gal. i*|KTla|ii l>uz;irejjfl, iia;:yro/!>a ko/i-|K-ii iui|i|>ul, sll*.

A tiili|ian ulukiik mha liar.'in. nélia ol s/iruiiiak, néha pedig L-alakiiaii s/rglel«*>«-k

is. >>ik!</or találunk kit-liaroiii tulipán iiLiki'l is i-t;\ina>l.;t li«*l\«'/v. ' 1/

aluk/atokiial a s/ivalakii flliclyiíki-ilcs <s ..>s/tlV.>n6da'5. A ^ir.ij,' tieha ei
.

n,

virágLirloban és kosárban is. A szóló rilkán ronlul eló. mivel •• vidi-ken nem tenyésíik.

A li'ljcs allatalak a/ ii.>ll lojásokon. a nia<laia( kivt-ve nagyon rilka. fOiUT alakok |M-dig

e^yallalan iieni fordulnak ció.

Ha mar most a magyar és uláli vidékek alakzatai ku/utt akarunk párhu/amol vonni

a/t tapasztaljuk, Iioí;\ a s/tk.lv 1

' i.M) formákat lia*/nál-

nak. mint a/ oláliok. akikii.1 .. ^ burkolt >ot babouár.

j«-lenlósegg«-l is bírnak. Az oláh ikilniények virágalakjai a valóságtól elteróleg, sokféle

szinezcssel kés/úlnik. állalalakjaik p< ' kább a >a»«/.. lidlábas. InTbooszarvas.

halas. pió«a>, kiií\ós. b. ka- rak.- - Merlani u -/iiif/.-.- iiuirlepó és

ügyelmre méltó.

l.egtobb magyar ni"l n unn'i n.i-/ii.iiii ik a mvii i- nri'.n j.ira-<'h a/.'n ^ - ' t^n,

ahol helxeakeul a -/ékclv t..jasnok rt>/inl tobbstu'ben vannak, n szint |K-d.. <*s

lakosságú kúzsí'gekben is kedvvel zik a tojásira^t. .\ s»'psi es miklósvári járat, kozsegri-

beii oláhok írják a tojásokat.

Ha vi/-f.'aljuk a toja-ekítmenveket s ismerjük a régi csere|>edinyek és vamtllastik

mintáit is. hamar észrevehetjük a felhas/nált niotivumok közötti ka|>c> <l. söt

sokszor az a/onossagot is. így a tányér es kanoó ékítmények kozuti . _.....-.riak a

tulipán, a ro/^a. a napralor;;o, a gvóngyvirag. a lóhere, a pálma, a ntzsa. a felr>>zs;i.

a néj^y- vagy hatszirmu viiag, a levelesag. a c»dlag. a a

pavafarok, a rácso/á^, a korkazas, a vonaltekeres és a p..,,,... .,: \ „ ...1 a

madár szinten gvakori. Illólonlul néha a >/arvas is. ez azonlian a toja>okon S4^diasem lát-

ható. A kal>liacsem|>eken akad ki;:\ó is. .\ liimzeseken mindezek e^^yl ik

9 itt gyakoriak meg a kakas, a pavaszem. a irránálalnia, a szív i -/t.
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fugiisköi-, a csereiével, a cserciiuiUk, a búzafej, a szegr, a nárcisz, a lölcsérviráf;', a virág-

kosár és egyes mértani alakzatok. Ugyanezek a legnagyobbrészt megvannak székelykapvi-

kon és a régi bútordíszek között is. Valamennyinél tehát az ékítményes mvészet egy,

ugyanazon forrásból fakad, páratlan ügyességgel alkalmazkodva minden tárgynál annak

renilelletéséhez, alakjához, részleteihez és az ahhoz fzd gondolatokhoz és érzelmekhez.

A húsvéti öntözködés rendesen tiszta vízzel történik. Kevés helyen használják e

célra a patikában vásárolt rózsavizet, hanem e helyett maguk az asszonyok különlélc

szagos vizet fznek. Ilyenek a zsályaviz, a muskátaviz, a narancsvíz, a fodorkavíz (fodor-

menta) és rózsalevélvíz. A tiszta vizet pohárból, korsóból, vagy csuporkából, a szagos

vizet pedig, likas náddugóval (parafával) vagy gyér í'oncsikával (rongygyal) elzárt üvegbl

öntik. A tiszta vizet legtöbbször az asszonyok és leányok kezefejére, a szagos vizet

pétiig egész termetükre locsolják. Nagyon sok helyt virágbokrétát mártanak vízbe s azzal

preckelnek. És hogy így egymást csakugyan megtisztelni akarják, azt a versek leg-

jobban bizonyítják. Bizalmas ismersök és melegebb vér fiataloknál azonban a csurom

vízre való öntözködés, st cselédek közölt a vályúban való leányfürösztés is megtörténik.

Felntt férfiak és legények, a maguk módja szerint áldási, a kisebb és serdül fiuk pedig

verseket mondanak. Az oláhok verseket nem igen mondanak, hanem azzal állítanak be :

((.Jöttünk, hogy vigyük a leányt a patakra.)) Húsvét hétfjén a fiuk, kedden pedig a

leányok öntöznek, a leányok azonban nem házalnak s verseket sem mondanak. Az öntöz-

ködés reggeli hat órától a kilenc órakor kezdd templomi harangozásig tart, s ezalatt

az ismersök elvégzik egymásnál a megtisztelést és a véle járó vendégeskedést. A jó isme-

rsökéi megkínálják szentelttcl, vagy kókonynyával, (kosárban elhelyezett sült bárányhús,

kalács, fttojás, sonka, szalonna, bor, köményes pálinka és só, amihez néha a bicskát is

odateszik, hogy az is megszenteldjék.) Ezeket húsvét els reggelén a hét órai mise alkal-

mával szenteltetik meg. A szentelt iránt nagy tisztelettel vannak s a hulladékot tzre

teszik. Egy-egy községben a szenteltbl csak az ehetik, aki meggyónt, meg a kis gyer-

mekek. Déleltt kilencen túl már csak a szegényebb sorsú gyermek házal, s jól megrakott

tarisznyájukat néha alig bírják. Míg tojás van a háznál, mindaddig ezeket is mindenütt

beeresztik, ha azonban elfogyott s már a kalács és aprópénz is megfogyatkozott, akkor a

kaput nyitó gyermekeknek már messzirl kiáltják : ((Késre keltetek, a disznók mind fel-

szedték (vagy elverték) a tojást 1 Vagy pedig azt rikójtsák : (dmmár beharangoztak.))

Szóval : elmehettek.

Az öntözködni járó gyermekek minden háznál tisztességesen beköszöntének, az ajtó

mellett megállanak, verset mondanak s aztán megkérdezik: ((Szabad-e vízbe vetni?))

Íme, példának— s népmegismerésre — néhány húsvéti rigmus.

Vizbevel hétf ma nekem úgy tetszik,

Látom az utcákon, hogy egymást öntözik.

Kártyával nem öntöm., mert az nem tisztesség,

Ha kannával öntöm, úgy leszen ékesség.

Nekünk úgyes jól lesz, ha kannával öntsük,

Hogy a kicsinyeket nagyon meg ne sértsük.

Öntök asszonyt, embert, kedves magzatjával.

Várok piros tojást, igen de párjával.

Ha párját nem adják, el sem fogom venni.

Ha párjával adják, megfogom köszönni.

Búcsú szó

:

Köszönöm szívembl kedves- adományát,

Ha én nem adhatom szívem szerint mássát,

Adja a jó Isten magukra áldását.

(ÁKalánosaii li;isználatos.)

Immár a tavasznak elértük kezdetéi.

Egy szép virágszálnak láttuk kellemetét.

Zöldel ágai el ne hervadjanak.

Nekünk szükségünkre mégis maradjanak.

Látszik, hogy tavasz van, mindenek újulnak.

Gyenge vilojákból koszorúkat fonnak.

Eljöttünk hozzátok iljúi létünkre.

Hogy harmatot öntsünk egy szép növendékre.

Mert, ha meg nem öntsük ezen esztendben,

Nem virágzik szépet nekünk jövendben.

Friss víz kívánkozik annak homlokára.

Nézze meg mindenki a maga hasznára.

Virágozzon mindig ékes virágokot

S nyerjen az Egekben fényes koronákét.

Ennek a váltsága egy pár piros tojás,

Legyen éltök olyan, mint az aranyfolyás.



Aldja iitri; ai Ulrii vt h*iiiak'i;aitt*ja(,

Gai(Uj«VBl rK>ÜII ékr» •<

llutry rplUiiiadt Krixlu*. óróiiiiuel hird<>»kúk

M<>rt iiii lialilia \Art>»al><>l jolluiik.

Ide f f-ljiSIliiiik u i '

llii|{y Uihol lllr^l^•^~. k ii^(>*re,

Háll Irány k akkluliy, ne lrt(.'>ui>k trihrrr,

iiuKyha rg\ kl» vitel uiilúlik lcrii>r-l.i<

Meri, ha rfktek le»túiik véglieiv

Nriii virá({/ik i.ir|>*l lifkiik jóvriiil'Ti-

Virá^u//<-k iiiiikIiv! éki*- \ íruffokul.

S nV«TJfll a/ Kgrkltcli Iriivr- k"rc>iiiikul.

Mr|(óii(óz^kánknrk nu Icjíjrii u icija,

Ai a leány- aitft/oiiy IpKjiilibaii ludtialja.

I>e iiié^is iiir)fiii<iiuliiiii, r|;s |iár pirnit lujái>.

Az ir- ulyiiii Ir^yeii. mini a/ arany lolyák

S cufi l^t<n lii>//ád lúiKÍökló Miau't'/il.

Virá^«>2/ál iuíikIík niig ^Ited >irliu »/áll

thaml-lvAair-iAlauHalrH

)

JÓ rt-ggfU ga/daNAZuiiy, jó iv^gi-K W kii> lány.

ili>z2ád jüttt*ni én inu>l, Iiu6\ét niÁ6cidna|>ján.

.Vzérl, lio^'v niegtut^ygyaui, van e >»k tnjáttúd,

Mfrt, tia tujást nem ads2, e kiuinát j6l látud

Me^ van löllvi- vízzel » öntuni a nyakadha,

Mint a hitgy a nuiiiiar (elunt a ^mralra.

Ha pedii: (ujást ud>/, nié(; p<-di^' párjival.

Én se óntelek le ezzel a kannával.

Én immár •-Imegyek, vígan maradjatok.

Az Ibten áldása száPjun ti reátuk.

(llartoalBl«« I

Minerva tiak közt én ib kertéb^kedlem.

Sok szép virátfozálat meg is utózgellrm

Hogy itt ib virát; ^an. azt i> éazrevciteiu,

Meiíóntüzéséri- ide is eljöttem.

Jere liát elembe, ked\et>. Kzép ibolyám.

1'élben is zóMeló, kerekded inubkátáin,

Én tégedet szívbl, ha nem szerelnélek,

Tiszta forrásvizb^'il mecsem öntöznélek.

.\llj elé virágszál a met'oiiUizésre,

Hogy jobban viruljál ui éilen kertjébe.

A hol is hallatszik szava trombitának.

Legyetek lakúi Isten or-zágánuk.

bz háznak van egy rózsája,

Rózsának van egy liimtkója.

Én a bimbót megúnluzóni,

A tojáskát inegkös^ónóm

Hiie lutaiiKHl^k rfs^ml «Anup«r<'rr

Hogy kzukkégtck legyen. t>-

Kitkán vult

I le m<**»( '

Kzl a
,

»•«,

A» ói.;

Ügy lirisa legén ynek a/ ólélx- i^g}r

J

M .

Kerek erdóu jártam, piro* li>já»t láltaui.

Uárány hu/tareng.. í m,

Nes/e hal r<i/»a*l/,

Hol a lojás, pirwk l<>j«», l^m>in)^ii.i-^ t.i;-...

Jó iia|iol kívánok becs«» éltetekre.

Kérlek Ügyeljetek roNld beszéltemre.

Jézus iiagyp.'nlekru halaira kiii/:it<>ll.

Harmadnap liu->vélban isinét f'-ltatiidduli.

Ma a feltámadás ünnepének napján

Sok ember tiszteli barátját lakásán

Mi i^ eljöltúnk iiiosl a tiszteléstekre.

Hok'V mei; is öiilö//ünk, annak r

Hogy iiiinl a liszla viz. a szeuiiN --a.

L'gy Jézus vérével bnünket elmossa.

\ \ ízzel valu locsolás és a testeit piros tojás.

Jelzi H vér hullásai, s bnünknek bocsánatát

E háznak közepén egy zászló üttessék.

.Aranynyal, ezüsttel megpuntuiuuzlassék

.\ldja inetf az Isten e háznak gazdáját.

Cselédjé\el együtt házi gazdasAZunyát.

Hogy vígan tölthessék, el a húsvét napjai

Uróiuúukre serkent fel a mai tiajnal.

.Mely fellámadásut hirdeti Lrunknik.

Féiiyex-n jelenti di<«ü Mei.". k.

A kit mi neveztünk Jézus, K .uknak.

Indulhat, \idulhal az emberi nemzet.

Midüii ily «/ép napra éi-deinesilteletl

.Mdás és imádá> le^tyen az Istennek.

Ki ily s/ép la\Il^zt ád, az ei

Ós atyáink hatiyták reánk <

Hogy óiitözzúnk vízzel, \irulu ruzKaszail.

seink s/okását tehát ismételem.

Szép tiszta, friss vízzel, luagikal óutózem

fc!> iiíy erhe-*eliek szép hu«% kai,

.Nekünk a<ltia>-aiiak piro> I. -

Kis pohártMd önlóiu, tartsak kezeiket.

Itíak és vének, ju barál személyek

Békében legyenek.

irMM.1

i<y<i|f iMfu Á moyjruf nep mtúretiaU II
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Szerencsés jó reggelt adjon az Úristen,

Régi szokás szerinl, versniondani jöttem.

Kedves bátyám uram, a ház család feje,

Kedves néném asszony, ennek kedves nje,
Szomorú nap vala ezeltt három nap,

Nagy kinok közt halt meg a legnagyobb fpap.
De már kiszabadult a halál fogságból.

Feltámadott s kijött szent koporsójából.

Egy kedves kis leányt ide szalasztottunk,

A kinek mi mindig a nyomába voltunk.

Nyájasan akarunk mi ö vele bánni,

Otel egy pár tojás, megfogja váltani.

Még pedig pirosan meg legyen az festve.

Úgy a vizöntéstl meg is leszen mentve.

Köszönettel veszszük a szép ajándékot,

•Melyet jó asszonyunk nemcsak megmutatott.
Hanem meg is adott.

I Pólyán, mosi líeziliküvár)

Ma nekem úgy tetszik vizbevet hetfü.

Látom a |)ázsinli)n iparkodik a f.
.Mig a szolgálókat váluba íurösztik.

Tizennyolc tojással teli a kebelik.

Nekem a leányok egyet sem adának,
Házról-házra engem elutasítanak.

Kérlek, te kis lányka, ne önlesd le magad.
Inkább azt pár irott tojással megváltsad.

Egy pár tojáskáért, vagy megegyezhetünk,
Vagy pedig tégedet, jól megöntözgetünk.

(Taniásralva.)

Orömliirrel jönnek e széles világból.

Jézus, a megváltó, feltámadt sírjából.

Nincs már a kereszten és nincsen sírjában.

Ott él s uralkodik, fenn a nienyországban.
Azzal, liogy szent vérét érettünk ontotta.

Terhes bneinket végleg megváltotta.

Minket éi-demessé telt az Ég kegyére,

Es méltóvá az O drága szent nevére.

A feltámadásnak dics emlékébe,

B kívánság rajzik szivem belsejébe.

Jézus szent emléke legyen ma veletek

S az kegyelmében boldogan éljetek.

(.Vllalánosan használatos.)

Ide ki a dombon, felntt bogáncskóró.
Tudom, hogy bátyámból se lesz királybíró.

Csillagos kisasszony, mit néssz a szemembe.
Tán beleszerettél uri termetembe.
Inkább siess, fnss el, bújj a kamarába.
Hozz ki egy pár tojást s tedd a tarisznyámba.
Két kupa pálinkát tölcs a .kulacsomba,

Egy kalácsperecet akassz a nyakamba.

(Osilola.)

E húsvét ünnepén örömet hirdetek,

Mert a Jézus Krisztus bár megfeszíltclclt

És meghalt érettünk, minden bnösökért.
Nem maradt sírjában, hozzánk még visszatért.

Itt van még közöltünk, szent nevét hirdetjük,

A húsvét ünnepét mi erre szenteljük.

