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SÓLYMOS KÖZSÉG (HEVES).

<1)

í^rdély, Balaton és a Dunántiil magyar vidékei után hazánk más szépséges részébe
palócok földjére vezetjük olvasóinkat (3).
A felkutatott terület a Duna Tisza közétl, az ország kells közepétl fölfelé, délnyugattól északkeletre hosszú vonalban húzódik az Alföld és a szláv nyelvhatár között.
Utunk még a délibábos Alföld fels rónaságán halad keresztül, csak fönt, a KözépKárpátok nyúlványainál szakad meg. Bármerre tekintünk, lombborított heg^-eket s dombokat látunk a vonat erdk mélyén siet, vagy szelid, kedves hegyek r2) között bujkál. Sziklák, szakadékok, vízmosások, agyagpartok taikitják a vidéket, A sok hegy nem teszi
vadonná e tájat, bár bércvilágát csak itt-ott enyhíti egy-egy tágasabb gyönyörséges völgy
a kuphegvekrl régi várak omladékai tekintenek alá s viszik képzeletünket elmúlt idkbe,
:

a jó

—

;

;

amikor sok vitéz magyar ontotta vérét ezért az imádott földért.
Az eddig érintetlen, igazán földmivelte vidéket mind nagyobb arányokban foglalja le
a bányavállalkozás, a gyáralapítás. Az apró helységek mellett füstölg kéménytornyok
merednek égnek (4) eddig szarvasok, vaddisznók járta erdk mélyébl ipartelepek apró
vonatai kattognak elé. A hegyek tetején bányák telefonpóznái, sodrony-kötélpályák gerendás vastornyai, fogaskerek vasutak hirdetik, hogy a kultúra rohamosan vonul be a
palócoknak eddig jóformán elrejtett, csöndes birodalmába. Még elég jókor érkeztünk
azonban, hogy tlünk telheten összetarlózgassuk e vidék si magyarságának népmvészetét, amit még szeretettel rizget itt e nép.
Elször is a budapest rutkai vasúton, a Pest megyével szomszédos Nógrádba uta;

—

zunk.

E megye hazánk

dekesebb része
gyarság büszke

;

izzó

egyik

itt

faji érzése,

még

legéra

ma-

lángol

még

hagyományos hazaszeretet. Ez a szeebben az egy megyében is egészsereg várral védte hajdan a magyara

retet

ságot.

Ma már csak festi romok a várak,
amelyeket szorgalmasan látogatnak a
tájrajzi szépségek barátai. iN'ógrádról
már Bél Afátyás, megemlíti 174"2-ben kiadott terjedelmes munkájában, hogy itt
mindenki kiválóan magyar, itt a latin
nyelv

nem

tudott lábra kapni,

zeti érzéshez, a

itt

a

nem-

nemzeti hagyományok-

A MEDVES-HEGY.
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SALGÓTARJÁNI AÍ.ELCVAR.

hoz való raijaszlvodás mindig ers
zések

közepette

hségesen

is,

volt.

Eunek

a

(4)

megyének

a népe, legsúlyosabb politikai üldö-

ápolta a nemzeti törekvéseket

;

itt

magyar nyelvet már

a

179?-ben megparancsolták a közhivataloknak, söt az Ítélés is magyar volt. Egy régi író a
kora irodalmát jellemz kedves naivsággal jegyzi föl, hogy itt oa magyar \'ers szerzést
látjuk

s

tapasztaljuk

örömmel

tanult olvasók eltt, és ezen

s

gyönyörséggel, melly nagy betsben tartatik az azt érezni
a Magyar Szép Nemnek a fénnyé lágy s jó szivét azzal

feljiil

gyönyörködteti.*

Nógrádban

magyarságé az elsség, hiszen hetven százalékkal miénk a többség. így
Nagyszécsény és Salgóis vezetünk. A megye közepe
tarján vidéke a legtipikusabb palóeság hazája. Megjárjuk hát itt a kedves községeket,
elbeszélgetünk tisztességtudó, igaz lelk, munkás népével. Benézünk Salgótarjánba, a kis
faluból amerikai méret gyárteleppé lendült községbe, elmegyünk a hatalmas vár (6) romtömbjével koronázott Füleki-e, ahol valamikor magas kkerítések alatt mély árkok, ers karózások vagyis palánkfák állottak heves ostromokat s ahol most nagy csöndesség honol.
Ebben a megyében utunk fels határa az a vonal, amelyet a térképen Balassagyarmattól.
Mikszáthfalván át Losoncig húzunk. Benézünk Losoncra, a Felvidék egyik legforgalmasabb
magyar városába, mely mint a nemzeti szellem védbástyája állott meg a nemzeti kötelességek teljesítésében. Az említett vonalon fölül jámbor tótság tanyáz, de örvendetesen kezd
már átalakulni a magyarosodás javára. A szijjazott bocskort egyTe nagyobb számban váltja
föl a rámás csizma.
a

tehát társadalmi és kulturális téren

E szép megyében

született

:

Madách Imre. Lisznyay Kálmán

:

innen származott

el

nagy Mikszáth Kálmán, aki ennek a népnek szentelte A jó
palócok cím kötetét, melynek bája. csillogó humora, pompás sok megfigyelése nemcsak
szerzje nevének hírét alapozta meg, hanem a palócoknak is egyszerre népszerséget
szerzett. A megye fels részének tótsága, a szomszédos németség kultúrája természetesen
nem kerülte el a figyelmünket, tudjuk, hogy azok hatással voltak egy s más dologra, de
népmvészetünk magyarosságával. annak eredetiségével nem bírtak soha.
Nógrádból átmegyünk Gömör-Kishontba, ahogy az ottaniak mondják Kis-Magyarországba. Azért Kis-Magyarország, mert szerintük, ami kincs e hazában elszórva van, azt
e megyében mind együtt lelhetjük. A magyar szabadságharc hs, haláltmegvetö vörössipkás vitézeit itt tuborozták. aiiiinlhdgy százbérc Gömör megyét legnagyobbrészt s\\'iM-bczy

István,

innen

a

:

eredet inanyar nép

lakja

ma

is.

Németek

egyedül feni Dobsinán vannak. A tótok,
mint általában földszegényebb nemzetiségeink a bércekkel borított vidékeken
laknak már a honfoglalás óta. Noha a
megyének egy járása sincs, amelyben
tisztán csak magyarok laknának, mégis
:

hogy itt is a magyarság
magyar népmvészetrl
beszélhetünk. Ebben a megyében szólította Mátyás király kapálóversenyre a
megye urait, hogy tanulják megbecsülni
a munkásnépei. Ez a megye vallja magáénak C.zinka Pannát Tóth Ede népszínmveit ennek a megyének festi népe
kétségtelen,

dominál és

itt is

;

AZ OZDI VASGYÁR.

(

BORSOD)

(5)

inspirálta.

tozatos vidéken,

magyar város

:

A

természeti szépségekben vál-

dombsorok között gyönyör lapályra jutunk,

széleshádi

Rimaszombat. Igen régi rigmus így emlékszik

meg

róla

s ott

a

derék

:

Ékes volt ez Város Czéh s Társaságokkal.
Huszonnégy személybl álló szép Tanátstsal,
Hires oskolával, tanult ifiakkal.

Nem

lakott itt egyéb Nemzet Magyaroknál,
Kegyes Istenfél Reformátusságnál,
Német, Zsidó, Görög itt helyt nem találtál,
Kereskedést üziii ebben nem lakhattál.

Régi szólás szerint

;

Rimaszombaton végzdik

a

magyar Miatyánk. Északra már

tótok laknak a Rimaszombattól Rozsnyóig húzott vonaltól.
A várost elhagyva, erdk és ismét erdk között haladunk
területének felét erdk borítják, ahol valamikor bolényvadászatokat

Jolsváig.
is

A vármegye

tartottak.

Sok

milliót

jövödelmez itt évenkint a bányászat a gömöri vasérc a nemzeti vagyonosodás egyik ftényezje. Ahol még csak a mull század elején is apró tót kemencék olvasztották a vasat,
ott ma hatalmas kohókban izzik a kiapadhatlan hegyek érce. Gazdag szénbányák vidéké;

rl Rozsnyóhoz kerülünk
nek, a patakokon

;

ezen fölül

már

tótság lakik. Az onnan

onnan leúszó jeget pedig

Rozsnyón emlegetik ma is még
Még brüsszeli gazdag vállalkozók

fornia volt

érkez

jégnek mondják.
azokat a régi jó idket, amikor

szelet is tót szél-

tót

!

is

itt-

valóságos Kali-

szivesen lejöttek ide tárnákat nyilogatni,

bányászást kezdeni.
Seholse láttunk az országban annyi nemesi udvarházat, mint (jömörben.
Hivogat bennünket nemes Rorsod vármegyének szépséges hegyvidéke: a Rükk-hegység tája, a Tisza ölébe rohanó Sajónak regényes völgyé. Meglátogatjuk a vasgyártó, a
belga, francia

erdöket romboló ágyukat önt

az Avas-hegy lábánál

tekv

Diósgyrt; azután a megye közepén,
kíizmveldésünk egyik legersebb
Bennünket e kötetben csak a megye fels,

híres

székvárost, Miskolcot, hazai

már ott a kedves alföldi róna.
hegyes-völgyes része érdekel. A hatszáz évesnél régibb dió.sgyri vár romjai közölt még
hallhatjuk a nép regéjét, hogy az ide nyiló völgyben, a Királykút nev forrásnál sokszor

várát. Alatta

meg Mátyás

pihent

király.

Örömmel indulunk
száma még az ezret sem
gatunk oda,

A

tthol a

az igazán

magyar Heves vármegyébe, ahol

a

magyarul nemtudók

haladja meg, ami az egész országban egyedül álló jelenség. Elláto-

Mátra ölén epedön

szöges buzogányhoz

hasonh)

szól

gyakran a pásztori

megyének azonban csak

sip.»

északi,

a

hegyes részét
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«SFÜLEK VÁRA.
látogatjuk meg.
lába

alá.

nyelén

A

E niegvc

hevesi

(0)

a FellVild és .\llold érintkezése; a

feliökl,

az

term népmvészetet, majd

alföldi

hatalmas

r<)iia

itt

ér a bércek

buzogánynak a Tisza szalagjával díszített
kötelünk tárgyalja. E megyében megjárjuk a vul-

palócország;

e

káni eredet .Mátrának törzsökös magyar vidékeit, azokat a boldog vidékeket, ahol az élö
smagyar szellem magyarrá is formált át cllenállhatlan ervel mindent nyelvben, viselet:

ben és erkölcsökben. A hirtelen felszökken .Mátra hatalmas tömege között messzire kisér
el bennünket a kékellö Kékes csúcsa. Meglátogatjuk a mély völgybe szorult sok toronnyal,
köztk csillagvizsgáló toronnyal is büszkélked, .szép kÖ7.é|>rilcli'kl<i'l (líszeskedö Egert,
ahol a nök segítettek valaha Dobó Istvánnak hazát menteni.
Az Abák si fészkén át eljutunk a kellemes fekvés Ciyöngyösre. s ott a Málra-liegység. iyönyörködünk a városka szorgalmas, vidám népében.
Bíborban született Konstantinus szerint a hét magyar törzs neve: .Nekély (.Nyék),
Megeré (Megyer), Kurtu germalu (Kürt-gyarmat
Tarjánu (Tarján), Enax (Jen), Karé
(Kara), Kazé (Kazal. Meglepen érdekes, hogy ezeket az elnevezéseket megtaláljuk e bejárt
terület következ helységeiben: Ipolynyék. .Megyer, Ipolykrt, Balassagyarmat, Salgótarján,
Karancsság, Kai'ancsberény, Diósjen, Kozárt.
Körülbelül azt a területet járjuk be \^\. melyen köztudat szerint
a magyarságnak
kétségtelenül egyik legérdekesebb része — palócság lakik, vagyis olyan magyarok, akiknek
sajátságos nyelvjárása, számos eredeti szokása (9 12). si hitvallásra emlékeztet babonája,
(

I.

—

-

—

gondolkozása, érdekes néprajzi jelenségei, a hazai nyelvészek, etnográfusok, folkloristák
munkásságát állandóan foglalkoztatják. A bejárt teríUetröl térképet közlünk. Sejtjük eleve,
a íoltünletett városok s falvak közül több szabadkozik majd az ellen, hogy ket
palócok országába sorozzuk. Elvitázhatatlan azonban, hogy Nógrád szívében, Gömörnek alsó részén. Hevesnek fels részén. Borsodnak a Miskolctól nyugatra es csücskében,
a Bükk, Karancs és a Mátra környékén, ott él a színtiszta palóc-magyarság. A palóc elnevezés ma már olyan közismert és mondhatjuk, mindinkább népszer meghatározás, hogy
könyvünkben iiátran meijük pal()cmvészetnek ne\ezni az endített vidék perifériáinak
népmvészetét is, hiszen nem vitás már az sem, hogy Borsod megyének még alsó,
rónás részében lév Mezkövesd, Tárd, Szentislván lakói, a matyók is egyik törzse a palóc-

hogy
a

ságnak.
.V

pali)e(di

hazáját

bajos egész pontosan

körvonalaznunk. Országunk egyik népével

sem foglalkozott annyit az irodalom, mint éppen a palócokkal, s lám. legalaposabb
ismerik is, a legeltérbl)en határozzák meg a palócok felepidési helyét.
l)ecsülel<'s. líttcir folyóSzeder Fábián - a Tudományos ílyüjtemény ciiii. régi
j<')

-

JflNOjl -^

^
JÁNOSI KÖZSÉG. (GÖMÖRMEGYÉBEN.)

—

(7)

bencés tanár volt , születeti
még- hSl'.Mteu nagy ismerettel ír a palócokról
statisztikáját,
amit eredeti helyesírásban
Pál
Magda
idézi
közöttük:
és sokat tartózkodott is
itt közlünk:
oHevesben a lakosok száma iyy,(.»0(), kik közölt GS'J a nem egyesült

iratban

;

9'22 Zsidó, a' Német és Tót kevés: tegyük tehát, hogy 5000 és így
Magyar. Ezek között 1 l.líOO a nemes, tegyük, hogy a másmarad 191.
_
honnan oda származott magyarok száma GCMX); mégis marad l'alócz
Borsodban a lakosok száma 145,045, közöttök a nem egyesült ( lörög 506,
Zsidó .S73(j. kevés német és tót; tegyük ezt a két nemzetet 40t)0-re, és
marad 13(>, >S03 magyar. Ezek között 19,900 a nemes: tegyük, hogy az oda
származott egyéb magyarság 5000-re megy, mégis ha mindezeket nein vesz_
„
„
_.
szük is számlia, marad Palócz
_
_ „
Gömörben a lakosok száma 146,744. A' magyar töbl) mint a tót, kevés
német, sok cigány. Tegyük, hogy a tót 30,000, a' német 5000, a cigány 4000
és igy marad 109,744 magyar. Ha ide nem számlállyiik is a' S870 nemest

Görög,

."{S'.)

.._.

...

és a

más

tájakról

telepedett

ide

mégis lészen Palócz

_

_

_

Nógrádban I()3,3ü0 lélek
német kevés. Tegyük, hogy a

_.

magyarokat,
,

akikel

számláltatik. A'

magyar

111.903.

4000-re vesszünk,
.

_

.

173,789.

töbli.

96,874.

_.

..

mint a

tót,

tót 60,000, a német 8000 és marad 95,360
magyar. Ezek között 63"24 a nemes, 3000 legyen a máshonnan oda sza_ 86,036.
kadott magyar. Ila inindezeket számbavesszük, még is marad Palócz
N. Honiban a lakosok száma 108,000. Felénél tgbb benne a' tót, német
idei Fö Megyebeli Schematismus szerint a' llonti föls
is elé"- van. Az
Alesperestségben egy magyar Plébánia sincs. A Honthi közép Alcsperestségben 14 Plébánia között 10 magyar, 1 tót-magyar, 3 pedig egészen tót.
A' lelkek száma összesen '24,174. a' kik között 18,04(> magvar vagyon,
.\z Ipoli alsó Ales|)ereslségben Vl Plébániában, értetdik amngy. hogy a
liliálisokkal együtt, a lelkek száma 20,438 és 6 magyar és 3 tót-magyar
Plébániál)an 818? magyar vagyon. A Dnnai alsó Alesperestségben 15 Plémagyar-némel. 1 tótbániában, m('lly(>k köz()tt 10 magyar,
magyar, 1 német-magyar-tót és két tót Plébánia számláltatik a' né])' száma
összesen 19,540 és közülök 10,9.56-an magyarok. És így a mondott Ales])erestségekben, avagy is az egész vármegyében a'- magyarok' száma 37,184.
Innen kiszámlálván a' 3550 nemest azon magyarokkal együtt, kik máshonnan szakadhattak ezen tájakra (ÍOOO-ren lélyül nehi'zen lehet ket
venni) a' Palóczok lehelnek
21,634.
_
_.
^ ^ _^
Tehát a' Palóczok száma könnyen fölmegy _
490.237.
.lerney .lános 1855-ben írt taindniánya Borsodban 11, Gömörben 4, Hevesben 18.
Nógrádban pedig 15 községet sorol IVil tsgyökeres palóc-helységnek. Megjegyzi azonban
maga is, hogy lajstroma hiányát igenis erezi.
'

.

,

nagy szeretettel
érdemes könyvet is írt rúhdv, 1880-ban. Szerinte a palócok Nógrád, Heves, (jomör és Borsod vármegyének ama tereit választották, melyeket a Mátra
és kinyúló ágai behálóznak. Palóc-ország fbb vizei: az Ipoly. Zagyva, Sajó, melyek
Pintér Sándor nagyszécsényi ügyvéd büszkén vnllja magát palócnak

magyar nevek. A palócok: alullakók; a hornyákok:
lábasai. Nógrád 76 községében 8511 házban .}7,131
házban

;

népével,

l'dglalkozott

Hevesben 35 község 5336 lakóházban

l'.l,:?.J3,

lakóháziján

palóc

10,ÍHiO

;

tehát:

l.")0

kozséí>ben

palóc,
3-í,8S(),

emezek

a palócok ellenközségében 295(>
Borsod 10 községében 2107

lelüllakók;

Oömör

le<>óvat<)sabb

29

szánntás

szerint

120,324

palóc.

A

palócok jeles ismertetje IstvánlTy (lyula, miskoiczi polgáriiskolai szakfelügyel
az Ethnographia cím folyóirat és mellékl(>tén('k, a Néprajzi lirtesít-nek sok
számában, fáradságos kntatásai nyomán, becses adatokkal szolgál a |)alócokal illetleg,
s adatait
az
szíves engedelmével
mi is fölhasználjuk e kiUelünk folyamán.
igazgató;

—

—

a Bükk-hegység tájékait s ott azt állapímeg, hogy nemcsak katolikus, de református palócok is vannak, mégpedig több községben, mint amennyit Pintér Sándor említ. .V neve alatt megjelent közlemény szerint
a magyarságnak e néprajzilag felette érdekes töredéke ama nagy területen lakik, mely

IstvánlTy

(iyula

bejárta

Borsod megyél>en

totta

Gömör, Hont, Bars

Heves,

Borsod,

és

Nógrád megyék összeszögell

részeit

magában

Bikk-hegységll
nyugatra, az I|toly folyó lapályáig terjed. Eme utóbjii meghatározása Az Osztrák-Magyar
Monarchia írásban és Képben cím munkában jelent meg, amelynek szerkesztsége, értesülésünk szerint, az író eredeti meghatározását módosította.
A palócokat szeretettel és szorgalonmial tanulmányozta Farkas Pál fgimnáziumi
tanár is (érdemes és jóízen megírt tanulmánya a Magyarország Vármegyéi és Városa
cím monográfia-sorozat nógrádi kötetében jelent meg); e kötetünk szövegének érdekében
szívesen volt segítségünkre
Szerinte a palócok 150 fahdjan. mintegy 150,(J00 lelket
is.

foglalva a Mátra északi lejtitl körülbelíil a

Bima

és Sajó völgyéig,

—

osztályozni; mindenki

mentén Pincll
Örhalomig. toválibá Karancs, Medves, Mátra és
Cserhát vidékén. Nóg-

az Ipoly

rád

palócait

cso-

két

portba oszthatjuk: karancsvidékiekre és cserhátvidékiekre.
rcl

a

— írja Farkas Pál szeretik palóc és magyar falvak szerint
más és más falut jelöl ki igazi palócnak, valójáljan pedig minden
egyforma. Nagyon linóm precizitás kedvéért azt mondhatniuk, hogy jialócok laknak

számlálnak. Nógrád községeit
falu

s

A lömör(

és Hevessel

szom-

szédos karancsvidékiek
a palóc-fogalmat jobltan

képviselik,

noha

hátvidékiektöl

a cser-

ma már

csak néhány szavukkal
és nyclvalakkal kiUonböznek.
E kötctimk ja\arészét

érdemes munka-

társunk,

gyjtötte,
íigyelése

Litván

Gróli
s

meg-

az

szerint

a

pa-

KASZINÓZÁS llIÓSJi;>'N.

lócságunk északi halára
Milonyay DezBÖ

:

A magyar ncp

müucsti-te.

V.

IS)
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határa pedig a Boldva vagy lal.ui a lliM-nád vizo; a lialáiMátra-hegycsoportnak
az Alföld felé es lejtjén húzódik és
vonal
leszögi'llik szinte Peslig. mert Dunakesz és Rákos])alota palócok. Folyás ellen menvén, a
Dunát Veröczénél elhagyja a vonal és Esztergom vármegye északi csücskét átmetszvén,
a maíivai- ayelvhatár. kcifli

délen

a

Bükk-

és

kimegyen

a Vágig.
Bizonyos azonban,

liogy kivált az északi határvonal változott, ingadozott. Vahiha
messzebb beszögellell font a tótságba, de ezek a csúcsok eltávolodtak, megsenmiisüllek,
viszont nyert a német bányavárosokból és megmagyarositolta, behóditotta pl. RozsnyótDe ilveii jKintos határok megállapítása nem a tárgyi ethnográtia, fké|i nem a népmvészetet

PALÓCOK RHALOMÍiÓL (NÓGBÁDj.

tárgyaló

munka

r<-la(lata.

Elibeii a tekintetben

(í)l

nagy munka vár tudósainkra. Meg

kell álla-

pontosan a palóc nyelvbéli sajátságyjtenünk felvételekbl, amilyen a bécsi akadémiának

pítani a fonográlTeh ételek iv.reinek összehasonlításával

gokat,

s

tonográl-archivnmot kell

ineglialadó, de nékünk nincs. Meg kell vizsgálni embertan
felvételi
egyedek ezreit, hogy tudományosáéi kiadódjék a típus. Azután gondos
kii lal ások szükségesek a népszokások, a törzsi szerkezet kérdésének tisztázásához is.
i'lgyes megyékben vizsgálva a jialócokat, bizonyos, hogy Losonc és Fülek közölt
valíidi tisztán maradt
palóíok laknak. Borsod megyében a Bükk-hegység északnyugati
n\nl\án\ai közölt lakó palócok neve: barkó. Megnéztük azt a falucsoporlot Sajópüspöki
és llangony között, amit BarkcAdg-nak mondanak, de nem találtunk semmi vonást, ami
megkülönl)özletné ket a többi ])alócoktól. Úgy látszik, csufnévnek ragadt rájuk ez az elnevezés. .\/ iheii elnevezésekkel a szomszédsáíí kedveskedik azoknak, akik másmilvenek, mint

már van

tízezer

szem])oiiliál)ól az

11

ük.

Munlahv Jánosnak

(iöniör és Kishont

szerint: a palócok délnyutíaton laknak, a

ják

Leírása

oínui.

lM57-hi'n

luuukája

nioiíjcItMit

barkók pedig délen az úgynevezett Erdöhátat

foglal-

szójárásuk tisztább a palócokénál, de a palócok sok elnevezését és kiejtését használják.
Hevesben a palócságnak egyik legszebl> fajtája lakik a palóc székli<'ly. l'étei\ására
körül csoportosulva, a híres ásván}-^ izet szolgáltati) l'arád községgel egyíitt. Kélséglcliniil.
el;

Gyöngyös

is

palóc.

Érdekes, hogy

a vonatkozi) irodalom ncnusak a palócok számát és községeit iicni tudja
pontosan meghatározni, de még azon is régóta vitáz
hogy a
s ez nagyon jollenizö
palócok magyar eredelek-e vagy sem ? A palóc-föld teli a legeredetibb nuigyar sajátosságok-

—

—

\Ai

PALÓC I.EGEiVYEK.

IW)

kai, láthatjuk, hogy a jjalócok nyelve ösi magyar szavakat, máshol már kihall szidásfonuákat
riz meg. hogy itt a magyar nyelvnek pom|)ás patinája van, mégis akail tudományoskodás,
mely jobb ügyhöz illó buzgalommal bizonyítani kívánná, hogy a palócok urm magyar eredetúekl Ilyen irányú tudományoskodás! is csak a türelmes jó magyar szenved i-l a maga földjén.
Ha ugyan türelem ez. nem pedig közöndjösség. ami már nem erény, de hiba. M;;holna|)
azonban mégis csak csödlie jut már az a szerencsétlen törekvés, nudy eliböl a szép országból minden magyaros vonási kész kidisputálni és boldogtalan észjárással majd megszakad annak ersítésében, hogy itt minden van. csak magyar eredet nincsen, s ill a
népmvészet gyönyörséges virágai, bájos formái uiimlm nációé inkább, csak éppen a

Nem
eredetével

akarunk túlságosan

eltérni

tulajdonképpeni

kapcsolatban népmvészetük eredetéi

is

tárgyinikl('il.

kutalhatják,

i's

de

iiii\i'l

.1

paliicok

nuifk uiagyarosságál
9*
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meg

gyanúsíthatnák: tekinlsíik át kissé a palócok históriájáról szóló közléseket.
más vélemény.
A palócok eredete igen sok történetbuvárt foglalkoztatott. Osztoics és Kojánovics,
a két orosz leírja, hogy a magyarok, akik Hugor vize mellett Pannónia felé tartottak,
Tánais vizénél megverték a paloucokat, kik ellenük IVilmcrének támadni. Dugonics András
az orosz írók e szkszavú tudósítását hosszú lére eresztelte, s végén arra a következtetésre
talán

Ahány

is

érv: annyi

hogy a magyarok meghódították a palócokat, és ket a Mátra vidékén telepítették le.
E letelepített népet most is palócoknak nevezik, akik sokat megtartottak a szittyái nyelvnek módjából.
A apalowcoks Oroszország történelében sokat szerepelnek. A XI XIII. században éltek
a Don. íJuyeper és \'olga folyók vidékén; sok orosz hsköltemény szerint vakmer, harcias
vitézek valának. Egy történetíró azt mondja, hogy a palóc, Ijessenyö és mongol az Oroszbirodalom rettent csapása volt. félezredre megakasztotta a birodalom haladását. Az oroszok csak 123"!? kr>nil szabatlultak meg tlük, mikor is a palócok elmenekültek a tatárok
ell, s ropi)ant birodalmuk clpus/tnlt. Egy liizanci író is említi ezt a történeti eseményt,
de
az elpusztult birodalmat Kuid)irodalomnak nevezi, és a mongolok eltt menekül népet
kunoknak mondja. Oroszoi's/.ágnak azonegy ellenségét az oi'osz történetírók ]ialócoknak,
a mi történetíróink pedig más nenizetbeliekkel egyetemben, kunolvnak mondják.
Anonymus, aki valószínen Eger egyházmegyéjének papja vala és legalaposaliljan a
palócok vidékérl írt. azt jegyezte föl, hogy Árpád hadához a kunok Kiovnál csatlakoztak,
az ország északkeleti részén telepedtek meg s tlük származnak a palócok.
Legelterjedtebb csakugyan az a vélemény, hogy a palócok az Árpád-házi királyok
alatt beköltözött kunok ivadékai. A kunok betelepülése történelmi valóság, asonhaii
nagyon kétjcga, hegy a^ck c/ kunok, e kíctünk népmíh'é.izeti tárgyait ké.\zit
palócok óei lennének.
nem tudtak magyarul,
Kétségtelenül igazolva \au, liogy a kunok török eredetek,
nyelvük nem is hasonlított a magyarhoz. A kun nyelv élt még Zsigmond uralkodása
a
király intézkedik azokról, akik nem tudnak vala kun
alatt is (1387 — 1437). mert
jut,

—

k

nyelven.

Szeder Fábián

Tudományos (iyüjtemény

1S'31.
évi kötetében históriai átlátok
palócok
érkezének
Pannóniába és egycredetek.
a
magyarokkal
alapján is állítja,
Szerinte: ha palócok késblien jöttek volna Pannóniába, mint a többi magyar, arról,
mint nevezetes dologról nem hallgattak volna a hazai vagy a külföldi krónikások.

a

hogy

a

hogy a byssénusok a vezérek uralkodásakor telepedtek meg Pannoniában
Salamon maga csalta be a kunokat atyja ellen IV. Béla alatt sokan jöttek hazánkba
a német és szász urnizctbol. A kútfknek tehát a palócokat illet hallgatásából az
vagy a magyarok eltt már Pannoniáljan voltak, vagy vélünk kölkövetkezik, hogy
tözködtek ide. Az els tételt azonban Szeder szerint liizonyítani semmikép sem lehel ezért
annak az állításának bizonyításába kezd, hogy a palócok egyeredetek a magyarokkal
.lornandes és P)onfinus ama hunokra, Szvato])luk és a magyarok csatájára vonatkozó
adalait idézi, amelyeknek Anonynuis ellene mond. Katona, Kornides, Turóczi azond)an
Anonymusnak fogják pártját, följegyezvén, hogy Attila halála után nem tért valamennyi
him Ázsiába vissza, hanem háromezren hátramaradtak közülök Erdélyben, és ott a székely
nemzetségei alapították. Szeder szerint itt Pannoniában megelzleg nem xoll magyar
nemzetség, tehát palócság sem volt. Ezért a palócok is magyar eredetek. A palócok
nyelvébl is ari-a következtet Szeder, hogy
a magyarokkal azonegy nemzetbl származnak. Ha ugyanis a ]>alücokriak saját külön nyelvük lelt volna, ez semmiesetre sem veszett
volna ki teljesen; lehetetlen, hogy azon a nyelven némelyek ne beszélnének, vagy abból
a nyeKböl néhány szó nieg ne maradt volna. Már ])edig a pahicok,
a mi közönséges
magyar nyelvünkön beszélnek. Csak annak a nemzetnek vész cl a nyelve, mely egészen
más nemzet közé keveredik: a palócok pedig nem más uenizel közé kex eredtek. Hevest,
Följegyezték,

;

;

k

;

;

k

k
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Borsodul. Gumöii és Nógrádol lcgn;iiíyol>brészl, >>agy-Honl vánaegyéhen pedig az Ijjuh
Garam tájékát palócok lakják, inajdiifiii lelniilliónyi számban. E nagyszámú és minden-

és

kor együttlakó népnek tehát külön nyelve nem volt. Ez legvilágosabb bizonvitéka Szeder
szerint annak, hogy a palócok a magyarokkal egycredetüek.

A Tudományos Gyjtemény

1834. évfolyamában Horváth István sok folylasásos könyvkapcsán hosszasan foglalkozik a palócokkal s a vonatkozó külföldi irodalommal.
Horváth is azt mondja, hogy a palócok smagyar eredetek. A palóc szó azonban szláv
származású s annyit jelent: zsákmányoló, spoliátor. Egyébként pedig fantáziája elkalandozik
egész a bibliai idkig: Horváth szerint a palóc szónak annak idejében olvanfoniia jelenbírálat

tsége

lett

volna;

együgy.

hogy a palóc név gnnyolásból származol!, következtethet nk ,Bekc Márton
1790-ben írt könyvébl, melyben azt jegyzi föl. hogy a palóc dialektus röstelni való. Bél
-Mátyás 174"2-ben |)edig azt mondja, hogy a palócok kilicamitják a szavakat. Még Révai
Azt.