Hogy arra többször is reá emlékezzünk,

Most üdít vízzel, ha szabad, öntözünk,

Megöntözök itten öreget és ifjat.

Hogy emlékül kapjak pár tojást, pirosat.

Sok húsvét ünnepeket kívánom érjetek,

S gyenge beszédemért ki ne nevessetek.

Elmondani.
(Kisborosnyó.)

Szerencsés jó reggelt kívánok e házba.

Én is mint egy holló, jöttem a munkába,
Láttam és találtam, egy szép vírágszálra.

Engedelmet kérek meglocsolására. stb. stb.

(Kvár.)

Nagyon elfáradtam, mert sokat kockáztam,

Jártam, ültem, költeni, hevültem és fáztam.

Berekben, mezkben, sokszor úgy megáztam.
Hogy a ki meglátott, azt tudta halásztam.

Én vagyok apámnak cepökös inassá,

l^rgányos kovácsnak vasver díjassá.

Ezen hazugságért tán valamit adnak.

Vagy egy jó kancsó bort mindjárt elrántnak.
.Udja meg az Isten ez háznak gazdáját.

Gazdájával együtt házi gazdasszonyát,

Ennek a váltsága egy pár piros tojás.

Az is olyan legyen, mint az aranyfolyás.

(INayy-Ajta.)

Dicsérjük a Jézust a magas mennyekben,
A ki velünk vagyon minden ügyeinkben.

Aldás és dicséret legyen e helységben.

Hirdessük tehát t föld kerekségében.

Mert Jeruzsálemben az a hir támada,

Feltámadt a Jézus az Istennek fia.

És ezt a városban úgy kiálltják vala.

Feltámadt a Krisztus Allé — alleluja.

Az anyaszentegyház világgá hirdette.

Hogy híveit ezzel üdvösségre vigye.

Ezt az öntözési is bevették szokásba.

Hogy maradjon velünk szent példaadásra.

Kártyából nem öntünk, mert úgy nem tisztesség

Ha pohárból öntsük, úgy lesz illendség.

.Meg is öntsük mi csak legyen itt csendesség.

Nem igen ersen, csak hogy jel adassék.

(Szent-Ivány-l^aboríalva).
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Uuft\ \Arluk-i*, v»ir> iicui, ^11 •<! ii''iii luillialMiii,

CkakukMHii rli'irr lllifklrk iiioiiijiiatoiii.

(•' ill Irmii,

Ik.

Jö lia|>ül uraim, kfciiirliilx- Itritrlfk.

HoiO (• liAdM jAllriii Kcinnill >>< r^ljrli^k.

Mrii iiiajil oly (lulti^ra Inkatluk liulirlck

Mrl\rl r-ii (rlól.Mi Mili.i-t-m i

K^nlf/llf-trit' luilkl. Ilill luxi IxjI''

BcBf^Ick ik iiiiiiitjari a ta|>aft/liiiukli<>l

h«ikat jArlaiii, tuilok intiiutaiii uj!>a|{l>ul,

Tutink laitllaiii liloMx'tliáliúl, ililoxoliahúl)

Mrrl hol \aiiNolt rlicl IhIdU/ :i/ u<haruli,

lU>rit>h kiúrü iiiHi>kát Ui/li<-l\i-ii v;t|{> |iu( kon,

St«iiiiyrk, nuM-«k<>h vinkcikl. » li:|ii-ili'>t nt Airyoii,

Hidd 1*1, lio(ry \R(ryi>ii nll kcríii^o Ka/<tuoi>/i>iiy

Hol virra«ltiu iiyuK>>/ik hí anyu nx !k|tvl>!iii,

Ha lAiiyn l^ adilit; ulu>/ik iioin l-:i!< •

És r<r((^l r<<lkfl\^ii it keiiNfifl \ .ij .<

Egy c8<fp(H7l M>iii leoz julil), láiixu, iiiiiit 11/ anyja.

A hol gytTiuekek jü re^ifi*! fflkflnok.

Ki i>«iii iiyilik b/!t*iiiuk már kriiyen-t kérnek

Kk mo/Mlallaii ké/zrl ók krnxi-rft szclin-k

Ne keresil otl >zlii«-l a Ii-íIh i-lclnck.

A hol a ({uzBMiyból ityakmn (ü/<-t lesznek

Kevés Tünal fonni c^épnyelet keresnek.

Orsct csinálónak keveset zetnek,

Ne félj, hotry laxa»z»zal vás/nol feliérilin-k

A melyik ^aztlass^ony tálát akkor ni<i>-.:i.

Mikor é|ien meglólt a >úlalan kása.

Az asztalhoz ülvén lányérát vakarja.

Annak a lányérái ne vidti el a torl>a

A mely leány peilig horzos fvel szilái,

A liszt lant; a fején, mint nialoni|Kir ugy all

É> mikónl nappal jár éj>zaka is úgy Ital,

Ilyen derék matlárt itt senki sem tülál.

A mely leány ismét a teliénél feji.

Feji, mikur más már a rsordába úzi.

Tejszúrót pedig a pad alall keresi.

Nem kár a kéret, ha a/l elkerüli.

Ir,

V
,

l-t.

Iniadjalok ..

A ki f-rldiil. •U.

l.lllirK eiiii>-k" /••l>-ti
,

l'lroK lojaxl a /srl>rlii|M|i

Mert ha nein lei>/ iiie^-láljalLk,

\'l/t— I. »/ iii.i n/iikli t .ittil.

• Ml Imii :i iidiliko,

lllljj elli te IlliZfciko '

A.lj let-el,

l'l|. .le lrl•.^.-l

ll-i-Maiiai) >

Jó napol uraim, kik egylM-gynlleLk

'lólem gavallérlol semmit s.

I gy pár pir-iK lojá»l kezeml> _ . k.

Hogy tlem hnmarálib megmenekedjetek.

Iine ver«et moinluk, hallgassa raetf mimlrn.
Krisztus- koporsóját se óri/lék ingyeti

Így talán nekem is nem esik Inában.

Ha versemet mi>ndoin kissé sz:i|toral>baii.

Orbáncos a Soilrán, meri « hidei» leli,

(".ilf .

.Mii. I semmi,
('sizmámnak a talpát a szita fetlezi.

Natlrágoni s kabátom, mint rosta lyuk.-irsos.

Sipkám é^ mi-lléiiveni mjlikás é> folin-

Kivánják-e kérem, hogy többet i- nioii<ljak.

Nagy már »érelmükri' van s leunatktizlak.

Mintlnyájan ke<lvesiui, kik c házban laktok.

Ily szép versi dónak alilá^t kiáltsatok,

Kivánom békében aztán niari<l|:ib>k

\z éjjen álmotltai . s álmomban azt láttam.

Hogy egy inoc»kos b-ány lakik ezen házban.

Sietve keltünk bál, « juttünk haiuarjába.

Hogyha kézre kapnánk, vinnénk a palákra.

OH a folytV vizbe addig elniozstlalnank.

A mig mi matfunk is szép tisztának látnánk.

Ezen fáradságéi: i nem kérünk.

Ekíy pár pirov |. - .-n a iiii bérünk.

lAlkási.

.\ tersemet tehát l»efejezzem ezzel,

A szent ünnepeket töltsék béke!.sé;;trel

.K húsvéti (lims tojás

Jelzi a Krisztus halálai.

I»e azerl, lif^- !.

Adjunk neki >

Eii is azért üdvözöllek.

K szép tavasz rei^tielén.

i'ár toja-' d.

Szépen IP .
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Szerencsés jó reggelt adjon az Úristen,

Régi szoivás szerint versmondani jöttem.

Örömnií csillaga épen ma feltetszett,

Lelki ellenségünk szarva letöretett.

Halálnak ereje semmit sem vélhetett,

Tiyzelem zászlója életbe léphetett,

ürüljön, vigadjon ezen kereszténység,

S táplálja lélekben és szívben reménység.

Szívbl és lélekbl l) áldást vegyenek,

S kezembe pár piros tojáskát tegyenek.

(N'agy-A|la.)

Hajnali pacsirta

Költött fel talpamra,

Hogy hirdessem, a mit

Az angyal elmonda.

Ember Megváltója

Máma támadott lel.

És minden keresztény

Általa ünnepel.

Kijött minden ember
Édes Megváltója,

Légy le is hát, kis lány,

Ennek az áldója.

(Klsznyó.)

Elment a hó, szárad földünk.

Asszonyi, leányi, vizzel öntünk.

Öntözöm, de kárt nem teszek,

A mit teszek, becsület lesz.

Tudom, hogy nem lesz terhére,

S piros tojást nyom kezembe.

Adjon nekem pirosat.

De még olyan Írottat.

Ezt se nem én kezdetlem.

Ezt se nem én végezem.

De még ma anyámot is.

Tudom, a vízbe teszem.

(Tor|.-».)

Én áztat hallottam Konstantinápolyban,

Hogy mind jó emberek laknak Csernátonban

De én hogy meghallani, kapék dolomántot,

S megnyergelem ama féU'aru káncámot
Jó uram, asszonyom szemembe mit néztek.

Karddal, bottal engem innen ki nem vertek,

A míg egy pár tojást zsebembe nem tesztek.

(Felsff-CgernálOD.)

Jól tudom, gazduram,

Hogy elakart bújni,

Kapuját, ajtaját

Be akarta zárni.

Még kedves lányát is

El akarta dugni.

Feltzött a húsvét

Fényes napsugara.

Minden keresztyének

Háza ablakára.

Feltámadott Jézus

Nem maradt a sírba,

A neki faragott

Hideg koporsóba.

Tanulván a jóktól.

Példákat vegyetek.

Hogy még- sok húsvéti

Ünnepet érjetek.

(l.isznyó.)

Feltámadott Krisztus, jámbor keresztények,

Öntözni indulnak a kicsiny legények.

Harmatos rózsától kértünk szagos vizel,

De csak azt öntözzük, ki ezért megfizet.

E háznak kis lánya tudjuk nem szk markú.

Azért hát közöltünk hamar kész az alku.

Lics, lcs, virulj tehát kedves szép virágom,

A fáradságomért a lojást elvárom.

(Mlkóiíjíalu.)

Azért áldja Isten

E háznak gazdáját.

Piros hajnal után

Hozza fel a napját.

Hogy érliesse soká

Még a húsvét napját.

( Msó-Csernáton.)

Verebek papja,

Hordó csapja,

Hol belérek

Tojást kérek.

Ha nem adnak

Visszatérek.

Ed's anyámtól

Többet kérek.

(Alsó-Í'sernáton.)

E nap derültével jó reggelt kívánok

Húsvét másodnapját köszönt(^ni járok.

Melyen si szokás szerint virágokat

Vizzel felüdítik a hervadozókal.

Én is Belhlehembl hozva ezen vizet,

Virágjokat öntni kérek engedelmet.

(Arapatak.)
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Darabjáért uárot>lai;. .h.ék»é> .. .... ...
Ma julleni loja-érl

Kii kis féreg llnlnap jövök !ány<^rt

Hul betéri-k i4iui*aM.j

lüjásl kér<-k.

Ha iieni ailniik lojáhkál.

Hul nem adtak, Clú víkvi- lyuki>cskál

Mind meghallak. (Ki«i«uk-> itk.i<.b«i< .

Mennyire benne vau a ri^musliaa a nep lelke.'

E^'vikLen a !>7.t-kfly>ég l>ens vallásossag^a, másikban a tavas? dicsöitrM- <-> . szabad

lermeszel s/t-n-li-le; itl a lis/.la ilardt^a^, e^viuás inf^bei-sülesi-. nU a nó lis/lelele es a ffvön-

^dség; ebben a szerelem melleti a rsaladi elet dicsóitesi', abban a szulörold és a liaza

szeretete: egyikben a/ ildomos-^ái; knmulysu^a. másikban a jats/i. soha túlságba nem rsapó

kulódés t-s nejiliumor. A ^i^mlls mutatja. U'>\íy a/ oiiln/kudes es a toja»r>al való iin-g-

ajándekozás régi szokás, úseinktúl maradi reánk, de a/ anyaszenlei.'\liáz is i>evelti- s meg-

tartotta, mert a tojás jelképe lett a feltámadásnak, annak piros ^/ln<• Kris/tus vereliullasal,

az onlozkódes pedig a lelki metfli«/lula>l jelkepe/ik. A vallas<i> er/elmek kifeje/eM*. csak-

nem minden versben, egybeka(M:-.olódik a tavasz dicsítésével . melv meggvózi a lelet s /old

bárbonypalaslot borit a földre. .\ núk xalumennvien kedves viragszulak. akiket a kertes/ek

nagy órómmel keresnek fel megonlo/és vegeit, eg\ pár szépen megirntl tojásért, amely

nem csupán jelkép, nem csupán váltság, vagy bér. de endek is, a legs/ebb er/elmek

emléke. A szavakban kifejezend ér/ebnek keresik a beszédben is az orom es lelkesedésnek

leginkább megfelel, cseng-bungo megnyilatkozást.

Bereck kózsegU-n a legények, nyojran-lizen egy i-sop<irtl>an. énekszó iin- ik

be a leányos liázakaL .V legények kuzul egyik ostorral nagyokat nllyeglel, a i....- u-g

a burrogtatót kezeli. (A burroglaló úgy készül, hogy egy üres faedény uek. pl. kártyának

(.karlyus) a száját brrel lekötik s a kifi->/itett br ko/epen- hos>/u tincs loia li-

lének. Ezt a lószrt egy legény, iniudkél kezevei, egymásután. gyür>an ve>;ig v ^ ^.i s

Így burrogó-hang keletkezik.) .\ htlyegteló rendesen a liázileanyt megönto/i s a gazda,

az udvaron pálinkával iii"-i;vi-iide>«eli ket. K 'i és n/ orbai jára> le' '.•n

is, a szulgalegeiiyek i-ló><-«/iiek egy ki>ebb fa_

.

..i szaiil, arra nagy \. ..^•l-

oek 8 e mellé a szolgák kisebb nyakbavetó ktelekkel magukat befogják. Minden legrny

csengt is akaszt a nyakába. .\ szánal l>ebojlo/zák (^fenyágakkal) s arra les/nek e^y Iádat,
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a tojás és kalács gyjtésre, egy korsót pedig a pálinkának. Egyik fölül a szánon lev ládára

s nagyokai rittyegtelve egy ostorral. «csa megido), «moe)), «csaho» szavakkal hajtja a töb-

bit. A leányos házaknál a kaput kinyitva bevonulnak s itt a riltyegtetö, mint bemen,
a liázileányt megöntözi, a többiek pedig az udvaron cigányzene mellett énekelnek és tán-

colnak. Ha bort kapnak, azt megisszák, a pálinkát, miután már abból is eleget ittak,

a korsóba öntik ; a gazdasszonytól és házileánytól kapott kalácsot és tojásokat pedig

be a ládába — s nagy vígsággal, haladnak tovább.

Árapatokon minden leány megír vagy megirat egy lúdtojást is s azt az asztalra helye-

zend tojásos tál közepére teszi. Húsvét másodnapján jönnek a legények zeneszóval öntöz-

ködni : a lúdtojás azonban a jegyes legényé. Ezt a tojást a leány és a jegyes legény,

a husvétutáni szombatnapon eszik meg azzal a pogácsával, amelyet a legény a leánynak

a földvári sokadalomban vett. (Országos vásár március ÍS-én.)

A gyermekek a tojással többféle játékot znek. Ilyenek : a koccintás (ticscselés),

amely nyerészked játék s jóslásokra is szolgál, — az eltörött tojás gazdája a vesztes
;

a szélmalmozás, midn a tojáson egy szalmaszálat dugnak keresztül s azt a két kéz

ujjai közé helyezve fújják, liogy 1'orogjon ; a tojásütés szitával, egy szegletbe tett tojást

a szitával próbálnak eltörni, ami ennek görbülete miatt ugyancsak bajos ; az elnyomás,

jobban mondva szétnyomása a tojásnak két újjal, vagy a tenyerek között; a likba pattintás,

olyan mint a gombozás; a feldobás, stb.

Ha a húsvét napjain szép és enyhe idjárás van, akkor a délutáni templomozás után

a község apraja, nagyja a zsendül rétre megy ki. Itt a felnttek, a legények és fiuk lab-

dáznak, cserkabaláznak (ördög motolla) vagy lábhintáznak. A leányok, anyits kaput uj

biró))-t, báránykázást, posztózást. macskázást. vagy cice-hirét, (cicázás. cicézés, cekacec)

játszanak s víg nótával teli a mez.
A megftt és megírott tojások legnagyobb részét elfogyasztják s az írottak ízét sok-

kal jobbnak állítják, mint az íratlanokét. A zsódina lében fzött tojás kellemes illatot nyer
és legtovább eltartható. Az emlékbe eltett tojásokról az a néphit, hogy azoknak belseje,

hét év alatt fényes, sárga kvé válik, amely gyrfejnek is használható.

Háromszékvármegyében legszebb tojásírás van még a Feketeügy baloldalán, a berecki

hegycsoport vidékén. Bereck, Lemhény, Osdola. Gelence. Zabola, Páva, Kovászna, Papolc

Zágon. Bárkány, Nagypatak és Bodzalordulón. A Feketeügy jobboldali vidékén. Pólyán

(most Kézdikvár), Kézdi-Szentlélek és Torján. Az Olt jobb oldalán, a hermánybaróthi

hegyvidéken, Élpatakon. Árapatokon és Hidvégen.

Amint távolodnak a községek a hegyektl, hanyatlik bennük a tojásírás mvészete
is. Tovább menve a hegyektl, a Fekeleügy közelében lev síkságon és a Szépmezön fekv
több községben egyáltalán senki sem tud tojást írni és akárhány községet a tojásírásért

vándorló oláh asszonyolv sem keresnek fel. Ezek ugyanis husvételtti nagyhéten, festéke-

ikkel s eszközeikkel útra kelnek, a szomszédos községekben házalva, bekiáltanak minden
házhoz: ((Asszonyom! nem ii'adnak dojázst?

Az írást alku szerint, tojásért, pénzért vagy egyéb kommencióért végzik.

Ez utóbbi helyeken már az alakzatok nem oly változatosak, nem oly rendezettek s

nincs meg rajtuk az elbbieknél tapasztalható gazdag színpompa ; míg a hegyalatti

községekbl tizenöt-húsz elismert és ioldicsért tojásíró is akad, st Élpatakon és Árapatokon

csaknem minden n tud tojást írni, addig itt községenként alig néhány. Sajátságos, hogy

a tojásírók többnyire idsebb asszonyok; fiatalabb asszonyok és leányok már kevesebben

írnak tojást. Itt-ott egy-egy férfi is megpróbálkozik a tojásírással, ez azonban ritkaság...

Sokhelyt sajnálkozva emlékeznek vissza az egykori híres tojásírókra. Az ilyen helyeken

egyszín, vagy legfeljebb ' csíkos tojásokat festenek ma már s a tojásírást kiszorította

az új módi festpapiros. Néhol még fából esztergált s pirosra festett tojások is jöttek

divatba. St arra is akadt jjélda, mint Zalánpatakon, hogy a gyermekek öntözködni

sem járnak.
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IfjM/u «Hii a inausar Tülkloriolak ••K>ik Ifikc- laujaiiak : \ jk.ii r..Kiii.ii> n ik

koileiii<-ii\i'l>fii a/t lij.i : «Mcrl li«>t{\ ln-in/<-lj iiu) a iu-(j ajkaii i-l«> n-jíi^ii; '- '•-

Iában a né|M kollo terim-kciiick kutuUMt. a/ inúvi-ll t-mb^r elúH ma már lu-m l«-lu-l ket-

»*«ffe!* Ki'/<)j(ik rulÍMiii-riii iiiiii<li'ii ten-ii, Iiojjn a in-iii/fli lirlx-^. a s/íiili'li*ii»4'i:b<il kirin<-ló

faji \oiiasok kitiuiiil>urlla-a(. Im-.mi|cI i-s i-rdrk ejj^uraiit ku\<|i|ik. H.\a l«iiii. nk lia iiiiii-

dfiiuiik CMik \i»!«zliaiiKJa volna iiia« népek »ajá(o8»aKuiuak.»

A rrffi világol l•^•l•»^élK•ll vi'<>/aállltani iieiii leliel. dt- ami alili.m mm/fli en'!. élft cf>

kincü. alltd cl»/akadiiiiiik <|m'ii».-j<^'.I ikmii li-lul. A \i>.s/aalllllialallaiil iiic^iueiiljiik az

emlékezel s/ámara. a rcllias/nallialót iwdig i»mil elö\ei»s/uk t-s crtrkesiljiik vele egj-

hangúvá váll iié|M'l<'tiinkel. httllrissiljuk lelknkéi rajunk nemes vonásaival ' ' •-ii-

uek ri-uiik II1-/VC l.-^ltililis/or rideg i-s i-rlln-lelleii cu-oinai lu-lvell. ilra:/a g» .el

ékesítjük ismét sze|> Szekelyfoldiiiikel. \ égül e|isegl>en es tinztan Togjuk feiitarllialni azt

az ós. nemzeti Torrást. alioiiiiaii a/ allaiiirerliii iie|ii-*meretet. a kült szarnyalaSíiilioz nem-

zeti erol. a iiiúve^z >zeiiii- uj NÜaguklia xezrió e-ziiu-ket, a tudós •-salliatallaii isiiien-tel.

a köznép pétiig érzelmeiri- iiiindenból es mindeaiinnen étles anyai szot meritliet. Az idu

pynrsan lelik, minden pere egy-<'gy drága emieket lóról el. vagy semmisít meg. a/ert e

lekiiitelbeii a munkásságnak vesztegelnie egy penig >ein szabad. .\ kulunlM-n elismerrfcre

méltó buzgósággal imikódó Székely Nein/eli Mu/eiiinnak minden erejével es minden tóie

lellietó eszkózzel fol kell karolnia az elliiiogiapliiai ugyekel is s ezek céljaira kiilon e»o-

purlul szerveznie, meri szerinlem ezek adnak meg muzeumunknak leginkább, az igazi

székely jelleget

Meg kell nyerni az ügynek a vármegye összes hatóságait, a lis/tvis«-lói kart. a vidé-

ken különösen a lelkészeket, taiiilókal. kuz>egi jegyzket es minden lelk<-> partfogói arra.

hogy »zivvel-leli-kkel Ini/t-Milkodjaiiak ugy a népköltés terén, mini az elóbb eiiilUett irá-

nyukban gyjtésekéi eszko/olni.k

Nézzük m«*st képeinket.

Sajnos, mindazt, amit hala/- Marion es a >zeki-ly !\<-m/i-ti Mu/<-uin oly I --u

bocsátóit rendelkezesunkri- — > amit a következ harmadik kot.-tlM-n kieges/it k-s

péesi g^jlkj. Itónaky Kálmán dr. gazdag kollekciójából is. — itt nem mutálhatjuk be.

Ke|M-iiikeii a/ egyes vidékek jellege kónnyen f. ! i.i s e/ .< ^'W

elrendezesel»en nyilvánul. .\/ egyikm-l a tojas niindket 'i-lólli a • ••»

kép, melynek szára a tojást kétfelé osztja a hegyes es lumpa felére ; e sztárból nyúlnak

l>e a virágok •> levelek bi'lidlve lobl>e-kevesl«- a li.ja- feliili-lét — » e fekv ilil

tojásuk mellett vannak olyaii<.>k. ahol a virágzat iránt .1 tojást kel aranyos i ii.
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álló virágzalol képi'zvc. Igen gyakori és jellemz az a megoldás, ahol a kétfelé osztó

egyenes vonal mint vböl lent és lent ellenkez irányú levél, ág vagy virágzat indul ki.

Van ezenkívül még két egymást keresztez tengely köré csoportosuló díszítés mód, és

végre egész különálló középponti alakzat, vagy egyéb foglalja el a tojás egy-egy felét.

A XLIIIa., h. és LIV. táblán láthatók azok a tojások, amelyek fekv virággal van-

nak díszítve. Vagy egy nagy virág foglalja el csaknem az egész tojás felületét, a mellette

lev levelekkel, (1., 3., 6.), vagy a középs száron van a kisebb virág s két oldalt hasonló

nagyságú hosszú száron ül virágok levelekkel, kacsokkal töltik be a teret.

Gyakori a tulipán, sokféle megoldásban, a rózsa s a toklászos búzakalász, de el-

fordulnak ezek mellett különféle virágok, levelek, karikák, st gereblye-szerü alakzatok is.

A szélesebb alakokat pontok töltik ki, de ily ponlok itt-ott a konturákat is kísérik

(XLIII. 8, 11, 21) Néha frészesek a levelek, (XLIV. 10), néha meg több tojásdadalakú

egymásra helyezett idom képezi azokat (XLIV. 6).

A második csoport tojásai láthatók a XLV. táblán: az álló virágzat a tojás alakjának

megfelelöleg léiül kisebb s lefelé nagyobbodó leveleket hord. Igen különös alak az 5 s

a 4, gereblye díszszel ; az elbbi csoporthoz tartozik a 4— 15-ig, melyek közül a 8. és

9. pillangót ábrázol, s szép rajzával tnik föl a 20—21 hétfalusi csángó munka, melynek

motívumai sokban emlékeztetnek az ottani ablakok fölött lév stucco díszekre.

A XLVI. táblán vannak a székely tojásokat leginkább jellemz díszítésmegoldások;

az egész tojást körülvev övbl ellenkez irányú virágok vagy ágak nyúlnak be, betöltve

a két félre osztott mezt; a legtöbbször egyenlk, két részbl állanak, de különbözk is

lehetnek (2, 17). Ha az v-vonal egy pontjából indulnak ki az arányosan fekv szárak,

levelek, akkor az els csoporthoz hasonló alakok támadnak, csakhogy míg olt a középs

virág van hangsúlyozva, itt a tengely, az v-vonal (13—17). A virágok még itt-ott tágan

körülvev kosarakkal vannak körülvéve (19—22), néha ketts ez a vonalozás (18), és

nyitott (22). Negyedik csoportból valók a XLVII. táblán vannak (5—24). Ezeknél kett

a tengely, s vagy a tengelyek metsz pontjából nnek ki a virágok, levelek, mint (9—13),

vagy csak két átellenes, míg a másik kett a másik tengely végs pontjaiból indul ki

ellenkez irányba, mint a harmadik csoportnál, s ezáltal a vonalak bizonyos párhuzamos-

ságot nyernek (16, 19, 21). Vannak ezeken kívül olyanok, amelyeken a két tengely mellett

még két felez tengely van húzva.

A XLVIII. táblán még néhány, az elbbiekhez hasonló tojás van, köztük olyanok

melyeken a két tengely közti részbe háromszög is, vagy más mértani alakok és mezk
kerülnek (22, 23). Ugyanott tengelyek nélküli középponti alakok is láthatók (16—20),

továbbá a (8— 12) többnyire görbe vonalakból összetéve.

A XLIX. táblán szintén két tengely beosztásúak a díszek, köztük a (13) német sapkás-

nak nevezett motivummal. Hálózatos lesz e két tengelyes díszítés, midn még négy pontot

vesznek fel s azokat a tengelyek egy pontjával kötik össze (8, 9), s a képzdött három-

szögeket páronként felváltva kipontozzák. Ugyané táblán a tengelyek adta mezkben

különálló virágocskak vannak (22—23).

Az L., LIII. táblákon is jellemz példányokat csoportosítottunk.





HÚSVÉTI TOJÁSOK. (XLIII. a. tb.)

1—2- Tulipános (Csernálon)
; 3. Tulipános (Lcmhény) ; 4. Virágos (Osdola) ; 5. Virágos (Lcmhény) ; 6. Tulipános (Zabola)

7. Tulipános, rózsás (Osdola)
; S. Cserclapis (Torja) : 9. Tulipános (Almás) ; 10. Tulipános szegluvel (Osdola) ; 11. Rózsás

(Márkosfalva) ; 12. Gereblyés (Osdola).
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HISVÉTI TOJÁ>Ok. (XLIV. ll>.)

I. K«|M:wn lUirruálooi: 2- KocVns iCi«maloul: 1 l'jj»s tAlninn): 4. Lrvrin iriHrnrr' : i. Ásat llUralaai ; fi. Tulípaam
« nrmrt uipká> iPávat: 7. Sirefúvrs í». n^ntrl »apk . « l'jjM I 9. SioaMruniiáca* <IUrkan>i:

la Ijjak liCabuLai^ II <' ..nni. 12. I.







HÚSVÉTI TOJÁSOK. (XLV. a. tb.)

1. Tulipános cserelapival
; 2., 3., ó., 7., 8,, 9., 11., 12. Tuüpános ; 6. Tulipános és rózsás; 4., 10. Tulipán buzafejjel.

(A vörös alapon fehérrel diszített tojások elöállitási helye fleg: Árapntaka, Bárkmuj, Bodzaforduló, Élpatak, Hidvéc/,

községei
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HÚSVÉTI TOJÁSOK. (XLVI.. a. tb.)

1.. 2.. 8. Tulipános; 3. Buzafejes; 4. Szegfüves; 5., 0. Meggy:igas ; 7. Leveles; 9. Cserelapis ; 10 Virágos; 11. Szárnyas;

12. Pillangós.
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HÚSVÉTI TOJÁSOK. (XLVII. a. tb.)

1., 2. Leveles; 3. Buzarejes;4. Gereblyés; 5. Keresztes; 6. Cserelapis ; 7., 9., 10., 11. Pillangós

12. Virágos.

8. Pillangós (Szárnyas),



UL'SVÉTI TOJÁSOK. (XLVII. b. Ib.)

II. I.V. 22- Tuli|Kii>i>s ; U. HotijUlirrm
',

10., S., 34. Lr\rlc«: 17—19. U(uaírj<» ; Sk, 31. Vtracot «IM«G>lak.







HÚSVÉTI TOJÁSOK. (XLVIII. 3. tb.)

1. Leveles és viráffos ; 2. Tulipán cserelapival ; 3. Boldogszives ; 4. Cserelapis ; 5. Tulipán égöszivvel
; 6. Tulipános

;

7. Fenyágas; 8. Öves; 9., 10. Leveles; 11. Magos (Magvas); 12. Cserelapis cseremakkaL



HÚSVÉTI TuJÍ!>OK. iXI-VIII !• tb.i

IS. SMmoru iuv<-. 14 . li. Viragoí ; íú. tMittyii . 17 Ó»rs in W. EcA uitvc ; IS.. JOl. TL tUMo^^nm
;
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HÚSVÉTI TOJÁSOK. (XLIX. a. tb.)

1., 3. Virágos; 2., 7., 12. TuLipános; 4. Cserelapis gereblyével ; 5. Cserelapis; C. Folyó leveles; 8. Leveles; 9. Madár-
fészkes ; 10. Pipás ; 11. Ujjas.
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HÚSVÉTI TOJÁSOK. (L. a. tb.)

1., 2., 7. Leveles; 3. Füzágas ; 4., 6. Virágos; 5. lüsasszony cserese (fülbevaló)

rózsás; 12. Ablakos és körös.
8., 9. Gombás; 10. Fogas; 11. Oldal-
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U.. Í4.. IIL LuUasot: 15. Uánlo> : lii. Kogas : 17.. 19.. 3B. KenuVe*: 21. Brtu»ii>oiuo» , 22. M*tUr(r«xkn SL FmíLm
31. CsírvlnpU







HÚSVÉTI TOJÁSOK. (LI. 3. tb.)

1. Pántos és pettyes; 2, Póklábas; 3. Virágos (Hétfalu) ;. 4. Sárgarigó fés.kes; 5. Pipás; 6. Búzafejes; 7. Hámos;
8—10. Kantaros ; 11., 12. Csillagos.
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HÚSVÉTI TOJÁSOK. (LII. 3. tb
)

1. Nagyrózsns ; 2. Nyárfalapis
; 3. Ráklábas ; 4. Horgas ; 5. Keresztes ; 6. Békahátas ; 7. Kígyós ; 8. Buzafejes ; 9. BúLi-

viragos; lU. Ekevasas: 11. Kisasszoiiycsercse (fülbevaló); 12. Uiias.
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HÜSVÉTI TOJÁSOK. (LIII. a. tb.)

1. Fenyö-suskás (Kovászna)
; 2. Táblás és lulipános. (Torja); 3. Kockás (Páva): 4. Napos (Sósmez); 5. Virágos (Páva);

G. Akáclapis (Gelence)
; 7. Oldalrózsás és szives (Zabola); S. Rácsos (Páva); 9. Ruha-széjjes. Fodros (Zabola) ; 10. Szakadt
cserelapis (Rájkány): 11. Ö\es és csipkcs iZabola); 112. Keresztes (Üsdola).
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•A/ 6m Ifjl.l ii lllll)iljulili;ill klM*-</o i'> |i-;;K)|j|) lii-lUMI IIKif ki !> M--/<-tl ff^i \llayl»i|

iiiuradl rniii. uliiuiiiaii a virj.is/Ui. a tt>r. ii >ir;il<> :t>>/><u\. wn-'j .1 «|ia'liii.il\ a rft;i mI«-/

szí'kelv-lemelések i* jellcm/ó kis<irói.