Miklós

is

inteni

kénytelen a nyelvészeket:

ne nevessék

ki

n

palcicok

furcsaságait,

mert

nép a régi nyelv emlékeit tisztán rzi
Az Alvadémia kiadásában 1840-ben megjelent Magyar Történelmi Tár els kötetének
legels közleményét Jerney .János írta, e címmel: .\ palóc nemzet és palóc krónika orosz
és lengyel évkönyvek nyomán. A palóc nemzet
írja Jerney
a hun-seytha népcsaládnak levén egyik felekezete, saját nyelvén magát KUN néven nevezé, melyen és Comanus.
Cumanus meg Hnnnus néven endíttetik a magyar krónikákban és a byzanti történetíróknál,
míg az orosz és lengyel történetekben palóc néven fordul elö. Magyar hazánk egyik terji'delmes vidékén él magyar népfaj hivatik Palóc néven: és éppen ezen palócok valódi kun
maradékokul mutathatók föl a magyar történetírás útmutatása szerint; mely adatok egybevetése után semmi sem bizonyosabb annál; mikép a híres palóc nemzet (t. i. mely az
orosz történetben szerepel) ivadékai honunkban velünk együtt élnek maiglan ... Állításának
bizonyítására régi krónikákat, orosz évkönyveket, lengyel történetírókat idéz évszámrendben.
Rámutat azokra a forrásokra, amelyek a palóc elnevezést a mezóföldtól. a vadásztól, rablótól származtatják. Legutolsó adat szerint az oroszországi palócok végzete az volt, hogy ket
a mongolok részben elzték, részben járom alá hajtották. Nevük ezért tnt el az orosz
krónikákból. E nemzetbl negy\enezer fegyveres, családjával együtt. Magyarországon
húzódolt meg, vélünk eggyéolvadl, sorsuk elegendképen ismeretes honunk történetében.
Schlösser neves német kritikus is hasonlóan beszél; vannak azomban, akik a bessenyk utódait
látják a palócokban, mert régi krónikások a beköltöz bessenyöket is kunoknak nevezik.
Hunfalvy Pál, Magyarország Ethnographiája cím 1876-ban megjelent munkájában
külön tárgyalja ama a jövevény népeket, akik a magyarsággal összeolvadtak; a bessenyk
után a kunokat említi. Szerinte: ezeket illeti a jövevények között az elsség. «Kél nagy
felekezetük van mai napig: a Mátrahegység ágai közt Borsod, Heves, Nógrád, Gömör
Tisza síkságán, a Nagy- és Kis-Kunságban, a tulajdona Duna
megyékben a palócok,
képeni kunok. A névbeli külömbség maga is bizonyítja, hogy külömböz idkben s külömböz köriilmények közt jöttek be, valamint azután politikailag is nagyon külömböztek
egymástól. A kun nép a bessenyk után nyomakodék a Volga felöl a Fekete-tenger és a
Duna felé. A kunok mind közelebb jövének az oroszok és magyarok országaihoz. lOGl-ben
csapnak be elször orosz birtokba. Az oroszoknál e gonosz ellenségnek a neve pcloi'cs
s az oroszok nyomán a lengyelek is így hívják. A magyarok 108(j-ban ismerkedének meg
vélök elször, amikor Salamon versengvén I. vagy Szent Lászlóval, hozzájok folyamodék
e

1

—

—

—

—

A magyar palóc név tökéletesen azonos az
magyar krónikák és bizantinus följegyzések a kunokról

seííitségért.

lengyel írók a polovczoknak
a történetek szerint
f>alóc,

mind

a

is

tulajdonítják.

A

orosz-szláv

polovcz-val.

.\mil a

beszélnek, ugyanazt az orosz és

nemcsak szószerint, hanem
Honnan lett már, hogy nálunk mind a

palóc név tehát

azonos a szláv polovcz-val.

kun egyaránt honos? Bizonyosan onnan,

külömböz nagy beköltözés mintegy két folyamban

mert,

amint már érintve van, két

történt, az egyik a szláv földrl, azaz
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Orosz és Lentijei országok felöl, az északi Kárpátokon által; a másik kelet-délfell, a
Kárpátokon által. A palóc folyam nyilván elbb indult meg s elbb is megsznt, mint a kun folyam. De róla, mint sok másról, nem tudunk semmi bizonyost:
csak azt mondja meg a név, hogy azt okvetlenül az oroszoktól (és lengyelektl) vette
a magyar nép. Azomban ezt sejteti vélünk az id is, amelly eltt nem indulhatott meg
a palóc beköltözés. Az már kétségen kívül áll, hogy a palóc nem lehetett elbb nálunk,
mint az oroszoknál; hisz neve sem lehetett elbb ismeretes nálunk, mint emezeknél. Az
orosz évkönyvek 1061-ben említik meg a polovczokat; Szent László királyunk 1086-ban és
10í)0-ben hadakozik elször a kunokkal. Történelmi lehetetlenség- annállogva a palócok
kelet-déli

els beköltözését Szent László eltti idbe gondolni. Ámde

Kálmán 1104-ben

utódja,

a

kiovi fejedelem Svatopluk leányát vévé feleségül, aki azután Boricsot, IL István s IL Béla
alatt

nem

kevés zavarnak

okozóját szülte;

ebbl

történetl)l

a

sokszoros viszony

magyarok

ki a

fejlett

és az

oroszok között. A palóc beköltözések csak

Kálmán

alatt

iudul-

hatának meg, s folyhatának II. István és
1

1.

Béla idejében (1104-

Mikor
tl
1141-ig).
Auonynnis a krónikáját irta, a palócok vagy
kunok a Mátra ágai

már meg valának

közt

Azt is kétségtelennek vehetjük,
telepiéivé.

hogy bcssenyk

is

te-

lepedtek a palócok közé

vagy mellé, de azokat

nem külömbözteti meg
ezekl(')l

az

ö

nem
a

Anonymus, mert
idejélien

látszik vala

külömbség.Apalócok

kiváltságos

NAGYLÜCZIAK.

ill)

már

meg

nem
soha,

állapotra

vergdhetének
minek okát csak

folyamban történt,
mint a ruténeké vagy oláhoké. Ma egyéb nem különbözteti meg a többi magyarságtól,
mint az úgynevezett palóc, azaz némi sajátságos kiejtés magyar nyelv, amelyben egyes
szokatlan fájszók is fordulnak el, mint más tájnyelvben. Egyébiránt nincsen grammatikai
sajátsága, melyet a göcsejségben, ormánságitan, székely nyelvben nem találnánk meg.
A palócságról sokan igen nagy elszeretettel írtak eddigelé, abban valami eredetiséget
gyanítván, mely az általános magyarságot megelzte volna. De a palóc nyelv, úgy mint
a székelyek nyelve, legvilágosabban és legérthetbben a közönséges magyar nyelv mellett
tanúskodik. Akármi Ilyenek éó akárkik vcllak /.t a palóc-kunok eredetileg, azokká itt

abban

lehet gyanítani,

hogy beköltözésök

oly észrevétleuiU

s

oly

kicsi

.

lellek,

aniicsodák most.))

vélekedésének bizonytalanságát ezzel a végs mondattal maga is bevallja.
Pauler Gyula a Századok 1877. évfolyamában megjelent értekezésében azt mondja,
hogy a mi palócainkat nem szabad a XI. század ama kunjaival azonosoknak tartani, akiket
az oroszok és lengyelek jjalócoknak neveztek. A név itt nem bizonyít azonosságot. Nem
Ilunlalvy az
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a

hotsy

r<'leiteniiiik,

sem

;r

iiiagAan

A kunok maguk

kunt palócnak.

sem más

e névvel

nem

m-mzi-t a szlávokon

kívül

nem nevezte

mai palcx-ok sem használják, de
még a tótok sem hívják ket palócoknak. A magyarok között .sem tudott e név soha diplomatikai érvényre jutni. Törvényeink, okleveleink nem ismerik c nev(>t. nieNct
maguk a
palócok is ma csak röstelve hallanak.
éltek, a

Pintér Sán<l..r lss()-|,au ersen megrója Jeruey Jánost, aki a palóc-kun
nyelvet a
magyarral azonosnak tartja, ellbgadja az orosz-lengyel-görög krónikások följegyzéseit,
st a megbízhatlan Anonymusl is teljes hitelre érdemesíti. Pintér így gúnyolódik: ((.lernev
János úr ugyan heutazta Keletet, s a Kaukázusnak talán minden zegit-zuyát nx'iínézte,

de

Málrahegyseg közé, az Ipoly— Zagyva mentére hetekinteni, s úgv látszik munkájából, mintha csak az Azovi-tenger martján lév egyik wKurgán)) tetején 'hallotta volna
meg. hogy Magyarországban e nevezet alatt <(Palócok)> visy nag\ ne|)rsaiád cl ám. Palóc
elfelejtett a

krónikát

írni,

s

azt

sem tudni hányan, hol
és mily viszonyok között

élnek ezen «szlavipalóc-kiinok»

zált

,

,

,

Mikor Jerney ezen krcV
nikát
volt,

talán divat

írta,

hogy amirl

ír-

különösen ha az a
magyar nemzettesthez
tak,

tartozott,

ismei-ni

azt

szükség nem

volt.))

Sándor

Pintér

azután megrójja llunfalvy Pált is, mert lemásolta iy76-ban azt
a hibát, amit
lerney
líS55-ben

Sándor,
vével

ki

leírt.

Pintér

magyar

büszkén

szí-

vallja,

hogy szépapjának, dédanyjának

is

hamisí-

tatlan palócvér lüktetett ereiben, teljes logi-

PALOO LE.\\YOK TANCKOZBE.N.

kával így folytatja írását, s ezt vésse jól emlékébe minden magyar író és kutató

il2)

M-Mibl ismerjük meg a népek
hagyományaik nincsenek? Mondáiból, melyekben skorának kiváló
mozzanatait tüki-iizi vissza, Szokásailiól, melyeken régen múlt családi vagy társadalmi belszervezeténck élénk jellege vonul keresztül, Viseletéljöl, melynek egy-egy alkatrésze ezredeken keresztül megtartja eredeti jellegét és az ahhoz kötött si fogalmat. Vallásából,
mely ha mégannyi alakváltozáson szrdött légyen is keresztül, si jelentségét elveszíteni
múltját, ha

nem

azoknak

:

irott

képes soha. Játékaiból és gyülekezési mulatságaiból, melyeket még az éghajlati viszony
és siségéböl Itivetköztetni. A népek nyelvének si gyökere

sem képes megsemmisíteni

annyira mély azok mondáiba, szokásaiba, viseletébe, vallásába és játékaiba, hogy azt azokmíg a nép él, kitépni, kiirtani nem lehet. \ aljon llunfahy t<'tt-e a palóc né|) ezen
siségének megfigyeléséhez csak egy lépést is? Nem telt, de mégis kimondott két fontos
Ítéletet, azt t, i,, hogy a székelyek nem Attila hunjainak maradékai, hanem csak Szent
László után odarendelt, telepített határrök, és hogy a palócok a magyarok koz('>tt magyarosodtak meg s si nvelvük uszlavo-csuvasztiMok habarék)) \oit. .V nag\ tmloiiiányú író e
ból,
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súlyos Ítélete ellen csak egy füllebbviteli lürum van, s ez maga az élö nép. Vissza tehát,
csak vissza a nép közé, van még ott elég keresetlen gyöngyszem: E gyöngyszemek összeszedegetéséhez sem levél-, sem kíinyvtárak nem kellenek, csak emberismeret, leereszked

bels életének ismerete és elhatározott akarat. A levéltárainkban penészl
egyes okmányok meg nem érthet szavait, ha kérdezgetjük, a nép fogja nékünk megmagyarázni. Ezért igen jól tesszük, ha történelmi kutatásainknál magát a népet kérjük lel
együtt munkálótársul. Tudományos Akadémiánk sokat áldozdtt már idegen népek, nemzetek
tanulmányozóira, de a magyar nemzet egyes ágainak helyszinti, tudományosan leendett
megfigjelésére még elvben sem állapított meg eddigelé buzdító eszközt, pedig íme, itt
vannak és élnek a jászok, kunok, palócoki No. de nunek is volna a magyar nemzet e
nyájasság, a nép

jellemz gondolatmenetét, önállólag sajátos
tanulmányozni?
Ott vannak a linnek. osztjákok,
nyelvezetét, háziiparát
népl'ajok,
tanulmányozzuk
elször azokat, hogy megcsuvaszok
és
a
többi
cseremiszek,
tudjuk, kik és mik vagyunk mi itthon. Valóban úgy vagyunk mi ezzel, mint azon eladó
leány, aki meglátta ugyan a távol álló kapuféU'ábaii a tt, de a lába eltt lév nagy kben

családtagjainak

háztüzhelyét.
stb..

megbotlott.))

Aranyigék ezek,
szete

világosságot,

is

—
st

s

családi

stb.

életét,

itthon

egészítsük ki

még

azzal

is.

hogy

a

nép múltjára a nép

mvé-

fényt vethet.

Pintér Sándor egyetért azokkal az írókkal, akik a apalóo) szónak síkon, gyepen lakó
Ezt niegcárolaflaMul igazolja az, hogy a palóc ma is a síkabb,

értelmet tulajdonílanak.

míg

a

hegyesebb vidékeken lakik. A palóc elnevezés, szerinte, önálló nemzetnek áltasohasem \nll. hanem az orosz nép a hatalmas kun nemzet ama részét
mely vele szomszédos \()lt s melynek telepedési helyét jobban illette a palóc

hornyák

a

lános elnevezése

nevezte így,
szóval.

Fintér,

továbbá,

nagy buzgalommal

azt

akarja

valószínsíteni,

hogy

a

vár-

megyéinkben mai nap is palóc elnevezés alatt él népcsalád a honfoglaló magyarok bejövetelét jóval megelzleg már itt lakott. Szerinte Ázsiából, az emberiség bölcsjébl a skytha
nép els rajnak a hunt bocsátotta ki. Követ újabb raj: az avarok. A hunok bocsájtottak
ki ismét újabb rajt: a magyarokat. A hun és kun szó pedig: egyazon jelentés.
Rámutal arra, hogy a palócok si hagyományai a szomszédos szlávoknál nincsenek

meg a palóc a szlávval közvetetten családi összeköttetésbe nem lép még ma sem, a palóc
nem tótosodik el. mint más ajkú. Nincsen eset, ^hogy palóc község eltótosodott volna.
A palócoknak még ma is vannak olyan szokásaik amilyeneket a mai magyarság és a kunság
nem ismer. Mindebl)l Pintér azt következteti, hogy palócaink a honfoglaló magyarokkal
;

sem egyidben, sem késöbl) nem költözhettek be.
((A négy megyében palóc elnevezés alatt ma is tekintélyes számban él népcsalád sei
Árpád hadához Kiovnál nem csatlakoztak, vagjis a honfoglaló magyarokkal sem mint
polowczok, sem mint kunok, sem mint kazárok nem jöttek. így Anonymus históriájának
idevonatkozó része, Jerney János lekövetke .telese, Pauler Gyula kombinációja, valamint
Hunfalvy Pál állítása a palócok történetének igazságára nem vezet. Ellenben valószín az,
hogy a három törzsre (jszló népcsalád, mint skitha-hini-avar maradvány már a honfoglaló
magyarok által mint baromtenyészlö s földmvel nép, jelenlegi lakóhelyeiken találtatván,
a honfoglalás könnyítéséhez hozzájárultak és mint lényegében a magyarral egy nyelven
s vérrokonok, és mint talán már elbbi'l keresztények is, az államalkotó magyarokkal mindjárt az els században nemzettestté olvadtak, s mint állandóan letelepült földhódolt né]), a másajkú hódítottakkal együtt, a vezérek között felosztattak, tehát

beszélk

mvel

aulohton népmaradék.
N'ámbéiy Ármin szeriül az l ral. Arai, Kasjii-tó környékén lakott törökségnek a kun.
palóc, besseny nemzetiségi törzse volt.
Láthatjuk tehát, hogy a palócok eredetének megállapításában a tudomány mennyire
botorkál; a szakéi-tk annyi eltér véleményt kockáztattak már, hogy e kérdésben több
a

zr-zavar, mint

a

világosság.

!

17

Bizonyosak lehelünk azomban, hogy akik a magyarságtól gyönyör népmvészetünket oly szívesen elvitatnák, azok erre azt mondják, hogy hiszen ime a palócok magyar
eredete, jiiég magyar írók szerint is, kétséges lévén, hát akkor hogyan lehet a palócok
népmvészetét magyar népmvészetnek nevezni?.
Nekünk is az a véleményünk, hogy a kunoknál mindig nagyobb számot kép\iselü
palócok sohasem alkottak a magyartól külömbözö nemzetet. Véleményünknek támogatására
.

.

érkezik Farkas Pál, a palóc föld etnográfus-kutatója; derék tanulmányaiban rámutat arra,
a palócnak keresztelt nyelvjárás az smagyar nyelv és a kódexek korából légiül ib
régiséget mentett meg. A legrégibb magyar kódex, az Ehrenfeld-féle, a palóc nyelvjárás

hogy

sajátságait

tükrözi. Ezt a kódexet tagadhatatlanul palóc nyelvjárást beszél ember irta
XV. században. Az 1490. évbl «Mátyás király halálára írott emlékdaln címmel van egy
nyelvemlékünk, melyrl már Döbrenlei kijelentette, hogy az nógrád — mátrai palóc ejtés.
A kunok e nyelvemlékek kelténél sokkal késbben magyarosodtak meg. így tehát lehetetlen, hogy a sokkal korábban magyarul beszél palócok a kunok ivadékai lennének.
Farkas Pál kimutatja, hogy több történetíró a palócokat Magyarországon nem ismeri még

a

a XVIII. században

sem,

—

már pedig

ha ilyen szláv-palóc né]) itt nagy seregben lett volna, akkor ezt semmi esetre

sem

hallgatták volna

A

palócoknak

el

mai magyarok nyelvi sajátságait mára kódexekben is megtaláljuk; ilyen sajátságos nyelven 1490-bl költeményünk is van, bár
ket az egykori történetírók palócoknak
még sem nevezték jól jegyezzük meg,
hogy a palóc elnevezés a XIX. századig
nevezett

;

sehol semmiféle törvényben, oklevélben

vagy

mben el

nem

fordult.

Mi

oszt-

is

Farkas Pál ama nézetét,
hogy a mi jóesz magyarjaink palócok
soha sem voltak, kun, bessenyö, kabar
DIÓSJENRÖL. (13)
vagy más idegen eredet népbl nem
származtak, hanem igenis:
voltak a
törzsekbl álló magyarság legtisztább vér magyar törzse, mely az söknek most figurásnak tetsz, de nyelvtörténeti szempontokból is reudkívüli nagy. komoly figyelmet
érdeml nyelvét, vallását, családi és társadalmi szervezetét s egyéb ma már különös
sajátságait hegyeik közé vonulva, habár töredékben, de mégis leghívebben rizte meg,
hatjuk tehát

k

—

eredet palóc elnevezés csak századok múlva tapadt. A
maguk, csodálatosképpen kicsinyesnek tartják. Hát ez a nép, melynek legszebb
palóc

és rájuk a szláv

jó

elnevezést
jellem-

mely a múltból legtöbb
vonása a múlt idk emlékeihez
a «palóc» elnevezés soha
el?!
Hogy
volna
nevét
felejtette
éppen
a
meg:
eredetiséget rzött
sem volt a nép igazi becsületes neve, azt a töl>bi vármegye egyetemes tiltakozása igazolja
legjobban. Farkas Pál kérdiveket küldött szét. Csupán egyetlenegy falu vallotta magát
palócnak. Több kutató igazolja, hogy a palóc elnevezésre a nép éppenséggel nem büszke.
Ezen a vidéken is a göcseji esetünk ismétldött meg. A göcseji ember s/inte szégyenli,
szkebb hazáját Göcsejnek nevezik. Mikor azt kérdeztük, hogy Göcsejben
hogy az
vagyunk-e már, azt mondották: haladjunk csak még néhány falun át, azután kezddik
Göcsej ... A néhány falun túl pedig azt mondották: kiértünk már Göcsejbl. A palócokénak mondott földön is mindenki máshol sejti a palócságot. Sok helyütt kérdeztük mi is:
Palócok kendtek, kedves bátyám? Mire azt felelte a kérdezett: Már hogy volnánk mi
palócok, mikor magyarok vagyunk]
ragaszkodás,

való

.

.

ez

a

nép,

.

O
Malonyuy Dezs: A magyar nép mvészete.

V.
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A

történelem

rakoncátlan,

Oroszország egykori palócait

vakmer

fajtának

ismeri.

Földünk népe si pogányságához, természetei imádó szép hitéhez híven ragaszkodott,
behívták Endrét és Leventét. Ezek voltak azok az smagyarok, akik így énekeltek: Engedd
mi nékünk, hogy eleink módjára pogányságban éljünk! Nagyon helyesen állítja tehát
Farkas Pál, hogy ez a pogánysághoz szító, pezsgvér magyar törzs ersen hasonlított a
kun-palócok rakoncátlan természetéhez, s így elkeresztelték ket palócoknak, ahogyan az
oroszok és lengyelek krónikásai is polowetzeknek nevezték el az Oroszországba rablókalandokra

kel

A

kimokat.

környezet persze kapott e csúi'-néven, melyet

zaklatott szláv

éppen ezért törvénykönyvbe, oklevéll)e nem is
kerülhetett és nem is került soha. A palóc éppen olyan epitheton ornans, mint német
honfitársaink sváb elnevezése. A palóc elnevezésnek történeti jelentséget nem tulajdoa

palóc

magáénak

cl

nem

ismert

s

níthatunk"

Benkóczy Emil, Eger környékének hivatott írója jegyzi meg. hogy az egri járás
déli, palócos nyelvjárásvidék hevesmegyei csoportjához tartozik. Palócos tehát beszéde e népnek, melyet testvériesen fz össze az si hagyomány. Mégsem
tetszik e népnek a i)alóc elnevezés. Hallott egy egri palóc leányról, aki csak azért adta
ki udvarlójának az utat, mert arra társai ráfogták, hogy palóc, mivel Fclstárkányon
lakóinak nyelve a

született.

Berze Nagy János is említi Hevesmegyei Nyelvjárás cím tanulmányában, hogy a
bessenytelkick haragusznak. ha palócoknak nevezik ket; maga is fültanuja volt Felsötárkányon, hogy a palóc elnevezésnek nem valami hízelg jelentést tulajdonít a vidék
népe. Két kis fiú játszadozott az utca porában. Az egyik homokdombot épített, a másik
kaviccsal «ostromolta» azt, miközben egy kdarabocska az épít gyermek kezét érte. Összeveszlek. A nem éppen barátságos kifejezések egész sorozata következeti ezután. Egyik
gyermek a teljes megvetés hangján odaszól a másiknak, menekülésre készen: Te kutya
palóci Káromkodásuk is így szól: erre-arráját a palóc apádnak, anyádnak! ... Az egyes falvak
is harcban vannak egymással ezért a szóért. Mindegyik a másik falura igyekszik tolni palócvoltát. A felnémeti paraszt, aratás alkalmával, szürkeszín gályát ölt, hogy ne lássék meg
rajta egyhamar a piszok. Erre már a tarkányi palóc ezt mondja: «Nem csuda, hogy a fel-

németyinek fekete a gályája, hiszen palóc, csak nem tagadja meg a fajtáját.))
Hunfalvy János már említeti könyvében írja: Különös az, hogy Gömör déli népépalóc vagy barkó, de amely barkó tudja magát
nek nincs semmi öntudata arról, hogy
annak, arra büszke.
Bizonyos az, hogy a palócoknak a magyar közjog!>an semmiféle szerepük soha nem
volt, noha az jászokat, kunokai, székelyeket sokszor emleget s a részükre kiváltságokat
biztosít a palócokat azomban, mint ilyeneket sohasem ismerte el.
Igazán kíváncsiak voltunk ezek után. hogy a jó palócok maguk mit szólnak hál a
palóc elnevezéshez?... Jártunki)an-keltünkben kérdezgettük is az embereket.
Német József fölstoldi legény azt mondotta nékünk, jó palóc dialektusban, hogy a
Egy raárkházai tejeskocsistól
palócok Sámsonházán vannak, mert ott tótul beszélnek!
mikor
válaszolta,
kérdeztük, hogy palócnak tartja-e magát? Már hogy volnék az,
jóravaló keresztény katholikus vagyok! A salgótarjáni állomáson egy szomszéd falubeli
nem hívják egymást palócnak, csak magasabb állású emberek
legény azt vallotta, hogy

—

—

—

k

mondják

olyan

rájuk: ezek csak

jelent: paraszt.

Egy

pásztói

palócok, vagyis

ember

ezt

mondotta

:!

parasztok!... Szerinte a palóc annyit
Hallalszik, hogy palócnak hívnak ben-

Máma már nem volna jó a faluban mondani,
nünket, de tudja az Isten, ez honnan jön
mindenhol. Azt is hallotta, hogy a
urasodik
paraszt
is
hogy palócok vagyunk, meri a
palócok Bars megyében laknak! Egy salgótarjáni hivatalszolga palóc-dialektnshan mon.

dotta,

hogy ö nem

az

ruhája

palóc,

ámbár Rákóczi

után csinálják;

a

is

.

.

palóc volt; színpadon a palóc-öltözetet most

palócokat azért hívják így,

emberek, bellük toborozzák a legjolib magyar ezredeket!

•

.

is

mert azok igazi hevesvér
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Másokat
jött.

berek

kertelt

s

is

megkérdeztünk:

palóc

ilyenformán válaszolt:

vagyunk.))

Sok meg úgy

tdlát

kigyelined

kérem

.'

I

.

.

A

.

bizony

mi

ember zavarba
íoldmüves, magyar em-

legtöbb

mintha a palóc elnevezési egész életében nem

tett,

is

hallotta volna.

Eleinte

magunk

is

ingadoztunk: e kötetünket a palóc elnevezéshez kapcsoljuk-e?...

De hát vannak a palóc népnek intelligens fiai, akik ma már határozott büszkeséggel vallják
magukat palócoknak; a palóc-magyarságot az ország minden fia rendkívül munkás, szorgalmas, jólelk embernek ismeri; ma már a palóc elnevezésben semmi csúfolódás nincsen,
Mikszáth Kálmán, a nagy palóc valósággal népszervé tette; a palócság mvészetét ismertetvén, e nemes népre tisztelettel és meleg szeretettel gondolunk mi is.
Egy nép eredetének kutatásánál kétségtelenül a nyelvet is, még pedig talán legels
sorban ezt, figyelembe kell venni; hasonlóan a használati eszközöknek ösi formái, akár
a díszít motívumok sajátosságai is, földerít fényt lövethetnek az eredet kérdését burkoló
homályba. Nem kétséges, hogy a beköltöz magyarok egyik települési vonala itt a Sajó
völgye, melyet azóta is tiszta magyarság lakik, sajátos nyelvvel. A népmvészei termékei
után kutató figyelmét és érdekldéséi nem kerülheti el a palócok sajátságos beszédmódja, amirl ket, találkozzunk vélük az ország bármely részében, azonnal megismerjiik.
Beszédjük a más vidékrl való emberre szinte komikusan hat, pedig a kutató legkomolyabb figyelmére van jussa ennek a nyelvjárásnak.
A nyelvtudósok hirdetik is, hogy az smagyarok nyelvébl a palócok riztek meg
legtöbb emléket. Az ország más vidékein lakó magyarság, különösen a kultúrával megáldott Dunántúlnak nyelve csinosodva csiszolódott, a Mátra körül elszigetelt magyarság
azomban a maga eredetiségében rizhette nyelvét. Gyjtögetésünk közben a palóc falvakban sokszor zavarba jöttünk, mert bizony sok szól nem is értettünk meg, mintha idegen
kifejezések leltek volna, úgy kellett azokat külön megmagyaráztatni. így tudtuk meg, hogy
az áciik : gyermekállóka; apáca: szz toklyó; bábakaka.s: kappan; bakkanó : zökkens
út; bakó: fasulyok; belezna
hibás öltés; bitó: a barkók kcndertorje; heiidergS : rögtör
henger; pancói: gyermekcip; rakóca polc az istállóban; ,i:zdtiji'a: szövszék; tvr.zje/:
himestojást fest; bungyika, diindika: ujjatlan ködmön; fej toka: nyakravaló keskeny
bársonypántlika a leányoknál; kapacó: teknvájó vas-szerszám; kollár: kerékgyártó; mdjik
anya: öreg anya; ózap: kemenceoldal; ósapaly: a mellette lév pad; kojtro.i: borzas;
:

:

:
fonott kalács; gyük: gyökér; peg : pedig; belej ke: függhímes sodrófa helyett: cóikiritó-i, cifra mosófa helyeit: óiig-ol
kellett keresnünk. A palóc-legény rávezetett bennünket, hogy a szomszédságukban van
egy virágos keret gyükör, vagyis tükör. Az alig észreveheten mozgó fszál: lingó levél
a madár röppen, de a szárnyas bogár lippeii.
Negyedik kötetünkben foglalkoztunk a zalamegyei Göcsej viszonyaival. Abban a szintén
hegyes-völgyes kis országrészben hasonlóan elszigeteldött egy maroknyi magyarság, akiknek különleges beszédmódja ersen hasonlít a palócokéhoz. A palócok között gyjtögetvén:
minlha csakugyan régi kóde.vek nyelve elevenedett volna meg körülöltünk. Kérdéseinkre
férfialí, leányok egyaránt lágyan, bizonyos énekl hanghordozással válaszolgatlak. A hosszú

bickl: szundikál; mon^ány
bölcs; á2oporog:

siet.

A

á-bó\ alakult a-ról

nem

tud leszokni e vidék szülötte, kerüljön

cl

innen bárhová.

A magán-

hangzók általános zártsága szintén Árpád-kori beszédmód. A i^al, vcl rag náluk, éppen mint
Göcsejben, változatlanul marad, a szóvégi mássalhangzóhoz nem hasonlik: ablakkal, bolval, kiiival, késvei, meiiyemvel. A ragok a következ példák szerint következnek: hdrommagánhangzókat így ejtik: uá. ié. uó, üo: laó.
ózer, ötázer, má.icdsjzer. Az á, é. ó,
haó, aólom, viiáros, iéde.i, ürsörn, miérgcj, kiéreg. A kél magánhangzói külön-külön

A

palócok híven rzik az eredeti nyilt, hosszú é hangol: levél, tehén.
ki, de mégsem tótosan. Nagyon érdekes, hogy
eltt a / bett ty-ére változtatják: tyiikör, tyüz. A ti helyett gy hangzik: gyiójzniió,
gyiiió, gyiiiák, disznó, dió. diák. A li helyett tyi: szerelyi Kalyi l^etyit. Mondatszerkesz-

jól

A

meghalljuk.

rövid a-t kevéssé nyitott szájjal ejtik

i'i
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tésiiknek

igen

elbeszélgetni.

A

hogy kötszó:

érdekes íiajátsága,
Halotti Beszéd-et

a

e'j,
hcgi/. sll). nélkül órákig tudnak
palóc nyelv ismeretével leheteti csak a maga teljes-

ségében megérteni.
E kötetünkben bemutatott népmvészeti tárgyak készítinek beszéde annvira eredeti,
hogy érdekldésre tarthatnak számot jó Szeder Fábián alább bemutatott sorai, nielveket
mintegy száz évvel ezeltt jegyzett föl. akkor, amikor a palócok nyelve érintetlenebb volt,
amikor még nem változtatott rajtuk a minden faluban százával terjesztett krajcáros újság
és ponyvairodalom, amikor Amerikába se vándorolgatott még onnan a magyar.
Balról közöljídv a palóc-szóejtést, jobbról pedig, hogy irodalmi nvelven miként
kell érteni.