Ma már alití i-iiili-k>/ik \alaki arra, iiiiIm-h i« vull •. rcyi \iu-/i -/ikil_\ li-iiit*-

U'r. l'.-ili>f i-|cj< arli^/likus parailc voll, lingv tMiili-ki- m- _ --ck. flinninljiik i(l is.

A halál Illán a liollU-sIcl ör^ti asszuiivuk nie^iiioslák é> rdúllu/letU'k ünnepi ^iinyá-

jalia. l ^y li-llék át a lialollas a^yliol u iiyi'ijl<>|ia<lra.

K^alatt a liaraii^s/ú ^/a^^a(assal — meg-

szakítóit liarangozással adta tiulliil a falu- í^

nak. ho^y halott van. A/iiláii nic^ iiapuiita

reggel, (leiben. iia|iiiyiigalk<ir. harmat haran-

gozlak. Klóbb a nagyharanggal, a/.iitán a kicsi-

vel, harmadiknak összehúzva a kellvel. Ha férfi

halt meg: nagy haranggal: ha asszony ii< |>.

ükkor a kis haranggal szakgalult a harangi >/<>.

A nyujlü|iad. amelyre a holttestet telték,

egyszer. <leszkából készített, négy lábú, széles

pad. De a halott tiszteletére diszbe vnnlak.

Nem feketébe, hanem varrottá*, fehér le|»e«iókel

terilellek rá. és a lepedk varrottas szele

leosúngott négy oldalról, s/iiile a földig. A ha-

lott feje alá pirossal varrott párnákat teltek:

lecsukott szemére rézxiiglak>>t. .\ nyüjtópad

mellett, a falhoz lumasztva. állott a dísze-" kopja,

fcher, fecskefark foriuaju lobogóval. A lialollra

terílelték szürke, vagy fekete zekéjét, szok-

mányál. a földig érö eondraposztó-t.

Felsó Kakosoii ma is igy díszítik a rava-

talt, csak a lobogós kopja túnt el.

Fste virjasztóba érkeztek a lialoll jo em-

berei, barátai. .\ házban körbe ültek, es emle-

gettek a halott vitézségét, jósugo* vollál. ere-

9
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nyeit. A nyújtópad mellett,

fogadott sirató asszonyok si-

ratták énekl, síró szóval az

eltávozót.

Sirató asszonyokat ma
is fogadnak egy-egy helyt.

Másodnapon elkészült a

koporsó és nagy jajgatások

között, akkor abba tették

át a holttestet. A varrottas

dísz tovább is megmaradt.
Ezen a napon jöttek a gödör-

ásók : megmérték a koporsót
és indultak a temetbe az ácsokkal. Kimérték a sírt, úgy, hogy napkeletre nézzen, hogy
a lolkel nap sugaras fényességével minden reggel legelbb öntse el a díszes kopjajelt.

Ma is keletre fordítva ássák a sírokat, szinte mindenütt, de okát adni, nem tudja senki.

Míg a gödör készült, — ami melyebb volt a rendesnél, — az ácsok kemény csere-

fából kifaragták a padmaly gerendákat.

A kész gödör négy szögletére aztán négy sasfát ástak be, melyek szinte a gödör
fél magasságáig értek. Ezekre négy gerendát véstek körül ; kettt hosszan, kettt keresz-

tül a gödör oldalához. A négy gerenda-párkányt rakott a sír oldalfalán. E gerendákra
kerültek hosszan a fed gerendák, úgy, hogy amikor mind berakták, a föld nem juthatott

az alsó üregbe, mely a koporsót várta. Ezt a fából készített kriptaszerü üreget nevezik

padmalynak ma is, mert a legtöbb faluban elkelbb embert, vagyonosabb asszonyt, ma
is így, padmalyba temetnek.

Másodnap este is virjasztó volt, úgy mint els este. Harmadnap : a temetés napja.

A toronyban megkondult a gyl. Egy haranggal, hosszasan. Erre gylni kezdett a

közönség. A leányok guzsajakra átterített keszkenkkel, ami a lobogót pótolta. Tíz-tizenkét

díszített guzsajra a lábtól végig, mindenikre három-négy,

legtöbbnyire selyem keszkent terítettek.

Ez ma is így van.

A második harangszóra megérkezett a pap és kántor.

A szertartás elvégzése után jelt adtak a toronyba, és harang-

szó mellett elindult a gyászmenet.

Ell, díszes ruhában, lovon, lobogós kopjával kezében

a halott egyik barátja. Mögötte a halott bajtársai fegyvere-

sen. Utánuk hozta két rúdon a koporsót négy ember, —
négy meg lobogós kopjával haladt a négy sarkon. Idnkint
fölváltották egymást-

Két oldalt a koporsó mellett haladtak még a zászlós

lányok, a guzsajra készített zászlókkal, kifelé fordítva a rudat.

A koporsó után jajgatva a sirató asszonyok. Mögöttük,

ha volt, a síró özvegy és gyermekek, a pap, a kántor és

az énekesek. Végül a közönség.

A temetbe érve, a koporsót lelelték a sír szélére.

A pap beszélt ; azután elállott a búcsúztató — legtöbb-

nyire a kántor — és valamelyik halotti ének dallamára,

verses búcsúztatóban búcsúztatta el a halottat kedveseitl,

az egész atyafiságtól, barátaitól, jó embereitl, szomszéd-

jaitól, névszerint fölemlítve ket. Nagy siratás közepette a köpec.

koporsót leeresztették a padmalyba. (a köböl utánzott fejfa.)(411)
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KOPEC. (416) KÖPEC. (417)

kivesztek, de emlékük megmaradt, mert a sírköve-

ket is, több helyt, k-fejlanak hívják.

A sírköveket lágyabb fajta kbl faragják, egy-

szerbben, díszesebben, — a mód szerint. A k fels

részére mindig faragnak valami díszt, legtöbbnyire

rózsát, tulipán virágot. A követ magát fehérre^

halovány, vagy sötétebb kékre festik. A díszítést,

lolírást aranynyal, vagy fekete festékkel írják ki.

A legtöbb kopjafa Fülében, Köpecen, Nagy-

Ajtán, Bölönben maradt meg. ízléses faragással

díszítik, kékre, téglavörösre, vagy vegyesen több

színre festik ki. A színes kopjaerd valami különös

jellegel ád a temetnek. Mintha a ragyogó kelet,

a meghalt múlt integetne búcsút onnan.

A katolikus vidéken is van nyoma a kopja fej-

fának, pedig nagy ideje, hogy ott kereszt jelzi a

sírokat. Meglátszik ma is, hogy eleinte a kopjafára

készült a kereszt, mert az eldugott helyeken szo-

katlanul magas a keresztláb. Oroszhegyen (414) s Kápolnás-Oláhfalú temetjében, mintha

lebotolt feny erd gyászolna . . . Kemény magyar nép az ; a falu alatt, a magas kei'eszten,

Kossuth szakálla van Krisztus Urunknak (409), lejjebb Szentléleken, Malomfalván, Koron-

don nem készítenek olyan magas kereszteket. Köpecen találtuk a legformásabb fej fákat :

ott az újabb sírkövek faragásán meglátszik a régi kopja fák emléke s az oláh temetben

is koiijafa íormába szerkesztik belé a keresztet. (422,429,411,424, 425, 427). így a bölöni

oláh lemelben is. (410)

Oláhfaluban a kereszt hosszú lábjára vésik, felülrl lefelé a síriratot, akár a köpeci

temetben a kopjafákra. íme egy pár, mutatónak :
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CSÍKSZERED.V. (420)

KÖPEC. l'121)

Az üláliralusi kereszt másképen is érdekes. Elüt a

legtöbb kereszt formától, mert az alsóbb helyen látható

keresztek törpék, szóles a kereszt karja, melyen hosszan

van a fölírás, aztán egészen domborúan födik. Díszt sem

igen alkalmaznak rá, míg az oláhfalusi kereszten, vala-

mennyin, tulipánszer díszítés van magán a kereszten

és a domború födés, amint mondják, ccfélszántulagB el

van csapva és kissé fölhajlik.

A tulipándíszt, ami domborúan van faragva és

töljbnyire pirosra festve, közepén egy szépen,- rózsafor-

mára kovácsolt szög díszíti. Csinos székelyes díszítés-

sel ellátott sírkereszteket láttunk a kadicsfalvi és szent-

tamási temetben, az elbbi helyen domború, az

utóbbiban vésett rajzzal. A kopjafákkal rokonalakúak

a tctsarok díszek, guzsalyvégek és járompálcák.

A háromszéki kereszteket egyenes deszkákkal

födik s az egyik deszka a kereszt tetején kinyúlik.

Ezen a deszkán tulipánszer bevágás van.

A Székelyföldön még ma is épségben maradt

az si szokás : keletnek fordítják a fejfákat, a karcsú,

szögletes, vagy gömböly faragott oszlopokat. A sír-

feliratok is sok jellemzét riztek- meg -és miként a

kapufelirások, jellemzik a székely nép felfogását és

egyéniségét. Harmafh Lujza gyjtését is használjuk s

ez is mutatja, mily dús a székelyben a költi véna.

Ha örül, ha búsul, dalban, versben szereti kifejezni

szíve érzelmeit ; döcögsök a rímek, de van bennük

sok érzés, érzelgség soha, inkább humor a temet-

bén is.

Úgyszólva minden falunak meg van a maga
házi poétája, aki kapu és sírfeliratokat, lakodalmi s

egyéb felköszöntket gyárt a maga emberségébl,

egyébként pedig szorgalmas munkás, kapa-kasza nem
hull ki a kezébl s a téli favágást se végezteti mással

íme néhány sírfelirás :

I.

Egy öngyilkos sírkövén.

«Ezen sírban nyugszik testem,

Jakab István volt a nevem.
21 évig éltem,

.Magamat, mégse kíméltem.

Fegyverrel magamat gyilkoltam.

Szüleimet gyászba hoztam.

»

il.

«E sirhalom szentséges ölébe

Fazekas József teste van' betéve.

56 évekig a világot élte.

Ekkor beköltözött a földnek méhébe.

III.

Ikrek sírkövén.

uKellen jöllünk e világra.

Ketten mentünk föld porába.

Ketten várjuk menyben a jusi,

Mit ad nekünk Jézus Krisztus."

IV.

«Elliervadt a virág, a legszebb korában.

Nincs .Moldován Mari az élk sorában.

Elhervadt az életem virága,

Hagytam jó szüleim nagy szomorúságba.

Csak '21 évet éltem e világba.

És éltkor költöztem sötét föld porába \»
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V.

(lUtas! Vándor! ki békót keresssí.

Jer pihenni, hív a szent kereszt.

Hallgass! szívem már nem dobog,

5 éltem íákjája nem lobog.

22 évnek tündér álma,

6 havi csalódás foszlánya

Van felírva síri fámra.

Utas! Vándor! jöjj ki gyakran,

Ide, hol e síri hant van.>)

A CSIKKOZMASI ORSZÁGÚTON. (432)

VI.

'iKönnyet, könnyet e hideg sírkre,

Mit a fájdalom terem.

Szólj te k, az nevének re.
Kit takar e gyászos sírverem. >)

VII,

((Aki mellettem jársz, olvasd Írásomat,

Mely szomorún liagyám .el az én társamat.

Árvaságra pedig két kis magzatomat,

Dénes (jergelyné. Török Borbárn volt a nevem,

Csupán 30 éveket élhettem.

»

Víll.

Egy gyilkosság áldozata sírkövén.

(Történt 1903-ban, nov. G-án Nyárád-Gálfalván.)

((Kádár János nyisd kapudat.

Halva hozzák szép fiadat.

Nagy szomorú gyászos eset,

Mely pénteken estve esett.

Kádár .\lbert piros vére

Ártatlan folyt ki a földre.

Még madárnak sem vétettem.

Rustya János jó barátom.

Ki mellett történt halálom.

Ki habár mellettem állott.

Az mégis csak heába vót.

O meg nem oltalmazhatott,

Mert a gyilkos nem mutatott

Semmi sért indulatot.

Mégis életem ll megfosztott.

Szüleimnek gyászt okozott.))

IX.

A falu ezermestere sírkövén.

((Itt nyugszol Molnár Pál,

Ki az Úrtól megáldattál.

Készítetted az ekéket.

Kenyérszerz eszközöket.

Betakarító szekereket.

A muzsikát megszerezted,

Fiatalságot táncra rendezted,

S így is az Urat dicsérted.

Faragtam sírkövet.

Másoknak eleget.

Készítek most egyet

Magamnak, míg lehet.

»

X.

((Voltam életemben gyakran boldogtalan,

Bolyongtam eleget itt-ott is hontalan,

Végül jött az óra s pihenésre hitt,

Errl szól e szent kereszt itt.

Kerekes András
Vándor csimpolyás

Várja a l'eltámadást.»

XI.

((Légy nyugalomba csendes szelíd lélek,

Miglen setét sírba teutánnad térek.

Simon János vótam, de ímmán meghólam.

Isten és emberrel békességben vólam.

Édes nmmel éltem 37 éveket.

De Szokmári Anna, üt hagylak tégedet.

Beszédim bezárom,

Istennek ajánlom.

»
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IKAFALVA. (434)

:'-7

A HOMORÓDALMÁSI TEMETOKEliTBl,. (435)

Aj fejk ; B) koporsókö fejkövei ; C) kopjafa.

XII.

oltt nyugszik egy szép virágszál

Kinek neve volt Dósa Pál

Aki 5 éveket éllé

Most a föld lakosa leve —
Lelkem elköltözött

Magas mennyországba
Béke legyen porain."

(ÁkoBl'alva.)

XIII.

"E világnak vége e sirhalom

Jézusomnak kegyelmébl
Itt nyugszom én Kardos Ferenc

Ki élt . . .»

(Csik-Szt.-Domokoa.)

XIV.

((Áldást rátok óhajtok az égrl

T is nyugtot kívánjatok

Bakk Sándor poraira

Ki szülelett . . . .»

(Alsó-BolíJogasszony falva.)

XV.

((Trombitált

Az Arkangyal

Végst szuszant

Nagy Antal

Befödték e

sírhanttal.))

(N.-Borosnyó.)

XIV.

«Itt nyugszik

Magyarosi Dávid

a hátán

Várja Jézusát

hogy el ne

vigye a sátán.))

(S.-Martonos.)

XVII.

((Itt nyugszik

Imre Gábor

a falun kívül

a falu is nyugszik

nála nélkül

Mégha la végre

valahára

Az egész falu

kívánságára — ))

(S.-Marlono8.)

(A XV. XYI. XVII. Szinte Gábor

gyjtése.)
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WIII

Eyy /i(i:us/>cir tirkót>^it.

• Ili JAiiukl AiiilrAa ii>utf>«ik rton klliia,

Kll Itiikx K' írn,

\<^<ljril Ilii h itll Ir-lcllivil,

Miu n<-ni lilv nojo i« c>Ky<*i>ul \«<l<- ill

KI

i;ii.

KftthfR ii|iáiii, unyiiii » I' iloiiira.

Jiillnliil lel'

l.iiibrr, aki ii>'

Niiiritill viifiik^Uld*, kc>K|M>iil . iii<K kell \á\ut •

KikinlHiM i^lli-iii^k oljúll iiii lialira.

I>rji* II. ''ill i'l<- I !i,

Miikl llui : »i-<ljpil •' ki"rt<»il,

llikkiúk, lu>K) iiiiiKlkftlölJ^diK iiivIm' i<r«<kf I • Kitckia Máriának ill vau a ftiriialnia

A« uUllk/l li ' "!«

XX

XIX

«Kli Nn|{> lUWáIiii llarlii I'ííIih- xólniii,

El<-niyoli'ai/A<tiMll>a .'iij Imo hx'KÍk lintaui.

Smgy Korciic/ k Aliiiáki Mitna kxúltWiii,

Voltak lill K frköJi'tilH'ii kedven iievi'ji'iiiti

Negy\eii »•!•. I'-

Meiiiiyi-i J<^/unli<>/ ikiiiel »i»»/,i l>-r'

17 |{\«riiieket e vilá|^ru Im/oll

az Uleii elolt eledet liliioioll

A rorrii<ialoiul>ah ellinll ^/all:lll s/ekelw-U

line néhány :

I

• li Annii Kziiiü zá>/íú HJiid

KlIr lil II foiTHtliilinal

Karka> l'ii'ler nagy vilízeii.

S lielveii ívvel é-ílie iii<''ffyi-n

llleii lia(;y\ii li ^yeriiii-kel

Kh unukiit liarniiiicegyel,

Szúzliariiiiiiclial huliliiyí flilel

S érié hiisoD^ú örveityet".

II.

Csdnyó vérUinii sírköven.

«Óti iie sirasd a dicsúl,

A haziiérl vérrel h<|i'>/i>II.

Sirlialiiiáii a virá^,

l.ásil koszorúim pyüle

S a kegyelet reltúzi fejére,

Hogy inise az élút ;

Élnünk szép a honért,

Szebli inegirelni a/.érl.i

sírkövein iü |K-lilas rigiiuiookiit lalálniik.

III

• Lineltük e követ Nmií Kisb Jánosn.tk,

PiinMilaloiiiliélí ubkiloK huszurnak,

lm beletjetieilelt az iráhnak H/ava,

S/ületcIt é> iizért iiii-g knlle halnia,

lléke |ioiiiiilrii jü a|ia és leslvér,

linúdkuzzál értünk égben az lsl<*nnél !•

IV

tKitleg márvány kzulxír,

Fódü/d el kiiioeinel.

S örök híven ájndd

Jó C.siki Ferencet.

Harminc éveket élt.

K világ hzinhelyéii.

Untot azokbul (.^ak

Szerelmünk édeneii.

l'!zernyolcszáz negyven

-

Kilemz nyáriul végén.

Iiirl niei.' ifjú élt.-.

I'orradaliiin he\eii.>

Színes kéjinkön (\II. Hm egy jellegveles székely teinetú: a nagybaooiii. I>onil>oldaluii

fekszik, ininl általában Erdelyl>en. miii<lenult: legiiagv<>librés/t k<>|>jafakka!. keves sírkvel,

nagy árnyas fakkul. melyek ku/t sok a gyiiiiioli-sfa: a lak mogul lats/ik ki a \oru-> lelejú

templtiin.

\l/sgáljuk kúzeleliliról a --/ekely fejfukut.

\ székelv fejfaiiak úllalanos jelleai/ú vonása a vékony. kar<-sú kopjafára emlekezteU*

alak. I«iiieleljiik : hajdan a/ eledelt vilc/ sírjára ko|ijájat lii/lek. V.i a vonnlko/as ill-oll

feltalálható vagy legalább is sejllieló. a legtolibnel azonbuii mar i-imosiMloll s i-ak a ht'n(«/u

vékony alak inarailt meg.

Formailag e fejfakon is. mint Knlola8/egeii, négy fó alkáli <-s/l kiilonbo/telhelunk

meg. .Mauat a fejla för'sel. .iliiely a fölírat es «irvers lelveteh-ie N/tdual. e/alall van
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a láb, a fcjfa földbe ásott része, felette pedig az eresz, mely a felírást védi a lecsurgó

estl és végre a felfelé végzdés formai kifejezése, díszes hegye a fejfának.

Díszítve csakis ez a legfels tagozat van ; a láb többnyire megmarad nyers állapot-

ban faragallanúl, meglehets hosszúságban, mert így tovább ellenáll a romlásnak s ha

&^j^ é^ ^' G^ ^

tí-íc^ /z\^^A
KOPJAFÁK. (436)

Szinte Gábor és Sebestyén Károly rajzai után, a Néprajzi Értesít i905, számából.

31 , 32. és 33. lap.

(1—G. Biltfalva ; 7—10. Nagy-Borosnyó ; 11—16. Körös ; 17., 18. Nagy-Borosnyó

;

19—23. Bölön; 24—28. Cofalva ; 29. Lécfalva.)

elkorhad a vége, elvágják s mélyebben ássák le; a törzset simára faragják, hogy írni

lehessen rá ; az eresz egyszeren kiugró rész, igen gyakran azzal a homorú bevájással,

amely az ereszt a tulajdonképeni céljának megfelelvé teszi, — ugyanis e kis hornyolás

akadályozza meg az es lecsurgását, kényteleníLvén arra, hogy lecsöpögjön.

A fejfa alapformája rendesen a négyoldalú hasáb, ebbl faragják ki az egészet,

különösen pedig a cifra végzdést.
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eiryinást allialo l<-(rii<Nlcr( niiilai. E/eknok a rurinákuHk s/iaitiolikus jelen (úst^lriik is voll

i mt't; nio->t is van. Iiar iiii^ - 'lik .t «irko\i-k la»saiik(*iil kiii/oriljak a frj-

fakiil » f//«'l (;\iill fi-l«sli-ii. - iiiliuliiiiiKk I-..

Ilvi'ii N/iiiilioliiin volna ti kii|>ja Vff;cn levü ti/ifr*>iiyra ciiilékc/lclM aiakila- i 4.'S^. ki-jicii

r, K. lOi. iiii-lk a t;sali>L'i>-> vili-/l jrlnili ; vali'>«/i'

a vil«vl. IfuaLiMi ••riv ••iiif'l koNflkr/loliii a k
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tzlek, — iV'jlöl és láblól, — a kél kopjál; még niüül is divatos több bclyl, hogy ilyen

dorongokat tznek ideiglenesen be s akkor is ott hagyják, ha már a díszes fcjfa elkészült

s rendeltelése helyére került. A lovas vitéz fejfájára sisak-taraj forma végzdés jnlolt.

(438. képen 14, IG stb.)

A ]iap fejfájára kelyhet fai'aglak. (4.^7-eii 2). A t\dipán, rügy, i)imli(') vau a fiatal

^^

21

KOPJAFÁK. (438)

1—3. KözépajUi; 4. Kisborosnyó ;
5—10. Középajta; 11—12, Kisborosnyó ; 1.3—l!"). Bibarc-

falva; 16. Középajta; 17. Bölön ; 18—21. Héviz.)

leányok sirján. (43ü : 11, 15, 18; 4.37: 4, 23). Homályosabb jelentség a lámpást mutató

áttöri dísz. (4.38: 5, (j). A nemes eredet székely sirján (437: 13, 27') paizs van, melyre

társai a címert faragták rá.

E többé-kevésbé elmosódott értelm jelképes áJirázolásnál fonlosíiiii) a formai kiképzés.

amit a fa megmunkálásánál maguk a faragó eszközök adnak, továliliá a faragó mester

ízlése, szeszélye. Ily módon kerülnek néha igen messze es vidékeken ugyanazon formák

a tárgyakra s eszerint kell Ítélnünk.
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kiaUkulAM. aiiidyltitl á ail wc^|ii« faniirni akarja. A furmák válluil-

hukh/abli n»Mck \áltaki>/á»áviil. iia^^ioltb l«|(uk köt« ki»<*bb Uguk briki.iiA--i > .<i <• i-iiili

^vi^^^f^í?.

A MALIlMfALM sJHKEHTBÓL. «3»'

«^.'^

J^

kadtolBi

az credeli. vag> utáiizult tcirrát.* AllaUban azt ta|ia>ztaljuk. l>o^v a felTrlé \ .
-í.

megrelelöle^ alulról ffireU- kÍM-bU-diiek a furmák. bár itl-uU rviil. egymásra »w.'.»./ó

va!>kii>> funnakkal inkább zöini>k<j(. fró^cl akar kifejezni. (43<> : 25; iX7 : 17. 18. l**i. \eha

ketikeuy egyenl (a^uk i-: t>ino?»il.

.Ki általauus esjelki i/oubaii itt mégiscsak a karcsú, hosszú, a kopjafának
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ineiílelel alakilás; továbbá a négys/.öglolos fonnák, melyek csak ill-olt vannak gömböly
lonnákkal leiváltva ; de ez sem esztergályos munka, csak ilyennek látszik ; a még meg-
lev fejfák legnagyobb i'észe ilyen a református vidékeken ; ott ahol katolikusok vannak,

természetesen keresztet állítanak a sírra.

Ritkább az egész egyszer kereszt alak, (446) gyakoribb a háztet formába fazsindelylyel

födött ; ilyenkor a zsindely végét tulipánszerleg kifaragják mint háztetk és a kiskapuk

fedelének taraján. (414, 420). A csángó kereszten a zsindely oldala van kimetszéssel

díszítve s felül pedig ujabb kis kereszttel végzdik (446) ; nagyobb gazdagság kedvéért

még két fabojttal is el van látva. A félkörben vagy nyeregalakban zsindelylyel fedett

kereszteknél a zsindely a végén szintén be vannak lai'agva; szép az a csíkszeredai példány

(420;. Egyes községekben, mint például Malomfalván (de egyebütt is) bádoggal vannak
félkörben födve a keresztek s a bádog széle különféle kivágással van csipkézve és pedig

c |í J'

SÍRKÖVEK A FELSÖ-BOLDOGASSZONYFALVI TEMETBL. (441)

Úgy. hogy az egymás mellett sorjában ismétld egyszer motívumok közül az egyik fel-

felé, a másik lefelé van görbítve. (439). Sokszor ötletes ez a kivágás, amidn ugyanis egy

homorú és domború forma van egymást kiegészít formában kimetszve. A falusi bádogos
munkája ez, de a. kovács is kiveszi a maga részét ; a keresztágak összerovásánál használt

szegre keresztszeg rózsát tesznek. Némelyik rózsa-alakú, másik kereszt, különfélekép

kicifrázva, (443) st rózsa és kereszt is egybe mint a 445 képen a 6. Még egy különös

Csikmegyében az útszéli kereszteknél gyakran elforduló forma az, amelynél a kereszt

fels ágát egy zsindelybl készített kúp alak födi el, hasonlóan a kutak befedéséhez; e kúp
végén újra kis kereszt. (433 : 17, 18 ; 445 : 2).

Különös formája a keresztnek, (mint már említettük, ez a katolikussá avatott kopjafa)

ahol a laposan tartott kereszt törzsébl kifrészeléssel háromszög keresztágak adódnak

(410). Érdekes, inkább furcsa díszítés a 440 kép 2 ; egy darab fából nagy veszdséggel

hasogatott és legyezszer széthajtogatással készülnek; egyike ez azon jóhiszem tévedések-

nek, amivel lépten-nyomon találkozhatunk; a veszdséget, nehézséget, amivel valami készül,

a mvészivel tévesztik össze, ilyenféle az egydarab fából készült lánc, vagy azok a palackokba

kényszerítctt kálváriák is, amiket sok helyen az els (cliázs fiókos almáriomán találhatunk.
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AZ ÁKOKFüLVI TUíBtAbL. (i44'

A lap<»«, kÍ!»««bb mérolií üírk.ívck .li>.zíl<-sf rciiilestMi csak annyi. h. '

vagv más ívekbl s r(fv<*iieM*kból oss/elcll viuialliaii vi-jf/óiiiu-k. Kz a i -- ^ ;•

fejfák csúcsának ; az <t<»s/ rés/in-k is van ill iiicfjfcleló : kiálló párkányok vwlik rsúll

a felirdloU amely a lor/sre van yesvc > e/alall a faragóit, va^y n>crs»-ii hagyoll fuMlM- av.U

lali ki>Nt'(kc/.Ík.
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1— 6. CSÍKSZENTDOMOKOS
; 7. HOMOfiÓDALMÁS. (445)

A GYIMES-KÖZÉPLOKl TEMETBL. (448)



\t .,

leíflí* iiicii.

köituk. (44*2 : 4) • a ki'>l ág kútóH ulv. (441 : I. 6l A leKli>i>l»/ur t^rt ki»«uni** nöork

U,

(44U) « ugyautttt a kapukon is.

N<''|>i<>->elil> a/ áUi>«ralvi tiiih (>' 1 1 1 1. t'Ui .i ii-.

5., a (HiiiiiiiáKiiii "lili/iilt >/<>iii<<iii Ili/ ll.'iii.iU.x .1/

hároiit iiaiviil Tirsl**!! inudar alak van (444).

HilkiibAK h/iimliit nicu'v n tiwilumfahi teinrtó ••:.'' "

' ''"' alakot . -
mplv an k(*|> akiiriia ii-iini - li-lnula i^ i-n-il< ti. V . . la|M>».

fejllietó, de kunnycii i^ clinullú i-^vs/crú ktilafiut liflyrznck a kirra ; inniiiOM/«r nétiauv kor

rajta a dÍK7Ílt^>.

S/okiitlaii «/ H huinorod-nliiiaMi kúnirdonib. (iXt) mely a Mirkoiihaijukra ruilrke/lrl,

bAr nem k«|>or>óli(iz huMinlil alakja ; a hinlomb van itt kube Taraioa. aur^i az á*ó uyum
is rajta. Ifgalalili ii/l u liulúsl U*!«zi a slrdonibon vr|;ÍKÍiúz6dú uruk.

K^'i's/ más tcrnu'-s/etú uzun KÍrkovrk diszid-M-. tn<-l\fkn«-k i<la|ija liaitáL. Ezekué-I

lúbbé-keveülM' városi furmakat is uliiiio/nak, ami jól fel is inmerliftú rajluk :

eredeti azonban a ttcrcjczú csonka kups/eru vcg-zódcs. lio^y ez m-m lii\atAi>6Z<'rú á.— ...^ .

munkája, latszik a ft-liralok ügyetlen betin. K(;)ik-nia!>ik igazan niunumenlalis t4ll 4'2li,

de a leytobbszor sok a foloslojíi-s cifra.

A kóhúi készült keresztek kevcsbi- érdckes4-k. feli unó in)-|^i<> a cüikkozmasi úlMéli

kkereszt (hasonló tóbb is akad) : barokku«an fonott tor/sen tulipán ek szólöfúrt a nepie*

diszites (432).
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T^ROCKÓ.

íAimit Tonickó népének mrtvé"«relAról nioiulani Togok. — Írja munkalársuiik kóró«röi

;iiiiel*«-ki-t

, Irlki-mbrn fcl-

k. nkik

III. Uxfty

Kríe»ch AluiiAr. — nem lesz fbenjáró <I<>|.if; Mét: a ki-i.ik .^ r;ij/. .latok,

hoz csatolok, a/ok is ali^flin adják a mi^v.-s/ct U<iiyffí«-l. A- •-•-'''•• "

liilán az. ami clevon mvészi éleid a sorok ós képek •

vettem : úg-y. hogry iniinkálkodasoin fotelja Uiliijiloiik(|>fii ai vulna

tudnak a né|»«'k formai nyelvérl és szereleltei értleklóilnek iránla, eli..

vegyenek fel szintén ahlxSl a mvészi, eleven életbl annyit, amennyil cwk leikok óhajt.

Tonx-kó niflvészelo e<fyúltal iiíen alkiilinilo'. xolna arra i-

áron megakarják keresni az ós«TedelJ inagNar formakul » «.

úb>n keresik a néplélek mvészi beszédjének tiszta megnyilatkozásai. alafKíS dispuUI*a

keveredjünk Mert. aki a/l állitja. hogy Torocko népe német, mert his/en III. Viidr.U király

alall körülbelül a \ill-ik

&zázad elején vándorollak

be, azüknak is igazuk

van ; viszont, igazuk van

azoknak is. akik azt állít-

ják, hogy Toroekó népe

magyar, hisz a legüzcbb

magyart beszéli széles e

hazában már négyszáz év

óta. és ha arcul, ter-

metét nézed, bizony csak

minden negyedik. úl<>

diken isiner>/ fel valami

némel vonást, mert hi

szén ötszáz év óta állan-

dóan kever«*dett magyar
vérrel s íjfy

vérbelileg /if

is annyira magyar, mint

amennyire nemet. VMK^ (HÍMuHI TOHOCHÓK, i«47

3»>
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Ks iig-yaiiez illik népének mvészetére is : ugyaiiolyaii JDggal vallhaljuk nemeinek, mini

magyarnak. A talaj, amelybl mvészete csirázolt. bizonyára nemet és ma sem tagaclhaló

le ; tie a magyar szellem mégis reá nyomta bélyegéi : kemény, zord vonalait némileg meg-

enyhítette ; színeit vinilóbbakká tette ; a l'ormákal ugyan nem vetkztette ki jellegükbl,

csak épen annyit változtatott, simított rajtulc, hogy miiulenütt mégis megérezzük hozzá-

tartozásukat a magyar nép mvészetéhez.