Estuók bácsim Ila nenüémveü szonioruo
hozott Nyiékröü Jakaliiék Matyisrou,
hogy iéppen mikou ott leszuátak a szekerröü,
akkou húzták meg neki a csenditüt, iés
iézibe meg is haut a petcsbe. Most kese-

hirt

rüöségibe mind a kettüöt fogja a hideg.
Pegyi minek rinak iérte, hisz miég iét, csak
itt,
ett,
paskortuáskodott iés a szentegyhuázba a szoros misén iés a könyörgiésen
biczköüt; azié szentsuága üt a kaleduába is
zuáratta, pegy vendiégsiégkou. Megest mikou
leginyek voutunk. huát a pallagon rögveü
bringattunk, iés
niésturamnak azt a nyuzga
gyerekit megütötte, a ki is egy luábon ugrosva ies sivaukodva ment a muásuájuánuá
panaszkodnyi. Vuárjalok tyik klykek, mond
kühögve a viény Eüze, tennap is a hugy a
papnuá mentem, majd agyba liagyiguátuátok
a bacsa geduojuát. .Muáskou meg hugy Malyisiék Beruánuá egy töklincet vittem ajuándiékba, mer a lelkemtü szakadtt
is adott

ü

ü

niékem egy kiést pegy hijjuába, akkou is
ostorhegyve csipdeütiék a nagy gambuájuó
kuoduot, meg a kürtü söprüt. Erre mi
eüfuttunk eübe a kolluár szivvuássuába, iés
egy nyukát kergetett egy puncsi kutya.
Mink sövegünköt, csuhuánkot, kankuonkot
eüvettük, hogy azt iziében eüfoghassuk. Emmink is lett az a liésza mellett a gyiuófa
alatt. Ugy de tyüzes kü, gunyuánkot agygyig eüloptuák, pegy csuhujamlja tyizen öt
garas, iés egy babion kendü is vout. Muás
nap ugy megeszlrenguátak otthon a kuárié
minket, iés ugy mekkobzottak hugy mindenünk fuájt, iés fejünk ollyan kosztros lett
mint a lioszorkuányié. Egykou napuáldozat
utuán a biken a puskuám maguátou eüst,
iés oUyat pukant, mind egy uágyu. Mit lötkiérgyi apuósom; aszontam, hogy egy
tié,
evetkiét akartam eütanuányi. Ne bolondozz,
feleü üü, inknább siker suárvau lüddöznié;
most mennyünk hiskuámba iéjjeüre, van ott
kinyerem,
mon'ányom,
posadlt
csigiém,
aumuám iés aluánk sarnyu.
A hugy megyünk, az utyikuán eliétanuá a

ott

Istók

bácsim

hirt hozott

Ilona nénédmel szomorú
Nyékrl Jakabék Mátyásról, hogy

éppen mikor ott leszállottak a szekérrl, akkor
húzták meg neki a lélekharangot, és Íziben
meg is halt a patécsban. Most keserségében
mind a kettt leli a hideg. Pedig minek sírnak érette, hiszen míg élt, csak evett, ívott,
nyalánkodott, és a szentegyházba az öreg
misén és a könyörgésen szundikált. Azért
szentatya tet a kalodába is záratta, pedig
vendégségkor. Megint mikor legények voltunk, tehát a parlagon reggel zúgattunk, és
a mester uramnak azt a kényes gyermekét

megütötte, aki

is

egy lábon ugrálva és sival-

kodva ment az öreganyjához panaszkodni.
Várjatok ti kölykek, mond köhögve a vén
Orzse, tegnap is, ahogy a paphoz mentem,
majd agyba hajítottátok a birkás gidáját.
.Máskor megint hogy Matyisék Alberlhez egy
stíglícet vittem ajándékba, mert a lelkemtl szakadt
is adott nekem egy kést pedig
ingyen, akkor is ostorheggyel csípdesték a
nagy ajakú koldust, meg a kéménysöprt.
Erre mi elfutottunk oda be a bognár szilvásába, és ott egy nyulacskát kergetett egy
pincsi kutya. Mi süvegünket, csuhánkat, kan-

kónkat elvetettük, hogy azt íziben elfoghassuk. A mienk is lett az a sövény mellett a
diófa alatt. Ugy de tüzes k, gúnyánkat addig

csuhám ujjában tizenöt garas
pamut kend is volt. Másnap úgy megesztrengáltak otthon a kárért bennünket, hogy
mindenünk fájt és fejünk oly borzas lett,
mint a boszorkányé. Egykor napnyugat után
a bíkkesben a puskám magától elsült és
ellopták, pedig

és egy

durrant, mint egy ágyú. Mit lttél,
kérdé öreg apám. Azt mondottam, hogy egy
mókust akartam eltalálni. Ne bolondozz, feleié, inkább sikéres sárral lövöldöznél. (Gyermekjáték sárgolyóval.) Most menjünk hegyi
hajlékomba éjjelre, van ott csigerem, kenyerem, fonott kalácsom, savanyu almám és
alánk sarjú.
Amint megyünk az utacskán, elétalál a
cssz bennünket, és kérdi nem láttunk-e a
olyat

:
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minket, iés kiérgyi, nem luáttunk e a
bojnyikokat tyüzeünyi. Eükaczaerre: de mongya nekem, haumagam
gom
gass, mer meszszagounak bennünköt. Felelek: hisz meszetiégetük azok, meszelet iégetnek szeginy leginyek. Az egyik közülök
suánta, mer a pitarbou rejtyuám föüment a
szobuára, iés ott leszakadt a deszka alatta,

csüz

harasztba

iés

beesett

a

huázba

a

kemence mellié

a

zsiványokat tüzelni. Elnevetem
de mondja nékem: hallgass,
mert megszagolnak bennünket. Felelek: hiszen mészégetk azok, meszet égetnek szegény legények. Az egyik közülök sánta, mert
a konyhából lajtorján fölment a padlásra, és
ott leszakadt a deszka alatta és beesett a
szobába a kemence mellé, a szap alá. A másik
nyelve úgy jár mint a kerepl, de keze tunya,

harasztban

magamat

erre,

szap aluá. A muásik nyevüe ugy juár mind
azié nem a magaa kerep, de keze lusta
jiébou ha muásiébou ié, mind a veréb; csuduálom hiigy annak neki az emberek hijjuába
ennyi. Gyüvejde Esiyi mondom neki, nosz-

nem a magáéból, hanem máséból él,
mint a veréb. Csodálom, hogyan adnak néki
az emberek ingyen enni. Gyere ide Istók,
mondom neki, nosza add ide furulyádat, had

adsza furollyuád, halluám. Idagygya, iés azt
eücseriétem vele toplyojié, meg tyiz veres
hagymajié.

lóéri,

:

miküura a hiskuáhou iértünk;
zuávuár koucsuát eütiévesztelt. Truóbuátuk fuácskuávau kinyitnyi a zuávuár, ugy de külykeit föü nem touhaltiik. Mit
tegyünk huál muást, mondtam Apuósnak,
ballagjunk haza huányi, mert itt se nem ehetünk, se nem auhatunk a sotuónuá, mer
meszszur a juszié.
Mikou haza iértünk, huát alyig ülünk a
luócuára, muá is besziélyik, hogy Gyuris
öcsiém katona letl Baluázs Gyarmoton, csupa
retlegiésböü, mer gazduojuának, a hou szouguát, szusziékjuát meddiézmuála; pinciéjiéboü
elüszöü kuártyikuávau, osztuán rocskuávau
Sitiét lett,

de

Apuósom

a

lopdosta a bort. Mettudta ezt a gazda, iés
fiét a kutya lagzitou, iés föüvuágott az
eslruázsamesternek. Nem l'og muá Katyi muátkuájuvau tuánczounyi a lagziba, se vendiégsiégkou; nem fog vele bolondoznyi, mikou
kendert hiéheü se nem patkoulal több tyizmuát Katyinak a barboruás cziguánynuá, se
nem vesz neki vuásuárkou a görögnie selyem-

üö

;

ruhát, garuályist, hajkótüt.
EJ biz miégis jobb lett vouna nekünk a
jusziélen huányi, mind illyen keserüsiégre
hazagyünnyi. Azomba öcsiémöt se hagygya

azért

lássam. Ideadja, és azt elcserélem vele tap-

meg

tiz

vöröshagymáért.

mikorra a szöllházhoz értünk,
de öreg apám a zár kulcsát elvesztette. Próbáltuk fácskával kinyitni a závárt, de kölykeit föl nem tolhattuk. Mii tegyünk tehát
mást, mondtam az apósnak, ballagjunk haza
hálni, mert itt se nem ehetünk, se nem alhatunk a borprésnél, mert megszúr a csiSötét

ps

lett,

szél.

Mikor hazaértünk,

tehát alig ültünk a
deszkapadra, máris beszélik, hogy György
öcsém katonává lett Balassagyarmaton, csupa
rettegésbl, mert gazdájának, ahol szolgált,
szuszékját megdézsmálta; pincéjébl elször
kis kannával, azután rocskával lopogalta a
félt a kutyabort. Megtudta ezt a gazda, és
lagzilól és felvágott, kezet adott a strázsamesternek. Nem fog már Kati mátkájával

táncolni a lakodalomban, sem a búcsúban,
nem fog vele tréfálni, mikor kendert gerebenez,
a

sem nem

bgs

kor

a

patkoltat több csizmát Katinak

sem nem vesz neki vásárselyemkötényt, gyöngyöt,

cigánynál,

görögnél

pántlikát.
Ej bizony mégis jobb lett volna nékünk a
csipsszélen hálni, mint ilyen keserségre
hazajönni. Azomban az öcsémet sem hagyja el
az Isten, ha magát jobban fogja viselni, mint

eddig.

eü az Isten, ha maguát Jol)ban fogja viseünyi
mind egygyig.

Ezzel a kis nyelvészeti kitéréssel azt akartuk igazolni, hogy az e kötetben bemutatott
népmvészeti tárgyak legnagyobb része is nyilván si palóc tulajdon, hiszen a formákat

ugyanolyan ragaszkodás rizte, mint amilyet nyelvi téren

is

kimutathatunk.

palóc dolgos, józan gondolkozású, természetes esz nép. Azt szokták rá mondani
mint a kénes, pedig hát lassan cselekv, flegmatikus, tempós, a külvilágból jófornem hat rá semmi. Örömét, bánatát gyöngéd, keresetlen nótákba önti. Mondókáil)ól,

A

eleven,

mán

köszöntibl egészséges, nemes magyar humor sugárzik. Nagy gyjtemény

telik ki a palóc
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népköltés lermékeiböl. Érzés, szív van ebben a népköltésben, amit

gyönyören

jellemez ez

a kis palóc nóta:

Ha én

áztat

Melyik úton

tudnám

mégy

el:

Felszántanám én azt
Aranyos ekével.
Be is vetném én azt
Szemenszedett gyönggyel.

Be

is

Sr

boronálnám
könnyeimmel.

A

palócok becsületesek, törvénytisztelök. Szeretnek tanácsol kérni, de a maguk eszén
nem is csuda, meri ket is sok
városi ulazó csapta már be. A palócok, de különösen a barkók, nagyon értelmesek, leleményesek, eleven, teremt lélekkel vannak megáldva, amit c könyvünkben bemutatott mvészelük igazol legjobban. Észjárásuk furfangos, okoskodó, e tekintetben nagyon hasonlítanak
a székelyekhez. Ravaszok, de csak olyan értelemben, hogy a vélük szemben ravaszkodó
nieslerembernek, fiskálisnak lehetleg túljárnak az eszén. A palóc is, mini általában a magyarság, önérzetes egész az arisztokralikusságig: jó módjában rátartó. A falujabeli szegényebb
emberrel szemben is fölényesked; felsöbbsége eltt tisztelettel áll meg, de kemény derekát
meg nem hajtja senki eltt. Idegen társaságban tartózkodó, de a maga háza eltt, a korcs-

járnak. Idegennel eleintén tartózkodók, gyanakodók, ami

mában, a piacon, magafajlájával nyilt, beszédes, évd és kifogyhatlan jóíz humorban.
Gondolkodása kiforrott, józan; semmiféle politikai vagy társadalmi túlzás nem talál köztük
vérmes követkre. A fiatalság szeret virtusoskodni, kötekedni. Ha már dolgozik benne a
fityuóz, az ital, nekimegy a csendrszuronynak is, vagy ott kiabálja a falu közepén, hogy
még az éjjel csendrvérrel pucolja ö ki a csizmájáll A verekedésekel másnap elfelejti,
anélkül, hogy alantas bosszút vagy gylöletei lihegne. A palóc büszke arra, hogy szaval
de azt megtartja!
megtartja. Ezért hál dévajul is emlegeti, hogy nem igér semmit,
Szorgalmas és kitartó munkás. Ez a magyarázata, hogy vidékén olyan nagy számban
virulhatnak a bányavállalatok és a gyárak; a palóc Amerikában is könnyen boldogul.
A följebb lakó lótok jellemétl a palócok jelleme igen elnyösen tér el. A lót sokkal elmaradottabb, és közömbös a haladás iránt. Lelki és szellemi képessége a palócéval szemben

—

határozottan tunya.

A

palócság között

nem

pusztít annyira a pálinka sem, mint a lólságban,

ahol a nép jámborabb ugyan és alázatosabb, de

A

nem

is

olyan önérzetes.

palóc családi élete mintaszer. Az asszony eltl a

férj

apjukom, emberem, ember-

asszonyi galambomnak, lelkemnek szólítja, de legezi. A gyermek fiú és
leány legezi egymást, de ha a fiú legénnyé serdül, megkívánja, hogy a leány magázza,
míg ö továbbá is legezi. Erkölcsi életük is példás. Megeseti leány, házasságon kívül szü-

kém;

a férj az

Kálmán is írja, hogy (délek-örömmel tapasza legszepllelenebb erkölcsi eröl.s A közenyelgéseikben
talta szerelmi viszonyaikban és
biztonsági viszonyok a palócságban kitnek; mulatja ezt az is, hogy a kocsiút melleit
ássák a krumplis, répás gödröket, ezek tetejét csak egy kis ággal takarják be; falun kívül
vannak a kenderáztalók s azokból sem vész el soha semmi. A faluban botol hordani csak
a bírónak és a kisbirónak illik; a bot, nyilván, hatalmi jelvény! ... A nép hálás szívéi mi
sem igazolja jobban, mini az, hogy lakodalomban a menyasszony a második láncol a
leiéit

gyermek náluk nagy

ritkaság. Lisznyai

ingyen hozta a vlegény házához. Ez a nép is nagyon vendégszeret. Az életben komoly, de poharazás közben vidám, nagyon közlékeny, elevenséggel,
bséggel szól. Asztalán olt az ízletes kenyér, széj) fehér-[)iros szttes abroszba takarva.
Alig lép be az ember a szobába, már szól a gazda: liszteljQk meg, szeljünk egy darabka
kenyeret! Rendkívül érdekes, hogy az öreg palóc csak ölig számlál, a hatol már így
kocsissal táncolja, aki

mondja:

t meg

egy.

s

a számlálási

így

folytatja: öt

meg

kett, öt

meg három. Ma

is
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találunk

még

öreget, aki apró kövecsekkel. bal)szeinekkel

azonban ma már
megszólják azt, aki

számol. Az új nemzedék közöli

van ember, aki a templomban ne könyvbl imádkoznék. Szinte
még annyira sem vitte, hogy a nyomtatóit bett olvasni tudjál..
A takarékos palól^^sszon^^lál egy jóiz följegyzés szerint a láda fiókjában mindig
akad egy pár kölcsönadható garas. A szegényebb sorsú, kinek váratlanul temetése lelt ^ agy
igavonó marhája pusztult el, csak Panni diigi/ohc fordult kölcsönért. Az pedig adott néki
szívesen zabra, vagy búzára vagy aki termésre)). Adott neki SziMitgyörgvnapkor tíz forintol
úgy, hogy azért Szent kereszt kor tíz kila zab ]ár vissza. A Szentkereszl eljött, de a teiinell
zab porcióra is kevés lévén: .Jóska bátya adós maradt a zalili.ii. ilr kulelezte magát, hogy
jöv szre egy negyed kila kajualjával megadja emberségesen: akkor sem adhatta meg
csak felét, s így tartozásiban maradt hal és egy negyed kilával, amire ismét egy negyed
kila kamatot kötelezett ... és így tovább, úgy, hogy tíz év leforgása alatt Panni ángyo

már

alig

száz forintot veti

harminc

—

—

lie

a zaliért.

kila zabbal tartozik néki

.

niil
.

neki .h'^ka

bályi'i

.
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iiívségesen kimért, és

még ma

is

VISELET.

Mulonijuti Dfzsö:

A

ma^ar

nép mvészete.

V.

VISELET HEVESMEGYÉBL.
1.

Recski palócinenyecske.

—

2.

(I.

tb.)

Hasznosi menyecske ünnepl ruháljan.
4. Recski liázaspár.

—

3.

Nag\b;Uonyi menyecske.

—

a

li^zen

ban

azt hitlük,

vidéken láttunk olyat,
brbl varrott bunda,

nem

els

aniil

eddig egyebütt

— de

aztán tudtuk meg, hogy az bizony giihii

láttunk; az

pillanat(16).

Megtudtuk azl is,
tudója Simon
legnagyobb
városában
csinálják
gubái,
melynek
nemes
Miskolcz
még
a
hogy
András, a gubások céhének mestere. 01 keressük meg!
Bárkitl kérdezgettük a nagy város utcáin a gubást, urak s egyszer emberek, egyIbrrnán tudták lakását. Ott lakik a Szinva partján házának al)lakán régi kiliasaló vasrács
udvarán nagy a rend, az épületek léhér meszelésben ragyognak.
Simon András túl jár a hetvenen magas, romjaiban is tekintélyes alak, szép maBelseje sima szövés, külseje j)edig olyan, mini a hosszúgyapjas birka teste.

:

;

;

;

gyaros arcáról értelem sugárzik. Szíves barátsággal fogad Ijennüukí^t.
hihetellennek találja, hogy ma, amikor mái- a |iaraszl is eireli-jli a
kíváncsiskodnak utána
Bizonyosan el akarják lauiilui az urak a mi
régi mesterségünket s valahol föl akarják állítani,
!

.

.

Kidonösnek, szinte
pesli urak

guliási,

.

—

bizony azl sem
de hozzáteszi mindjárt, hogy
amit kérdeelmond
ö
szívesen
mindent,
bánja,

véli,

zünk

löle.

Mi
Az

is

a

hál az a guba?

br, amit

a mészáros,

a birkás a birkáról lenyúz, az a

vagy elhullás ulan
szcshöz megyén,

szrtelen részi timsóval meg mindenfélével
s az így puhított gyapjas brbl azután
hosszú bundát, testhez álló rövid bekerset, ködmönt, pruszlikot, sapkát varr vagy prémet szab.

aki a

pácolja

A bundának errefelé nincsen ujja, a gubának
pedig van ujja. A bekecs vagy inás szóval ködmön a föls testet takarja, lejebb esik egy csöppet
a hasnál és szintén van ujja. A pruszlik csak a
:

mellel takarja, vállon és oldalt gondxilódik. fölébe
lehet poszlóruhál

A szcs

is

ölteni.

csak olyan birka brét használhatja,

amelyet sszel vagy télen vágnak

le.

a ho.sszúlurtü birkágubás nem brbl,
nak tavasszal és nyáron lenyirt gyapjából dolgozik.

A

ÜUBA VISELET,

lllli
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Gubásnak
aki

timár,

a

brhöz semmi köze. Simon András azt is megmondja, hogy errefelé az a
fekete brt cserez, a varga pedig az, aki durva, cseres históriát

finom

el.
Gyapjúból fekete, fehér vagy szürke gubát készilettek. A gyapjút égerfa héjával és
stejerországi köszörsárból, nagy gyárak hulladékával, köporával: a sankkal föslölték feketére. Errefelé épen azért van sok égerfa, mert sok volt a gubás mesterember. (Eger város
nevét állítólag az égerfától nyerte.) AlioI nincs gubás, ott égerfa sincsen sok, mert nem
tzifa s így az erdész nem ülteti. Szerszámfának, kulacsnak, nyeregnek való; vízpartján
n. Ila a levágott fát víz éri; megvorösödik. Az urodalom a levágott törzseket ellicitálta.
állít

A

haza és ha jó tavasz volt, már áprilisban meghántották
Ez olyan szépen elválik, hogy a fa olyan lesz, mint a csupasz
ember, szép sírna. A héjái ezután elvitték a kallóba, a gubások közös munkatelepére ott
jó nagy rézüstlien fzték, mely közös volt, de a tzifát mindenki maga szállította az üst alá.
A vízbe .miik jött. mely szépen összeérett a folyadékkal, amihez zöldgálicot adlak. Ezt a
levet melegen leszrték,
a gyapjút horoggal belenyomkodták és abban két óra hosszat
benne is hagyták. Ekkor a folyadéknak még nincs elég ereje, tehát még tízszer is beletették a gyapjút, míg nem ragyogott olyan szépen, mint a tükör ^agy a fekete selyem.
Ezt a fekete gyapjút összekeverve, összekártolva fehérrel: szép vadgalambszín fürtöket
kaptak. íme tehát
a legsibb festések egyike. Az égerfa héjával való föstés rokona
azoknak a maradandó föstéseloiek, amit most a régi keleti sznyegeken csodálunk.
.Jó helyt járunk, ismerjünk meg más növényi föstéket is. Kérdeztük is Simon Jánost,
föstött-e más színre is gyapjút, és hogyan ?
Föstöttem bizony kékre is, de hogy mivel, azt nem mondom meg, mert titkát ellopják tlem az urak
A világ minden kincséért nem szóit azután más föstési módról semmit. Csak
mikor azt mondottuk, hogy bizonyosan indigóval föstött, azt válaszolta, hogy az is volt
benne, dehát ahhoz még sok minden kell, amit
nem mond meg senkinek. Hány ilyen
jóravaló gyakorlati titok szállhatott már sírba a bizalmallankodó Simon Andrásokkal?
A gulins felesége elmondta, hogy bizony, régente a föstéket nem igen vásárolták
boltban. Lám, a diósgyri leányok fejkendjüket most is sáfránylébe mártják, attól olyan
a

gubások januárban

szállították

s így a haja megpállott.

fát,

;

—

:

—

I

szép sárga azi

.

.

.

Simon András

szerint, az

még

apró magyar báránykák finom

a hercegek

fürtjeibl

a

bárányguba

Száz forint is volt cgynek-egynek az ára!
A gyapjúi a gubás maga fonta meg olyan formájú gépen, amilyen az asszonyok
rokkája. AmazI azonban egy nagy kerékkel hajtották. A fonalat gombolyagra tekerték.
A fonalat is a gubás sztte meg, a lakásán lév szövszéken, mely a takácsokénál sokkal
erösebb, mert a gubaposztó vastag. (A szövszék eltt lábító van, oldalán csavaró; ha az egyik
készült, ezt viselték

lábítót

megnyomják,

elnyitják a

nyüstöt,

is.

kétfelé nyílik, a gép nyüstje le és föl megyén;
gyapjúfürtöket kis csomónként belerakják a szövés
alá, akárcsak a brön a fürtös szr; ezért a gubát

a

kifeszített

a

készentartott

fonál

anyagába, amibl úgy csüngenek
messzirl könnyen gyapjas brnek nézi, aki nem ismeri.)
A gubás addig sztt, míg a posztó nem lelt egy gubára való, vagyis míg nem
lett egy ding. Egy sing három röf, azaz háromszor 75 centiméter. Kérésünkre Simon
András behozatta á singet: hosszú, lapos, vékony faléc, mely huszonnégy részre, jegyre
van fölosztva. .Jó munkás tizenkét sing gubát is megsztt naponkint, de volt olyan, aki
csak hetet gyzött. Az aprófürt gubából egész nap csak egynegyed singet sztt meg a
legjobb munkás is. A posztó szélessége két sing. Szövés után a posztót megfésülik, liogy
a szövetbe gyöngébben gyökerez fürtöt idejekorán eltávolítsák, nehogy viselés közben
maradozzon le. A fésülés másik célja, hogy ha a guba vízbe kerül, ez a fürtöt ne verhesse
le
a posztóra. Az eltávolított gyapjút gondosan összeszedték, mert hiszen az drága s
azután kasban gyjtölték össze, ahonnan ismét fonás alá került.
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A

poszló ezután a kallóba jutóit, ahol összeverödült, óózekallódotl, olyan

a posztó, jó «fakemény)),

A

mert szövés után ugyanis a posztó gyönge,

kalló a Szinva folyó partján van, s olt

lolemelik a vizel, mint a molnárok szokták;

lett

mint

laza.

a kallósgazda ügyel a rendre.

A

kallóijiui

zuhog egy hatalmas nagy
egyszerre. Azl mondja Simon András,

a víz azután belé

kádba és ebbe teszik bele a gubaposztókat, tizet is
hogy önmköd a kalló, mert a zuhany a kádban maga forgatja a posztót, arai negyvennyolc órahüsszat is benne van a vízben. A kallósgazda idöközönkinl singgel méregeti meg
a posztót: hogy összemenl-e már a kell tömörségre? Azután a posztót nem szántják,
hanem szikkajtják. A megszikkadás: kicsi száradás. Nagyon nem szabad megszárítani, mert
paraszti embernek csak ügy jó a ruha, ha mennél nehezebb.
A f, hogy a víz tiszta legyen. A miskolczi vizet a vasgyár rozsdás vize elpiszkolla.
gyárnak
meg is gylt a gubásokkal a baja: bepörölték s huszonnégyezer korona költségl)e
A
verték a gyárat. A halóság ugyanis kötelezte a gyárat, hogy egy üj csaloinán vezesse td
a vizét és ne okozzon kárt a súlyos idkkel amúgy is küzködo gubásoknak.
A gubás a posztót maga szabta ki, s maga varrta meg a gubát is. Érdekldünk,
hogy a magyarok eme si ruhadarabját miként is szabhatták? Simon András elvesz egy
akkora sima papirost, mint a kiterílelt újság. Azt mondja: épen ilyen formája volt a gul)ahosszúságának közepót és ott egy ujjnyi bemetszést
Ezután a poszló egyik szélét hosszában behajtja, olyan arányban,
amilyen szélesre szánja a guba ujját, mert ebbl a behajtásból telik ki majd az ujj. .Vz
elttünk balról-jobbra hosszasságban fekv forma két végét ö.sszehajtja úgy, hogy ezek a
jegynél találkoznak. A prjsztó lehal két rét fekszik elttünk. Most a föls réteget bemetszette abban a vonaliján, amely a hosszában történt legels behajtás alsó vonala fölé esik,
poszlónak. Singgel kiméri a posztó
csinál.

Ez

a

jegy.

vagyis az ujja szélességében. így kiszabódott a két

újj,

amit kiteríthetünk,

GUBÁSOK GUBÁT ÁRULNAK A MISKOLCZI VÁSÁRON.
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s

így,

három
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metszéssel,

egy nagy

nicul\;i])liik

riihad.ii-.-il) lel-

jesszabási minta jál.

Még

csak a nyak helyét kell

még

kimetszeni,
l'ölsö

pedig' a

behajtásból félkör

alakl)an. s azt majil

lehet

hajtani

liiitra

gallérnak.

Az így kiszabott posztó
két irányban kivan

rsak

varrást: a mellénél és az

ujjak aljánál egész hosz-

Olyan

szaság'ban.

szer
Simon

eg-y-

egész

minta,

Anihás

mégis

az

hdsszan gomlolkozik, sokat

forgatja a jiapirosl,

mig belejön
maauaá
A

i.l

BÁS KÁHTOL, A FELESÉGE MELYEK-ET, VÉKONY FONALAT SODOR.

(18>

a

Látszik rajta,

szállásba.

hogy bo-

rongós érzések kedvelOlyan régen dolgozott egykor annyira

lenítik.

mesterségében'... Hal |ia|iirost
]>edig egyre l)iztat berniünket,

zeictell

Andiásné
asszonyok

a

kis

is

ehniiloll.

míg megkapjuk

a

mintái.

Simon

hogy csak úgy szabjuk a gubát, mint a régi
gyerekek ingét szokták, meg ahogyan most a varró szalonokban az

egybeszabiill liluzokal szabják.

gubának

zsebje nincsen
a guba nyakára került egy kis piros posztó s erre
gubát nem igen bélelték be. legföljebb félig volt szabad bélelni. A piros
bélés elül hengeresen kidomborodott s frészfogasra metszett, eg\Tnásra rakott színes
posztócsikokkal ékesítették. A gubát 50 60 forintjával adták. Ma is megkap még az a
néhány dolgozó gubás száz koronát egy jó gubáérl. pedig hát a külföldi posztó ugyancsak
nagy versenyt csinál néki. A mai munkás ember inkább sziirke gubát viselt, amelynek
olcsóbb az ára, mint a fényes feketére föstött gubáé.
((Nagy keleté volt valamikor a g:ubának. A miskolczi vásáriján hatvan-hetven gubás
sátor is állott egy sorjában. \'olt olyan id, hogy egymagában. Miskolczban 165 gubásmester
dolgozott és élt jó módban! Most már azonban, megui'hodott a paraszt, bécsi rongyol visel,
hogy a fene egye meg a brét
méltatlankodik .'^imon András.
Most vékony bécsi
rongyot visel, s az a csuda, hogy meg nem fagy Ijenne
Errefelé az urak és iparosok is
gubában jártak valaha. Ez volt az els viselet. Most csak az igen szegény kocsisember viseli !»
A nag-y téli hidegben mi is Icg-inkább csak kocsisuépen, loval hajló embereken láttunk gubát.
Ma már csak hat gubás dolgozik Miskolczon. \'alamikor pedig az ö céhük volt. a
csizmadiáké után. legnépesebb.
Hát Simon bátyánk, van-e valami emléke a régi céhvilágból ?
Hál hogyne volna! Hozzad be csak, asszony, a bemondó táblát!
A fürge, tisztes asszonyság behoz egy szívalakú, sárgaréz dobozi, melynek hátul
kapocsrajáró födele van. Ell- G. C. belük, amelyek azt jelentik, hogy (iubás Céh. Az ellapon bekarcolt i-ajzok
egy ember, aki valami hegyesfenekü üst eltt áll s kezében larl
valamit. Szíves házigazdánk magyarázza, hogy a gubáslegény nem üst eltt, hanem a kas
eltt áll, kezében pedig fés van. Az az a kas, amiben a szövés után a megfésült gubáról
lekerül gyapjúi gyjtik. A másik rajzon: egy ember ho^^'^zú padon íil. eltte szekrény,
kezében pedig ho.sszúször kefe.
.\

valami

\irag-.

;

A

—

!

—

—

1

—
—

:
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—
—
—
—

Hát ez

niil csinál

.'

Kártol.

Az micsoda ? Errl még: nem is volt szó ?
Hja, errl el is felejtettem beszélni, toldja a szót Simon bácsi. Mikor a gyapjú
lekerül a birkáról, az kemény, nem lehetne könnyen fonni, ezért meg kell a kártszéken
kártolni. A széken lév szekrényformának teteje a kis asztal, ami hegyes drótokkal van

A legény kezében is drótkefe van. A gyapjút a drótok közölt puhára, finomra káitolják,
éppen úgy, mint mikor az asszonynép a megtilolt kendert a szöges guzsalyba csapkodja,
hogy könnyebben fonhasson belle. A bemondó táblán rajta van még az 1843. évszám is.
Hát bizony, véljük, régen használták már ezt a táblát!
Használjuk bizony tekintetes uram, használjuk még most is, mert ai régi céhbl
megmaradt hat gubás még most is társaságban van. Együtt tartjuk fönn a kallót. Evvel a

tele.

—
—

lábiával hívjuk össze a gylést.

Ezt a kapcsot,

itt

ni,

föltoljuk, a födelet kinyitjuk

a

s

táblába tesszük a meghívót.

Csakugyan, találunk benn szép ligurára összehajtott papirdaraijot, s azon az írás
((Miskolcz, 1913 dec. 26. Tisztelettel értesítem a társulat tisztelt tagjait, hogy folyó hó '29-én,
vasárnap délután 1 órakor házamnál a perceptori számadásgylcs fog meglartalni. Kéretnek a mélyen tisztelt tagok, hogy erre a gylésre jelenjenek meg és akinek tartozásaik
vannak, úgy okvetlen egyenlítsék ki. Kmf. Simon András elnök. » E meghívó írása kaligrafus.
:

Vájjon ki írhatta?

—

—

válaszolja a hetvenkétéves gubásmester.
Az Erzsi leányom,
Egyszerre csak a szobában terem Erzsike, liatal szép uri leányka. Édes apja büszkén
beszéli, hogy Erzsike a vasúti üzletvezetségnél hivatalnok, ezer korona lizetéssel és
Kitnen érti a gépírást és nagyszeren tud a
négyszázhúsz korona lakáspénze is van
gyorsíráshoz isi íme: a család életében a világ sorának mekkora fordulásai Az égerfa
1

héjával föstött gubától az amerikai írógépig

De mi

azokkal

lett

a

!

.

gubásokkal, akiknek

.

.

még kenyérkeres gyermekidé

sincsen

!?

.

.

.

Mivel kárpótolja ket a megváltozott kor, s mivel ezt a szegény országot, amelynek
régi háziiparát tönkretette, mvészkedö, derék kisiparosait földrcsujtolta s készítményeik
helyett idegen portékát, tucatárut hord a

—

jobb

Bizony,

világ

volt

régen,

nyakunkra?
a

cchvilágban

Hibát követett el a kormány, amikor eltörölte a i-chekct.
Eresztik ma világgá a fiatal legényt, mint pászlm- uí'lkiil
kiküldötte a legények
mestert,

két

volt.

Ezek bejártak

den mhelyt

:

a

a
s

Kz roulotla
a

juhokat

1

Simon

meg

Itégi'u

.Vndrás.

és

a

céhmester

a

legények eleje
megnéztek min-

legények

nem

tesz-

nek-e gyalázatos, piszkos beszédeket? nem beszélgetnek-e rossz, renye
kai ? A bejárók megvizsgálr
ták

azt

is,

hogy

a

mesteridí tiszta

dolgoznak-e? Mert csak
tiszta gyapjút volt szabad használni,
kecske- vagy disznószrrel nem volt
szabad a közönséget becsapni, lüzony
nem tördik most senki a közönséggel, de a céhek vigyáztak a mesterAzt is megnézték,
ség becsidetére
anyagljól

!

tiszta-e

a

mhely? Nem

kóborol-o

oda az inas vagy a legény? Ha rossz-

GUBÁS A FONÓllÉP MELLETT.

—

lialalságot.

a
:

az atya-

mesterrel

l)ejáró

A dékán

dékánnal.

fejét,

tol

scMiaJI

!

ll'Jj
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ka kapuban cselédekkel locsogott, ha éjszakázott, ha bitang volt, ha nem
céhgylésben az öregek eltt hatot vagy tizenkettt rácsaptak. És ha
ez nem használt, megcsapták megint. Mindenféle haszontalanságért nem ütötték, hanem
ha ütötték, a legény úgy viselkedett, mint a kezes bárány. Ha nem használt az intelem
erigy, nem való vagy te mesterembernek
kiadták néki a könyvet, hogy
És lett
belle paraszt.
Simon András, maga már beteges lévén, megint csak feleségét küldte ki, hogy hozza
be, mutassa meg nékünk a virgácsot is
Láttuk a miskolczi gubás-céh erösfonású, kétágú virgácsát, a magyar kancsukát, ami
a mai gépíró-kisasszony édesapjának idejében még javában suhogott.
Ki csapta meg a bnösöket ?
A legényeket a fiatalabbik bejáró-mester látta el, az inasokat pedig a céhszolga
féle

helyen

járt,

fogadott szót

:

a

:

—

!

.

.

.

!

—
—
—
—

1

De hiszen ezzel a kétágú, kemény szíjjal az ütés borzasztóan fájhatott
Do bánta is ám a fene
monda Simon András, kemény hajthatatlansággal.
Igazságtalanul nem bántoltak senkit és ez a f

—

1

—

—

!

A

A céhládát meg valamelyik mester rzi.
legények gylésén csak akkor nyithatták föl,
ha a dékán elbb elmondotta a következ imádságot c(Aldott szent Úr Isten, kérünk,
légy te velünk az gylésünkben. Aki fölvirrasztál a mai szent napra és egybegyjtél ide,
jó atyánk (az atyamester) házába. Érdemes jó atyánk, s háznak gazdája, kívánjuk
szálljon
rád az égnek áldása. Véle egyetemben két
bejáróink légyenek minékünk igaz szószólóink, hogy ezen kis sereg legyen szelídséggel
fölnyitom az ládát közmegegyezrégi céhírásokat elvitte a Szinva árvize.

Ennek

a ládának

története van.

is

A

:

:

h

:

séggel.»