Bennünket nem is az érdekel, hogy mi honnan jött, hogyan keletkezett, hanem az,

ami a jelenben itt van : a jelennek, mának viruló fája. Éppen úgy, mint a nyelv lényegét

nem az azt alkotó szavak teszik, hanem az azokat összekapcsoló konstrukció szelleme, ép

ügy nem lényegesek a népek mvészetében az azt alkotó egyes formák, hanem igenis

lényeges annak a formai konstrukciónak szelleme, amely szerint ezek az egyes formák

összekapcsoltainak s eleven mvészelet alkotnak. Mert ugyanaz a forma ezerféleképpen

módosul, különliözö korok szerint és módosul ugyancsak aszerint, amilyen anyagban jut

spí:i|íft§;js«t;t.;i!

louoCMil UTCA. l4'l>Sl

kifejezésre. Mindennapos dolog azonkívül, hogy valamint a szót, úgy a formát is egyik

nép egyszeren átveszi a másiktól. De nem veheti át sohasem azt a törvényt, amelylyel

ezeket a formákat összeépíti, mert ennek teljes átvételével megsemmisílené faji egyéni-

ségét, megsznne önálló nép lenni.

Nem fogjuk tehát sohasem kutatni, hogy ez s az a forma honnan jolt, uierl jnl

tudjuk, hogy majdnem lehetetlen volna olyan formát találni, amelyre rá vethetnk ma-

gunkat, azt állítva róla: íme, a tiszta magyar forma. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy

a magyar nép formai megnyilatkozásának törvényét sem kimérni, sem levezetni nem lehet,

hanem csak mvészi lélekkel megéreznie adatik annak, akinek lelke fogékony a formai

nyelvek beszéde iránt.

Ezekután léhát világos, hogy mi mit keresünk 'l'oroekóu. Nem fogunk osztályozni,

nem fogunk elemezni, medd kísérleteket nem kockáztatunk, hogy a magyar olloványl a

német term tkérl lefrészeljük s ezáltal mindkettnek életét egyszerre elvegyük. Mi

csak oda állunk, felnyitjuk szemünket, feltárjuk szívünket, lelkünket, hadd áradjon beléje



» liaft->« al\ «l ron»rl»«\ inúvrk/«*lr n

liin^d rlr^i^ii, \inil<> iiiMi>l(abitll. Khlirii
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jiik l«láliii iiiiluilMÜttiiiil 1

li)rvriiy<*kcl. niclNfkcl a IrlkrklH-ii

tipoliii !• ar iilokiiriiiik lnviilili iulin

r^ytNÍult B lulajil<>iiki-|>|H'iii ri-lii<liit,i

riiiM'k n koiiyvtick.

Mit-KMl n/>>iil>.iii kii.iUiiok it lt>

n>rki> niiMOH/i'lol iilini/olo ••rliii-» ke

|M>k»"l é* ffkftr raj/okni i» ••/ ul»rá

/oliiHokliii/ iit-li;iii> K/ot ri'i/iicnk. II

k<IIIIIM'llll IIH';<iT|«*"< Xl-f^fll IIK'ui-i l'^jlk

rjiünk ffty |iar i«/ót iklla|uilAr<>l <*>

liiúlljiirol » iié|iiii-k, i«iiicl> i'/t .1 iiii'iM--

luelfl l«T«"iii(fll<'.

TonK-kon'il Imijük. Iio^y már n

rt'imtiiak korában luiiiMili'lt'|i vull, iilinl

kiliitió vitMtI > krv(->k<* aniiiuit is l«-r-

inrllrk. Némelyek s/eriiil k n>mniak.

«>zi<iólM-n. Pale-</(iiiait<'i| kilel<-|iil<-ll

/sittúkiit lia>/liálliik u lialixao/ásra

liármikeiil álljon ia »/.onlian </ a

tiolop. a/ a/ e^y lii/onyns. hovry Tn-

ntrkti jelen h'ffi liányá^/nejie valos/inú-

leg a \ll \lll. r>/azaillian vaiKÍornlt

ide Ausxlriaból. Teliál nenii'l eívdelú.

A monda syerinl ne:;y i-sala<l joll Im- :

••17 KekliarI (ma Kkkart i. \ érne*. Ilulár é* /sako családok. KI

adatunk III. Kndre király r?'.l|-l>en kell kivált^á^-levele. amelylien Toroekó i.

a talárok dúlása alatt elvo/elt sy.abadsátfaiklian me»erusiti. V. kivállsair-level laerinl a

UtDK'k/iiak Fels-.\iis7lriának KÍM.'inviir/el ni-vi'i varo-kájálnd ván<l' ••. M.im \I\-«lik

;. v«-ll«- ke/delrl

áldatlan liare. T<»-

I - a

I -
.

^yól
innak várat liirtokl«'i

1 ..tt.

,.' .
. . ..fT.-

I'i-'ikó is a ToriK-kavak

a/ c^*tsz vámsl a Toror-
• .' -.T.H

ken's«'lt jopirvi>6la«l ei

é^ ^«*.-

-II ern- hitele*

•ftZitZes.

• v«jitn>. tohockAv' tv

Ihmi ve(;re Italmlin latt<>r-

nok ejjy i-'- = ' iita

ToHK kó \ .iit

;i«>«
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"^sioozKoi va,)(r£.

V^rv íxluhiAjZ^Sh

\ TOHOCKÓ <(V\.10n». 11511

ABLAKRÁCS TOKOCKÓN.
I4.T4I

.lUJ J *^'fí- Ka-^' 'y'^ íiíiií*^

.A LEr.RÉr.lBB TOROCKÓI HÁZBÓL. (455)

VAJD.V JÓZSEF HAZATELKE

TOROCKÓN. (452)

n) elsöház; b) kályha;

c, d) pitar, (konyhai ; e, e) kicsi

kert (virágos); f) gabonás Ikö-

kaniara); g) pince; h) csr
héjjá ; i) Uanira

; j) pajta ;

1.) kecslve paj(a ; Ij kicsi szín,

fának ; m, m) disznóól, fölötte

tyukrekesz ; ii) kert.

TOROCKÓI KEJFA. (45.3)

TOROCKÓI FEJFA. (456)
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II* n Ilit

lUi

l»ll r I •> idi*! •

i| iklitlt/*

aktk I

vártMtl «l«<llalt « liiriM kayattiiiik. \i

«&lf itltal ki'krolvrti 'lur<M*kú, r»ak iiiry«-«

ii^vnliiá >*KV nn|Hiii a/

uláiiok iingy kfúnilxiii

l„,...,..l....i..l iii^fcil

tl< . ^1 vá

rxislia

b«n |K .;._ — . \

rcgyvrrfiiKhaló ««iiil»«T.

hiczrii tj írjiiHii^ «*if\ •>/ii

lig a hoiiviHlrk (Mimhaii

hariNill, — valainrlyikok

ÚffyfM-ll \^• li"tfv

6t>i>zrMt>«i\< _\ di>-

bi>t és ln>inliilAt csak

UUItjiriak. ti7i>kkal lil< k-

baii kiviiiiulUik ii l<<ii-i'v

fel^ Ví'ieló lUra, k^só

este a/' ' '

é» tr. .

beviinulUik ismét ']iir<>c-

kóra. niiiitlia Titrda MM
a honvetlek érkfztekviiliia

me^, felmentésókn*. A
vártisban ishan^tüiaii kia-

hállak: ebtie a tiazlia ti/

emberi: amabba az ór-

meslert tiamm le^en_v-

nyel! einide meg a ti>/l

urakat! és ig-y l4ivabb.

Rzek hallalára a megszep-

pent tiláhsúg ismét elvti-

tiult és TopT kó meg vala

mentve. Igy niesélé ezeket

az öreg Tamás Simon,

aki szem- es rultanúja vnll

az eseményeknek. .K leg-

nevezetesebb eselToruckó

lörténelében talán mégis

az, amikor Torocku nepr

unitárius vallásra téri.

Mert l-j;

lett i.l ,1

magyar szó is.

.\ szájli ^ MV

szerint egy t' > ' iiiber kiadta juhait a kuzeli iVterd községbe legeltetni : midún
azokéK elmene egy iiap<in, a peterdiek ót bevittek a naiok már akkor divó unitárius islen-

tiszteletn-. Istennek ez az egyszer és értelmes in. ' iinyira ii " "
! i

ember lelket. Iikun Csakliuniar tublx-ket is elllivutt i . Kiek li .

BAIITÚK UAni rABAlA TOHOCKOK, AZ t DVA* r«i.ÓL. Hit>
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új Istentisztelet és vallás. Gyülekezetet hívának tehát egybe, amelyen mind egyszálig

áttértek az unitárius vallásra. Ez körülbelül 1480 táján történt. Els unitárius papjuk

Patkó Gergely volt.

Mint már említettük, bányász nép volt a torockói. Nagy híre vala régen a torockói

vasnak. De még aranyat

ós ezüstöt is bányásztak.

Persze mindennek ma
már vége. A bányászat

megsznésének legfbb

ÚJABB MÓDI HÁZ TOROCKÓN, FARAGOTT UTCAAJTÓVAL. (45".l

okául azt mondják, hogy

a torockói nem tudott,

vagy nem akart szakítani

a régi kezdetleges meg-
mvelési módszerrel és

ennek következtében a

vas elállítási ára náluk

körülbelül háromszor ak-

kora maradt, mint egy

ebbütl. A bányász embe-

rek aztán elszéledtek

mindenfelé munkát ke-

resni s most már az ak-

nák bedltek, a verk,

(hámorok) elhagyatva ro-

mokban hevernek. Pedig

éppen a bányász kifeje-

zésekben rizte meg To-

rockó az német erede-

tének emlékét, — külön-

ben a legtisztább, leg-

épebb magyart beszéli.

A jelenlegi toroc-

kói magyar beszéd még
egyike a legromlatlanab-

baknak. Talán elzárt fek-

vésénél fogva, talán azért

is, mert annyi századdal

késbben vették birto-

kukba a nyelvet, de való,

hogy a magyarnak egy

régibb, épebb formáját

beszélik. Ügy a monda-
tok megszerkesztésében,

valamint az igeidk hasz-

nálásában, nyelvük sok-

kal gazdagabb és érzéke-

nyebb a rendes irodalmi

nyelvnél. Jövök vala, jöttem vala, jövék és jöttem, neki nem mindegy: használja még ma is

mindegyiket a maga helyén ésidejében. Ezt, hogy jöttek, így mondja : jöttének. E mellett saját-

ságos eredeti szókban is gazdag. Csak például a következket : vajor = a város utcáján lev
itató és mosó kutak; garázna = ni ruhadarab

;
porzsoló = ételhordó fazék ; ver = hámor.

KKI.I:MEN ILA NEN] UDVARA TOROCKdN. '-V'"'
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AC

Aioiibiiii iK-iii (.'(-Ilink |. I

MCl, Niiii cliiiiill «> </ irtsunk < . '

ai o»szc>ffyújU>ll rnjxokhoz. uiiiclyckiifk mind ut » coljuk, li<>(;y iiriiii i

link 'r<ir«K'k«> iit>|H-iii'k forniiii nyelvérl es ,irr<>t ;i Mik iiiiinleurrle mm- -/i

ról es c!»/kiiín'»l. mely u nyelv >/ellenit-lM n ki--/ üli

Kajob e/( leinii:. ..

V\(\ ér/.i miiffHt m eniiter. mint vnitiini lu.l..- jm-iis/ / .-/i'-' •

ejfV eleven mremeket es ii/.l ulkoli'i elemeire -t/edeKeli »/erle: min<l

étt uieifiniilalja helyei; me^llaláD•//a u lurvenyekfl, umely ^xerinl ké«/uit

tieiil elktivet. iio^y liiill^iiloja minél luliliel (uiljnii r<ila, - » lum. a Imi

lén^eg-nek mejf leliellelél i> alij; en'/.le. .Mi i~ kirakjuk ill »/ 4'i»y»>s iliir.tl.

juk nz egy-ket fényes ei»erf|M'l, |HMliy eliel\ell inkalili :

Nézielek me{{ azi a kis vanisl, aminl met;|iii/<HJik a >. _... v

kiformalatlan l«ime|;e iie^y U'le|ie(letl mla m<ii;éje, mint v.tlami <j>k)iri -/

testével akarná me^('lvnl miinleii liajlól é> vrs/i'|\i<it. Mint valam

lie^yhúl u felkel nu|i ele is. Itet; felvirraiil mar: a -/emkn/ti li

nap sugiirai — s ma^át Toroekút me;<^ nlinlli^ liiile^, keke> árnyékuk bei

\ várusiin kívül, a /ulil tie;;\i>l<laliik<in a lieiimlolt Itany l<>rk<ila(<

menten a tlületlezú \erók. .\ >.ir'>« lmiI"-'-'"' !>' I.i^vi-^ iili .lin \ri.'ii.' i \.tf

mellett a/ a^s/.unynk

niussák a fíiinyat s a

legény ilatja lnvat. liar-

inál ; tt nagy piaeun

a cinterni<-» tein|>l<)in,

ahul vasárna|iiiiikenl a

vén Székelykó oly ko-

moly fen-^-L.'t.'el tekint

az os>/e>erei:ln. s/ine-

gyülekezetre . az Isten

llázáltan almelkiHlva la-

tunk meg e(;y (iarali«il.

a letnt, jellegében uly

enJs, u színeiben ká|>-

riizatob ko/.é|>kurlx>l'. a/

emberek rúkamálos bór-

ködmnlM-n és búr tej-

bijukbaii. Iiiijtiiv esizma-

ban. aranypártás leán>-

ziik. ki |>alá«tltan. ki

anélkül, a tarka fkulu^ uOckui ház b<

11' ;/'! 1UIU1k;

' .il nniit

' ••tiltó

rJ-

•k:

, -olct.

j anielv

k. * •! pat^tk

.I..1, . 117 I.M
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menyecskék, az öregebb asszonyok, mentében, vagy rókatorkos ködmönben ; mindnyája
együtt, mint valami színeiben káprázatos álom, melynek valóságát elfogadni szinte vona-

kodik elménk.

Czeglédi Andor, a szcs az, aki ott üldögél horámlábú széké a kis tolókás ablak mel-
lett, asztalán a szerszám, feje fölött a vi/zel telt üveggömb, amely esténként odavetíti a fény-

sugarakat keze munkájára. Körültekintvén, ebben a félhomályos kis zugban, ami Rem-
brandt-féle érzés csak él bennünk, az megmozdul szívünkben. Bepillanthatunk Kelemen
Jánoshoz is, az asztaloshoz, hogy szemügyre vegyük, mint virágozza ki meleg, enyves
festékével és mint gyontározza aztán a falravalókat, ládákat, padokat. Végül, bekö-
szöntünk «jó estvéts kívánni az öreg Tamás Simon bá'hoz, aki nagy idket látott és el

tudja mondani a lorockai Célius esetét. Patkó Gergely történetét és Ekkárt András, meg
Szabó Gergely birák vértanú halálát ; elmagyarázza szépen, milyen is volt a bányász
élet Torockón, a régi jó idben és hogy fordult viszájára minden ; eladná végi a nagy

CZEGLÉDI ANDOR SZCSMESTER OTTHONA, TOROCKÓN. (463)

48 históriáját, Torockó veszedelmét és megszabadulását. Mindezeket oly hatalmas pró-

fétai nyelven, hogy megindulva, azt kivánnók, bár vésdnék minden egyes szava ércbe

és mi elhozhatnók ezeket az érctáblálcat ei're mifelénk, tízparancsolatnak, hadd tanulná

meg ez a mai nemzedék, hogy van még olyan magyar nyelv is, mely nem jár idegenbe

stílust kölcsönkérni, midn gondolatait kiépíti, formálja.

Megnézhetjük a vasárnapi táncot is, hogy bizonyosságot szerezzünk, mennyi már a

magyar vér Torockó népében. Soha világéletében német ember így nem járta a táncol.

Búcsúzóul aztán felhághatunk, — ha egy kis ügygyel-bajjal is, — a Székelyk ormára, hogy

onnan széjjeltekintsünk mindenfelé, a nagy, szürke havasokra és a havasok alján fehérl

sok oláh falura, Bedellre, Gyertyánosra, Peterdre és az ezek közt szorongó kis magyar

szigetre: az alattunk elterül Torockóra s a távolabbi Torockó-Szent-Györgyre, fölötte a

torockószentgyörgyi vár omladékaival. Elmerengve, búsan úgy érezzük, mintha nagy

fekete felhben, a mulandóság borúina a tájra — és nincs annyi bátorság szívünkben,

hogy megkérdezzük : ftvajjon mit hozz a jövend?. . .» Mert mindez ma még él, meg van, de

már a pusztulás, a romlás lejtjén, — holnap, holnapután hasztalan keressük. Volt, nincs.
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i híilottnl M t«"iii.-l«-« rlóU A iinliT<-iiu,. ., „. . ... ,

l,,il.t> rfi»/c uf «•»{«-/ l«Mii|iliiiniiak. Aiiiilvi-n íoslóirllf n a l«*iii|>l<>iii ii<

iii<<rObfii iii(<^Vitlli>/ik aiiiiiik kf|M-, lia \u>>uriiu|ii ií.l«-iili»/l«-l<l all

vnu's 111 .'Ivánkor liiluliiiik inliiVf lóiliii. aiiiikor Cna.-w.rt vr^/.•ll . . ..
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|»n<iii«-s iiifiitcLi-ii. v«n\ r<ikat«>rk<i<< kuilinúnln-ii. u li'uii><>k -

Imii. iii)itir<-l6l II iVrliiik i-oiiilriiliuii, \ag\ l»órkudinoiib«-ii

W lUlik »/a/a(i .iiilxTti ko/<- ki'V.T«-«lluiik v..liia. E iieji loiiu'ff»-ii éí kuiiioly meKJ«-l«-"«-»«-

TOIIOCKÓI •GYO^TAROül XCf

.