A ládát csak ezután nyithatták ki. Gylés végeztével, a ládát csak akkor zárhatták
miután elmondották a következ fohászkodást ((Hála a mindenség Urának, aki megsegített mostan is bennünket. Elvégezvén ma kötelességünket, törvényünk egyik nagy
része azt tartja, hogy aki itt mit látott
azt olyan mélyen szívébe zárja, mikéj) lezáratik e
ládának zárja hogy az sem utcán, sem otthon senkinek ne mondja, mivel annak méltán
büntetését kapja, ki a mások hibáit elmutogatja, tartsa hál mindenki ezt kincsül magában, hogy részes lehessen az Úr áldásában. Becsületreméltó tisztelt ifjúság, szabad tetszésekbl bezárom e ládát.))
Felekezeti vonás nincs az imádságokban
Simon András meg is magyarázta, hogy a
céh tagjai mind jó magyar emberek voltak, még pedig — reformátusok. Csak késbb vettek be pápistát, mert elbb azt hitték, hogy mihelyt pápista valaki
nem is lehet tökéletesen tiszta magyar az
A vargacéh utolsó percig se vett be egyetlen katholikust sem.
Simon András magyarázta nékünk azt is, hogy gubás és szrszabó között nagy
a különbség. A szrszabó végposztóból dolgozik
a szr poszt(')ja vékonyabb, finomabb
a szrposztót a csapók készítették, akik ezen a vidéken tótok voltak
a csapók kallója
egészen más volt, abban bunkóval dolgoztak a csapók kallója is olt volt, ahol a gubásoké,
de már kétszáz éve, hogy el()iisztult. A gubások kallója azonban, kétszáz esztendeje áll ott
a régi helyén
Igaz, hogy ma már a hat gubás nem igen akar a rendbentartásáért fizetni,
hiába hívja ket Simon András perceptori számadásra. Egyszer majd jön egy árvíz, viszi
a gubások kallóját
és elpusztul majd e valaha olyan hatalmas régi magyar mesterségnek még az emléke is, teljesen.
Simon András legénykoráhan is már csak tíz szrszabó volt Miskolczon. A szrszabó
rangosabb mesterember volt, mini a gubás és a csizmadia a polgárság elejének tartották.
A szürposztót a miskolczi Szrszabók a rozsnyói és jolzsvai csapóktól szerezték meg. El is
van az öreg keseredve az
kedves iparának pusztulásán. Panaszolja: nincs haszontalanabb
ember a magyarnál Hál mért is nem kell néki már az a jó guba, ami puha volt, mint
a derékalj s ha az ember gubát vett föl és báránybr-sapkát tett a fejére, elfekhetett
be,

:

:

:

!

:

!

.

.

.

;

;

;

;

I

—

;

i

a jég hálán

is.

ott se fázott
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Simon Andrástól,

Elbiicsúztunk

utunk más helységek felé vitt. Kár, liogy nem
szöv szék munkáját s a kallót, ami már nem
soká dobog ott a felvidék egyes patakjain
Megismerkedtünk azonban Biró Sándorral,
a miskoiczi lelkes íróval, aki szeretettel ügyeli ott a magyar nép nuinkáját, és készségt^el
vállalkozott, hogy megfigyeli ezt az si iparos munkát
az ö adatai nyomán igazodunk
a következkben.
A népmunka egyik si terméke a guba. Hajdani fénykorának már letimt a napja,
szerényen húzódik meg a városi vásár piacának valamelyik szögletében, s alig akad emberláttuk a gyapjú fonását,

nem

s

láttuk a gubát
!

.

.

.

;

fia,

aki megtekintésre érdemesítené.

Amilyen egyszer maga ez
a gubásmester szerszáma

is.

a ruhadarab, csak olyan egyszer, valósággal kezdetleges
amivel azonban annál ügyesebben tud bánni. A gubásmester

szerszámának anyaga, szerkezete, kiviteli módja a mai mszövésnek olyaA se, mint
vagy a kásaörl a mmalomnak, a falusi fazekas korongja a porcellán-, a
majolika-gvárak mintázó asztalának. A gubásmester szerszámai megmaradtak a magok
kezdetlegességükbon s néhány évtized
múlva nyomtalanul el is tnnek, anélkül,
a sódaráló

hogy a rohamosan fejld teknika újított
volna rajtuk valamit. Ami szeg. kapocs,
mint ersítés látható a gubásmesterség
szerszámain, az mind csak olyan egy-

szer

cigánykovácsmunka
vásárolták a

szívesen

st

szegeket, a fakutyákat,
is

régebben

;

díszes

a

guzsaly-

gyrket

cigánykovácsoktól.

A

gubásszerszámok gazdája

maga

leg-

hogy
milyen régi a guzsalya, a vetfája, mert
mint némely szerszámjára mondja «Már
ötven éve használom ezt a szövszéket,
de már akkor is öreg volt. Ha olykor
többször,

sincs

tisztában,

:

nyikorog, ütök egyet a szorító éken,

megint csak olyan

A szerszámfélék

s

mint valaha!

jó,

GUBAS VETOFAJA MISKOLCZROL.

kezelése igen egy-

(20)

n

szer, egyik-másik a
munkakörébe
vág látunk a családban gyermekeket, (de
;

gal fésülik az ((öreg gyapjat» a «bélhez»,

s

még sem

lesz

gubás bellük) mily arravalóság-

a ((melyékhez)), látunk görnyedt, öreg asszonyokat,

akik naphosszat guzsaly mellett ülve szorgalmasan segítik a családfenntartót küzdelmeiben.
A miskoiczi régi, me.ssze vidéken híres gubás céhnek százhatvanöt tagja közül ma csak három

érdemes öreg munkás

szállít

hónapos és az országos vásárra

a

(17) portékát,

de ez sem

mind. Nem csoda, ha a mester ma már nem nevel inast, s nem tart segédet,
nem csoda, ha gyermekei nem öröklik már apjuk iparát. így a mai nemzedék múlásával
elmúlik lassacskán maga a guba is.
hogy ne teljék
sóhajt az öreg gubás
Eddig is csak idtöltésbl dolgoztam,
Feleségem ide is, oda is bejár, els szobámat kiadom, gyerekem
hát épen ingyen az id
Öreg vagyok én már, uram A hatvanon
is segít, így hát csak éldegélünk valahogyan
jóval túl. Ha majd nem birom tovább a munkát, szövszék, fonógép, kártoló a padra vagy
de amíg én élek, tüzel abból nem raknak
a kamrába kerülnek,
kél ott

el

—

—

—

I

1

—

.

.

!

.

!

Amikor ({göndörszr kurta gubája, jól levert takaBezzeg, a régi jó világban
miskoiczi gyapjúvásár ma is milliókat forgat s ennek
!»
A
móduaknak
volt
csak
a
jobb
rója
a ma is hatalmas forgalomnak valaha a tekintélyes gubás céh vetette meg alapját. Ma
már a híres és ((kiadó magyar gjapjú)), mint nyerstermék a miskoiczi piacról külföldre
!

.

.

.

Malonyay Dezs: A magyar nép mvészete.
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vándorol, a

három gubásmesler csak

annyit vásárol belle magának, ameny-

inkább csak ((idtöltésbl)) már
maga feldolgoz. «A guba nem való
már ebbe a hamis világba, mert nem
nyit

lehet azt
bort,

a

rongyot

úgy

hamisítani, mint a tejet,

meg

mint

a

bécsi

ruha-

mondja az egyik öreg

!j)

gubás.

Csak pár évtizeddel ezeltt is százhatvanöt önálló gubásiparos foglalkozott Miskolczon, százhatvanöt mester tartott segédei, inast, százhatvanöt
mester látott el a városban és messze
környékén ezer és ezer embert egy
szükségleti ruhadarabbal. Ezt a szükségleti ruhát ma jóformán a mi nyers
terményeinluiek külföldön feldolgo-

onnan hozzánk visszaszállított
Icrméke pótolja.
A gubásnak nincs szüksége sok
szerszámra; kell néki szövszék, guzott, s

zsaly,
SZllVIk A lillBAT.

szék mellett
a

;

orsó,

fonógép, uiololla, kell a

Mind olt vannak ezek a szerszámok a gubásmester
szobája sarkában elhelyezett szövvetöfa és a kártolószék.

(211

a gubásnak, mint a legtöbb régi kisiparosnak,

egyszersmind lakószobája

is

mhelye.

A gyapjút súly szerint veszi, mert maga is súly szerint adja el a gubát; van olyan
guba, mely 25 régi fontot is nyom, de ennél nehezebbet már nem igen készítenek, mert
ha megázik, «lerogy» az ember alatta. A gyapjúi, valamint a gubát is, az si «körtvés»
mérleggel méri le, ami egy függlegesen tartandó villaszer fogantyúban mozgó rúd,
amelynek egyik karja
akasztandó a
s

teher,

rövidelib, a

míg

a

másik

meg

hosszabb

;

a rúd rövidebb karjának

másik, hosszabb karon ide-oda

tolható

horgába

körlealakú súly van,

a tiszta súly a «körtve)) melletti számról leolvasható.

A vásárolt gyapjúi a gubás azután osztályozza, külön rakja az aprófürt, külön a
nagyfürl, és külön az oöreg)) gyapjút. Más guba készül az aprófürtbl és más a hoszszabb fürtbl az öreggyapju pedig, lévén legersebb, fonálsodrásra való.
Az öreggyapjút a kárlolószékcn jól megfésüli, fonáshoz (sodráshoz) elkészíti a
gubás. Mert a gyapjú már az állal testén, s utóbb a nyírás, a szállítás, az elraktározás,
a kezelés során többé-kevésl)bé egymáshoz tapad, megcsomósodik, egyenletes szálak sodrásához nem alkalmas. Ezért szükséges a kártolás. E mveletnél nem annyira a szék maga,
inkább a kél fés (mint kender feldolgozásánál a gereben) játsza a fszerepet: a két fés
k()zül egyik a szék fels lapjához van ersítve, a másik pedig a kártoló kezében mozog.
;

A

kártoló-fés

;

léglaalakú deszkalap, nyéllel ellátva

;

egyik lapjába kiálló görbített szegek

vannak ersítve. A kártolás Hasonlít a fésüléshez a székhez ersítelt fés fogaival megfogja
a gyapjú szálait, míg a kézben mozgó a szálakat meglazítja, kifésüli. Kártolás után a nagy
mennyiség fésült gyapjúból a vékony fonál sodrásához (a «melyék)) sodrásához) vagy a
vastagabbhoz (a «l)élhez))) annyil vészen a fonóasszony vagy férfi, amennyire szüksége van.
A gubásnieslei- mhelyében régente segédek s inasok dolgoztak, de voltak szakavatott
:

fonóasszonyok

is,

akik hétszámra leltek így foglalkozást, kenyérkeresetet.

Ma

segédet mái-

,
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nom

látunk a mhelyben,

éppen nincsen, de segít az asszony,
fonja a gubához a vékonyabb szálakat
(18)

melyéket,

a

olykor kártol

vékony szálak sodrásához

a

is.

A

kártolt

gyapjút rendesen az asszony dolgozza
tol. A kilesüll
gyapjúból két-három

maroknyit a guzsaly rúdjára köt, s
fonja, sodorja a gubához szükséges vékony szálakat; a szálakat orsóra

ebbl

sodorja,

A

tekeri.

telt

azután

orsót

nagy gombolyagokba szokás legombolyítani.

A gubás
zik

guzsaly a teljesen egye-

kender-

a

és

lenfeldolgozásnál

használt guzsalyokkal; ezeken faragás,

díszesebb esztergályozás vagy
díszítés

igen akad, csak az esetguzsaly nem kizárólag a

ha a

ben,

ólom-

nem

gubásnak

készült.

egytalpú,

s

nem

A

gubás inkább az

a kéttalpú

guzsalyt

használja.

A

vékony és sodrolt fonalat or-

sóra csavarja a fonóasszony. Ezt a szer-

számot

is

láttuk

már

a kendert

GUBASOK KALLÓJA MISKOLCZOiN.

meg-

(221

munkáló asszonyok kezében. Ez az orsó
vékony karikához hasonlít, melybl 30

—

35 cm-nyi pálcika nyúlik ki. Sz-intén egyszer szerszám, azonos a vásári cigányok hasonló készítményeivel.
A vastagabb fonalakat a fonógép (19) segélyével fonja, illetve sodorja a gubás. Nagyon
egyszer szerszám az a fonógép is lazán összecsapoU állványon mozgó kerék és orsó;
:

a kereket az orsóval szíj köti össze, s

jobbkézzcl

itt

pedig a kereket hajtják
orsóról motollára tekerik föl a fonalat.
lat,

is,

s

A

mint a guzsalyon, balkézzel sodorják a fonaígy,

közvetve,

az orsót forgatják.

A

megtelt

gubás motollája 60 cm hosszú sima pálcika a faág kérgét lehántják s kész a moamin semmi cifraság, semmi faragás. E pálcára hosszában vetik föl a sodrolt fonalat
szabad kézzel, s amikor a pálca közepén 6 8 cm vastag a fonal, más motollára kerül sor.
Nem egy, de több gubára való vékony és vaslag fonalat készít így el a gubás és
visz át motollára, illetve gömbölyít gombolyagokba. Ez nem is lehet másként, mert a
vékony fonalak, a omelyéks felvitele a szövszékre türelmet kívánó, hosszadalmas munka.
Vastag fonalat, úgynevezett «liélt» ugyan szövés közben is lehet sodorni, mert erre már
úgyis csak akkor van szükség.
Hogy a több gubára való o melyeket* felvihessék a szövszék adurungjáran, megelzleg a (ivetfaio (20) fogai közé feszítik ki a vékony fonalakat, még pedig párosan.
A avctésti) kezdik a bal oszlop els fogán, onnan átviszik a páros szálat a jobb oszlop els fogára, visszatérnek, de most a bal oszlop els fogát kerülik meg, hogy a jobboldali oszlop második fogát elérjék, és újból visszatérjenek. Ezt így annyiszor ismétlik,
ahány gubához való szálat akarnak a szövszékbe beállítani. Nem érintve a gubamennyiséget 53 páros szálat kell a vetfára kifeszíteni.
A felvetett páros szálakat innen a abordás féss segélyével a szövszék fels durungjára csavarják föl, végét a bordán és nyüslön keresztülhaladó szálhoz kötik, s innen van,
hogy g^bás nyüsljébl és bordájából sohasem fogy ki a fonal.
;

tolla,

—

:

5*
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A

szövszék

(21)

alapszerkezetében hasonlít a hazánkban általánosan használt vászon-

szövszékekhez, az úgynevezett osztovátákhoz. Ami szerkezeti különbség van, azt a fonál
erssége, vastagsága, a gubaanyag tömöttsége, a szövött anyagmennyiség fclcsavarhatásának lehetsége kívánják meg. A dunnigok végein látható kovácsolt vasfogakat kivéve, az
egész szövszék fából készült,

s

ma

is

megvan még

a

maga si

mivoltában, minden díszí-

tés nélkül.

A szövszék

szerkezete négy függlegesen álló oszlop közé van illesztve; az oszlopok
öt nevezetesebb részbl áll
két nyüst,
nyüst folytatása, mint váltó, már a nyüstnek kiegészít része,

szilárdságát a beléjük véseti oldalfák biztosítják

két

durimg

és

borda.

a

A

:

;

és ezt lábilónak nevezik.

A vékony

amelyéks a fels durungra vannak felcsavarva, az alsó durungon

szálak, a

már a szálak közé vetett abéh) s az e fölé rakott fürt, mint szövött guba látható. A két
nyüst csigán mozog, az egyik mindig fönt, a másik lent van a nyüst közepén lev karikákon haladnak át a szálak, miért is 53 szál mindig fönt. 53 szál mindig lent van. Szövéskor a
két szál között vetik át a vastagabb fonalat; ha most a lábilóval átváltják a nyüstöl, alikor
a fels szál alulra, az alsó fölülre kerül. A két szálsor közé ekkor újból vetnek vastag fonalat. Mikor a motollát (a bélt) a két szálsor közé dobta a gubás, nyomban fürtöt is helyez
;

az 53 szál mellett van már fürt is
a bordával
legyen a szövés, azután pedig a lábitóval átváltja a nyüstöt.
Következik a motolla visszavetése a «melyék» szálai között, majd a fürlrakás, végül a bordával való leverés. Most a lábitóval a nyüstöl újból átváltja, hogy a fels szálsor alulra,
az alsó fölülre kerüljön, hogy közéje újból vethessen fonalat, s rakhasson ismét fürtöt.
E mvelet folyton ismétldik hajnalhasadtól kés estig. Lassú munka biz' ez Bár fonalai

a fels amelyéks

szálai alá.

Amikor mind

:

sr

hogy egyenletesen

leveri,

:

vastagok és durvák,
nincs kártolva, a

!

de a fürtberakás

maga

egyenletessége sok idt emészt.

természetes mivoltában kerül a szövszékbe.

Ha

A berakandó

fürt

az egyes fürtcsomó

túlnagy, letép belle a gubás, ha kevés, ád még hozzá. Némely fürt hosszú, némelyik rövid.
A rövid fürtbl minden lábílás után helyez a szöv a «melyék» szálai alá, a ahéh mellé,

ha azonban hosszú, csak

a

második vagy

a

harmadik

elhelyezése

hé\

után rak

le

új

fürlsorl.

Az így

elkészített

gubát

a kallóhoz (22) szállítják, ahol

ázlatással, a víz erejével megkallózzák, azaz

nagy üstökben megfestik, majd
még tömöttebbé teszik, hogy

mesterséges úton

ne hullassa.

fürtjét
.V

kallónál, felülcsapó

vízimalom módjára,

a

fömedencéböl egy külön levezetett árok

két csatornán két hatalmas kádba zuhan alá a víz. E kád miuden második
dongája hosszabb, az alázuhanó víztömeg a két hosszabb donga között folyik ki; a hosszabb

vízgyjtjébl

hogy meggátolja a guba kijutását a kádból.- Van a kád fenekén
ez a kifolyás, amit a fels
lyuk s azon is állandóan folyik ki a víz
víztömeget,
s így a gubát is.
lev
vízcsapás is elsegít, örvényesen forgatja a kádban
összébb
megyén,
a szövet még
és
forgás
következtében
A guba az állandó víznyomás
szorosabb lesz, a szálak valósággal egymáshoz tapadnak.

dongának az
egy 6

a rendeltetése,

cm átmérj

A
aminek

;

kész gubát horoggal szedi ki a kallós gazda a kádból,
a kulcsát

s viszi

a szárító kamarába,

rzi.

csak nagyvásáros najtokon látni eladó gubát, meg a téli
várja ilyenkor a vevket, akik bizony igen
gyéren jelentkeznek. Az eladásban segít az asszony is. Olykor, nagy ritkán, Nyíregyházáról
s Abaujból is vetdik egy-egy gubás a vásárra, de panaszolják is, hogy sokszor ráfizetnek

A

miskolczi piacon

hónapok hónapos

ma már

vásárjain.

Három üreg ember

az útjukra.

Pedig hát éppen ebben a mai molorkocsizó világban, micsoda pompás áoffcr-bunda
magyar gubából És aki ennek divatját tudná teremteni, egy egész magyar régi
ipart mentene meg a biztos pusztulástól, s milyen áldott darab kenyérrel adna többet jó
népünk kezébe
telnék a

!
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Noha a gubaviselet utolsó nyomait eddig- csak itt láttuk, visszaemlékezünk, hogy a
guba szó nyelvünk szókincsében milyen elevenen él még most is, noha jelentségét sok
helyen alig tudják.

.Némely vidéken a

gubát
pap,

cserélt.

A

hosszúszr kutya

:

gubás

eb. Ezért

mondja

a

közmondás

:

Eben

gubaviselet régi magyarságát igazolja, hogy a zamatos magyarságú nagy

Pázmány Péter

is

többször

említi

hasonlataiban. Pl.

:

Vonszolják egymáson a gubát
elterjedettségére mutatnak.
a szobránei gubához, (juba
megyéi, tréfásan, Gujja vár-

A közmondások is a gubának egykori
Pl.
Közelebb az ing, mint a guba. Ügy illik, mint aranyrojt
gubához, bunda bundához. (Hasonló a hasonlónak rül.) Ung
(vagyis

veszekednek).

:

megvének

nevezik.

A

gubái Nógrád megyében Alsózell, Erdkürt, Kalló, Kiskürtös, Rélság s Romhány
vidékén még javában hordják, mert a nép messzebb földre is eljár terményeivel, így hát
úton a guba a rövid ködmnnél vagy morva posztóból készüli kabátnál jobb szolgálatot
tesz. Még a lónak is jobban esik, ha gubával takarják be. A Szárazvölgy gubája simal'ürt,
a rimavölgyié pedig göndör. A rakott gubának van ugyan fürtje, de ez nem göndör
báránygyapjúból, hanem tépett, hosszú juhgyapjúból készül. Az ötvenes évek körül kezdettek .Miskolczon göndörturt báránygubákal szni a debreczeniek mintájára.
A gubás- és szrszabó-ipar virágzásának alapja a kiterjedi juhtenyésztés volt, mely
az egyik föjövödelmel adta. A hideg agyagtalaj a juhtrágyát kívánta. A juhtejbl a felvidék
híres sajtjai és túrói készültek. A birka gyapjával is adózott, még pedig olyan nagy mértékben, hogy nemcsak a népies ruhákat készít iparosok, hanem a közeli posztógyárak
szükségletét

is

fedezte.

Az uradalmak, st
virágzóit a durva

a kisebb gazdák is linóm merino juhokat tenyésztettek. Nagyban
egynyiret és kétnyiret birkatenyésztés is. Egy-egy birka kél és fél Iont

gyapjút

évenként,

A

is

adott

az

anyabirkáról

pedig tíz-tizenkét

font

gyapjút

is

váglak.

losonczi és rimaszombati vásárokon tömérdek gyapjú kerüli piacra. 1807 körül egy

mázsa

\ olt. Tenyésztettek oláh és magyar hosszúszr juhokat is, melyek
gvapjú 80 vagy
a hegyi legelkön jobban boldogultak. Különösen Szentsimon község volt híres kiválóan
szép birkáiról. A legelök csökkenésével a nép birkatenyésztése nagyon megfogyatkozoll.
Losonezon sszel és tavasszal még most is látogatott br- és gyapjúvásár esik, de

1'20 forint

ez már csak olyan árnyéka a régi híres vásároknak, amelyeken a fél ország mesteremberei szerezték he szükségleteiket. A közeli gácsi posztógyár, st a brünni és külföldi
poszlógyárosok seregestöl jártak ide. A vármegye urai is sok jó bankót hordtak haza, ha
ugyan el nem dáridózták a híres-hangos losouczi vásáron. Valamikor a juhtenyésztés a
vármegyében els helyen állott, mosl azonban a legelök megfogyatkozásával bizony nagyon
hátraszorult. A gubások nem keresik ma már az ösporlékát, a szegény ember meg, jó
meleg s puha guba helyett, holmi elnytt bécsi ágyterítbe burkolózva didereg a bakon.
A gubásoknak Rimaszombaton 1810-ben nuír céhük volt s a hadseregnek, 1840 korul, sok
jó lópokrócot szállítoltak. Vájjon a had.sereg, egy kis jóakarattal, nem virágoztathalná föl
isméi a gubások pokróc-iparát?

—

brbl készült rtiha; (11. tb.4,5 képe és 23 25)
hordják sok faluban, még pedig szépen díszítve.
Dunántúl a Nyugattal érintkez kultúra, de inkább az olcsóbb piaci portéka már majdnem
teljesen kiszorította használatból a magyar szcsök munkáit, de itt, e kötet üidv területén,
még elég szépen maradt az ösiségbl. Régi palócainknak, földmívelés mellett, a baromtenyésztés volt legkedvesebb foglalkozásuk. Voll olyan gazda, akinek húsz-harminc darab
marhája legelt. A nagy állattenyésztés a br- és szrmeipart terniészelszeren fejicsztelle.
Kétségtelen, hogy legsibb viselet az

a

felvidéken

még bven

láthatunk

állati

ilyet,

Brbl mindig nagy kivitelük voll a fels megyéknek. Egy 18G7. följegyzés szerint: Ralkón
800 darab szarvasmarhának, tiszolczon pedig 10,0(X) dai-ali apróniarháuak a lirél dolgozták

föl

évenként.
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palócok megyéiben nag-y tölgy- és cserrengelegek vannak. A kiterjedt állaUenyésztés
cserhéjat törni vizitermészetes istápolói voltak a bripar fejldésének
is
mondják, hogy Gyöngyös
épített egyszer cserlör malmokat építettek a limárok

A

mellett ezek

erre

;

;

község a vidéken nagy bségben termeti tölgyfákon élsköd úgynevezett erdei gyöngytl
kapta nevét. Ralkón ötven évvel ezeltt is 80 varga és tímár dolgozott, de minden valamirevaló községben népes céheket alkottak a szcsök, timárok, szíjgyártók. A Turóc-patak
mellett lév Ralkó nagyközség lakosai messze földön híres tiraárok voltak; különösen a
nagyon keresett vörös szattyánt készítették s ezzel az egész országban kereskedtek; 1837-ben
104 limár és varga lakott itt, 150 posztós és gubás. A patakon számos szrkalló állott.
Miskolczon annyi volt a szcs, hogy országos vásárkor a város alsó részében lév piachelyen alig fértek el s ezért a rendet a céh szabályozta; késbb, 1820-ban a Csabai kapu
nev nagyobb utcában 2570 R. frtért vettek helyet «lsten segedelmébül, magok meggyengítésükkel, közönséges megegyezéssel)). A miskolczi szcsök messze vidékekre elhordták
árúikat, Pestet különösen a Medárdus-napi vásár alkalmával keresték föl.
Hogy milyen elterjedt volt az állati brökbl készült seredet. közkedvelt ruhák
mutatja a szcs-céhek népessége, s e céheknek hazánk kultúrtörténetével összeélete. A szcsök minden városban tekintélyes osztályt alkottak, céhük gazdag
bkezen támogattak templomot s jótékony intézményeket. Ezek a derék, értelmes

viselete, azt

függ, eleven
volt,

mesteremberek olyan céh-artikulusl is szerkesztettek, mely az emberséges és becsületes
emberek társaságából kizárta azt, aki egy állatot pálcával megütött; vigyáztak, hogy
mesterségét mindenki serényen és lelkiismeretesen zze, a vevt meg ne csalja, nehogy
az egész céhre becstelenség háromoljék. A szcsmesterek nagyon ügyeltek tekintélyükre;
igazolja ezt a miskolczi céh szabályzatá-

nak következ passzusa: ((Ha valamelly
közönünk lev mester Ember valami dög
nyuzásával, eb, matska és egyéb tisztátalan állatnak agyonverésével, vagy megölésében vagy pedig azoknak egy hellybl
más hellybe való elhúzásával magát meg
molskolá, vagy csak megvéresítené is,
Mesterségén maradjon. Másképp eb vagy
egyéb állat ellen maga oltalmára minden

Ember

tartozik kikelni és

maga

tehetsége

szerint védelmezni.))

A

miskolczi

bályzala,

szcs-céh legrégibb sza-

múzeumban

1737-bl, az ottani

hogy már századukkal azeltt szervezve voltak a. szcsök.

van. Bizonyos azomban.

A

rimaszombati szcsök latin
giuma az országban a legrégibb.
gyösi

szabó-

és

szflcscéh

király 163(j-ban ersítette

privilé-

A gyön-

szabályait

meg.

A

a

két céh

együtt mködött. Mikor a
rimaszombati szcsök cifra ködmöneikel
Gyöngyösön akarlak árulni, ez ellen a
testvériesen

HÍMZETT BLMJABAN ÉS

B

INGBEM.

Szentsimoni emberek.

(23)

gyöngyösi céh erélyesen tiltakozott. Gyöngyösön, az 1863. évben teljesített összeírás szerint, volt 56 szcs, 4 kontár, 42
.szrszabó, 104 magyartimár. 4 néniettimár, 3 gombköt, 17 lakács, 6 sapkás,
18

fazekas.

Egy

régi

leírás

megjegyzi,
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hogy Gyöngyösön, szölömivelés után, a szcsmesterség, a szrszabóság, a csizmadiaság
és a limárság megyén legjobban, A többi iparos munkája nem igcu keresett. Ez pedig
«azért van így, mert a gyöngyösi mesteremberek nagyoblirésze mestersége elejibe teszi a
szl- vagy fíildmívclést. Alig hogy mesterré avattat iu fVil: vagy megnsül s azonnal
minden gondját odafordítja, hogy szlt vehessen magának,
ha pedig ezt nem bírja

—

megcselekedni, legalább

krumpli- és kukoricaloldet haszonbérel, mesterségét egész nyáron

szlben vagy a földeken kapál. Nem is csoda, ha arról vala
hogy minden háznál borcégér vala kitéve a kapu fölé!)) íme ez
néhány sor milyen szépen magyarázza, hogy miért nem tudunk mi igazi ipari állani

alig

zi, de

híres hajdan
a

is

lenni

!

,

,

állandóan a

Gyöngyös

:

.

A

céhek apránként valóságos egyedárúságol szerveztek, úgyannyira, hbgy végül a
közönséget már szinte zsarolták is. Ez az oka, hogy a vármegyegylése Hevesben megállapította a szcsök, vékonyszabók, szrszabók, vargák, limárok és a többi mesterember
készítményeinek árát.
A szcsök, szabók és szrszabók gyakran összevesztek azon, ha egyik mesterember
olyan ruhadarabot csinált, ami a másik mesterségéhez tartozott. A miskolczi szabók és
szcsök 1741-ben súlyos pörbe keveredtek, meljTiek lefolytatására a vármegye nagy bizottságot kíildött ki, a viceispán elnöklése alatt. A bizottság hosszasan megokolt végzést
hozott, melyben a két nemes céhek között a bélelt menték árulása miatt keletkezett villongás fölött mondottak Ítéletet. Kimondották, hogy egyik céh a másik gyakorlott mesterségébe ne avassa magát, azaz a szcs-mesterember a szab(')-mesterrel vnrrattasson mentét, a
szabó-mester pedig a szccsel béleltesse a mentét, ((illend lizetése nii'glé\én minden pri-

gylölség nélkül
hoc tamcn superadito: hogyha a szcs mesteremberek
bélés
dolgában megfogyatkoznának,
szabad légyen a szabóknak törökországi
táblás béléseket venni és azokkal mentéket béleltetni a szcsökkel. Mindenváta vindréta

és

,

,

.

Comniunicáltatott

féle nyesteknek süvegre való fölvarrása
pedig fogja illetni a szcs mesterembe reket,»

A régi szcsm unkák a
mvészetnek

népies ipar-

remekei voltak a szó
szoros értelmében, mert hiszen akkor
csak remekes mester árulhatott a vásárigazi

ban ruhát. A miskolczi céh statútuma,
következen írja el a remekelés szabályát: «A melly Személly remekelni akar, megkívántatik, hogy maga
készittsen G tisztességes Bárány bröket,
hellyesen és hiba nélkül megpéldául,

kaszálván

és

a

Remekhez tartozandó

illendképpen elkészítvén,
tartozik a Ns, Czéh asztalán megszabni
a négy kántoroknak idején, nem restaurátio vagy egyéb Gyléseknek alkalmatosságával és az ahoz rcndeleiid
Mester Emberek eltt tökéletesen, a
Ns. r.zéhnek tetzése szerint megvarrni:
mert ha külíimben lenne, az
Remeke
materiálét

KISBU.-VUABAN ES CIFR.VSZURBEN.
Szt'iilsimoni cinberek.

124)
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remekel munkásnak segítséfíére volt, azt négy forinttal büntették, s ha föl nem hagyott: a céhbl is kiutasították.
A szcsmesterséghez szükséges nyersanyagot maga a céh szerezte be. Egy kiküldetés számadása így szól: « Midn a Bárány bröket mind megszámlálásában, mind megvételében, mind pedig ehhez kivántató circumstantiákban eljártunk, erogállunk kenyérre,
húsra mind össze négy Rfrtokat.))
Céh-szabály szerint a céhbe álló mester remekmunkái a következk: egy férfinak
való dolmányujjú galléros ködmön; «egy vidrabrböl mivelt kezty, melynek tenyere sárga
avagy karmasinjjörbl készül»; «egy három arasz ketskel)örl)öl tsinált tsente ködmön)).
bé

nem

A
s

ha

ezt

vétcldik.)> Aki a

miskolczi szcsmester a céhbeállás után egy esztendre köteles volt megháza.sodni,

nem

ötven itce bort tartozott a

tette:

céhtagoknak

KISBUNDÁBAN, .NAGYbAtONYI ASSZONY.

fizetni.

A

második esztendö-

(25)

a büntetése, ila a negyedik- esztendben sem házasodott meg,
míg meg nem nsüli, nem számították magukénak.
A miskolczi szcsmunkák díja a Következ volt: farkasbr kikészítésí^ (iü pénz; rókabrért 12 pénz; nyestbrért 15 ])énz; báránybörérl 12 pénz; hiúzbrért 60 pénz. Egy férfinek való galléros ködmön ára, ha a megrendel brt ád hozzá: biO pénz; egy asszonynak

nek már száz itce
kizárták a céhbl,

volt

való ködiuon,

mindent eleget ád hozzá)) 120 pénz; egy kucsmáért 36 pénz.