TOROCKUI aGYONTAHOIil PAD. V-./TAI. lOBOLÜÓ-N, HKMCO Jl'l>II U»/*b*>
<«<7

nek oly bája cs liatalina van. mely «'l<5lt lelkünk mcfrhóilol és örömmel és me^nyu^'vassal

6Záll vissza az eliiiúll szazaili.k nagystíl éli-l jik-n->i;,'iiliez. Mar majía az a kep is. amikor

az ájtatos közönség gyülekezik a templom eltt s innen is onnan is felbukkannak a színes

ra^ugó alakok, itt egy leánycsoporl. amott bokrelas legények s lUúgótlúk a Szekelykó

komor, szürke sziklái, mintha valanxi skori szornyelejf heveredett volna a van«s elé, hugy

azt megvédelmez/e, mondom, ez a kép is egyike a thetetlenekuek.

\ tontckói. a temett bürgének nevezi. Men-dik .. _.—-. ..k. iit-^ '> -v a

halottak iil<ilsó útja igen farailsagos. \ sin>k mellett se érdekes fejfakat. se p» -s

sírköveket nem találtunk. Kgyeduli kulónleire^^emiek lalaii azokat a pajzsszerú UULidkal

említhetjük, melyekbl kettnek ábrázolatát adjuk (.4a3. 456).

Többel és érdekesebbet inoiidliatiiiik a ton>ckói házról Az igazi tor«»ckoi har Taból

vau (I. es XI.IV.) Igaz ugyan, hogy ujabban. valo«/ i Ton.ckól k-
• -f-

titotla a tzvész, úgynevezett khazakat ^4á7) is , . ezek is an • k.

hogy jrészl ugyancsak fából vannak. .\z egész külómbség annyi, hogy a ház egy részit.

vagy a/ et;eszet is. kvel ulálxdtozzak, ahova aztán lúz eseten biztossntrba helyezhetik

értékesebb holmijukat.

Jfüiotiyay Dez*^ A nagynr n^fi múrrtitlf II ''
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TOROCKÓI ASZTAL. (468)

Bemutaljuk itt egy Uirockói házhely

tipikus alaprajzát (452). Magának a liáznak

beosztása hagyományos: Az utca fell ren-

desen kétablakos szoba, közbül a konyha a

bejárattal, mögötte a hátsó szoba. A konyha

és els szoba elölt, az udvarra gyakran

tornác. A házzal szemben, a telek másik

oldalán, a többnyire vasajtós kamara, mel-

lette néha úgynevezett nyári konyha. Végre

hátul, keresztben állva a házra és kama-

rára, a hatalmas csr, amelynek két oldalá-

ban vannak az istállók s a disznóól, közepe

kocsiszínnek szolgál, padlásán tartja a

gazda a szénát.

Itt adjuk Torockó legrégibb házának

rajzát, mint a torockói faház legérdekesebb

képviseljét (az els kép). Az egész ház a sarkokon egymásba ékelt boronákból, gerendák-

ból van összeróva, s ezek a gerendák állítólag még azokból a fákból készültek, amelye-

ket a torockoiak idejövetelükkor a mai város helyén találtak és vágtak ki. A fából össze-

rótt falakra aztán felépítik a zsendelyestett; a falakat belülrl mindvégig kitapaszlják

sárral, kívülrl azonban csak az ablak felemagasságáig, s ezt fehérre bemeszelik, azonfelül

meghagyják a mezítelen gerendákat. Az ablak és ajtó fáját rendesen pirosra festik, ritkáb-

ban zöldre. A mi házunkon itt épp az ablak fája bizonyít legvilágosabban a ház történeti

múltja mellett. A legtisztább kés román stílusban van faragva s így valószínleg még a

tizennegyedik századból való (455).

A torockói házára kétrét rakja a zsendelyt, amint

mondja takarékosságból, mert így a tet négyszer annyi

idt szolgál. Nyílszeren megfaragva az élek mentén és az

ormon az egyes zsendelyeket, majd a következ sorokban

váltakozva kettt-kettt igen, kettt-kettt nem, amint ezt

itt rajzban is bemutatjuk (461). Ez egyszer kis fogással is

díszesebbé tudja lenni házát. Az orom végére azután szintén

fából, rendesen liliom vagy tulipánszer díszt leszen. Ezek-

nek is itt adjuk néhány rajzát (461).

A torockói házon, úgy mini a kalolaszegin, nincsen

kémény. A fst mehet oll ki a letn, ahol akar, legfeljebb

néha két oldalt hosszú padlás-ablakszer nyílást nyit-

nak neki.

A toi'ockói ház belseje napról-napra veszít érdekes-

ségébl. Szép, régi bútort alig találni már a szobákban;

a varrottasok mind lekerültek már az ágyról, rúdravaló is

csak elvétve akad ; variotlas párnacsúpok és lepedk, ahol

még megvannak, a láda fenekét nyomják. Egy-egy szép

kancsó vagy tál a fogason, annyi az egész. A legszebb be-

rendezés, amelyet találhatunk a Czeglédy Andor szcsniesteré,

ennek itt adjuk fényképét (46'2—463). Maga a kis mhely
is tolókás ablakával, eltte dolgozóasztalával s háromlábú

székével, egyike a legfestibb berendezéseknek. Különös,

hogy épen a vasat alig dolgozta meg a torockói ember mvé-
szileg. Elvétve találunk egy-egy ablakrácsot vagy más ilyen-

félét (454). TOROCKÓJ ASZTALOK. (J69l

J;-^^^^^-'---'*;^-*-
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1>>liOCk<>l kfcMthlAltli

kc<ir«!>li»lkUloiilM.>«tetunk ii.< ,

fajla. ailiil Cili

fniIxTck ki^^oiilctlrk *• kékxi

tfiirk.

©K) "-;
gmitia kcie alól krriil ki, iia/i

k^K/lUiK'iiy A/ ol-t'i fajliiii.il

a lipiiMik rlf(>);ii<l<it( (••riiiuU

Itaii nt<>/<>|{iiük, h<i^)- ii(t.\

iiioiuljtik. ^(liloiiosiik. A>/t;il

|>ad. láda. tí\i\. falriivalotiiiK

iiiiutl ini*(; van a iiia^a iiii'^

»zaLMilt j<*ll<*^i'. dd^'iiialikiii

!>lilu«a. Ainikor a/oiiliaii ii<-iii

c^htM^li kfí iiyul a n\aluli"'y

r5^;U>ti állori «*7i-kel a k'-r-

lutiikal. a/ ffíViiiÍM^ elólt-rbí* Irp í«8 ffyakraii naiv. ke/Jelle^eos^ge clleupír is. íkcii rlmt-i.

í-s iiiúv(<»7i iii.lg..kat alk..l (4»".í. HiTi. ICkV 41.7. 4(i^, -K".'.', 47U, 471. I7»».

A (ortK-kói biil-T iiiajiliuMii kizurólat^ f.nyófabol keszul. behúzzuk reiuli-M?ii valami

xölilcs alapMiiinel. aztán az asztalos rafc-sli a különréle cirrakat. virá^^ot, kouurukal.

sallangokat. A ffsl»'kel cgN>zcrtien enyvbiMi lóri ft'l és festi-s kozb<Mi folyton nu'l<-f»«-n tartja.

\L.. a |iriniitiv l«Mu|R'ra teszi leln-lóvé, liogy oly kunnyi'd, Icndulflcs «-s niéyis errl)***

vonalakat liii/hat>!>on vele; de egyúttal nagy ta|>as7.lalat<il igényel, mert sokkal világos;ibbaii

szárad fel. Azonban iijból meg jobban elsötétedik, sót inlia " n a fát belir

nisreljúk. ha nincs elég világosan s elég -nrún felrakva. \ itort valanii

jóféle fírniszszel behúzzak s az ilyel nevezik gyimláros bútornak.

A s/obaberendezes tiptisa nagvjaból a kovelke/ : S;i' — /elulo |
'

tandaja nine-en. Kunek hel>.-t kn i. gyonl.

foglalják el: a falravalók. A |iad elolt a&zlal. A pad (ololt fug^s.

rajta lan\enik, koesoiíok. A szegletben nag) ritkán

(kis szekrény). Tovabb. a/ ablak es fal közölt a ü

agvfútól valóval s a párnákkal. Fölülte szinten vamdlas

rúdravaló. A/ ágv elölt pad. .\ fal mellett a/ _ lénél a natfv

ada. A szegelli'tl Ick.ival ?/emlxMi U-\i. n a kályha,

kemence. Néha még egy luusodik ágy vagy láda. Néhány szék.

.\z igazi torockói konyhát füles kemence disziti. (,LV.) Eiun-k

olyan felborított szakajtó formája van. aiuinl a rajzikd is meg-

lulliatjuk s elúl u uUlása. ahol a kenyerei sütéskor betoljak.

Mellelle nagy kerek lyuk ' ' Iben forralják a vi/el

mosáshoz. Vagy fóznek a uek. malacnak: bel-

jebb a nyilott tzhely, ahol az emberek ebédje, vacsorája k<'>.<>il

nagy vasKam|MSu függó fazékban. A konyha falai is mindenlrlr

fogasok futják körül, rajtok Udak. tanterük. koOjKtgok. (íNakori

meg a külön tányér, kés és villatartó s ez mar reud<-sen lia/i

készítmény. \i ajtó mellett pad vagy kenyérlarto Ez a kenxcr-

tartó olyan karosszekfele. amelyeknek az ülését fel lehet csapni,

ebbe tArtjak alól a kenyeret (471 1.

'I'orockon fazekasság nem igen volt: edényeiket, kályháikat

a ko/elesú VáraljuKtl szerezlek l>e. ahol meg ma is vintgfik a

3»*

TOlliiCKÓl MÉK
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fazekasság. Különösen a kancsók, bokályok közölt nagyon sokfélét és egymástól elütt

találunk. Ezek bizony nem mind Váraljáról valók; találunk úgynevezett gyri, váradi

kancsót, (amilyen Kalotaszegen is van), találunk székely és száz kancsókat, tordai edényeket

is (473—475).

A torockói varrottas a kalotaszegivel való rokonságát nem tagadhatja le, azonban

formáiban keményebb és vonásaiban szigorúbb. Csakúgy, mint Kalotaszegen, megtaláljuk

a két ftipust: a szálán varrottat és az írós után valót; a vagdalásos nem igen dívik náluk.

Az írás után való itt is a régibb forma, újabban majdnem teljesen felhagytak vele. Ámbátor

a szálán varrottnak is akadnak régi példányai. A rúdravaló három legkedveltebb mintája:

a tányéros, liliomos és asztallábos. Ezeknek lipusait itt adjuk, fényképen (476—480).

Használtabb formák még: a karikás, kiesés (kis) karikás, a poharas, a makkos,

a kigyós. Egyes kisebb mintának, azaz öltés kombinációnak is adnak jellemz neveket,

akárcsak Kalotaszegen, pl. farkasfog, macskanyom stb. — Itt közöljük még Szts Mártonné,

Pál Sára rajzát T.-Szent-Györgyröl. Ilyeneket készítenek, midn írás után varrnak (480).

Talán Torockó népe mvészetének legépebb része: viselete. Ez is sajátságos keveréke

a német és magyar ér-

zésnek. Konstrukciójá-

ban több benne a német,

de dekoratív megjelenése

mégis magyaros.

A torockói viselet

szépségét csak a kalota-

szegi múlja felül, ameny-

nyiben architektoniku-

sabb, azaz az emberi test

arányain felépül és an-

nak silhouette-jét követ.

A torockói viszont, külö-

nösen a nk viselete, vál-

tozatosabb.

Torockón a nk ko-

ruk szerint öltözködnek.

A fiatal leány viselete más,

mint az aszszonyé és a fiatal asszonyok is más köntösben járnak, mint az öregek. Vasárnapi,

vagyis ünnepi ruhájuk se olyan, mint a hétköznapi s így nagy a változatosság, ha tömegesen

látjuk ket együtt.

A hétköznapi ing igen egyszer házi gyolcsból készül, de az ünnepi annál szebb és fino-

mabb. Egyik a sípujjas ing, a másik az islagos. Az els a válpálháknál s a kézcsuklónál veres-

fekete fejtvel s gyöngyökkel van kíhímezve. A leányok vetélkednek, hogy kinek gazdagabb

hímzés az inge s így aztán szebbnél szebbet hímeznek. A menyecskék, islagos ingüket, apró

érclemezkékkel és pillékkel varrják ki ; nyakukra fekete csipkébl készült nagy, majdnem vállat

ver gallért tesznek.

Szoknyájuk is kétféle: fekete és veres kösnyös fcrsíng. A lulajdonképeni szoknyájuk, úgy
a leányoknak, mini az asszonyoknak, fehér, csak a kösny változik. Kösnynek hívják azt az

ingtartót, mely a mellen elül felmegy és a háton keresztbe van rakva, jól odaersítve a ráncos

ingre. Fzjük, mely a kösnyt tartja, posztóból vagy brbl készül, gyöngygyei és igen tarka

selyemmel kihímezve. Ez a fz és kösny azért mégis inkább díszül szolgál, mert a fel-

singet zsinórv szorítja a derékhoz. Ezután következik a cifra kötény vagy csipkés ruha. A
leányokét zöld posztóból csinálják, az asszonyoké fekete posztóból készül; a fiatalokét csipkés

finom hímzéssel díszítik, az idsebbekét inkább zsinórozni szokták. Erre jön az vbevaló : egy

tarka-barka selyem kend, háromszögre hajtják és fels részével a zsinóros v alá szorítják.

De ezt csak ünnepnap használják. Köznapon k is, úgy mint másfelé, egyszer perkál ruhát

viselnek ; ez rendesen kék szín, dús redkbe esik s ezt muszulynak nevezik.

TOiiocKoi i;denvlk. 173,
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l'-. \- -
- :- -^ --, - -

rál>iitki«iuU^I kúltiek. A IvAnyoh únii<-|ii

l>arlál liunlttiialk, iiiflyriil -

le liAlul : n/l a iiiálk>«>^ii(>i'

I ',
_

I i-lollúúl léloii ItuiuUl iKitxIuiiak, alnllu
i

lufllra vntt') « orrr' v<-k/ik frl u ImtulAI ; u iiiri

r^lf. Hiiiil üliil hiinliiiiak, /olii |Hl^/lu(ll>l K<

I' i<-l |i(''lflvt<. A r«ii(i<*i> «ii|r,vik iiyéiii

I. i.ii

V.i n Irlolló ul>uii rukN|ii'(^iii<*A ujitllaii irliii

buii<in, aiiiil tiynkiiklia uknk/lniiNk k \>\tu*. »clyi*iii-

riifl liiiiif/ik ki. N'aii dih/t'K iiifiilriúk ii>, Tekele vutry

t>' - 1, liliom fclirr liirkii|in'-iiiiij'

;•! IS i'iiteiirk kii/ilir, azuiiki

ltokkal és (Kiiiúrral tlifizilik.