(dia

s

Érdekes, hogy a szcs-céhbe álló két brvedret is köteles volt beszolgáltatni; ezeket
a vedreket a városházára adták, ahol tzoltásra tartogatták készen.
Az állati i)rbl készült, népies mvészettl ékes ruhák nagy elterjedettségét az is
bizonyítja, hogy még a szcslegények is népes társaságokat alakítottak. A miskolczi szcslegények 1824-ben tánciskolát nyitottak; a följegyzések szerint a táncmesterek jutalma egyegy kócsagforgó volt, 22 lUVton. A kiadások közt l!S27-ben is szerepel ez a tétel: egy

;
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A szcsök saját öltözékükre is rátarti iiiiherek voltak. A miskoiczi
legények társaságának följegyzéseiben ilyen tételekel találunk: haja boglyas volt, tizenöt kr.
hanyagul öltözött, 30 kr. Ez a büntetés A miskoiczi fiatal szcslegény fizetése közé tíz
kócsagtoll 20 Rfrt.

1

báránybr is számítódott.
Szcs- és szrszabó-díszítések után az Ipoly mentén kutattunk legbehatóbban. A gyjtés
területe nem valami nagy s így a népmvészet e termékei közül alaposan megállapíthattuk
azokat, amelyek a palódoldön jellegzetesek
e vidék népmvészet szempontjából meglehetsen egységes, amit elssorban a kedvez, a népi Ízlést védelmez földrajzi fekvésnek
;

A hegyhullámos vidék az Ipoly folyását követi; a folyó melléke olyan,
mintha valami kiapadt, hatalmas ösfolyam elhagyott medre lenne, melyben vékony ezüst
szalagnak megmaradt a hajdaui nagy vízbl a szeszélyesen kanyargó kis Ipoly. A vidék
középpontja Losoncz, hét kilométernyire az Ipolytól. A folyó mentét. Losoncztól Gyarmatig, tiszta palóc nép lakja. Az itteni palócok ruhájukban, viseletükben s nyelvükben is
külömböznek a Szécsény vidékén és a Balassagyai-mal vidékén lakóktól. Az ipolynientiek
mintha egy más hadhoz, külön törzshöz tartoznának barkóknak nevezik ket. Losoncztól
északra már tólság lakik, s nem vegyül a magyarsággal. Ez a nép itt idegen elemeket
nem fogad be, a tótságot valóságosan lenézi: palócságból a tótságba nincs is itt semmi
átmenet.
Pinczfalva még tiszta magyar, a szimiszédos N'idel'alva és Kalló pedig már
egészen túl. Bizonyos, hogy ugyanígy a palóc népmvészet is független a tót népmtulajdoníthatunk.

:

—

vészettl.

szcs
németszcs

Kétféle

vau, írja a Néprajzi Értesít

czím

folyóiratban munkatársunk. Fábián

magyarszcs (mint a szabóicnál). A németszcs mesterségének körébe
tartozott a külömböz prémek kidolgozása, uri bundák, szörmeárúk, sapkák készíté.se.
A magyarszcs fképen bundákat, subákat, ködmönöket s bekecseket készített, amiket
Gyula

:

és

szépen kicifrázott, hogy ne csak hideg ellen védje az asszonvTiépséget, de ékességül is szolgáljon. A bunda vagy suba tisztességet jelent, a férfi nyáron is felölti. A subáról, sa magyar
demokrácia címeré»-röl itt is az a mondás járta, hogy hétköznap visel, vasárnap ünnepl,

legénynek kényesség. Télen különösen nagy becsülete volt mindenha a jól
is érdemelte a cifrákat, amiket apró kivágott
színes brökbl, meg selyemfonalakból teremtett rá a mester.
A magyarszcs kizárólag juhbörböl dolgozott.
A bórt nyersen vette meg a Ijrös zsidótól, azon mó<l, ahogy azt lenyúzták az állatról. A brt rendesen úgy készítették ki, hogy rajta maradt a prémje is. A gyapjú belülre
került, s másik oldalát
pedig simára dolgozták. Legjobban szerették a feketegyapjas
báránybrt. Ezt használták prémnek. Szé|> kékesfekete színe volt és nem piszkolódott.
Sapkáknak, ködmönök gallérjának, ujjavége prénidiszének a szép göndör fekete báránybr
szolgált. A fehér inkább gyapjúbélésnek volt használatos.
A br sima oldala fénytelen volt s kétféle színben készült. Lehetett fehér (olyan,
mint a pergament), lehetett sárgásbarna (olyan, mint a világos doliánylevél). A fehér bór
volt finomabb, kikészítése nagy munkát adott, de szép is rajta a virágl Asszonvnépnek

öregnek
bélelt

tisztesség,

ködmöunek, más néven: bekecsnek. Meg

ködmön, csak ilyen fehér brbl
Losonczon sok szcsmester lakott a régi idben.
Füleken találtunk mi is egyet: az öreg Nagy Jánost, aki még valamicskét dolgozott.
Többnyire régi, viseltes ködmönöket javítgatott az öreg, mert azért viseli ám még a palóc az
ilyen régimódi brgunyát, csak majd ha utolsó foszlánya is leválik, akkor vészen újat,
de már német kabátot. Az öreg Nagy .lános még avirágoznin is tudott, de az üzlet nem
igen ment, mert
bizony üreg volt s reszketett a keze. Sohase oda szúrt, ahová akart,
Nagy uramat még most is emlegetik Fülek vidékén. Gyarmaton
pedig pápaszeme is volt
még két szcs dolgozott az utóbbi idben .luhász és Horváth .láiios. Itt-ott a falvakban

nem

is kellett

I

—

.

.

.

:

Malotiyay

Dezs: A magyar

nép múvéazcít'.

V.

^
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laknak még szcsök. Ez<-k iiiostcrséífükel azomban csak télen zik: nyáron a gazdaság
lontosabb nékik is
Legszebb a ködmönök diszilésc.
Kélíelo ködmön (közsök) van: férfiködmön és nöiködmön (24. és 25.). A férfiak ködmöne
is

I

.

.

bre barnára cserzett; legföljebb a ködmön hátára jut egy kis zsinórdíszítés.
Az asszonynép ködmöne annál cifrább, erre remekeli virágait a szcsmester. Errl
azután nem is hiányzott semmi pompa, jutott rá, amit és amennyit a br anyaga csak
megengedett. Többnyire fehérre dolgozott finom brbl készült a ni ködmön, nyaka és
nincs díszítve;

birkaprémmel volt díszítve.
Ugyancsak asszonyné[) viselte a ködmönkét is, aminek a neve inkább: lajbi; mellényhez hasonló, prémes brbl készült ruhadarab, mely ékesség dolgában sem marad el a
nagy ködmön mögött. Nyáron is viselték, mivel ujja nem volt, valami nagy meleget nem
tarlóit, de hvös estéken mégis csak jó szolgálatot tett.
A legegvszerbb díszítmények természetesen úgy s akkor adódnak, mikor a brrel
való bánás közben a varrás, a börkivágás szinte magától kínálkozik, hogy díszítésnek
használják. Különösen szegesek levarrásánál láttunk ilyen módon elállított díszeket, melyek,
ujja fényes fekete

természetüknél, végtelen szalagdíszítések. Ezeknél a varrás valami sötélebb fonállal történik és maga a díszitmény vonalas rajzú. Leggyakoribb az egyszer vagy ketts hullám-

meandervonal egyszerbb vagy összetettebb változatai;
melyek minden népnél elfor-

vonal, a lánc, a zeg-zugos menet, a
általálian

mindazok

a kezdetleges végtelen szalagdíszítések,

dulnak és általánosan ismertek.
Szokásos a zsinórdíszítés

is.

azomban nem túlságosan vastag:

Éhez fekete vagy sötétzöld zsinórt használnak, mely
megfelelen rávarrják a ködmön

a zsinórt a díszítésnek

brére; a ködmön szél-részein is alkalmazzák, de leggyakral>ban a hátat díszítik így.
Különösen a férliködmönöket látták el olyan zsinórdíszítésekkel, amelyek figyelemreméltó
változatokat mutatnak.
A ködmön-díszítésnek tagadhatatlanul legsibb, legszebb módja a rdrakáA. az applikálás. A régi, ma már agyonvásott ködmönökön majdnem mindig megtalálhatjuk az applikálást hímzésre már csak a tszúrások nyomán látható lyukacskákból következtethetünk,
a fonalak réges-régen lekoptak, de az applikált brvirágok azon frissen megmaradlak és
együtt pusztulnak csak el azzal a brrel, amelyre egykor a majszter rávarrta.
niég pedig sokszor
Miután a legrégibb darabokon rendesen találunk applikálást,
nyilvánvaló, hogy
tisztán csak ez a díszítési mód fordul el, a hímzés teljes mellzésével,
:

—

szcsremekek

ez a leknika a

a

br

természetéhez

Brl
A

brrel

—

díszítésének az iránymódja. És csakugyan, ez

illik

legjobban

is.

díszíteni,

—

ez

a

kedves

naiv

gondolat az si magyar szcsök

ötlete.

Rendesen fényes brt választottak erre a
szokott fekete, karmazsinvörös vagy
fénytelen
brén
szépen
hatott,
mely a ködmön

borvirág (26) más szín

célra,

iniriil volt kivágva.

sárga színével az alaptól élesen elütött.
A himzés is kinálkozutl díszítésnek. De

meg kell vallanunk. Imgy esak mint mostohaanyaga egész más, mint á ködmönöké. Hiába, nol Mégis
csak természetesebb a brvirág a ködmönön, mint a himzés, ha selyemfonálból van is.
De azért a himzés is helyei kapott, mert könny volt és számtalan motívumnak kedvezett.
St sok olyan virág v.tu. melyei brbl kivágni nagyon bajos, himezni pedig senuni nehézgyermek

séggel

szerepelhetett, mert

nem

jár.

A

himzöfonál rendesen selyembl volt. mert csak ennek a ragyogása volt összhangban a brvirágok fényességével. Az alkalmazóit selyem szinek: fekete, a cinóber és kármin
skálája között

lév

Kezdetben

újvörös, sötétzöld, világoszöld, kanárisárga.

Más

színt

nem

is

igen látunk.

himzés az applikáció mellett. Kis rozmaringviráglevelek, pontok,
eleinte alig hímeznek egyebet, de késbb már bátrabban dolgozik a
himzölfl. Vegyesen jelennek meií a hiinzelt virágok az applikállakkal, sokszor tulajdonfélénken

—

jelenkezik

csak
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képpen ezeket díszítve, gazdagítva. Végül megtörténik, hogy tisztán himzéssel díszítenek a
szcsmesterek. Az applikációnak csak egy-két virágmotivumban marad nyoma.

Ennek
az egyszer,

megtri

a

fejldésnek (inkább ell'ajulásnak) képeink mutatják sorsát; látjuk, hogy
a tiszta borvirágokhoz mint lopódzik oda a himzés, mely legjobban

naiv,

a nemzetköziséget.

Az applikálásban van bizonyos konzervatizmus
bizonyos sajátosságokat, korlátokat, amelyek

a díszítésnek ez

a

mert teknikája szabad, korlátot alig ismer
minden idegen befolyásra, nehézség nélkül szed föl új motivtmiokat, s

zés viszont,
is

könnyen

;

módja megkíván

határozott jelleget biztosítanak neki.

ni()dosul,

BÖRVIRÁGOK.

;

A

könnyen

ejt el régi,

himhajlik

meg-

'2G)

formákat. Erre a merevebb br nem alkalmas. Ezért becsüljük többre a szcsremekeken a brvirágokat. Ezeken látjuk a tiszta, naiv formákat, amik a legértékesebbek,
mert bizonyos faji sajátosságokat a maguk konzervatív jellege révén rizlek meg leginkább.
Tiszta applikációval készültek a "27. ábra virágai. Mind a kelt régi ködmönrl vah);
hátat díszítettek
piros, fekete és sárga brökbl vannak az egyes motívumok kivágva.
HimzésncK semmi nyoma. Az a példán a növényi eredet világosan meglátszik; a szív-foiiuál
kivéve, minden egAes motívumnak kiraulathatjuk növényi eredetét. Koronázó minta a
szegf; alatta arányosan két tölgy falevél; a szerkezet derekán egy-egy rózsa foglal helyet,

szokott

;

és az egész díszítés szívformájú levélbi^

\aii

íiltctve.

Még

szebb a b példa.
Legalul foglal helyet
ád; utána összeköt levélzet

a

két

nagy

levélfornia,

(mely ismét ersebben

mely a szerkezet

tartója és szíxrolbil

arab jelleg); erre következik a kél
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"'''*"

nagy derékfoll (jobbra és bah'a egyegy, mellelte a két bimbó arányosan elosztva)

;

legntoljára a koronázó

szegf.
"28.

Nagyon szép példákat látunk a
álirán. Ezek már nagyobb min-

ták,

rozmaringlevél-diszíléssel.

régi

ködmönökröl valók ezek;

zés

fonala

már

pítani.

nak

A minták

a

a levelek alakját

meg még

egész pontosan

Igen
himde

régen,

levált

tszúrások rajzából

a

egyetlen

lehet álla-

brbl

van-

közepükön
látható kisebb fekete forma az, mely
kimetszve,

csak

a

kídfin darabból készült. Foglaló for-

BRDÍSZÍTÉSEK BRKUhArÓL.

májuk lojásvoual; ebbl a nagy formából karéjosan van kivágva a díszítés, melynek vonalai ersen keletiek,

(27

Szív, rózsa és szekfü.

az arabs

feltn módon

hajlásokra

<'mlékeztetök.
a két minta részarányos. Eredetük, úgy látszik, levélre vezethet vissza. Ersen
természettl szinte erszakosan elmódosult motívumoknak látszanak; természetüket

Mind
stilizált a

azonban mégis elárulja a körrajz csipkézete. a levélkarélyok és a levélerezet sejtetése.
Az újabb ni ruhák díszítése, különösen a lájbiké, tisztán hímzéssel készült.
Az egyes minták természetesen ezekhez az i.smert készítési eljárásokhoz módosultak,
de közel rokonságot mutatnak a sziu-virágokkal is. A levelek úgyszólván vonásról-vonásra
hasonlók a szürvirágok leveleihez s csak itt-ott mutatnak olyan feltnbb különbségeket
amelyek a br megmunkálásának sajátos módjából következnek. A rozmaring-levél itt is
nagy szerepet játszik. Mindeuíilt megvan, mindenhová jó, alkalmas. De mégis sokkal
domináló foltokat alkot, de a
szerényebb, mint a szürvirágoknál. Ezeknél tömiilt.
brruhán csak nagyon ritkán jut éhez a szerephez. Itt \alami \ irágszáral kisérnek, nem srn
sorakozva egymás mellé. Ennek a
különbségnek a magyarázata egy-

sr

.szerü: a

ködmönök

szerepet a

gok

br

tartója

a

díszítésénél a

viszi.

A nagyobb

br," minden

f-

virá-

tipikus

alóc szerkesztésben. A kisebb, lényeg-

lelenebb virágokat hímezték
így a rozmaring-leveleket

lekuika

tehát

kényszerílette

naringlevelet

arra

a

('27/a),

is.

Már
a

a

roz-

rendeltetésre,

unelyet a díszítésben betölt.

Az

a

jelenség

azonban,

amit a

-zürvirágoknál látunk, hogy rozmainglevelek
itt is

szcsvirAgok.
.V

borvirág mellett a

A

bemvitalotl rajzokon

rózsái látunk szegfvel

s

levelekkel csoportosítva.

A

rozmaringrózsalevél

ködmönvirágokon eltnni látszik;
míg a szrvirágokon a follelosztása

(27/a)

liinizés is tértfoglal. piiici

ködninliröl.

motívumokat alkothatnak,

elfordul.

ködmönröl,

niiski'

ban jelents szerepe

volt,

itt

nem

'
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becsülik töblire a rozmaringlovélnél.

A

srbben

már

tclgi/fülcí-i'l

ineíf-

maradt, többször alkalmazzák, aminek
okát abban keressük, hog:y
szívesen vágták

brbl

is

mint tisztán
borvirágot is alkalmazták, de szívesen
hiniezték is. Ezt a mintát sem látjuk
soha magában, legtöbbnyire összeköt formaként szerepel.

A képzelet

és

ki,

alkotta levéldíszt be-

szcs legjobban

csüli a

ezek ritkán

s

mutatnak valami határozottabb
ibrmát,

inkább

alakjuk

és

csak

küls

rendeltetésük

eredetüket. Legtöbbjüket

levél-

l'oglaló

árulja

brbl

el

vág-

ják ki elfordulnak önálló díszítésnek, de mint alárendeltebb motívumok is. Egészen önállóan díszítik a
;

nagyobb összetettebb

mön

megalkotásuk

ködmön

— 30. ábrákon

mohamedán

is

(28)

Bolyki ködmönröl.

levelek a köd-

hátát, a kisebbek pedig a

erre különösen a 27

BRDISZÍTÉSEK HÍMZÉSSEL.

látunk.

ízlésre

férfiködmönökön leggyakoribbak. Példákat
levélformák arabus jellege elvitázhalatlan. Már
nem akarja a természetet utánozni, nem akar

ujját;

A

vall:

—

valami határozott alakot ábrázolni a mester,
amikor metszkéssel hasogatja a brt, teljesen képzeletére bízza magát.
Ereszti az éles kést úgy, ahogy fantáziája vezeti, kanyarít vele,
lendületes vonalakat metsz, szinte

magukból támadnak

formák, mintha igazán csak a kés szeszélyébl.
Xézzük csak a "28. ábrát Hogyan készíilhettek
1

formájú brt
hajlított össze a mester s abból közepe táján kimetszett
egy darabot, azután lolülrl
kezdve az éles metszkéssel
Ovális

karéjokat vagdosott

ki.

Ha

egy ilyen karéj két vonalát
rágondolunk
megfigyeljük,
az összehajlított brre, az
éles metszkésre, s azonnal ^^-- íj
tisztában lehetünk ezeknek ^;;^ '

—

a diszíléseknek

a

,

\

jellegével

és látjuk, núly végtelen egy-

szer
nos,

s

mégis tetszets, csiornamenlu-

változatos

mokat kapunk ezzel a szinte
gyermekesen kezdetleges
komponálási móddal. Szándékosan mondjuk, hogy gyermekes komponálási mód ez,
mert csakugyan az, ma is így
csinálják a gyerekek, s ma-

gunk

is

így csináltuk gyer-

KÉPZELETALKOTTA LEVÉLDÍSZEK SZÖCSMÜNKÁN.

(29, 301
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mekkoniukban. Szcseink
játékot.

Ha

a

tehát

nem

cselekedtek egye-

metszegetvén, mint ezt a primitív ös-

brleveleiket

bet,

mvészet csakugyan

a lélek

gyönyörködtet

mesterek öntudatlanul bár, de a legkifejezettebben, legtisztáblian végzik azt a játékot. Vizsgáljuk
hál meg azt is, mint jutottak szcseink ahoz az arabos
gondolkozáshoz, a keleti szellemhez, mely brvirágfánkon
játéka, ezek a

mutatkozik a legjellegzetesebben.
Fábián Gyula szerint a magyar timárok és szcseink
a lurököktöl tanulták java mester-ségüket. A török uralom
hatása látszik meg brrel dolgozó mestereink munkáján.
Ott, ahol
ipar,

török fészkek voltak, nagyban virágzott a l)rszcsök stb. híres nagy céheket

a timárok, vargák,

szorgalmasan szállították brárúikat a török
uraságoknak, akik a keleti brmunkát szerették, követelték.
isak egy pár brkészítési nemet említünk. Ezek elárulják
rögtön eredetüket. Sok «kordováiiB-t, «szattyán»-l készítetlek, csizmának, papucsnak; airha»-böröket «bekecsi)-nek,
küdmönnek. A atimárs is török név. Általában a magyar
alkottak;

(

bripar hemzseg török reminiszcenciáktól. Egykorú fölsokszor látunk vonatkozásokat a briparra

jegyzéseken

vonatkozólag.

(Mikszáth
SZCSVIBÁG.

(32)

szívdíszitéssel, forgó nialomrózsával és szekfüvel. Losoncz vidékérl.

Gazdag

kaftánról,

török

köntöséo-ben említést tesz egy
amelynek brvirágait egy magyar szcs

((Beszél

hajszálról-hajszálra utánozni tudja.)

A
volt;

palócföld a török uralom alatt megszállott terület

Füleken basa

lakott,

Losonczon bégség volt. Balassagyarmat állandó táborhely, Nógrád vára
pedig szintén török
fészek vala. Loson-

meg is maradt
aBég» -utcája, s
mellette a aVargák
utcája.)) Egerben a
szépséges mecset épségben
emlékeztet

czon
a

még ma

is

a török

uralomra.
5.zzV-niotivummal
a szürvirágoknál csak

mint alárendelt szerep formával találkozunk; a ködmönön
önállóan
azonban
szerepel és gyakran,
amil fképpen annak
köszönhet ez a forma,

hogy
SZficSVIRÁG uisZÍTKTT SZÍVVEL.

<31)

Keleties tulipánnal Losoncz vidékérl.

BALASS.\GYARM.\TI SZCSVIRAG.

(331

Börböl vágott rózsákkal, hímzéssel gazdagítva.

brbl

való ki-

metszésre igen alkal-

mas. Az összehajtott
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br

iilakját utánozva, egy metszéssel szívalakot
ábrán látunk ilyen börszíveket. A kétféle metszést is megligyelhetjük
az a és 6 példán. Az elsnél a kiinduló melszövonal, megtartva lendületét, egyszeren
hajlik be; a másodiknál kissé visszatérve, csúcsosabban, hegyesebl)en adja a szív alakját.
Ezt a két hajlásl utánozza a többi szív is. A szivei sokszor díszítik valami hímzéssel, mint
a 31. ábrán látjuk. A szív karéjánál, fölül, pontot látunk, amil)l a szívbe sugarasan vonalak
indulnak szét, amelyek közt zeg-zugos vonal foglal még helyet. Gazdagabb már a szívniotivum a 32. ábrán; a szív-közepét négy zeg-zugos vonalból képezett rács díszíti, széleit
pedig rozmaringlcvelek koszorúzzák. Többnyire a szívbl indul ki a virág s mint alapmotívum egyik legjelentsebb része a szerkezelnek foltban is érvényre jut, mert formája
erre alkalmasan nagyobb.
A ké|)zelelalk()lta levelek közé soi-ozliatjiik azokat is, amelyek csupán valami foll
kitöltésére valók, de egyéb szerepel

szinte kinálkozik, hotiy a rozmaringlevél

vágjunk

lielöle.

A

"27.

;

nem

játszanak. Ilyen levelekel látunk

ábrán is. Ezek a levélformák
valók és úgylátszik, nem egyebek, mint aféle kisebb hulladékok,
amiket a mester akkor kapott, amikor
a

27.

brbl

nagyobi) brformákat vágott

ken

arab

ott az

is

Eze-

ki.

Leveleken
bizonyos inda-

jelleg.

kívül elfordulnak

még

szer formák

amik egyes motí-

vumok

összekapcsolására valók.

A

virág

sl

szik,

is,

nagy szerepel

itt is

sokkal

ját-

nagyobbat, mini a

szürvirágoknál. Szürdíszítéseknél a

le-

velek tömege szinte elnyomni látszik

amik jóformán csak arra

a virágokai,
valók,

hogy

élénkítsék.

virág

a

levelek elmés játékát

A ködmönön

nyomul eltérbe;

díszítménye csupa
levél,

de azok

azonban a
a

is inkriiib

brbl

vágják

ki

álira

néhány

csak a virág-

szár ersítésére szolgálnak.

kai

33.

r(izsa, itt-ott

és

A

virágo-

hímzéssel

gazdagítják, úgy, hogy a br jellege
sokszor megsínyli az apróbb moli;

vumok azután
szülnek.

Ili is

tisztán

hímzéssel ké-

körülbelül

azokkal

a

virágmolivumokkal találkozunk, amilyeneket a szürvirágok során láttunk.

Leggyakrabban azok a virágformák fordulnak el, amelyeknek brbl való kivágása nem okoz nagyobb
nehézségeket; azok a molivuniok,
amikel brbl metszeni nem lehet s
csupán hímzésre alkalmasak, csenevészek, kis foltjuk van és csak mint
kisegít elemek szerepelnek.
A rójzóa mint naiv motívum
lermészelesen

itt

is

kiválóan

fontos.

SZUCSVIRAG.

(31)

Börrózsákkal, tulipánokkal és hímzésekkel Losoiicz vidékérl.
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SZCCSVIRÁG.
Forgó malonirózsákkal, kiemelt

lengelylyel,

135)

Horváth János balassagyaniiati szcs rajzkönyvéböl.

Egy darai) Ixirhül kivágott mofivum, inolynok hat levele van. Ehhez hasonlók a 83. ábra rózsái szintén hrbl vannak kivágva, de
több karéjuk van; mindenik rózsában más szint brbl kivágott rózsa foglal helyet, mely a
motivum gazdagítására szolgál. A rózsát, mely Ijrbl van többnyire kivágva, gyakran hímzés díszíti; a 34. ábra rózsáin a himzés még kevés, egy pár íonál csak az egész, amik a
rózsa középpontjából sugarasan terjednek szerte s a motivum osztottságának hangsúlyozására
szolgálnak, és mintha ezek a fonalak a porzószárakat akarnák utánozni. Leggyakoribb a
31. ábra rózsája; ezt, osztottságának megfelelen, csillag díszíti, mely zeg-zugos vonalakból
áll; ezen belül porzócsomócskát utánzó himzés van, mely kiemeli a rózsa középpontját.
A 35., 36. ábrákon a forgó iiialcmrö£.id\a\ találkozunk. Az ilyenek rendesen hímezve
vannak. A 34. ábra rózsáján módosulás történik, mert itt is látjuk a si^irt^in alkalmazott hatszög csillagot. Az eddig említett rózsaalakok mind ktizépponti elrendezési^íek voltak; osztottságukat jellemzi a hatos szám; rendszerint hat szirmuk van, elfordul azonban az ötös
oszlás is, mely a rózsa hívebb megfigyelésének eredménye.
BajZóLiröjZódnak nevezzük az olyan díszítést, mely nem középponti elrendezésil; ilyen
van a 37 38. ábrán. Foglaló formája kör, de magja nem a centrumban foglal helyet,
Leg:cgyszerl(lj alakjáta 27. ábra a rajzán látjuk.

;

—

SZCSVIRÁG.

(3U)

Forgó malomrózsákUal, rozmaring ágacsk.^kkal, tulipánnal, Horváth .lános balassagyarmati

szcs

rajzkón>-véból.

1.

Riniód legény. (Xógrád.)
4.

_

o

-

5.

-

palnclegénv. fOr.mSr.
3. Nagjhangonyi
,.) (II. Ib.i
.Heves.,
Maconkai nénike ünneplben.

Hasznosi legény. (Heves.,

Hasznos, asszony ünneplben.
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hanem

a

foíílaló

érinti; ug^yanilyen

vonalat
belül

beltil

érint

köröcskékból áll maga a masí
is;
részarányos motivmn
a
karélyok nem egyformák; a mag
érintési pontján van a legkisebl)
karéj (szironi) és innen kezdve
;

nagyobbodnak az osztási távolságok. Ez a minta annak a szíves rózsának alapja, melynek a
szúcsmunkákon nagy a szerepe.
A ózegfü, ersen keleti jelle-

Q''>'r^^
>T

szinte uralkodik a ködSZUCSVIRAG. (37 38)
ornamentikában.LegjellemBazsarózsa, nem középponti elrendezéssel.
zöbb alakját a "27. ábra a példáján látjuk. Ez a minta ersen
stilizált, bár világosan mutatja a szegffoltját; a h rajzon már kissé túlzott a metsz kés
munkája, de azért ez a szegf sem marad eredetiség tekintetében az említett mögött.
Szép szegfket találunk azok között, amelyeknél a motívumnak csak a foglaló formája van brbl, a többi pedig himzés. Ilyen a 32. ábra szegfje. Ennél a csésze: két egymásfelé fordított rozmaringlevél. A szegf csipkézete szintén érdekes; megfelelen zeg-zugos

gével,

—

mön

A motivumhoz tartozónak látszik az a két nagyobb rozmaringmely fölfelé hajlik. A szegf gyakran nagyon hasonlít a pálmához is, mely a keleti
stílusban nagy szerepet játszik; a szcs virágjain mint koronázó motivuni szerepel, mindig
arra szolgál, hogy a kompozíciót befejezze. Ez magának a szegfnek jellegébl következik.
A szegf ugyanis: magas, egyenesszáron ül virág, mely legtöbbször oldalnézetben érvényesül. Ezt a jellemvonását megrzi ilt is. mert rendesen magas száron, a szerkezet tetejé-

vonal követi a szegf hajlását.
levél,

ben látjuk elhelyezve a szegft.
A liliom vagy inkább tulipán sem hiányzik a ködmönökröl. Meglehetsen gyakran
fordul el. Itt-ott teljesen brbl van kivágva, különösen a nagyon régi ködmönökön. de
legtöbbször

hímzést

általánosan egyforma

egyet-egyet

is

találunk

kialakításában.

három szirmot látunk

.V

tuliiián

ábrázolása a népies díszítésben

egy szirmot elölrl nézve, kél oldalt pedig
proliiban, amelyek kihajolva adják a tulipánnak jól ismert alakját. A két

oldalszirom a

mells

:

alól látszik kibújni (34.

;

ábra fenn).

SZUCSVIRAr,.

139)

Honáth János balassagyarmati szcs rajzkönyvébl.
Malonyay Dezs: A uiagyar nép mvészete.

V.
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Érdekes a

31. ál)ra tulipánja, keleties jellege miatt. Itt a kél

oldalszirom eggyé olvadt;

molivumnak tojásvonal a foglaló formája; legnevezetesebb az, hogy a küls
vonalat ersen tagozzák a rajta lév bemetszések; a középs levél nagyobb itt, mint az
az egész

eddig látottaknál és rácshoz hasonló himzés díszíti. A tulipán a szerkezetben többnyire
koronázó motívumnak szerepel, de nem ritkán az oldalvirágok között is helyet foglal.
Apróbb virágok s bimbók is szerepet kapnak, részben mint f-, részben mint
mellérendelt motívumok.
Megtörténik sokszor az is, hogy valamely szerkezetben csupa kicsi virág van; ezeknek foltja egyenl érték, egyik sem érvényesül a másik rovására. Ilyenkor a kompozícióban egy-két vonal, mint ágazat szerepel s ezeket az ágakat díszítik a kis rózsák, cseresznyevirágok inkább ötletesen, mint megállapodott rend szerint. Különösen említésreméltó a
c^ereójziii/cvii-dg, mely egyn
mást
belül érint két kis kör.
aVtO
Ez a minta fejldik, szinte határtalanul
kuisi)

A

változatosan.

kör helyett elipszist

látunk.

.Általában

:

sok

is

az

apróbb moti\um, kiilönösen
ha a ködmön tisztán hinizell díszítéssel készül.

Az
ti\

állatvilágból vett

mo-

um ritkaság; akadgalarab-

fnrma, de láttunk papagályl

nagyon naivan ugyan,
jellemz ábrázolásban.
A magyar címer is elfordul,
is,

de

mint díszít elem.

A szcsremekeken nagyon érdemes magát a kompozíciót

is

vizsgálgatni. Alap-

eszméket találunk, amelyek
vezetik a virágozó mester
kezét a tervezésben és a

FAMÓDRA SZERKESZTETT SzCcSVIkAgOK.
Losoncz vidékérl

(40

—

tívumok
411

A

tervezés

történik

mo-

csoportosításában.

:"

nem ötletszeren
annak

jellegzetes

szal)ályai és korlátai

vannak

amelyek részint magukról a díszített felületekrl, részint a motívumok tulajdonságaiból és
az anyag természetébl sarjadnak. A tervezésre legelssorban a díszítésre váró terület
van befolyással, ez áll el az els kívánalmakkal s megköveteli például azt, hogy a virág
alkalmazkodjék a díszítend terület nagyságához és alakjához. Kodmöndíszítésre legalkalmasabb rész: a hát. Ez a legnagyobb; szabás, varrás, szeges után szabályos trapézalakú marad a hát; különösen régente tele is teremtelték virágdíszítéssel
Általában kétféle típusba oszthatjuk a ködmöndíszítési szerkezetel: a nyaknál kezddik és
lialad lefelé, húromszöghöz hasonlóan tölti ki a teret; vagy alul kezddik és/aalakú kompozíció
módjára halad a nyak felé. A-díszitésnek e mindkét módja nagyon régi és egyformán elterjedt.
I

A

ábra foglaló formája trapéz. Tökéletesen alkalmazkodik tehát a díszítésre váró
elrendezett, jobbra-balra hajló rozmaríngágacskából
ki a szimmetríáiis tengelyben elhelyezett ág, melynek végén tulipán díszeleg. Az ágak gaz
dagon rakvák rozmaringlevéllel; a levelek között apró motívumok foglalnak helyei, nem
nagyim uralkodó foltokban: csak a kél nagyobb forgórózsa van kissé kiemelve.
felület

36.

alakjához; részarányosán

n
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ki elssorban, de beléje csak kisebb motivumot
következ rózsamotivumok adják a szerkezet legnagyobb foltját.
Ezektl kil'elé: egyre kisebbed motivumok l'oglalnak helyet a hullámosan hajló ág mellett.
Az utóbbihoz hasonló igen szép szerkezetet látunk a másik ábrán; a motivumok foltjai meglehetsen egyenl értékek, arányosan helyezkednek el, s körülbelül úgy, hogy a középs
legnagyobb mintához viszonyítva, meglehetsen egyensúlyban legyenek.
Legérdekesebb a /t7módra való szerkesztés, ami igen réginek látszik és a szürvirágnál is nagyon elterjedt; alapjában ez is keleti módja a díszítésnek s megtaláljuk ezt más
vidékeken is. Annyi bizonyos, hogy ez típus. Nézzük a 27/a ábrát. Az a rajzból még hiányzanak a tipikus fa kellékei, de a szerkezet már ebben is megvan. Látjuk a szív foltjait,

A

35.