\i ah6/uiiyok, ukikiick ki>. ^yrckúk van, ú^y-
iievezfll (íaráriiál liorituiiiik (ujjalhiii iiieiilc ez s

fbb«*ii visíik kit'siiiyukel ím. A leányok ijiiii<'|>(Ms.>» ;ilk:i|oiiira

loll jíallérft^K', li'ii-i>(tiiyiiy:il >ze[;<'>lyi'zve. I''<'itlir./uk .\ k<.«.iiii\ u.

karpcrfi-el Í6 liurtlniiuk

A férünk üllózi*l<-

l.ubo|{ós lijjii i;yulc8iii^ liiint-zvc a kézelnél, a házasoké vereüsel. a lesényeké feliérrel :

6/k ffliér |>o~ u', oliliili'iii Zolii ".zetrélylyi-!, L'lól vih c

iiia|jra> Niirkii. ' >. néha liojlol viscliii-k friiii :i csiziiiii

8 a lialalaliliak ozl is tliszesehhen szerelik, r<-iiil<->.i-ii liúriio^'larukkal dlsziiik. Irliü k

fehér sziii s rók-jprénier. ködiiiöny jón fölibe. Kz a küiimüiiy és a mellény is nagyon w^...,. ...n

kihiiiiezve, a lefjéiiyeké vürüs, a házasuké kék selyem hímzéssel. Ha lem(;lo[uba uiennek. akkor
a coiiilrál \iselik : elöl és halul iiai^voii iti-zi-x-ii v.m ki\:u

Kiila^tul viselnek iiyárun, >a|>kál ti-len. Kalapjuk l>-k<-t<', -. .

kájuk birkabórból kénzül. Teiii|ilomba kucsmái hordanak. ^l>. b. az. f. L.)

A lorockoi ffrliviseiel riiar pusztul. Beiiiutiiljiik itt az iljú Kriza Miklós és 1*1. Vajda

József képet (V., \'l.'» S.L elóbbiii mar csakis a rókaniaios bórlajbi árulja el. hojís toruckoi

emberrel van dolgunk, inijí az órt'i' Vajda Józsi-fen nié{j tetólól-talpig az íjja/i ósn-gi

toiiK'koi vist'let xasívon.

Igaz ugyan. Iiol'v •'• i- mar
csak nagy

szedte eló luduj.. n... m-
ról ezt az únneplót. Ó

•t-n arrul is neve-

/cics, liogy csiik neki es

az öreg Bartók íJaninak

Van ni'

maja ;

Itt aJjuk az effves

TOHOl t.

-/lltt liardiiy bó-

rcbúl készül;

ujjú ins. ezt . u
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a brlüszó tartja össze; felelte a brlajbi rókamálos magas gallérral és panyókára vetve

a börködmön, melynek ugyancsak magas rókamálos gallérja vagyon. Ilyenbe csak ritkán,

nagy hideg idben bújnak. Mindkelt kék selyemmel és brzsinórral gazdagon kivirágozva,

szirony-munkával cifrázva. Ilyen brlajbinak vagy brködmönnek a megcsinálásáról, — a

TOROCKÓI VARROTTAS. (476l

(flTányéi'OS" rúdravaló; száláiivarrott.)

^^^..iiiiAUt-il^

TOROCKÓI VARROTTAS. 1771

(dLiUomosD rúdravaló; szálánvairott)

különféle brök kikészítésérl, megfestésérl, kiszabásáról, a hímek rávetésérl, — nemcsak
külön fejezetet, de külön könyvet is lehetne írni. Amit tudtunkkal egy becsületes német
professzor meg is cselekedett. De a professzor nevét nem sikerült felkutatnunk. Következik

még a fehér posztónadrág és a már említett kékbojtos czizma.
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mar •sak m ort^rk \iM-lik : ,

-

kivnUkr|i iirtai-Mim \<-ldkor ulUk in«Kukru (lAI.^

A HÓI Vikflrl kor f* nikaloni hViTIIiI i» im.UWuI \alU'lal.»aM. l). (K./iijj., mui.

ruAUntarrolt paruanup, ki!ar|>cn •k«rika> n |>oluira»>. ket kirlío •bltuinu*'

.

• trák uluii tiül |>iinia<.-»up, küir|>ru •kic}u»>

iUgt miiiu. tirak uUiii, <*Cf^AI mIo>

kal(MÍás» kózl«ii ;i loro.kói f.hiiii.p valami .gvszerú, liaiiiva* lilasziiie-, k.K-kas fcn.iiifrel

.szokn>d») cs ii(;%aiiolvaii r..vitl ujjii>l, visel: fi-jiikre .•Kyszerú ktii.lúl U>»zii«k. ii.c-Im-1 hátul

kötnek iiiPK. A kovflkezö kép li ital Uanyknl abra/ol. k.k \:illfö- i
'

' "•

csipkés ruhával .kól.ii>ii>dnllN » Amiki.r a liaii> uiar parUl l^i -«l

tfaiilaKal.b és .li^/i-sehh lesz. aiiiiiil azt Siináii.l) Juilil két ké|»en láthaljuk v\ ..\ ;• mell*

C(^' kis ma^varázo rajzot i> adtink « - ' '. iiie\f/i m- (481 1.

A VI. k.|K... lu.lil leaiíjzo ma^; '» - >'»jJa"»*
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Szöts Mártonné, Pál Sára «irás»-a, Torocko-Szenl-Györgyröl.

hosszabbat visellek — és jobb kezével úgy lartja azt maga elé, mint ahogy templomban

úrvacsora vételkor szokás.

Mikor menyecske lesz a leányból, a ruha megint változik; A párta lekerül a fejrl

és helyét a csipkés fejköt foglalja el, úgy mint Kalotaszegen. A fejköt fekete, szoros

fköt, amelyre veres szalagot csavarnak s fölébe hosszú selyemhímzéses recefátyolt tz-

nek. A leányok sípujjú inget viselnek, a kézfn és vállfn hárászos kivarrással : a me-

nyecskék inge ftislógos)), azaz a hímzés közé srn, sorjába kerek, sárgaréz lemezek van-

nak varrva. A többi ruhadarab marad : a fodor, a kösny, vagy kösöny, a fz, a mellre-

való, a zsinoröv, a fersing és a csipkés ruha. Érdekes a torockói nk csizmája, az úgy-

nevezett szíves csizma. Ez kinyújtva olyan hosszú, mint az egész láb és csak úgy rövi-

dül meg, hogy bokában srn ráncba van szedve. Szíves csizmának azért nevezik, mert

az eleje szivalakúra van szabva ; emiatt hajlik aztán a csizma orra perzsa módra fölfelé.

Körülbelül egy esztend múltán, vagy az els gyerniek születésekor, a csipkés fköt is

a láda fenekére, kerül, a menyecske vagy az ujjatlan rókamálos brködment, vagy pedig

télen, a fehérprémes mentét viseli s hozzá fehér sapkát. Bartók Sára (XLVII.) itt a képen

ködmönben, kék fersingben, zöld csipkés ruhában ; Simándy Miklósnén (XLVf.) mente és

brsapka. Ersen hideg idben, asszonyok, leányok, a csipkés mellrevalót öltik magukra

amint azt Csép Anna ábrázolásán látjuk (XLVIÍI.). Ez finom zöld posztóból készül, sárga

csipkével, fehér prémmel. Megemlítésre méltó, hogy ezek a színes csipkék Torockón

készülnek, st a Kalotaszegiek is, — mint azt az I. kötetben említettük, — mellrevalóikhoz

és csipkés ruháikhoz (kötény), a szükséges csipkét, Torockóról szerzik be.

A TOROCKÓI VISELET. (481)
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G8. Máilc-liilvii. — Kirlosviiraljii. 98.

69. Oroszhegyi katholikiis tem|)loin kói'usa.

—

A bölöni unitárius nagyli>m|)loiu.

70. A csíksomlyói rereiicrendick Icmploma.— 99.

A daróci szász tomplom.

71. Templomajtó Bögözön. — Tem|)lomajló UH).

Agyagfalván. — A medgyesi szász tem-

plom tornya.

72., 73. A bögözi ref. templom régi falképe.

74. A bögözi ref. templom. — A fels-bol- 101.

dogasszonyfalvi ref. templom mennye- 102.

zetérl. — A hodosi ref. templom

szószéke. — Az etédi cinterem kapuja.

75. A bögözi hajdan katholikus, ma refor- 103.

mátus templom. — Úrasztala a bö-

gözi ref. templomból. — Bögözi ref. 104.

templom.

77. A bögözi ref. tomplom régi falképe.

78. A sepsi-besenyi református templom. —
A sepsi-besenyi ref. templomból. 105.

79., 80. A sepsi-besenyi templom régi fal-

képei. 100.

83. Felsgyimeslak. — Az oklándi nagyutca.

84. Oklánd. — Kiskert a ház eltt Gyergyó- 107.

újfaluiban.

85. Kiskert a ház eltt Nagyajtán. — Gyergyó- 108.

újfalu.

86. Nagygalambfalva. — Utca Szentegyházas 109.

Oláhfaluban. — Lövéte.

87. Lövéte. — Kötött sor Lövélén. — Sepsi-

szentgyörgy.

88. Homoród-oklándi utca. — Utca Fels- 110.

Csernátonban.

89. Oroszhegyi utca. — A Budvár alatt, Szé- 111

kelyudvarhely határában.

90. Székelyudvarhely. — Csíkszereda lát- 112.

képe. — Csíkszereda.

91. Gyártelep Szentkeresztbányán. — Fejér-

egyházi utca. 113

92. Csíkszeredai kerítés. — Kerítés CsíIí-

megyében. — Kerítés és csr a Tol-

vajos-hágó alatt.

93. Tapolcai kerítések.— Csíkkarcfalvi díszes 114

kerítés. — Homoródalmási sövényfo-

násu kerítés. — Bácsfalusi díszes ke- 115

rítés.

94. Kerítések Ikafalváról. — Nagy-Baconi 116

kerítés.

95. Gondos Balázs udvara Csíkszeredán. —
Ikafalvi udvar. — Matis Ger udvara 117

Ikafalván.

96. Keresztély Izsák udvara Enlakán. —
Bíró Józsi Mózes udvara Sóváradon.

97. Sóváradi udvar. — Udvar Nagybaconból.

Agaskút Csikkarcfalván. — .\gyu(iiil

Gábor Áron udvara Kézdivásárliolyl. —
Ostoros kút Csíksomlyó határában.

Kötélhúzós kút Hidvégen. — Csíksze-

redai ólak.

«Kieresztés>), mögötte deckás tornác.

«Eresz», Szász Zsigmond házában Ko-

bát-Demeterfalván ; a tornác végén

«tej-póc».

Törökbúzakas Kobát-Demelerfalván.

Szász Zsigmond háza Kobát-Demcter-

falván. — Andrássy Mózes háza Medes-

éren.

Csr (Csíkszereda). — Jakaíj András

háza Patakfalván.

Málé András háza, (daktelkes, Honioród-

szentpálon. — Gyerkó István házlclke

Hosszúfaluban. — Csabi János házlclke

Bácsfaluban.

Homoród-Oklándi öregház. — Csr.
(Csíkszereda.)

Nagy-Bacon. — «Ögyvedz» Tur).)ák Já-

nosné házatelke Akosfalván.

.Csr (Csíkszereda). — Szilvaaszaló Tar-

csalalván.

Száz esztends ház Bözöd-Ujfaluban. —
Ersdy Sándortanyaháza (Maros-Torda).

Csr, Bikafalván. — Szll-tanya Margi-

tán. — Berácsozott tornác Eteden. —
A mezcsávási új községháza. — «Ki-

eresztéses)) ház Marostordában.

Szél J. ácsmester csinálta csr Fcls-

Boldogasszonyfalván.

«Ögyvedz» Turbák Jánosné háza Ákos-

falván.

, Törökbúzakas Siménfalván. — Bölöni

((süveges ház». — Nevezetes Jeney Jóska

székely poriája Mezcsávoson.
. Eted. — Vakolatdiszités egy székely-

udvarhelyi házon. — Székelyudvar-

hely. — Bedeszkázott tornác Eteden. —
Bögöz. — Bíkafalvi csr.

. A Tolvajos-hágó tetején, pásztor tanya.

Készül kház Madéfalván.

. Csreresz Decsfaluban. — Tornác Ze-

telakán.

Andrási Áron «laktelke» Medeséren. —
Cigány téglaéget a csiksomlyói ha-

lárban.

Háztelek Nyárádcserfalván. — Két csa-

ládra való ház Türkösön. - Háztelek

Ákosfalván. — Boronaház, Csíksze-

reda,

ház.

Nagy-Baconi «gerezdes» öreg
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187. Sz;iliiiári Islvúii l'ali lékája Medcséreii.

—

Kovács F. bíró síalarmárjomD-ja Ko-
bátdemeterfalván. — Falitéka Csikkarc-

lalvái-ól.

188. Papp Áron fali lékája Kobátdemeler-

falván. — Keresztes István l'ali tékája

Szárhegyen.

189. Kelemen Dénesné tálasa Enlakán. —
Tálas. — Andrássy Áron tálasa.

190. A székely nemzeti muzeunüiól. — Agyu-
önlö Gábor Áron asztala.

191. Kedves Lázár óratokja 1849-bl. — Al-

márjom Csikszenttamásról

192. Székely székformák (3 kép). — Kobát-

demeterfalvi bölcsök.

193. Láda. fogas és egyéb apróság.

194. Székek s padok.

195. Polc és láda, Türkösröl és Csernálfalu-

ból. — Bútordiszítés Türkösröl.

196. Búíordiszílések (21 rajz).

197. Díszítés egy kászonfeltizi ládáról. —
Díszítés egy szekrényrl.

198. Pirtosváralja. — Határfák, Szárhegy ég

Ditró között.

199. Tintakék eengobo) edények, a KüküU
vidékérl.

200., 201. Cserépedény a Székelyföldrl.
202—208. Kályhacsempék a székelyföldrl.

209. Kályhacsempék ifj. Gáspár Gy. korondi

gyjteményébl. — Cserépedény a Szé-

kelyföldrl.

210—224. Cserépedény a Székelyföldrl.
225. Bivalyos fogat. — Csíkszeredai szekér. —

Göndör Domokos járma Kadicsfalván.
226. Faragott díszítés jármok.
227., 229. Guzsalynyelek a Székelyföldrl.

228. «Koberos» szekér a kénosi vályúnál. —
Búcsúsok. — «CsatIás» egy lövétei sze-

kéren.

230. A sepsiszentgyörgyi székely múzeumból.
231. Mosófák, Csíkgyímes- és Csíkszenttamás-

ról. — Gabonata'rtó (dszuszink").

232. Vászonfeszítk.
233. Vájt díszítés puskapor-tülkök szarvas-

agancsból.

234. A szövés szerszámai a Székelyföldön.

235. Kendertilolás Homoródalmáson.
236. Kégi zöld selyemhimzés az erdszent-

györgyi Zeyk-kúriáról.

237. Régi korondi varrottas.

238. Székelyföldrl került régi tót varrás.

(2 kép.)

239—257. Székelyföldi hímzésminták.

258. Bíró Józsi Mózes udvara Sóváron.

275. A nagyajtai temet. — Feszüld Ká|iiil-

násoláhfalu határában.

276. A bölöni oláh temet. — Köpec.

277. A köpeci temet. —^ Oroszhegyi temet. —
Feszület Kápolnásoláhfaluban.

,278. Köpec.

279. Székelyudvarhely (3 kép). — Fels-
Boldogasszonyfalva. — Szentmihályi

temet. — A mezcsávási ref. templom

és temet.
280. Csíkszereda. — Köpec.

281. Köpec. (7 kép). — üroszhegyi temet. —
Székelyudvarhely (2 kép).

282. A csíkkozmási országúton.

283. Nagy-Bacon (13 kép). Csikkozmás(2 kép).

Kászonaltéz (3 kép).

284. Ikafalva. — A homoródalmási temet-

kertbl.

286—288. Kopjafák.

289. Fej fa díszítések.

290. Sírkövek a fels-boldogasszonylalví te-

metbl.
291. Az ákosfalvi temetbl.
292. A gyímes-középlaki temetbl.
297. Torockó. — Ver (hámor) Torockón.

298. Torockói utca.

299. Torockói kút. — «Vajor» Torockón.

300. Torockói «vajor)). — Torockói fejfa.

301. Torockói <(kház». — Bartók Dani faháza

Torockón, az udvar fell.

302. LJjabbmódí ház Torockón, faragott utca-

ajtóval. — Kelemen Ila néni udvara

Torockón.

303. Zsendelyezés és oromdíszek fából To-

rockón. — Torockói ház Ijelseje.

304. Czeglédi Andor szcsmester otthona To-

rockón.

305. Torockói «gyantáros» ágy és pad. —
Asztal Torockón.

306. Torockói asztalok.

307. Torockói fogasok. — Torockói kenyér-

tartó. — Torockói szék.

308., 309. Torockói edények.

310., 311. Torockói varrottas.

312. «lrás» a varrottashoz. — Torockói viselet.

Külön mellékletek.

2— 3. Karaki Gergely háza Torockón. I. tábla.

12— 13. Kászon-altízi menyecske, szttes ro-

kolyában, fején csepesz (fköt). — Al-

lízi férfi és n. (II. tábla.)

12—13. Gyimesi csángó leány, gyergyóal-

falusi székely férfi. III. tíj.
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