ábránál a tengelyt emelték

helyezlek; a jobbról-balról

látjuk derékban a rózsát, utána az összekapcsoló levélalakzatot, végül a koronázó szegft.

példánál a tipikus fakompoziciónak minden kelléke ott van. Xcm hiányzik semmi. Elször
utána a kapcsolóforma; erre nagyobb mntivum következik (legtöbbször rózsa);
azután bimbói látunk, mely átmenet a szegfbe. A falípust látjuk legkisebb részletekig

A b

ott a szív,

is

érvényesülni a 31. ,32., 34., 40., 41. ábrákon.
Ezeknél csak a minták változtatása adja

meg

a különféleségét és változatosságot.

^

Általában: ezeket a szerkesztéseket bizo-

nyos könnyedség, kecsesség jellemzi, igazán rájuk illik a virág név. Szürdíszítéseken az ilyen kompozíciók sokkal nyoniottabbak. ridegebbek; bizonyosan azért,
mert itt a fatípus alkalmazkodik ahoz a
térhez, amelyei díszít, a

szrükön

viszont

csak a gallér sarkán foglal helyet, ahol
tengelye nyúlánkabbra nem fejldhetik;

ködmönökön a
kezddik a virág,
a

hátat díszíti, az aljban
felfut a

háton egész a

gallért díszít prémig, s így tehát karcsú

alakot ölthet.

A

33.

ábra kompozíciója

nem

tipi-

amit úgy kell érteni, hogy ámbár
a szerkezet elég jó, de nem olyan palócos,
mint az iméntiek. Ezen magas, karcsú
szárat látunk cserépbl kinni s azt csupa
rózsa díszíti; az egészet a rozmaring-

kus

fa,

levelek kissé élénkítik, de különösebb
Díszítették

a

SZficSVIR.VG HÍMKZVE.

jelentségk

ködmön ujjának végét

i42)

Daróczi ködmönröl.

is,

nincs.

természetesen

kiseiib

iniiitákkal.

melyek a

a parádé.

A gombot

nagy virágokhoz hasonlóak.

A ködmön

elején

ritkán

látunk díszítést; a

gombon szükséges

csakugyan többszín brbl kötik rózsabimbóalakra; a gomblyukat brzsinórból készült
kötök helyettesítik, amiket .szintén cicomáznak.
A ködmön elejének alsó sarkára azonban néha jut mégis díszítés. Ilyen a 37—38. ábra;
a saroka díszítés szigorúan alkalmazkodik a sarok hajlásához, a vezet vonalak mindig
hoz görbülnek.

A ködmönök

színpompában valóságosan dúskálnak.
Láttunk olyan ködmönöket is, melyeken nincs virág, csak színes br- vagy posztópántlikákból kötött f^-10 bojt díszíti a háti részt. A parádét tetézik a bojtokban végzd

átvet

színes, sodrott selyemzsinórok.

hosszú bundának is van díszített és egyszer fajtája. A salgótarjáni piacon hosszú.
bunaz
díszítetlen bundában paprikát árult egri Bíró István. Kérdeztük tle, hogy

A

7*
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dája miért olyan egyszer, miért nincs kicifrázva? Azt válaszolta: ó ebben a bundában
csak az cifráztalja a bundáját, aki temi)lomba
csak piacozni jár, nem pedig templomba,

—

jár benne!

Nk

.

.

is,

férfiak

is

olyan kis kurta bundát, aminek

viselnek

szinérl, amit a különleges

festési

szcs-selyemmel úgy, amint a

eljárástól

falu

divatja

nyert.

kivánja.

kixidrga a neve, sárga

szcs kivarrja selyemmel,
A lapos gombokat lencsésgombnak

Az

ilyet a

nemes asszonyok ezüstgombos, paszománrókatorkos mándlikat viselnek selyembl s finomabb szövetekbl.
Balogvölgy asszonyai hosszú, rókamálos bundát viselnek, melynek széles prémgallérja fölfelé áll, úgy, hogy a fej alig látszik elé belle.
nevezik

;

a kecsöi, méhi, simoni, darnai, serkei

tos,

Egyes vidékeken a tarka himzést szeretik, de sok helyen a ködmön, a liunda sárgásbarna alapszínén a kivarrás komoly, fekete. Ezeket az ünnepélyes ruhadarabokat
Miskolcz környékén még nagy számban látjuk s olyan finom aprólékos mintájú díszítést
találunk némelyiken, hogy lepirítja magát az ötvösmvészelet is.
Vannak rövidebb s hosszabb kerekgallérok is.
A miskolczi tejpiacon télnek idején egy nénikét láttunk ködmönben; a nénike csakilyen hidegben az ura bekecsét viseli, mert ni viselethamar megvallotta, hogy bizony
ben megfáznék, ha órákhosszat álldogálna a tejpiac kövezetén.
Ezen a vidéken az állati brökbl készült ruhák kultuszát a vasúti állomásokon is
J
látjuk, mert a vasúti szolgaszemélyzet itt a téli hónapokban szebb, módosabb bundában
tesz szolgálat(jt, mint másutt.
A brruhákat inkábl) falun él pai'aszt-szcsök díszítették, természetes tehát, hogy a

A falu ízlésének hatását azonban ott leljük a városi szcs munkáami szintén természetes, mert hiszen a városi mester is a falu népének ízléséhez
igazodott, hogy a nép kedvire való virágos ruhadarajibal szolgálhasson. A városi mester
sokszor volt kénytelen falusi fiút fogadni inasnak, s nem egyszer az inas oktatta ki mesterét a falu ízlésére, amiben van valami jellemzen közös, van bizonyos hagyományszer
az országban. A szcs .szívesen nevelte fiát a maga mesterségére, mert hiszen ez régente
jómódot és tisztességet jelentett a céhéletben sok elnyt biztosítottak a mesterek fiának,
aki remekkészítésnél több elnézésre is számíthatott. Ifjú Kun János miskolczi szcslegény
remekél, l/Ul-ben hibásnak találták, de mert ö mester fia volt, remeke aküiönös megegyezésbl akceptáltatott.)) A mesterember fia. vagy az, aki mester özvegyét vagy leányát vette
feleségül, a céhbeállás summájának felét fizette. Ez is egyik oka, hogy a mesterség a család
több nemzedékének kezén ugy megmaradt. Természetes tehát, hogy az si minták átörökldlek, s azokat a fiú kegyeletibl is rizte.
A népies ruhadarabok díszítései az egész országban még azért is mutatnak számos
közösségei, mert hiszen a cehek elírták a köteles vándorlási idt, ami rendszerint három
esztend volt. Ezt az idt «jó Levelekkel)) kellett visszatéréskor igazolni; aki a vándorlást
nem igazolta, azt nem volt szabad mhelyben alkalmazni, különben a mestert érzékenyen
megbüntették, a legényt pedig a városból kiutasították. A céh a vándor részére pöcsétes
levelet, «Kundschaft))-ot állított ki. !\Iiskolczról, ^'érlesy Sándor közlése szerint, évenkint
25 50 szcslegény kell vándorútra; késbb vándorknyveket adtak ki útlevélnek. A legénynek a város céhmesterénél vagy atyamesterénél kellett jelentkeznie, aki a Ilerbergen
szállási s élelmezést adott neki, és gondoskodott, hogy a vándor munkát is kapjon.
Két heti fölraondás után mehetett tovább, de könyvét sok helyt az elüljáróság is
avidimálta.s Aki nem járt vándorúton, arra úgy szólt a regula, hogy «remeke nem akcepvirágok népies ízlések.

ján

is,

;

—

tállatik.i)

A szcsmunkák

olyan szépek is voltak, hogy aki ócsárolta, valóságosan vétkezett.
szcsök céhszabályai így rendelkeznek: «Ha valamely Szüts Mester Ember más
Szüts Mester Ember mvét vizsgálván együtt is, másutt is. Városban vásárban, közönséges

A

miskolczi

vagy kiváltképpen való helyen szóllaná, gyalázná vagy ótsárolná, büntetése lészen

1

Rfrt.»
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A

ködniönuk és

szép

asszonyra

is

a

bundák

visek'le

azonljan

már

A

palóc-

itt

is

luisztui.

ráalkudja a poszlókabátot a városi boltos, a nép leányait

is

elragadta a módi.

cifra

A ködmön

száz év eltt is csak olyan volt mint ma, s aki ködmönben jár, az úgy
mint öreganyjának az öreganyja. A modern
pedig, mégha föld népe is,
már maradiságnak tartja az ilyesmit. A bécsi posztókabál örök<jsen fordul, divat szerint,
az tetszik tehát A gyári portéka kiszorítja lassankint a régi tartós készítményeket, amiket
egész életen át elhordott vevje, st maradéka is. Az is baj, hogy a legelk l'ölosztásával
csökkent az állattenyésztés; az uraság mohóságában kiirtotta az erdket, ahol pompás
legelk voltak, mert a fa gyökerei megkötötték a talajt, ma azonban a zápor, különösen
hegyoldalakon, szabadon vájja a gödröt s így pusztul a legel.
Pusztul a ködmönviselet, a vásárokon egvre rövidebb a szcssátrak íjora; a rókafarkat limbáló szcscégérek a város elkel részeibl, a mesterek elszegényedésével, a város küls viskóira kerültek. Maholnap a régi viselet emlékét csak
a népdalok rzik:

n

öltözködik,

I

Ihajla, ezt a kislányt nem az anjja nevelte,
Zöld erdben jegenyefa termetté.
Férjhez menne, nem kell neki édesanyia dunnája,
Betakarja szeretje subája.

Ao meg rzik
is: Eb a

bundára bársony
megfázni.

—

régi

a

közmondások

viseletet

ilyen

az

jóíz

— Juhászalatt könny
—
szr

juhász bunda nélkül.

—

folt.

rs'yáron

Könny

két

bunda

bunda,

télen

Télen a szalonnát, nyáron a bundáját

el

se.

nem

hagj'ja

az okos.

A szrszabó
már

a szép hímzett virágok helyett most

olcsó posztóapplikációkat alkalmaz, a

szcs azon-

ban nem térhet át ilyen könnyedén eféle olcsóbb eljárásra, mert ezt nem igen tri meg a brruha állandóbb, drágább anyaga. A magyar szcs nem vág ki
piros brbl olyan nagy díszítéseket, mint a garammenti tótok mesterembere, legföljebb hogy apasztja a
díszítést.

A népmvészet
becsüli
érte,

e pusztuló termékeit a

nép sem

ád rajta, ha garast lát
cigány-házalók, ócskás kereskedk vásárolják
természetesen potom áron, a régi kacatot. Az
már,

szívesen

túl is

—

össze,

SzfiCSVIRÁG.

(43)

ócska ködmönök brét csizmadiák szabdalják fel toldozni-foltozni, vagy a ha másra nem tudják a szattyánt használni, csizma talpa alá teszik,
csikorgónak.
Magunk is találtunk nem egyszer csizmadiamhelyekben ködmöndarabokat, amelyeken
a szcs virágozásának nyomai voltak. St nem egy itt közölt szcsremeket ilyen eldobott

brdarabokról, a varrás helye, a

br

színe és himzésfoszlányok útmutatása

nyomán

sikerült

megállapítani és megrajzolni.

brbl

ruha után, siség rendén, kétségtelenül a Azr következik,
után vette. A Fogarasi-szótár így határozza meg:
oKutyaszr gyapjúból kallott durva darócposztó». Abaposztónak, halinának is mondják, amit
csapónak nevezett mesteremberek készítenek. Ez az olcsó szövet roppant ers; textúrája

Az

állati

készült

(44. és többi) mely nevét a d:zr szó
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szrös, érdes; nehéz anyag, vastagsága és szövedéke miatt nem igen hajlik;
mert a színekben nagy szabad-

szálas, felülete

színe legtöbbször fehér. Ilyenre virágoztak legszívesebben,

ságot engedett. Hibája, hogy könnyen piszkait. A fekete posztó is divatos volt; feketére
különösen piros, sárga és zöld színnel virágozhatlak szépen. Színének tartóssága miatt
nagyon becsülték. A sötétszürke posztó ritkább volt; ultramarinkék virággal ékesítették
s parádéskocsisok különösen kedvelték.
Ralkó, Jolsva, Csetnek, Klenócz községekben a durva juhgyapjúból igen sok szrposztót és pokrócot készítettek. Ralkón 1866-ban 75 szrcsapó 1600 vég szrposztót készí-

legszívesebben

Csetneken a gombkötöknek 1705-ben, Klenóczon a csapóknak 1815-ben, Nagyrczén
Rimaszombaton 1611-ben már céhük volt. Gyöngyösön a csapókat vastagszrposztósoknak nevezték. A Bene-völgyben a múlt század elején a Hármasforrás vizének
mentén 17 kalló dobogott és tömérdek végszámra verte szrposztónak a magyar juh szrébl font fonalat. A kelmét szamárháton szállították el a csapók a kallóktól. Nyustya
rimavölgyi lót községben is nagyon sok szrszabó volt; 1825-ben már céhet alkottak.
Losonczon 1835-ben 12 gombköt mester és 14 szrposztós élt. A losonczi vásárok híresek
voltak arról, hogy ott került össze a legtöbb szép cifraszr.
A szr fajai: öregszr, hosszúszr, köpönyogszr, dolmányszr, halász-szr, révészszr, bére.s-szr, galléros szr, gallértalan szr. A hosszúszr neve: csuha; a rövid szr
neve némely vidéken: kankó.
A cifraszr a lakodalmi meneteknek is nagy ékessége volt. A vlegény menyasszonyát
hajdan a templomba lóháton kísérte, amikor a cifraszr úgy takarta be a vlegényt és
lovát, akárcsak koronázási ceremónián palást a királyt.
A tatai, pápai s privigyci szrök mellett híres volt a gyöngyösi szr a bakonyi
cifraszrrel egy sorban emlegették az egri cifraszrt is.
A szrhöz nemcsak sok nóta, de számos példaszó is fzdik. Mindenhol ismerik ezt
a közmondást: Kitették a szrét... A legény cifraszrben ment leánykérbe; egyidcig
elbeszélgetett s indulván, mintha véletlenül történnék: ott felejtette a szrét, llajnulfelé
azután visszasompolygott. Ha a szr nem lógott kunt a tornácban, akkor tudta, hogy övé
a lány. Ha pedig a szr kunt lógott: kereshetett feleséget másutt, mert elutasították.
Résü-Ensel Sándor, a magyar népszokásokról irott könyvében, ezt a szokást bakonyvidékinek tulajdonítja.
A balassagyarmati törvényszék azonban súlyos rabságra itélte még 1903-ban Lovász
kiakasztotta a szrét. Látjuk tehát, hogy a
Mártont, aki egy leányt agyonszúrt, mert
szrkitevés a palócoknál ma is szokásban van.
tett.

1834-ben,

;

—

A szrt nemcsak

hanem a magyar közmondás igen sokszor emleget. Fakó
(Elszegényedett nemesember.)
ember:
szrdolmány.
Jobb egy
kenderhám, nemes
Szrujjában az esze.
Szrben keresték, kö])önyegben
rongyos szr két semminél.
elköltötték.
A bunda volt a melegebb viselet azért tartja a közmondás: A bunda csak
bunda, a szr meg szr. (Ezen átjár a hideg.)
A palóc népmvészet java holmija: a palóc szrszabó remekei. Büszke is volt rá az is,
aki készítette, s még büszkébb, aki viselte. A palócnak, régente, nélkülözhetetlen ruhadarabja volt a szr, sok faluban még ma is látunk idsebb embereken, akik úgy tartják
illendnek, hogy templomba díszes szrben ballagjanak még nyáron is. A szr a nyugalom
és ünnepély köntöse.
A palóc szr javarészt Losonczon és Balassagyarmaton készült. A szürszabók onnan
hordták szerte palóc vásárokra ... És ma már Balassagyarmaton nincs olyan szrszabó
aki virágoz
Losonczon,' Gyri János mhelyében azomban még láttunk cil'raszrt,
amilyet, nagy ritkán, rendelnek is még egy-egy példányt. Valamikor Losonczon dolgozott
Rakottyai Zsiga is, de vénségére elhagyta mesterségét és korcsmáros lett. Nála dolgozott
még legutóbb is Englert Béla, akinek rajzkönyvébi több különösen ügyes és értelmes
kocsi,

a népdal,

—

—

.

.

.

rajzot nuitatunk be.

—

—
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Rimaszonibatban hajdan a szürszabók, csakúgy mint a szcsök, a gubások, aranjinvesek, csulorások, az egész magyar ipar történetére kihalóan, nagy szerepel vittek. Egy
följegyzés szerint, 18?l-ben 93 szrszabó, 198 gubás és 124 csizmadia élt ott. IMegkérdeztük
a rimaszombati általános ipartestületet, hogy mi él még ebbl a régi szép iparosvilágbúi ?
Az ipartestület elnöksége (1914, szám 62) következen volt szíves válaszolni. Levele mindenesetre érdekes kortörténeti
((Szíves

okmány:

érdekldésre,

sajnála-

timkra, csak annyit közölhetünk, hogy

városunkban

a

szrszabó-,

szcs-,

csapó-, gubás-, fazekas- és takácsipar

egykor szépen virágzott, de most már
teljesen megsznt. A céhek életére
vonatkozó okmányok és tárgyak megmaradt s testületünk által átvett csekély részét a

gömörmegyei múzeumnak

Egyetlen szcsiparosimk a
régibb idbl Borsos Sándor. kineU

adtuk

át.

díszes virágos
rajzai

munkái

szaldapokban

is

kiállításokon.

megjelentek.

kilenc évi amerikai tartózkodás után

napokban érkezett haza, Putnokra
szrszabónk pedig
Kovács István volt, ki iparát legtovább
a

költözött. Utolsó

folytatta s atyja

céhmester

volt, jelen-

leg a helybeli munkásbiztosító-pénztár
hivatalnoka.))

A

palóc

szr közé

kerüli bizony

más

vidékrl is, meri a gazdák állatjaikkal, terményeikkel messzebb városok vásárait is
fölkeresték, jó vásár után olt vetlek olyan
szrt, aminek virágozása eltér e vidék mintáitól, ámbár hogy rokonság mindig van;
különösen az egri minták mutatnak az ipol\völgyi mintákkal hasonlatosságot.

Nézzük már most: ^milyen a pal<i<szr!?
A díszítés fhelye a háton lecsüng
KANÁSZ CIFRA SZURBEiN. (44)
négyszöglet gallér; ezl föltéllenül díszítik,
vállán k.nrikás, liátán kürt.
nagy felülete valósággal kínálkozik hozzá.
Díszilik a szr oldalát is, körülbelül a könyök
magasságában; ez az oldaldísz néha nagy felületei foglal el, de legtöbbször csak tenyérnyi
az ujja ugyanis nem nyitott, de be van
széles szalag. A tipikus palóc-szrnek feneke is van
födve köralakú posztódarabbal, ami díszítésre szintén igen alkalmas; ide, a szr ((bekölöll
ujjábaB rakja apróbb holmiját a gazda. Virágdíszt alkalmaznak általában a szrre olt,

cifra

:

ahol

erre

nagyon

alkalmas

szöglel

vagy egyéb

alkalmas

felület

kínálkozik.

A

váll

díszítése

ritka.

Jellemzi a palóc-szrt külömben,

hogy

díszítése szerlelenségbe

nem

igen csap,

mml

n)ás tájak, például Borsod \idékének szrje, amelyen a posztó alig látszik a cifrától,
A palóc-szrnek legtöbbször csak a gallérja van virágozva, s a mester kezét uikább ízlés,

mini pazarlás

Maga

vezeti.

a díszítés kétféle teknikával készül: hímzéssel és applikálással.
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hogy színes posztóból kivágott virágokat varrnak a szrre,
Az applikálás eddig ezen a xidéken legföljebb mint szeges szerepelt, tulajdonképpeni virágozásra sohasem alkalmazták, amióta azomban a varrógép ide is
eljutott, s a hamaros, olcsó munkát kívánja már a nép is: a szürszabó is változtatott ornamentikáján. Fekete vagy barna posztóból metszi ki a díszítést és rávarrja géppel ugyanazon
helyekre, amikel a szrszabószokás a virágok részére állapított meg sidk óta. Csodálatos, hogy ebben a változott díszítésmódban, a szövetap])likációl)an is mennyire otthonosak
lettek szrszabóink, s hogy niilyan harmonikus, szép rajzú díszítések kerülnek elé már a

Az applikálás úgy

történik,

sokszor zsinórszegélyzéssel.

varrómasina

alól

is.

R0ZM.4RINGLEVELES.

(45)

Változatos alkalmazása szrökön, rózsákkal.

Külömböz községek a szri kiilömbözö szín posztóval szegetik, ilyen színéhez az illet
község állhatatosan ragaszkodik. A hangonyiak például századon át vörös posztóval szegettek, mint ezt a falu hagyománya beszéli, s egyéb színrl a hangonji ember hallani sem
akar. Vannak magyarázók, akik e megkülümböztetésben régi hadi szokás emlékét látják.
A nép lelkéhez azomlian mégis csak a virág marad legközelebb. Virág alatt a nép
azokat a díszítéseket érti, amelyek használati tárgyain, eszközein, ruháján elfordulnak.
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Fképen

azokat a díszítéseket jeleni a virág nevezet, miket maga a nép alkogyönyörségére: szrvirág, kendövirág, ködmönvirág stb. Ládavirág, székvirág,
szóval bútorvirág nincsen, mert az mór: tulipános!
A palóc-szr virágai hímzéssel készültek. Alkalmas erre a posztó anyaga is, melynek
határozatlan szövedéke a fonálvezetésben a legnagyobb szabadságot lehetségessé tette. Nem
lévén a posztó szemcsés vagy hálószer szövés, nem is korlátozta a mester tjét semmi
irányban. A fonalak, amint nyilvánvaló is az anyag természeténél fogva, lehetleg rövid
alakban feküsznek. Mennél közelebb fekv pontokat kötni össze: ez az elv jut érvényre a
szürvirág hímzésénél. így pélilául a rózsánál a fonalak a középpont felé fiilnak. A fonalak
egymás mellé sorakoznak s vastag ágak révén: nagyobli foltoknál kissé kidomborodnak, úgy, hogy színek nélkül is lehetséges a motívumok elkülönítése, bármilyen szorosan
legyenek is azok egymás mellé helyezve, mert közöttük barázda keletkezik, mely a rajzot szépen érvényre juttatja. Fonálnak a haraszt (berliner) használják; ennek vastagsága felel meg legjobban a
posztó anyagának is.
A ózürvirág elemei igen egyszerek. Két
fcsoportra oszthatók: leí'eleki-e és i'irdgckra.
A levél legegyszerbb és egyszersmind legérdekesebb alakja a rozmaringlevél Ez a molivum
minden díszítömódljan föltalálható. Nem isnieriink
pedig-

i

tott lelke

srn

díszít

stílust,

mint

akár

ahol

ezzel

alárendelt,

ne találkoztunk

akár

mint

volna.
ukiIí-

kicuii'll

vummal.
Két utat követhetünk e motivinn meghatároMondhatjuk azt, hogy mint a rozmaringlevél

zásánál.

kezdetleges stilizálása, különleges

magyar nemzeti

motívum, amit sajátos magyar népmvészetünk
és

pított

fejlesztett

ki,

—

de

álla-

tekinthetjük átveti

elemnek is, mely nemcsak hogy átkerült a magyar
népmvészetbe, de valósággal nemzeti jelleget is
öltött.

Az tagadhatatlan, hogy

e

motívumnak

és vál-

tozatának legnagyobb jelentsége a magyar népmvészetben van; alig találunk népies ornamentumot, amelybl ez hiányoznék, leszámítva azt az esetet,
mikor az tisztán ebbl a motivumliól van fölépítve.

RÓZSALEVELES.
Fent liliomos

;

(4G)

szüriiimzés Losonczról.

Ez különösen a bemutatott szrvirágokra áll. Még
azok a virágalakok is, melyek ettl a motívumtól függetleneknek látszanak, visszavezethetk
erre. Nézzük meg bármelyiket: az egyszer levélmotivum és annak változatai mint alapvet
elemek szerepelnek. Szinte kimeríthetetlennek látszik ennek az igénytelen levélkének alkalmazkodó képessége. Motivumképzésre, alárendeltebb tér- vagy formakitöltésre egyaránt
alkalmas (45).
Fontos levélíbrma a rózsalevél. Legtisztább alakjait az 4() — 49. ábrákon láthatjuk.
Ezek képezik a virág alapját; erre épültek föl az itt említett díszítések; a levél stilizálása
igazán szépen sikerült, alig-alig tér el a stilizált motívum a mintától; megtartotta a rózsalevél általános alakját, erteljesen bár, de nem hibásan, kifejezésre juttatta erezetét, megfigyelte csipkézetét, szinte nagyítóüvegen meglátott hséggel utánozva azt. Ezt a csipkézetet átvitte azután más motivumokra, például a liliomra is. Látunk rózsaleveleket, melyek-

nek csak

a foglaló formája emlékeztet az eredetre;

Ilyeneket látunk például az
Malonyay Dezs : A magyar

50., 51.

>iep inúvéazete.

itt

az erezetet rozmaringágacska pótolja.

és 52. képeinken.
V.

8
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Meglehetsen terjedelmes formájánál fogva fontos szerep jut a szrvirágok szerkezeNem lehet már olyan szabadon és könnyedén bánni vele, mint a kis.
variálható 'rozmaringlevéllel alkalmazkodóképessége sokkal kisebb, elhelvezése is nagyobb
gondot, több körültekintést kíván. Leggyakrabban a kompoziciók alján látjuk kettesével
ténél a rózsalevélnek.

;

részarányosán elhelyezve

:

a

két

levélre

egész ornamentnm. Mint önálló motívum

A tölgyíalevél

helyezkednek a virágok, azokra van építve az
is

szerepelhet.

legnagyobb levélforma, amellyel a palóc szrvirágok során itt-ott találkozunk. Példát erre az 54. áljrán láthatunk. Nagyságánál fogva ez is a kompozíció alapjául
a

SZURHI.MZES.

(47j

Alul róz-salevéllel, fölötte szíves rózsával

;

fent lulipúanal.

Ennél a motívumnál azonnal szembetnik az ers
felismerhet benne, de ha szétbontását is megpróbáljuk,

szolgál.

stilizálás.

—

A

tölgyfalevél azonnal

nagyobb rozmaringlevelekbö!
álló, összetett motívumnak tekinthetjük, melyben a rozmaringlevelek egy fér mentén
helyezkednek el, mindeíívikük egv kisebb levelet zár be, melvok összességükben ágacskát
képezve, a levél erezetét alkotják.

Még mint nagy, önálfó levelet felemlíthetjük a 55. ábrán látható két részarányos
motívumot, melyek a koronát fogják körül. Ez a levélmotivum azonban nem egyéb, mint
kétszer hajlított erezetbe ékelt kisebb s hegyes rozmarínglevelek összetétele.
A többi levelek, melyek a szrvirágokban elfordulnak, nagy változatosságuk mellett
sem egyebek, mint a rozmaringlevél változatai. Ezek a levelek soha sem szerepelnek ön-
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állóan,

mini a nagyobb levelek,

inkálili

összetételekben lurdulnak eld; mesterük bámulatos

ügyességg:el tud bánni velük. Jóformán minden

nak,

sokszor

azonosságuk mellett

más virágon újabb

és újabb alakot nuitat-

is.

nem nagyon gaz<lagdk, (hiszen csak három
emlékeztünk meg, st megengedhetnek tartjuk azt a felfogást is, hogy csak egy
levélrl: a rozmaringlevélrl és ennek változatairól lehet szó) mégis, mintha ezek a levelek
soha meg sem ismétldnének, mintha minden virágban újak lennének, ünálli') jellemvonást
látszanak mutatni, soha sem unalmasak, összetételeik természetesek, naivak, soha sem
Jóllehet levélmotivumokltan a szürvirágok

fajtáról

erltettek.
a

A

szerkezet ügyességét

virágmotivumoknak

is,

is

bizvást

EGYENES SZURVIRAG RÓZSALEVÉLLEL.

Gyri János mhelyébl.

Itt

>ihoz,

szere])et

hogy

a

kell

Farendszerü

juttatnunk

nagy alkalmazkodó-

SZURHIMZES.

(48)

Fölötte szíves rnzsávíil, tulipánnal, a középen szekfüvel,

melyet búzakalász koszorúz.

dicsérhetjidí.

melyek nagyban hozzájárulnak

rózsalevéllel, forgó

(19)

malomrózsával, igen

szép tulipánnal, Losoncról.

képesség levelek érvényesülhessenek. Bármily nagy szerepük van a leveleknek a palóc
szrornamentikában, mégis alárendeltelibek a virágoknál, akármilyen önállóknak mutatkozzanak is némelyik példán.
A virág rendesen uralkodó minta a szrdíszítésjjeii.
A leveleknél terjedelmesebb foltjuk, megállapodott abb, határozottabb formájuk lévén,
melyek nem változnak olyan könnyen, mint a levélalakok, jelentségük sokkal fonlosabb
is. A virágok megkövetelik, liogy a szerkezetben mindig a fhelyet kapják és folteiosztásuk
legyen dönt minden más motivum elhelyezésénél. Mindig a szerkezetek fejét vagy törzsének középpontját képezik. A levelek mellettük olyanoknak játszanak, mintha a naiv virágmotivumoknak csupán gazdagítására szolgálnának. Számlaianszor l'iirdiiliiak el önállóan.
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egy-két levéllel díszítve, melyek

azonban mindig csak a virághoz
tartozóknak látszanak.
Legsi'irübben és legtöbb változatban elforduló virágelem
a i-ö£áa.

minden

Ez

díszítmódnak

általánosan ismert alak ja. Tulaj-

donképen nem más, mint a kör
és ennek különböz díszít kép-

Nem

zése.

vehetjük

rózsa

a

szigorú értelemlien vett

stilizá-

mert csak foltjának
tekinthetnk, ha fölülnézetben
lásának,

szemléljük.

GÖRBE SZRVIRÁG.
Alul rózsalevél, melyben az ér

:

(50

—

rozmaring-ág

:

A szrvirágok rózsái

sem egyebek.

51)

A

felette szíves rózsák,

legfölül szekfü.

rózsa

legkezdetlegesebb

köridomú
Ez a naiv forma igen régi
virágozásoknál is elfordul s közép|)()ntjának megjelölésével máig használatos volt. A 45.,
46. képeink mutatnak ilyen példákat: a rózsa egyszer kör csak, amiben kisebb kör foglal
helyet; ennek a színe más, csipkeszegéllyel is díszítve van.
A rózsának legáltalánosabb alakja az, amelyen a küls körvonal nyolc egyenl karélyra
érvényesülnek, nyolc cikkre (vagy, ha
azaz körökig
van osztva, melyek a középkorig'o
az

alakja

egyszer

folt.

—

—

szabad ezt a kifejezést használnunk),
nyolc sziromra osztva a motívumot,
(lyakran minden sziromban pont foglal

helyet,

megtörve annak színét és

gazdagítva a virágot. Ez az úgynevezett nyolcas rózsa. (45. ábra els
és

harmadik

mok

is

rajz.)

Néha még

a szir-

vannak két részre
rajz), de ebben a formá-

osztva

(45. ábra 2.
jában már ritkán találkozunk vele.
Divatban volt régente a rózsa
(tsatirozása)) is: a rózsa színe a közép
fokozatosan sötétedik, hímzés
felé
alkalmával a középpont köré foko-

zatosan

A

sötéted

((nyolcas

részre

osztott

varrtak.

szálakat

látunk a 45. ábra

Ilyent

rózsán))

1.

rajzán.

kívül

motívummal

is

töbl)
talál-

kozunk. A négyes, nyolcas, tizenhatos
osztás leggyakoribb. Ez a kör természetébl úgyszólván önként következik s
ször

SZRVIRÁG RÓZSALEVELEKKEL,

(52)

melyekben az ér: rozmaring-ág. Bolyk községbl.

nem

ilyen

is

csoda,

hogy legtöbb-

osztásra jár

a

virágozó-

mester keze. De elfordul a hetes,
kilences és másféle páratlan számú
isztás ís. Ezzcl leggyakrabban az úgynevezett ((forgÓ)) vagy ((malom-rÓZsák(
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himz

találkozunk, amikor a

nál»

körülbelül

A

is

igen szeretik, talán azért, mert

benne

el.

malom-rózsát tulajdonképen hegyükkel a középpontban találkozó, körben elhelye-

rozmaring-levélcso]>ortnak

zett

csupán arra törekszik, hogy a csavart osztó vonalak

egyenl távolsátiokban tagolódjanak

nézhetjük. Ilyeneket látunk a 49. ál>rán.

úgy

látszik,

mintha valami kis

élet,

A

forgó rózsát

mozgás, forgás volna

(32. és 36.).

Érdekes, hogy a szrszabó-niester rózsájánál
mészetrajzi szempontból a rózsára jellemz.

nem

fordul

el

az ölös szám, mely

tei--

A (íszíveó /•d^.ia)) nagyon kedves
eleme a szr-ornamentikának. Tulajdonképen nem is szoros értelemben vett rózsa,
mert nem köralakú, hanem ellipszis vagy
pedig tojásformájú. Más vidéken «pávaszemes rózsa» néven ismerik, de a palóc

szrszabó szótárában ez az elnevezés nincsen
meg. Szíves rózsának nevezik itt azért, mert
a minta magva szív, sokszor több, egymásba
helyezett szív. Szíves rózsákat látunk a 47..

képeinken.

48., 50. stb.

A szíves

rózsa legtöbbször tojásforma

van zárva. Ezen belül mandulaalakú forma van, amely néha nem végzdik
hegyben, hanem alkalmazkodva a küls
vonalhoz, tojásvonal is maradhat. A két
vonal közötti forma rozmaringlevelekre van
osztva, az 50 51. ábrán két sorban is. A levelek gyakran ponttal vannak gazdagítva. Most
azután egy nagyobi) szívforma következik,
mely még egy vagy több szívet zár magába.
A mintát osztó vonalak súlya mind a tojáskeretbe

—

keskenyed

vonal

részérc nehezedik, erre

irányul a szív hegye

felé

is.

A szíves

rózsá-

nak nagy szerepe van a szürvirágozásban.
Fontossága majdnem akkora, mint a rózsáé.
különben azért is fontos, mert falkotó része a «tulipán))-nak, azaz liliomnak.
A tulipán számos változatban fordul

A szív

:

el

szrökön.
egy tengelyes, részarányos
motívum, mely tojásformájú mag két oldaa palóc

Típusa

lán

közt

elhelyezett

lev

üres

levélbl

forma

áll.

a

pedig

két

TULKOLO KANASZ,

SZLI'.BE.N.

(0^1

vállán az ólomöntésckkel disziteU karikásnyél.

levél

levelekkel

van kitöltve. Példát erre az 54. ábrán látunk. .\z egész rnotivum különben a tulipánvirág
hosszmetszetének látszik. Kívül látjuk a kehely metszetét, mely a maghont zárja magália,
amibl a porzók magasra emelkednek; a többi levél is metszetben ott látszik a kelyhen belíd
elhelyezve. Tagadhatatlanul a tulipán a legkarcsúbb motívum, s ez a tulajdonsága azonnal
szembe tnik, mihelyt összehasonlítjuk a többinek vaskosabb jellegével. Sok változata van.
Legszebb talán a 41). ábra tulipánja. Ennek masíva lencsealakú (ez a leggyakoribb) és
szíveket zár magába. Az egész félig kinyillott tulipánra emlékeztet, melynek szirmait
fonállal vonták össze, hogy szebb alakja legyen. A porzókat makkocskák helyettesítik, a két
küls szirom széle csipkés. Magát a mintát hegyével lefelé álló tojásvonallal kerítették be.

62

A lilioin széle reudesen csipkés. Ez néha úg-y is keletkezik, hogy a záró levelekbe
rozmaringlevelek vannak elhelyezve, melyeknek hegye csipkésen szakítja meg a tulipán
kontúrját. Példát látunk a 46., 57. ábrán. A kisebb tulipánnak «bimbó)) a neve. Ez mindenben egyezik a tulipán szerkezetével, csak magja és levélzete sokkal szegényebb. A tulipán
helyét szerkesztésében nagyon helyes érzékkel jelölte ki a mester. Látta a természetben,
•

hogy a tulipán magas száron nyílik, ö is alkalmazkodott tehát ehhez s a szerkezetbl mintegy kiemelkedve magas .szárra (a tengelyre) helyezi a virágot; a bimbók közvetetlenül
alája kerülnek, hogy az egyensúlyt meg ne bontsák.
A ázegfü (melyet a nép indiai kartonokon, szöveteken gyaki-an látott) meglehetsen
hasonló az ázsiai stílusok szeglüjéhez, csak valamivel esetlenebb, vaskosabb. Itt is hosszmetszetben látjuk a virágot, de annyira stilizálva, hogy szegf eredetére csak körrajzából
ismerünk rá; szerkezete különben kissé a legyezöpálma levelére is emlékeztet. Maga a
motivimi

rozm;u'inglcvelekre

oszlik,

melyek mindenike

a

is

kis liliomból

n

jét

vonalát

kíirrajz

többszörösen

osztva lehet.
ki,

követve, még
A szegl maga

ez alkotja a virág csészé-

(48., 51., 52. ábra.).

A szegf

legtöbbször

mindig ki van emelve; mint
alárendelt motívum soha sem szerepel.
Virágokon kívül más elemek is elfordulhatnak a szrdíszítésekben.
a szerkezet

feje,

Ilyen például a 48. ábra szegfjét koszorúzó ttbuzakalász)). Kissé nehézkes ugyan a
stilizálása, de tagadhatatlanul kifejezi a

kalász jellegét.

motívum a makk és
Ez utóbbi jelentéktelennek látszó

tlazdagító, kisegít
a pont.

volta mellett

is

jó szolgálatot

tesz a virá-

gozó mesternek, ha valami szegényes motívumot akar díszesebbé tenni, valamely színt
megtörni, vagy ha valamely üres forma ural-

mát

kell csökkenteni.

A motívumok

valódi

értékét a jó kompozíció, a helyes összeállítás
adja meg. A ásn^ii-ág ózerkezete min-

dig
VIRÁG TÖLGYFALEVÉLLEL.
Taruóci szrrl.

alkalmazkodik

díszít.

a felülethez, amelyet
Megállapodott módszerek szerint tör-

ténik a tervezés, melvben a réííihez, a mea;-

szokotthoz való ragaszkodás szembeszök.
három rész kerül díszítésre, fképen: a gallér, az oldal s a fenék.
Ennek megfelelleg három nagy csoportra oszthatnók a virágkompoziciókat: a fára, a
szalagra, a körkitöltésre. Ezen kívül elfordulnak más kompoziciók is, de típusoknak nem

A palócszrön

kivált

tekinthetk.

A farendszer kompozíció keleti, határozotlau indiai eredet. ((Fá»-nak nevezik azért,
mert egy törzs mellé vannak csoportosítva a motívumok, tetejükben valamely koronázó elemmel. A tervezésnek ez a módja nagyon hálás, mert a törzs mellé (mely a kompozíciónak
egyszersmind részarányos tengelye is) szabadon helyezhetk el a motívumok olyan számban, amint az jól esik a terveznek. A palóctervezésnél a motívumok rendje, száma, elhelyeA

elterjedt típus, mondhatnók a fölípus példáját az
kánonnak is vehetjük.
A szerkezet két rózsalevélre van építve. Ezeken nagy levelek uyugosznak, melyek
szerkezet (lerekál)aii rózsákat zárnak magukba. Ezek után lulipánbimbók következnek,
fa tetejében pedig, befejezve a szerkezetet, nagyobb liliom ül. Hogy mennyire ez a palóc

zése

közszokásos.

legáltalánosabban

54-ik ábi'án látjuk. Ezt körülbelül

a
a
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típusa, azt nmtatja a rdiaj/nlás módja. A viráííozó mesternek
ugyanis kemény papirosból kivágott mintái vaunak a nagyol)b szerkezet egyensúlyára
fontos motivumokra. így mintája van rózsalevélre, rózsára, színes rózsára, liliomra. Meghúzza a részarányos tengelyt, a mintákat mellé helyezi és elosztja a hagyományos rend.
szerint; legalul a rózsalevél, azután rózsa, bimbó, s végül ott a tulipán.
E módszerbl látjuk, hogj- a szürszabó teljesen is tisztában van a foltok jellegével
és azok elosztására nagyon is sokat ád; mindegyik kompozíciójának megvan a maga
stb.) esetleg négyszög (54., 55.), vagy
egységes folthalása is, vagy tojásidom (48., 4'.t.,

szrvirág szerkezetének

.">().

valamely
foltjaik

mel.

Az

más idom, amelyen
szerint, a
itt

üres

többi

belül

nagy gonddal

részt azután

tölti

osztja el
ki

elssorban a nagy motívumokat
vagy más apróbli elem-

levelekkel

belül persze számos
melyek részint egyes motírészint
egyesek elhagyásán

említett kereteken

változattal találkozunk,

vumok

kicserélésén,

alapulnak.
Jellegzetes az 56. ábra. Ezt szíves rózsa koro-

názza. Szép a 47. ábra szerkezete

is,

nem

hiányzik

belle semmi, hogy tipikusnak ne mondhatnók. IIncu
jellegzetes szerkezet

még

Ezektl eltér, de

a 48. ábra

is.

szintén egyenes részarányos

tengellyel bíró szerkezetek is elfordulhatnak.

Az eddig bemutatott szerkezetek tengelye
nes vonal

s

egy<'-

ezeket elnevezhetjük aegyenes virágoks-

nak, ellentétben a «görbevirágok))-kal, melyek

már

mesterkéltebbek és inkább csak a szrszabó-mester
tervez ügyességének litogtalására valók.

Görbe virágot tervezni ucm is könny fela<latl
Ragaszkodni kell a megszokott ch'cndezéséhez, amit
nagyon megnehezít az, hogy a teuijeiy görbe vonal.
Egyszer vagy kétszer is elhajolhat a szerkezet gerince,
a mesternek éhez kell tehát alkalmazkodnia. Az itt
bemutatott példák igen szépen igazolják, mennyire
ügjes a virágozó keze e kényes feladat megoldásában is.
Az 51. ábra b) rajzán látható görbe virág teljesen megtartotta a lotípus szerkezetét: két rózsa-

SZUCSVIRAG.

\

Vilkci szürfüszlányról.

csupán szükség, hogy a hajló szegf
álló
tulipán között támadt üresség kiés az alatta

levélre

(55)

kornnát rozmaring-ágak övezik.

volt

a foltelosztás, a hajlott tengely mellett is, sikerültnek mondható, és a szerkezet
egyensúlya sincs megbolygatva. Szép görbe virágokat mutat még az .")0. ábra els rajza.
A görbe virág nem olyan gyakori. Ennek oka részint az, hogy fölépítése nehezebb mint
az egyenes virágé, részint pedig, hogy a virágozómester igen kouzervativ természet és
töltessék:

nem

szívesen változtat a

hagyományos renden.

Ez a mód minden
díszít stílusban föltalálható, általánosan használt s igen kedvelt, .\lapelve az. hogy a díszít
elemek, mint tagok egymás mellett vannak. Rendesen kétféle kiüönnem tag szerepel,
melyek felváltva helyezkednek egymás mellé. Az ritkán fordul el, hogy a sor egynem
tagokból álljon, ami pedig más díszít módokban igen gyakori. De erre is találunk példát
az 58. ábra c) rajzán, továbbá a b), c). d) példákon.
Ez különben az általánosan ismert kezdetleges szalagszerkesztési mód. Hullámvonal
a szerkezet gerince s e mellé sorakoznak az egyes motívumok; rendesen csupán a hullám-

A

tervezés másik módja, amit jellegzetesnek

vonal öle zár valamelv elemet magába, de ez

mondhatunk:

nem

a .izalag.

általánosan követett szabály; a szalag-
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díszítés nagyon sok szabadságot, változatot engod mog, de a hagyományoshoz ragaszkodó
palóc ornamentikában ez a dicséretes tulajdonsága nincsen kiaknázva.
A legszebb szalagdíszítmény az 59. ábra a) példánya; két különnem tagból: rózsá-

ból és rozmaringlevélcsoportból

áll:

rózsa mellé rozmaringlevélcsoport van helyezve, ezután-

ismét rózsa következik.

Ha

Két-két rózsa között akkora távolság van, mint a mekkora a rózsa körének a sugai-a.
a sort geometriai hálóval akarnók kifejezni
olyan négyzeteket kapnánk,

tehát

:

melyeket egymástól vízszintes középvonal és olyan függleges vonalak választanak el,
melyek a körök középpontjain és kerületüket érintve osztják szélességben a szalagot.
Való.szín. hogy a \irágozónak eszébe sem jutott geometriai hálóba szerkeszteni
szalagját, de mivel ez csakugyan kiolvasható belle,
megemlítjük, mint megfigyelésre méltót.
Az 59. ábra d) rajza ugyanolyan, mint az
elbbi.
Itt

rózsa mellé

is

rózsa) rozmaring-

(szíves

van helyezve. De

levél-csomó

a

itt

egyenl a levélcsomóéval, nem

rózsa

foltja

olyan szép mini

is

az elblii, amelyen a rózsa l'ollhatása nagyobb, ki

van emelve és így a szerkezet ritmusa élénkebb,
\

áltozalo.sabb.

Mind

a

két

iicilleszkedése

is;

szalagnál érdekes a levélcsomó
a

levélcsomó

gerince

a

rózsa

függleges átmérjének fels pontjából indul ki,
darabig a kör kerületének mentén halad, majd a
két rózsa közötti távolság közepén áthajolva az
utána következ kör alsó bal negyedének az ívéhez,
ugyancsak e rózsa függleges átmérjének legalsó
|ionljánál végzdik.
A levélcsomónalv ez a hajtása némi játékot,
mozgást ád a szalagba s annak bizonyos élénkséget

kölcsönöz.

is

A

bemutatott többi szerkezet az
lényegesen különbözik, mert ezekbl

képeinlien

elbbiektl

a folytathatóság

SZRVIRÁG.
Lent

rózsalevéllel,

rózsával.

alapidomú

(56)

A

középen rózsával, fent; szíves

Gyri János mhelyébl.

teljesen hiányzik;

amelyek

szerkezet,

befejezett

tért foglalnak

téglaalapban

.

mindmegannyi

hosszúkás

tégla-

geometriai

arány

el.

bizonyos

idom szélessége négyszer akkora,
mint a téglalap magassága.
A szerkezetek kétoldali részarányossággal bírnak közepükben uralkodó foltnak
valami nagyobb motivum: rózsa (59. ábra h) és c). liliom (58. ábra a) van elhelyezve.
van,

mert

az

;

Nagyobb motivuniokal látunk

vum

közötti tért hullámvonalra

a díszítmény

épített

két szélén

is.

A

közép és a széls moti-

kisebb díszítések (kis rózsák, liliomok, rozmaring-

levelek) töltik ki.

Érdekes szalagdíszitést látunk a

öO. ábrán.

De

ez lényegesen

el

nem

tér

az

tárgyalt típusoktól.

eddig

—

Ez az ornamentum azért különbözik a többitl, mert nem oaszah), hanem
harisnyaköt dísze. Ezt a harisnyakött Rakottyai Zsiga szürszabó-mester hímezte remekbe,
vlegény volt: ajándékba készítette menyasszonyának. A körkitöltéseket nagy rózsáknak
tekinthetjük.

A

díszítmény közepén nagyobb rózsa foglal helyet, amit valami koszorú körít.

;
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Különlegessége miatt érdekes az 55. ábra. Ez a szerkezel az eddigiektl teljesen
csak alapja maradi meg, mert itt is látjuk a kél rózsalevelei. Ez a díszílmény a
magyar címert mutatja, természetesen ersen stilizálva, úgy, ahogy azt a varrásmód és az
anyag maga is megkívánta. A magyar címer kedves molivum a palóc díszítésben is. A szröelfordul, még inkább faragásokon. Mini szrvirág a hatvanas években
kön másült is
volt nagyon divatos, amit nyilván annak a kornak politikai viszonyai magyaráznak. A nemzeti nekibuzdulás, mely az abszolutizmust követte, az öltözködésre, a viseletre is nagy
befolyással volt; divatja került a honi posztóból készült ruhának, még pedig a magyar
szabású ruháknak; tüntetés volt akkor a magyar nemzeti divat, mindenki nemzeti ruhát
viselt. Ekkor támadt a megkülönböztetés a «magyar szabó)) és a «német szabó)) között.
Sajnos, ma már ccmagyar szabó)) alig akad.
Az akkori idk divatja vitte a magyar címert a szr gallérjára is; az úri nép is viselte
a szrt, különösen az urak kedvelték inkább a magyar címermotivumot; annak sok változata keletkezett így, melyek közül a legjellegzetesebbet mutatjuk be.
Virágokat
mint már említettük
a szr gallérjára, oldalára, s az ujjak fenékre
alkalmaztak, de apró virággal díszítették néha a hasítékok elejét is.
A gallér az, mely legkinálkozóbb a díszítésre. A szr válláról a hátra függ le, négyszögletes, nagysága 70 cm. hosszú, 60 cm. széles. Szabhatnak azonban négyzetalakú gallért
is.
A gallér kél alsó sarka a két hely, ahol a díszítés foltjának legnagyobb a súlya
sokszor a két alsó sarokvirágon kívül egyéb díszítés nincs is a galléron. A sarokdíszítésre
a nagy virágot (legyen az «egyencs)) vagy ((görbéi) alkalmazzák. A nagy virág tengelye
a sarok 90°-ú szögét felezve, tehát mindig 45° alatt áll a gallér alsó széléhez; kivétel csak
eltér;

srn

'

—

néha a görbül

—

virág.

De amennyire

A

lehet,

még

a görbe virágoknál

is

érvényesül a sarok-

nagy foltjával.
nagy virág közölt valami kisebb középdísznek jut hely, amit kisebb szalagdísz köt
össze a nagy virágokkal. Ilyen kis középvirágokkal a 45. képünkön találkozunk. A gallért
szöget felez forma.

A

(59. ábra).

galléron

tehát

a

sarokdíszítés dominál

két

SZRGALLÉB.
Alant rózsalevél, föllte rózsa, legfölül liliom, a sarok

Malonyay Dezs: A magyar nép

tnüuészí'te.

V.

(02)

sziíyel

felez irányban. Bolyk községbl.
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piros posztóval szeiíik Ijo, alsó két sarkára fitvoi>ö, zömök jioszlórózsát alkalmaznak. A palór
galléron egyéb díszítést nem igen látunk. Más vidéken az egész gallér tömören virágokkal
van borítva, lígy, hogy az alapposzló anyagából semmit sem lát imk. A palócszrön a díszítés,

helyes ízléssel, a gallérnak mintegy csak kerete.

A

virág foltja

maga

tömöi'.

Ezen belül nem találunk olyan helyecskét, ami kitöltve
ne lenne teljesen; egyik motivum
formája szorosan illeszkedik a másikéhoz és ha valahol hézag mutatkoznék,
a leleményes virágozó azonnal betölti

vagy ponttal. De
erszakos
kedvre mutató kísérlettel
jiazarlási
nem is találkozunk. .V keret tömören
díszíti a i;aliért, de nejn nyomja el,
st csin<is folt-elosztásával annak anyavalami

ezen

gát

levélkével

azután, semmiféle

túl

érvényesülni engedi.

is

Ugyancsak
soha

nem

oldalát

is.

.\z

aszal

10

cm.

fegyelmezett

ízléssel,

pazarolva díszítik

Krre

az

«c7.)-c//»

korülbelíd
széles

a

szr

szolgál.

MO cm. hosszú,

])osztóflaral).

mely a

ál)rákon látható díszítésekkel

58., 5't.

Az aszalt bevarrják
Különös cseleklien
megttirlénik. hogy 2 — 3 aszalt alkalmaznak egymás alá, de azt, hogy a
van
a

kiliiniczve.

szúr oldalába.

szr

egész oldalát rakják asztalokkal

soha el nem követik. |6"3.)
A fenék a szúr ujját födi i)e.
Díszítését a 63. ábrán találjuk.

tele, azt

A szúrszabók nemcsak szrök virágozásával foglalkoztak. Ilimezlek ök
eo-vebet is. himeztek fali sznyegeket,
vánkoshajakat, térítket, lótakarókat
stb.,

—

sajnos,

ilyen

munkáknak azonban,

ma már nyoma

tultak,

sincsen.

A

régi

közben elpusz-

]iéldányok használat

újabbak pedig egyáltalán nem

késziilnek. t'.sak emlékezés, szcílieszéd

nyomán

tudiuik mluk.

A AZÜick
SZALA.GDISZITÉSEK

tek

edd

lényegtelennek

SZRÖKRL.

tartottak.

megválasztása
(58)

elrendezése,
és

azoknak

alkalmazása

igen

fontos. A magyar uépnivészetbeu a
színezésre kutatóink nem igen lígyel-

meíí sem

igen említik.

a tarkaság, a színek

annyit 'mondanák: a szinezrésre jellemz
népmvészetre emlékeztet s jellemzen rendszertelen.

—

Ha

szólnak

i'óla.

szétszórtsága

legföljebb

nielv a Ueh'ti

de a palóc virágok színezésében van
vagy valami más georészarányosságon,
A
metriai szerkezeten alapszik, hanem az egyensúlyon és bizonyos színharmóniára való törekvésen. A naíív színfoltokon belíU. melvek az ornamentum szerkezetéhez alkalmazkodnak, a

Ami

a keleti vonatkozást

bizony rendszer.

illeti,

az tagadhatatlan,

keleties színelosztás

nem mindig
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SZALAGDISZITÉSEK

SZRÖKRL.

HARISNYAKÖT.

(59)

HJOl

Szcsmester remeke menyasszonyának.
9*
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színek látszólag minden rendszer nélkül helyezkednek el, de ez a rendszertelenség- csak látszószínfoltok elosztásában bizonyos konzervatizlagos. Hasonlatos a palóc virágok színezése is.
mus van, mely nemzedékrl nemzedékre szállva, szinte megrögzdött a virágozó mesterek

A

fclfoo-ásában.

Már

a kétes színeket
állanak) a barna

a színek

nem

megválogatásában

szerelik

tercier

;

nem

kivételével

mntatkozik bizonyos megállapodás.

is

el

fordulnak

három

(olyanok, melyek

színek

soha; egyes színek,

szín

A

tört,

keverékébl

például a szürkék,

teljesen hiányoznak.

Színek közül a következk fordulnak el: újpiros
sötétzöld,

cinóber,

rézrozsda,

fekete. Színskálájuk,

A

nincsen.

nálnak,

s

ultramarin,

feketétl

középérték színek

így a színezés

a
itt

sötét

lila,

meglehetsen

fehérig,

karmin és cinóbcr közt), vörös,
kadmiumsárga, fehér,

(a

rozsdabarna,

Nagyobb tónusugrás
Tömegben ezek is domi-

egyenletes.

a vörös, a sötétzöld és a barna.

összhatása rendesen kissé sötét,

komoly.

A

színek megválasztása

különben, elssorban a posztó alapszínétl függ.
Leginkább használatos alapszín: a fehér. Ilyenkor

majdnem valamennyi szín helyet
három középszín. Ha a posztó színe
elmaradnak. Elmarad a három középszín, és természetesen el,

kap a szerkezetben; domináló
fekete: egyes színek teljesen

a fekete

is.

Másképen nem

is

szín:

a

fekete és a

érvényesülhetnének a túlsötét alapon. Ilyenkor sok sárga,
Ha az alap szürke posztó: az egész ornamentu-

világoszöld és cinóber kerül a díszítésije.

színnel, rendesen ultramarinnal hímezik.
Divatos volt a két szín díszítés is: piros és fekete. Ezt a két szint teljesen egyenosztották el, pirosat és feketét egymással felváltva. Mindenesetre legtöbb figyelmet

mot egy

len

érdemel a nagy virág, a fa színeinek elosztása, amilyet a 47. ábrán láthatunk. Ez a palóc
virágban a színfoltok elosztásának jellegzetes rendje.
A nagy virágnak, mint már említettük, részarányos tengelye van, amely mellé szigorú
pontossággal helyezkednek el az egyes motívumok. De ez a tengely a színfoltok elosztásánál csak részben szerepel, mint szimmetriális.

A

két középrózsa

küls

színfoltja,

a koronázó liliom két

küls szirmának

színe egye-

meg egymással és hódol a szimetriának; a többi
nem tartja meg az arányosság törvényeit, de el-

zik csak

szín

oszlásukban bizonyos ütem érvényesül.

Az
kort.

itt

A

iiemutalolt szép anyag

nem

ölel fel

nagyobb

hatvanas évekig tudtunk visszamenni csak,

mert a szr teljesen kiment már a használatból. Ersen
fejezi be Fábián Gyula ezt az alapos tanulhisszük,
mányt,
hogy a palóc szrszabók konzervativizmusa
nem igen változtatta sem az egyes molivumbkat, sem
a komponálás és a színezés módját. Mindezek olyan
megállapddottságot mutatnak, nimyira kiforrottnak,
befejezettnek látszanak, hogy okunk van hinni: évszázadok eltt is ugyanezek a típusok voltak jellemzk
a palóc szrornamentikában.

—

—

A szrszabók

és

szcsök

jó

régideje szerepelnek

följegyzésekben; tudjuk, hogy 1570 körül az egész
Nógrád megyében alig volt kétszáz iparos; az igaz,

a

a földmíves-lakosság

is

jóval kevesebb volt, de

azért

az iparoSdk száma mégis aránytalanul kicsiny, ami azt
mutatja, hogy a nép szükségleteit maga állította el.

Az
szRViRÁG KocsisszRRÖL.

(G6)

ipari

élet

a szatmári

békekötés (1711) után kezd
Nógrádban ugyanis

nekilendülni, különösen Losoncon;
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Losonc volt az egyetlen szabadalmas város. Annál énlekesebb, hogy az egri püspöki iul\ ármesterembereirl 1494-ben készült jegyzék már udvari szcsöt említ. A püspöknek

tartás

szcse (pellifex), fazekasa (Inti fignlus): az iparcikkek bevásárlási
következk: lenbl készült ing és lábravaló, két tarkányi kanász ezekre évenként
egy forintot kapott; egy közönséges posztóöltözet (chypoostho) két forint s ilyet hordtak a
mesteremberek; a fegyverkovács zubbonyra és nadrágra egy forintot kapott; a zenészek
díszesebb öltözete négy forintba, a vicevárnagy felsruhája ugyanennyibe került; a lovászmester és vicevárnagy subájának ára hat-hat forint, az udvarmester rókabrsubája (de
pellibus vulpinis) nyolc forint; a nyestbörbl készült suba (mardorialis) 18 forint; a posztó
dénár; zsákoknak 134
32 rölje G'25 dénár; a püspök rokonainak négy pár téli lábbeli:

volt tehát vargája (siiltor),

adatai a

"2.")

dénárért akarlathlan darócot» vásároltak. Karlott darócból
nek nyomát tehát már 1494-ben. írásokban is megtaláljuk.

késziiit

akkor

is

;i,

szr, amely-

A szcsök és szürszabók mintái legtöbbször csak úgy lejbl termeltek. <le voltak,
akik mintáikat könyvbe rajzolták, már csak azért is, hogy azokat gyermekeikre, az utódokra hagyják. Bizony jó volna, ha ezeket a mintakönyveket megmentenk és közgyjteményeinkben helyeznk el. Különösen a vidéki múzeumokra vár e téren szép és hálás föladat. A III
VII. táblán és töl)b képen bemutatjuk annak a mustrakönyvnek egyes lapjait,
amelyre Groh István munlcatársunk bukkant Miskolcon; az ábrákat Fülep István szrszabó
rajzolta. A címlapon 1824 az évszám; a könyvecske legutolsó lapján három francia huszár
van lerajzolva, ezzel az aláírással; Piiix. Stcpli. Fiilep i896. \ nyilván katonaviselt mester
tehát két esztend során rajzolta ezeket a mustrákat s végül a három huszárt: «Frautzcóchióe
Gavallérien* Mesterünk bizonyosan világlátott ember volt, s ez rokokós naturalizmusán

—

.

rajzainak legnagyobb részét kiszínezte, még pedig sokkal mesterkéltebben,
mint ahogyan az magyar szrszabó ízléséhez illenék. Motívumai között olt a bokrétába
kötött rózsa, a tulipán, nefelejts és csipkebimbó; itl-oll jelentkezik a magyar iiávaszemes
virág is. Az egyik bokrétára kétfej sas

meg

is látszik:

az

szállott;

egyik

sas

nefelejts-lxikrétát

valami oltárféle, amely
fölött két
géniusz kezel, a tudomány
múzsája és a hírnév trombitás angyala.
Bizony ezek nagyon elkalandozó ábrázotart

csrében;

alul

egy magyar tervez mesterember
A könyvecske egyes lapjain azomban megemberelte magát Fülep István,
mert igazán magyaros ornamenlcket,
jó részarányosán elosztott bokrétákat rajzolt: egyenes virágszáron kakastarajosan
csipkézett szegf, kétoldalt nehéz, stílusos
lások

részérl.

rózsa-szem,

edénybl kinöv bokor,

ladozó rózsaágak.
István

—

haj-

ezek lehettek Fülep

korában a miskolci szrszabóság

A mesterek mintakiinyveiben sok
érdekes följegyzési is találhatunk. Fülep
István például az egyik lapra egy népdal
elejét is följegyezte.

A mintakönyv

Fülep rokonára: Nyit-

maradt, aki a könyvnek mintfolytatásaként a képcinken bemu-

rai Dánielre
egj'

tatott

nem

virágokat

rajzolta.

Nyitrai

már

rajzolgatta annyi szeretettel és gond-

JUHÁSZ

SZlJRBEiN,

A szr

DIÓSJENÖRL.

ujja fenekes.
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dal virágait, mini Fülep István;

nem

is

szí-

nezte, csak kontúrvonalakat húzott, de viszont
az ö rajzaiban jellegzetes a stílus. Különösen a

érdemes megfigyelnünk, indáit hegyes
agy tompa levelecskék borítják, amelyek kö-

rózsáit
\

bogyók tarkáinak; bokrétáit alul
szalaggal éppen úgy köti össze, mint Fülep;
szereli a cserépedénybl kinöv bokrot. Xjitrai
zött kiesiny

is beíVtlyásolják azonban idegen haláFöHelé l'ordílott szaruja nyilván a Bidermayer-kor bségszarujának utánzása. Érdekes
a Proksa nev mészáros számára 1837-ben

Dánielt

sok.

amelyet magyaros
saját címerét s
egy kidolgozott állatbr tár-

rajzolt ökörfej, tagló és kés.

virágkoszorú

kezdbetit

övez.

is,

Látjuk

saságában; ez a br arra enged következtetnünk, hogy nem szrszabó volt Nyitrai. mint
ahogyan azt egyik unokája állítja, hanem
szcs. A br mellett ágaskodó, nyelvöltöget
oroszlánok ábrázolása kedvesen naiv.
CIFRA SZÚR, kiterítve.

(64)

A í'érfiviselet. mint általáljan az egész orszagban: itt is ko noiodik, mind egyszerbb és ízléstelenebb lesz, különösen a palócföld
nyugatán, azon az elmosódott néprajzi határon, mely a Vágig ér ki. Elszintelenedett a
viselet

délen

a

is.

Duna

felé

ruházkodást az ipari munkába

es részen; el
szegd férfinép

Ózd tájékán is.
Az asszonj-nép azomban.
tetszeni kíván

;

a nöiviselet

menne

(65)

férjhez ... Itt

szorgosabb munkában
mint erkölcseiben.

kivált Hevesben.

nem

szürkül,

st

a Sajó és Rima mentén. A régi
már manapság a palócság közepén.

is,

Borsodban

s

Nógrádban még ma is színes,
amiben a manapság már

tarkább, ékesebb,

n

portéka is segíti. A palóc
még a mezei házimunkára is
kívánja
Máskülömben
eladó leány alig
a
tisztesség.
így
az apa nem a templomban vagy a nnilatságban, hanem a legszemeli ki menyéi. És a
itt ruházatában éppen olyan tiszta,

könnyebben hozzáférhet
rendkívül tisztán

északon
elhagyja

bolti

öltözik.

—

n

A palóc férfi hétköznapi ruházatában századokon keresztül- kevés a változás,
mert minden darab mezei munkához, a lest könny mozgásához van szabva. A falujához
ragaszkodó palóc viseletben, njével
együtt
a
vidéken
még elég maradi, nem
úgy.

más

mint

vidék

népe,

a

nagy városokhoz közel, ahol az
úrhalnámság a gatyás parasztból
nadrágosat

bl

csinál, népies viseleté-

színeit meghogy Hevesben
a népviselet éppen a megye székhelyén
Egerben jellegzetesnek

kiforgatja,

üde

tompítja. Érdekes,

:

maradt meg.
dét

A

földmives

városnalv jó negye-

nép

lakja, s

ezek

népiesen színes ruházata jóles vál-

magyaros vonást ád
kultúrában gazdag városnak.

tozatosságot,

szCr ujj fenekének díszítése.

(63i

a
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A
A

nök

a reUctc s/ínt iiikáljb kerülik Nií^cletnkhoii.

palóc eddig' jóformán alig látta életébon a negv<'(jik lalu halárát s legföljebb
közelesö vánis |iiacára jári lie, vagy a biróíiág székhelyére, de ma már ezen a vidéken

megindult

né|tváu<l(iriás:

a

magukat

rá

egy kis beszélgetésre

tekintsenek

át.

magukra

magyar népies

a

Amerika

felé

.

.

viseletet:

Olyan könnyen és oly hamarosan szánják
volna szó, hogy a szomszéd faluba

.

rsak arról

elhagyására, uiinlha

liazájuk

a
is

Akik visszatérnek, bizony már nem igen öltik többé
Amerika elszinteleníti azt az egy-két magyaros vonást,

1

amit a palóc-öllözék eddig megrizett.

is,

A
Hová

palóc

föld

poétája.

jó

Pósa

Lajos

is

megénekli

a

népies

viselet

pusztulását:

falunknak áhítatos lelke?
szell
Ugy divatját múlta mint a gyöngyös párta
l(>tt

lilfutta a

'

^'agy a rojtos

kend.

Kordovány csizmának
Felvégen, alvégen

a

nyoma

se látszik.

:

A

csaTtos cipell,
Eltaposta régen.

a

selyem topánka

Micsoda világ ez, hogy már a falu is
Csak hívságnak áldoz!
Htlen lesz lassacskán a szántó-vet

is

si

gúnyájához.
Tiüipántos szrnek hulló tulipántja.
Képe erkölcsének
Hulló lulipáutlal, mintha mindig egy-egy
Magyart temetnének.
:

A

bányatelepek és vidékük clnemzetA rendörbiztos beszélte nékünk,
Salgótaijánban
gyermekkorálian
az
ö
hogy
köziesednek.

még bocskorban jártait és seprt kötöttek.
ma a jól keres bányásznép bizony urimód
ezeltt húsz évvel a faluban alig hdvott
WK) ember, majjedig 14,(XM)a község lakóinak
száma. .A.z spolgárok kihaltak; a régi portá-

jár

;

kat fölaprózták

s

a parcellákon tucat

munkás-

házak épültek. Kovács József, községi jegyz,
már ezeltt húsz esztendvel az iiiartestület
jegyzje volt, de még ö sem tud nékiink hírt
adni arról, hogy a községben szrszabó, szcs

MENYECSKE HÉTKUZ.N API BA.N,

Dl'JSJENÖliÖL.

vagy ilyesféle niesterend)er ^olna. .Vz egész
Salgótarjánban már sehol egyetlen iié])ies \onás. .\ kszén Itányászása éjiiien ott Icgvirágzólib. ahol a |ialóc ftelepek vannak: a szélrr>zsa minden irányából összesereglett
érdekes snépet. Az eddig
né]>ével, a sok gyár,
a bánya s végül a kivándorlás htlenné teszi kel régi. eredeti élelnnidjukhoz. ruházatukhr)Z, lídvásuk régi bnloráJKJZ. .V falvak néjilelenednek, viszont a bányahelyek lakossága
1(¥)
200 százalékkal sza|)or(iilolt az utolsó néhány é\ alatt: a báiisákba a szomszédos
falvakból kerékpái'cjii karikázik be már a parasztlegény nmnkára. A tucat életmód elle|ii
már a jjalócság' szigetét is, jiersze csak né])rajzi szem|)ontokb(')l. de nem magyarsága

nép

elszinteleníti a palóc né|)rajzi sajátságokat és elnyeli ezt az

érintetlen

palócföldet vasút

szeli át, a

palóc

is

érintkezik

más vidék

—

.Mei't itt nem olyan a helyzet, mint Erdélyben.
Erdélyben az oláhság eszi s olvasztja magába a magyar környezetet: a |)alócok
azomban az ö idegen környezetüket alakítják át úgy. hogy ma már Csallóköztl Kassáig
szép magyaros, palóc-sajátságokkal teli világot laláluidv. .\i'ra még eddig n<'in volt eset,

tekintetében.
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hogy palóc község eltólosodoll volna, mégha

más ajkú néppel

tisztán
is

nyilván e beolvasztó

érintkezett

is.

Jókai

er

tudatában helyezte
regényének színhelyét a

Az Új Földesúr cím
Mátra vidékére, a magyarság beolvasztó

erejét

óhajtván példázni.

Nógrádban sok a inagyaroó tót, akik az
si tót viseletbl teljesen kivetkztek és palóc
módra ruházkodnak. Sok helyütt a tót nk a
csizmás palóc viseletet követik. Igen érdemes
megfigyelésre Balassagyarmatnak és vidékének

PALOC-VISELET

IS'jV-BOL.

(67;

clmagyarosodott tótsága: régi magyaros ruhában járnak azok!
Tekintsünk csak kissé vissza, hogyan öltözködött e vidék magyarsága a múltban. Szeder

Fábián említett leírása erre is megadja a választ. «A íejérszemélyek közt az aszszonyoknak ökölnyi nagyságú finom gyolcs kontyok vagyon, melly gyakorta csipkés és
kivarrmtt; a leányok szintakkora sik aranyos
labljak

Melly

kontyaikról,

—

kezkeiiy

többféle
iiiiic.)

pártát

viselnek, mellyrl,

valamint a

szín egy rfnyi galondok vagy pántlikák lógnak

fiatalefelé.

^zokdjbaii. a niellynek tiáztcAáég okáért való beliozdiáii a
lelki páóstcrok igyekeznek. Ejzen niezitelenáégekcf,

úgy

midn

rejtik

a Szentegyházba mennek,
hogy az idóebbek keózkeny-

el,

a fiatalok pedig finom fátyollal kötvén be
annak szegleteibl és végeibl, a melly
takaró is kikerül. Ezen alkalmatossággal a leányok fél rf szélesség és három-négy rf hoszszaságú himes rojtos kendt tesznek vállaikra.
A garáliszson vagy hamis gyöngyön kívül fojtókát is viselnek nyakokon. Ez keskeny fekete
bársony pántlika, és ezzel a hiubliak, hogy pirosabltak legyenek, igen meg szokták nyákokat
szorítani. A véneket kivévén, karon alól ér fodi( IS ingben vágynak télen is minnyájan a temploml)an, és ha útra lepedt takarónak vagy
egyéb melegít ruhát visznek is magokkal, azt az
K'el,

—

fejeket,

Isteniszolgálatkor

hónok

vagy

piroscsizmát

viszik

hónok

alatt,

érnek, a hol azt

alatt tartják.

A

sárga

idben mind addig
míglen ollyan helyre nem
sáros

minden kár nélkül felhúzhatják.

Félingen (rövid ingen), pendelyen és ruhán
(kötényen) kívül házkörül semmit se vesznek
magokra. Azoniban az aszszonyok konty nélkül
soha se járnak. A szoknya a gazdagabbak egyedül ünnepi öltözete.))
Ilans Normann német utazó, 1830-ban,
Ungarn cím alatt könyvet cselekedett, melyben

hogy nálunk a földmíves nk alig viselnek egyebet egy szál ingnél s köténynél
^ visclctben csodálatos szépen formált mellük
lálszík. Az egyébként sok ostobaságot összeíró
leírja,

.

RÓKAMÁLOS, zsiNonós KABÁTBAN
szENTSiMONi ASSZONY,

(cs)

.

.

—
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német utazó íoljegyzésél Szeder Fábián leírása is metíerösíti, s ebbl kitnik, hogv a nk
mezítelenül hagyott keblét a papok takartatták el.
A Víiódriiapi Uj.idg az ötvenes években az ország külömbözó részeibl képeket
közölt a népviseletekrl. Bár követnék ezt a példái |^ma is képes lapjaink, még van mit
közölni a magyar népviseletrl, de már nem sokáig lesz. A régi jó Vasárnapi Újság bemutatta a palóc menyecskéi (66) is, írván a következket: «Ki Lisznyay palóc dalait olvasta, e

magyar

némileg megismerkedhetett. Fériiainak viselete a hevesi népkülömbözik, kivévén, hogy a palóc szeret báránybrsüveget hordani
és cifra tüszt viselni derekán. Igen fiatalul megnsülnek, úgy hogy néha a leány nem
több 14, a lui pedig 15 évesnél, s már férj és feleség,
e szokás azomban most már
az újabb kormányi-endeletek nyomán megsznt és a szülk házában laknak ipindaddig, mig
az érettebb kort el nem érik. A menyecske aranycsipkés fejkötl hord, és selyem színes kendt, s
nyakékül többnyire négy-öt sor kalárist visel, s
nagyon szereti a
selyemkötényt, melly vagy zöld
vagy fekete szokott lenni,
magas sarkú piros
csizmáját csak akkor veti le, ha templomból haza
ment, akkor szintén olly magas sarkú papucsot húz
sajátságos
viselettl

népl'ajjal

nem sokban

—

b

fel,

—

házi dolgait abban végezi.

A

táncol véghetlenül

mi gyakran halálát is okozza, mert nagyon
sokan közülök sorvadásban halnak cl.»

szereti,

A

hevesi

«.\lta]ában véve

néprl pedig így emlékezik meg:
a magyar faj az egész birodalom-

ban úgy viselete, mint növése és testalkata állal
kitnik, úgy, hogy nemcsak beszédjérl, de külsejérl is meg lehet ismerni a magyart. A magyar
népviselet azomban nem mindenült egyforma, a
hevesmegyei nép, s különösen az Eger tájékán és
magában Egerben lakó nép viselete illyen, amikép
az

képünkön

látható (67).

A nnem

öltözete igen

b,

ráncba kényszerített rövid szoknya
köznapokon kék vászonból, vasárnapokon s ünnepeken pedig más színes szövetbl készítve, mellyel
kötény, fehér,
a ropogósra keményített iszonyú
kék vagy fekete, csaknem egészen elfed, azomban
a veres magas sarkú csizma már messzirl piroslik.
Fels testét cifra mellény s mellét nagy cifra kend,
PALÓC MENYECSKE VISELETE 1857-b6l. (66)
gyakran színes selyem fedezi; az asszonyok többnyire
fehér kendt hordanak fejkön is. s ha hideg az id,
veres és fekete virágokkal cikornyázolt ujjas takarja fels testüket, a tehetsbek azomban sárga
cifra ködment, s nagy fekete vagy sötétkék poszlóujjast viselnek, melynek széle kétnjjnyira
bársonnyal s keskeny vörös széllel ékíttelik. A lányok lesimított hajai, hátul roppant szalagcsokorral összekötve, hordanak s hajfonadékukat, mely hosszan lóg lefelé, hogy ruhájukat be
s

számatalan

;

b

ne zsírozza, szintén széles pántlikába göngyölgetik, melynek végén szintén nagy szalagcsokor
díszlik; a menyecskék azomban aranyos vagy ezüstös kis magyar fejkötl hordanak, melyei
hátul szintén szalagcsokor ékít. A férfiak, ha tehelsbek, sötétkék prémes dolmányt, s ugyanoly
szín zsinóros nadrágot viselnek, melynek elejébl az ifjaknál olajba ment veres kend lóg,
nagy cingombokkal megrakott és selyemmel kivarrott posztómellényl s fekete nyakkendi,
valamint felváltra vetett kisgallérú köpenyt hordanak. A legények kurta rojtos gyolcsgatyál,
széles ujjú csipkés inget, cilra mellényt, kivarrott fejér juhászbundái, vagy szrt viselnek;
fejkön gombároá fekete kalapot hordanak, mely bokrétával van ékítve.K
Malonyay Dezs

:

A magyar

nép mvészete. V.
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EiíV leírásiján olvassuk, hosíy (lEger városának 18'28-ban huszáros ruhában tisztolpolgári serogc és nagy számban fegyveres kapásai voltak, akik valameliy
jeles ünneplés alkalmatosságával egy tanátsbélinek vezérlése alatt díszeskednek.s
Gömör és Kishont népérl és viseletérl így ír Hunfalvy, l^Oz-ben: «A gömöri magyar

kedö magyar

középtermet (Scrke körül zömök, alacsony; magas szálúak nemcsak szórványosan, de
tömegesen is találtatnak. Bénán a lerílak és nk is kiválóan magasak): arányosan kifejlett
csontvázú, ers izomzatú, széles, domború mellkassal, inkább kerekded arccal, gömbölyded
fejjel, barnás br- s hajszínnel; testben nem hízik el, karcsú és hajlékony; barkó- és
palócvidéken a br- és hajszín nem igen barna (ksc nem szke, se nem barna, magyaross)
és a gyermekek széltében szke hajúak. A magyar faj nálunk mindkét nemben arcvonásaira nézve nehéz, a kereset, a gondteljes vagy rendetlen életmód, illetleg gyermekágyi
kíméletlenség következtében harminc-öt éven li'il a valóságnál öregebi) kort mulat; kivált

a

jiöknél

tapaszlalhatni

ezt.

A magyar

térti

vagy hátrasimított, ersen zsírozott hosszú
divatos körhajat

is visel;

nyírott

rövid

hajat, lialalja

Ijorotválkozik. rendesen csak baju-

meg, mely néha haja színének dacára, szke;
nyárban széltiben szalmakalapot, vagy kiilomlien nemez
csárdáskalapol és kucsmát hord; ing és gatya, hozzáadván
gvakran posztómeliényt és fekete nyakkendt, legszukottabb
szát hagyja

csizma állandó láböltö; a palóc többnyire mezítünnepiesb menelelre magával viszi ugyan mind a két nem, de ezt csak a
megállapodási helyen ölti föl; hidegebb évszakban vászony\agy posztónadrágot, báránybr mellényt, fehér szrt vagy

filtözéke; a

láb jár. a csizmát mint illcmi ruhacikket

csuhát hord, melynek

alól

ujja

kíilött

—

a csuhujj

—

a

Rimaszécs vidékén szürke vagy fekete
lurtiis gubát és bundát visel. Az asszonyok kontyba kötött
haj reléit tarka vagy fehér fkendöt, magyar fekete íejkötöt

larisznvát

pótolja;

íiinie|uiapokon csak a

fiatalali!)

nk

viselnek: a tölibi ruha-

kellékek az ingváll, sujtásos vagy ])itykés mellény (pruszli),
sötétszín szoknya és kötény, posztókabát és rövid ködmön.

Igen tetszets a

magyar parasztok

— módszerinti — ünnepi

pörge kalap szalaggal, struc-, páva-,
árvalcányhajjal vagy virágbokrétával ékesítve,

oltozék(> a férfiaknál:

hízoktolhil.

nvakkendö; bö gyolcsing; ólomgombos mellény;
zsinóros fekete, kék vagy barna dolmány és nadrág; sarkantyús kordováncsizma; rózsákkal és tulipánokkal kivarrott
fehér szr. A nknél: arany vagy ezüst fköt fekete csipkével, bolti virágkoszorúval és
nehéz, széles selyemszallaggal díszítve; virágos selyem- vagy kivarrott kis tidkend és
nagyszem fehér álgyöngyök a nyakon; átlátszó szal.\gcsokros ingváll; zsalyi (sál) veres,
virágos nagy kázmérkend; zsinóros mellény; rövid gyapjúszoknya arany vagy ezüst csipkéfölékesítve; veres, selyem vagy átlátszó fehér kötény; hegyes sarkú
vel, pántlikával
kordoványcsizma; zsinóros fekete posztózeke. vagy rókaprémes, zsinórral, bojttal és rézgombokkal cifrázott mente, mídy ruhatárának fkincse.))
A riikaprémes. rókamálos mentél ((i8) minden régi író emlegeti. A paló<- erdklien sok a
róka; tél idején belátogatnak a falusi tyúkólak köré s gyakran kerül bellük a furfangos
seJNcm

ROKKA RIMÓCZRÓL.

(«!))

palóc csapdába. Kgy-egy urodalom hajlóvadászatán százával esik róka; a Koburg hercegi
urodaloni nemhogy irlaná a rókákat, de tenyészti. Így. a rókaprémhez. régente könnyen
hozzájutott a nép.

A

ruha, persze,

itt

is

változik

s

A leányka
Marcsa; negyvenöt éven

ülcszkedik a no Uorálio/.. akárcsak a ncv.

Öt éves koráig: Marika; férjhezmenésig: Mari

;

asszonykorában

:
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Ilii:

Mara néne. A

korában

lórii

esztcnds koráig:

öl évig: Berciké; tíz

lierti;

legény-

Berta; mint házasember: Bera; negyvenöt éven túl: Aubert bátya.

:

A magyar nö

általában nem túlságosan hiú. Orcája kendzését nem
mikorra Marc.m lesz, már nem sokat lörödik a díszesebb
viselettel. Korával rohamosan halványodik köntöse színe is. A palóc leányra
azt mondják, hogy ó;:emcrc, ami a szerénységnek magasztaló kifejezése;
hanem hál amíg a szemere leányok Halálok, bizony csak kedves nékik a szép
ruha, mini ahogyan azt, ez a naiv kis gyermekjátékversike is igazolja:
szokta,

megveti,

s

Mély kútba tekintrk,
Vioí' szálat szakajtok.
Asszonyoniat benne látom,
Bíborba, bársonba,

Gyöngyös

,

koszoróba.'^

A kéken

virágzó kenderföldek mutatják, hogy itt a felvidéken még szapoaz asszonyok. Az alföldi kövér földek nem kedveznek
a kendertermelésnek, az Alföld gyermeke már úgy néz a padláson hever

rán

fonnak,

sznek

rokka (69) és szövszék darabjaira, mint valami ismeretlen ösiségre: a ]ialócok
hegyesebb vidékein azomban még nynek, áztatnak, tilolnak,
ai'atás után
fonnak, s farsang hagylán sznek. Nagy arányokban cselekszik ezt Losonc
alatt, s onnan nyugatra is, Barsban, föl egész a magyar nyelvhalárig
kelet
felé Gömörben Ajnácskö tájékán, Abauj-Torna vármegyében a Boldva vizéig;
ezen alul a Zagyva mentén. Nagyhalon tájékán, a Mátra hegycsoportjának
déli lejtinek irányában: Tar és Hasznos községekben, .Mezkövesden és vidékén
még javában virágzik a fonás, szövés, de az Alföld felé haladva, fogynak
a szövszékek, mert az áldottabb föld hálásabb terményeket is nyújt. Heves
megyének alig van községe, ahol a fonást, szövést ne folytatná az asszony.

—

;

is mondja a palóc: kA jaó asszon mere haszon*.
Az asszonynak bizony jól hozzá kell látni, hogy minél kevesebb pénz
menjen a boltba, s az ö kezemunkája révén mennél több keniljön a házhoz.
Hisz egy lélekre palócországban csak kél holdacska föld julI
így tehát
a sok közteher mellett a föld jövödelme bizony, a külömben is sovány talajon,

Ezért

.

nem

.

.

irigylend jómódot.
Mocsáry Antal, 18"25-ban kiadott munkájában, megírta, hogy kendert és
lent éppen ki-ki csak annyit termeszt, amennyi háziszükségére elegend. Meg
is kérdezi
.Miért ne lehetne a mezei gazdaság ezen ágát itten is, mint .SziléziáAzon is [)anaszkodik
ban vagy a Szepességben, lassan-lassan kiterjeszteni?.
a hazafias gondoskodással eltelt író, hogy a megyében csak egy nevezetes
Posztó Fabrikánk vagyon, miért nem lehelne több is, akár a nagyobb birtokos
Urak eszközlésük, akár pedig több kézmivesek munkálkodások által!' Az illy
intézet sok jót kitamilt. de szegény mester-legényekel foglalaloskodlalna, általa
kézmivek szaporodnának s a közjó igen sokat nyerne, mert ki-ki els kézbl
vehetné mindazt, amire szüksége vagyon
biztosít valami

:

.

!

Mily

sem akar

régi,

hazafias

gyári|)airá

iparnak itt, még ma
Pintér Sándor

panaszok,

.

.

.

s l)izony

lendülni. Természetes

.

a háziipar a

alapja

pedig

palócok között ma
volna a szöv-

meg

isi

éber szemmel gyjlíUl palóc tanulmányában,
írja, az
hogy a palóc «hadi-élelben» legfonbisabb szerepel játszott a kender, mely a
családtagok jövödelmének és ruházkodásának fforrása volt. A közös gazdaság,
ingatlan vagyonához aránylag, bven termeli kendert, ennek minden
.„
munkáját közervel végezték el egész a kililolásig és a kitá-ha
i,

rakásig.

A

gazdasszony a kitába kötözött kenderfejeket összeszámlálta,

guzsvly.

(7u)

Borsosheiényböi.

10*
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azokat annyi

f-

és fél részre osztá,

és asszony fejenként

ember

;

ahány

f és félf volt a

félrész jutott pedig- a

családban. Frészt kapott minden

gazdaság minden egyes munkaerejének.

fiúgyermeket munkaerószámba vették, ha «me tudta fognyi a kasza nyelit)), s a leányt,
fiú már tudott kaszálni, a leány pedig aratni. A kender
szétosztása után, kiki saját osztályrészének feldolgozásához fogolt. A afejes kender))-böl
látta el az asszony önmagát, urát és gyermekeit fehérnemvel; abból készítette ágyhaját
és eladó leányának kelengyéjét. A o szöszi)) kenderbl fonták s sztték régibb idben a

A

ha akibirta a sallóvab, azaz, ha a

1
GÜZSALYOK

BUJ.\K1ÍÓL. (71—^72)

«négynyistes» vásznat, amivel kereskedtek; a ó:ídlag iigycld-hól fonta és sztte abroszait,
urának, esetleg fiúgyermekeinek «hunyá»-ját; kócból készült a zsák- és ponyvavászon,
amibl magának és leánygyermekeinek ingva-, gyócs, kend, csecseszoknya, kecele, pán-

féket és viganóra pénzt teremtett, st még urát is ellátta értékesebb ruhadarabokAz ügyes, takarékos és szorgalmas palócasszony a néki jutott kenderrészbl gyakran

tyika,
kal.

tekintélyes tökét is gyjtött.

A

következ, száz éves leírás is bizomitja, a fehérruha-készítés mennyire gyökeres
i'öldmívelók, értelmes marhatartók,
itt! «A Palócok nem csak szorgalmatos
többnyire minynyájan mesterséges faragók is. Amellett, hogy házaikat magok

háziipar volt

hanem
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a szekereket, jármokat, hordókat, kádakat, konyha faedényeket is mei^készítik.
fejérnépnek különös foglalatossága a vászonykészítés; asért nem igen látni házat,

építik,

A

mellyhen

ójzöí'ó'.is:ék

ne állana. Váczi vásárokon a sok

cérnát, vásznat, és a számos
a gyapjút iá megfcnijják éó
niegájzövik ruhának férjfiak öjzámára Gyertya hellyetl közönségesen fáklya a világítójok; a csert és másféle szálkás fát vékonyra felhasogatják és azt, amidn jól kiszáradott,
erre a végre használják. Ezek valóságos jelei a nép munkásságának és takarékosságának.

megvarrott

fejér

ruhát

palócz aszszonyok

árulják.

GUZSALYOK IUMÓCZRÓL.

St

(73)

s el is lehet ezek szerént gondolni, hogy illy módon a pénzkiadásra a lakosoknak kevesebb alkalmatosságok vagyon.»
Ma már azonban a kendertermelés évrl-évre csökken, mert a szegényebb ember
többet keres, ha napszámba vagy gyárba megyén munkára, mintha a kenderrel babrál. Ezért
inkább a jobbmódii földmíves asszonya termeszti csak ma már, a család szükségletére. A lent
csak nagyobb uradalmak termesztik, de azok is csak keveset, mert drága már a hozzá
szükséges munka. A nép is csak felében nyüvi ki.
A fonók erre is elmultak. Régente külön fonóban dolgoztak a süld leányok, s külön
az eladók. A hatóságok az erkölcs nevében üldözték, mintha az erkölcstelenség másutt
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nem

alkalmasabb helyet Az bizonyos, hogy a leány ott találkozott szeretjével
mindig a tisztesség határán belül. A legényrl mindenki elhiszi, hogy
becsületes a szándéka s aszerint is viselkedik. Ha ezt nem tenné, rögtön kilennék
szrét s híre terjedne a ralul>an. azután pedig kikopnék jnindenünncn a becsülete.
A házasságon kívül született gyermek ritka is; mieltt megszületnék, sietnek házasságra
lépni, mert megvetnék azt a legényt, aki szerencsétlenné tette a leányt.
a

találna

fonóban,

I

de

A

fonóban szem eltt volt
(70— 74) nyél s a

a guzsaly,

guzsalytalp
rázta

A

legény.

gal

ezeket

(75),

legények valóság-

versenyeztek

díszítésében.
galil)

cif-

|iárjának a szerelmes

Az

fonóban a

leány, aki

legszebben

guzsaly

a

volt a lioldo-

díszített

guzsa-

A

guzsa-

lyon dolgozhatott.
lyokra. ezekre a

talpas

ru-

dacskákra, szöszt sodor az

asszonynép

s arról

sóra a szálat
a

fduást

képcn,

téli

végzik, oly-

iii\e

liogy

fonja or-

estéken. Ezt

rája

ülnek

a

guzsalytalp ieloldalára; állva.
járkái\a szöszt

nem

fonnak,

csak oláh asszonyok cselekszik Erdélyben, azért az
guzsaiynak
nincsen
oláh
azt

(iondosan díszített apróságok ezek mind. ékes a
talpuk, meg a száruk egytalpa,

aránt.

Ha

módja

a díszítés

szeiiul osztályozzuk, a savval

maratolt

him

kat tehetjük

guzsalyszára-

meg elsknek.

Ékes karikák osztják szakaszokra

a

nem

magas

igen

guzsalyszárat. e szakaszokon

azután vagy díszes sávok
kígyóznak fölfelé csigavonalban; geometrikus díszítés
szalagok, vagy indás orna-

GUZS.VLYSZABAK RÉSZLETEI.
1,

5 Pálak; 2—4. 9

Berkenye; G— 8 Diósjeiiö;

10

Borsosbeiény.

mentika,

búja

rajzú

csip-

kézett szárak, tele virággal,

rüggyel, levéllel, amik kzött, szinte nehezék gyanánt, meg-megjelenik a geometrikus osztású
körös rózsa. A gyengébb, lU'iu annyira logikusan díszített munkákon már tbl ered ez
a növényornamenlika. de \;in' olyan tíibb is, amelyiken ;ilul. igen helyesen, geometrikus
cirádák fogják körül a rudacskát. Kzeknek
savval niaralott rudacskáknak a taljia legtöbbször olyan, mint kél pillangószárny, de \an olyan is, anielxik kicsiny cip talpához
;i

erseidben véseti oruanicnlika kell, nem
Lajos
amcl\iknck díszítése \'\
korának ornamentikájára emlékeztet. Egyebütt azouhan korokét véstek cirkálómmal a talp

hasonlít. Díszítésük Ijemet.széssel készüli,

úgy, mini a rúdra.

Akadunk

tölib

olyan

mert

ide

guzsalyl,il|ira,

.
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két mezejére, azoknl könilvájták éUronna Ix'mctszésekkel,
és

az

egész lapot

liotí.v

körül zegv.uj^os vájt díszítéssel.

l)eszei;ték

metszés egyébként elég ritka a palócság ornamentikájában,

mentika

eredeti,

Svédországtól

nem nyomja

lefelé

n korlátolt teknika.

a Balkánig.

szirmos

A

viráijiit

éklbrma

az oka, hogv ez az orna-

s ez

ami mindig ugyanazokat

Akadunk azonljan ékmódra

mulassanak,

Kei'h.->chiiitt. az

vésett

a l'ormákat szüli

díszítés guzsalyokra

Rimócon meg Bujákon,

s a bujákiak szebljek. mint a rimiieiak.
egyszerek, általában. A legdíszeselibet Diósjenön láttuk (7(V): egyik oszlopa
fölül szépen metszett gazdag formájú, másik oszlopát persze nem lehetett hasonló ékesre
metszeni, mert akadékoskodnék a tiloló asszonykéznek
lianem a középs kötöl'a, meg a

is

A

tilók

—

talp támasztó lécei csinosabbak a szokottnál.

aféle

Otthonos ezen a vidéken is a kenileitiloló. de a kender földolgozásához, itt nagyobb,
kezdetleges gépeket alkalmaznak. Az áztatóból kiszedett s a napon már meg-

CÖA£

1;

t

Áil.^i-a

*

<

l__

GUZS.\LYTALPAK.

1—2 Boi-sosberény;

3 Pafnk

(75)
:

-1

.'>

Buják.

kender a trbe kerül. A tör hosszú vályú, amiben fahenger fekszik
henger egyik végét az asszony lábával lenyomja s azután visszaejti a vályúba, miközben
egy másik asszony a kendert a henger alá rakja. Van olyan tör is, amibl csak egyet
fogaskerék, amit többen is hajtan.ik. s úgy puhítják a szárított
tart a falu. közösen
szárogatott

;

e

:

kendert.

fbb részei: zúgó, felhajtó, szorító, pálcika,
neve: szátva, eszváta
lett némely vidéken a szövszék neve
elnevezésbl
váltó
borda, osztó, váltó. Az o.isótó s
olajüt gépek, kallók minden kis
szövszékek,
a
régi
ha
cselekednók,
Helyesen
OóJztovdta.
segíthetnénk a nuigyar gépé.szszókinccsel
nagy
mert
lejcgyeznk,
nevét
így
részének
mérnököknek, akik idegen szavakkal kénytelenek a gép részeit jelölni, vagy pedig olyan

A szövszék

(77)

;

:

rettenetes szavakat fundálnak
áldott

ki.

magyar endier háta.
Amikor néhai jó Mocsáry

Posztó-rabrikát

leírta,

amelyeknek hallalára Iwrsózik a jó nyelvérzékkel meg-

Aulai. .Nógrád

megye monograliájáiiau,

szintén zavarban volt, mert azt

írta,

hogy

a gácsi privilegizált

az industria elmozdítására

80
igen hasznos eszközök és machinák vannak ott. Minthogy ezen külföldi találmányoknak
még nincsen, de még eddig nem is lehetett magyar nevük, ezért azokat német neveken
nevezte meg ilyenformán: Wébér-Stühle, Schrohel- und Lock-Maschinen, Aroso-Mühlen;
hívtak volna pedig csak oda egy palóc asszonyt, a magyar nép az ö pompás megfigyel
s hasonlatalkotó tehetségével, gondolkodás nélkül elnevezte volna a fabrika valamennyi

gépét

annak valamennyi

s

kender

részét.

a maga szókincse. Az összecsomózolt szálas
is meg van
Huszonnégy fkender: kila ; máshol tíz egymásba kötve: koózorú ;
egy kötegében van tizenkét páóznia, egy pászmában negyven ige, egy igében

A

kendertermesztésnek

fó'kciidcr.

:

a fonál

jadl fonál. A vászon tizenkettös, tizenhatos, huszonnégyes és négynyistes.
kendernek, a fonás, szövés szerszámainak nagy szerep jut a népszokásljan, a néphumorban, a közmondásban s a népdalban. Keresztelre menet az újszülött leányka vánkosába orsót, guzsajt fektetnek, hogy jó fonó váljék belle. Az elmés néphunKJr kérdi: Ki
látott kenderbl tornyot? E furfangos kérdésre ez a felelet: aki a kenderben állott.
Nézzünk néhány közmondást: Bátor a kenderben, de nem a lenben.

három

:

A

(.\mal)ból

kisebb.)

nem

Ers

nem látszik
Ember a

—

de

ez

lenben,

de

ki,

kenderben. (Kistermet.)
keuilerbl válik ers kötél.

a

-

•

—

Haragszik, mint akinek kenderföld

nem

jutott.

deráztató.

nem

— Lustos, mint a ken— Pozdorjás kenderbl

lehel jó fonalat csinálni.

A fonól)an

a tapasztalatlan lány-

megkérdezik, hogy mi az: három
virág elbúcsúzott egymástól, hol
tól

kerüllek össze? Felelet: az asztalon;
a búzavirág

KENDERTILOLÓ DIÓSJENÓRL.
A

(70)

mint kenyér, a szlö-

virág mint bor, és a kendervirág

ninsik egy kendertiloló részlete a nyelv tvünél.

mint asztalterít. Találós kérdés ez
aki a száraz fa alatt van, mindig
is
ázik, aki pegyig alatta nincs, a' nem ázik,
mi ez? Ez a fonó asszony, aki mindig nyálazza azt
a kezét, mellyel a kender-szöszt sodorja; másik keze nem ázik, mert azzal az orsót pörgeti.
:

—

Felnycölt e

De nem

a

ffa,

mása

Eszeget e madár

De nem
Ez

A

fa: a

is

a fonó asszony,

aki

a

maga

megrágja

tövibe.
alatta,

Mi ez?

hegyibe.

a szöszt,

hogy könnyebben sodorgassa

fonalát.

guzsaly.

Utón megyén henderig (gyeleg)
Hátán viszi kenderii,

Ha nem szánnám emberit
Meggyújtanám

—
A

fonóban

a

Magyar

líenderit.

Mi ez?

l)irka.

leányok csepübol

maga bábuját s amerre azok dlnek,
A babona azt tartja ha leány
bolondulnak a legények.
:

kis

bábukat állítanak ö.ssze. Mindenik meggyújtja a
felé viszik majd a leányt férjhez.
i'í>nn
ajlajáról levágott madzagot elégeti, utána

.-nia

a

FÜLEP ISTVÁN MISKOLCI SZURSZAUÓ MINTAKÖNYVE 1824-BL.

A könyve;

Xvitrav Dániel miskolci s/ücsmester használta a 70-es évekijí. dll.
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KÖRÜL.

Lakodalmi vigasságban a vfély beköszönt verse így

szól:

Vigad a menyasszony, nem perget most orsót,
nyomott egy nagy tele korsót,

A kezembe

Melyért adjon Isten néki sok jó borsót,

Neked násznagy uram diófa-koporsót.

A

palóc nóta

meg

mondja:

azt

Bemászott a rózsám kenderi a tóba.
Ládd, me'montam, el ne meny a fonóba,
Vékon a szösz, könnyen elszakad a szála,

Vékon

még

Igen, mert a palócság
az asszonynép szövi meg.

A

rózsám patyolatgalyája.

lesz a

b

b

,

—

si
gatyát (78 80) s a hozzávaló vásznat ollhon,
gatya úgy szép, ha ezer a ránca, s alul rojtos. A pendelyes

hordja az

g

-s^r-v

^=S=y^

U~;j

SZÖVSZÉK.

(77)

b

gatya, mint úri baklisnak a hosszú szdknva.
gyermeknekVitt éppen olyan vágyakozása a
és a gatyára vörös pamutból betket himeznek; az ingnek mellére, a gatyának
pedig bal felére a kötésnél. A barkóknál a széles rojtos gatya neve: Uhcrnye. Az si
galyaviselet magyar voltát igazolja a sok jóíz közmondás: Amilyen a legény, olyan a
^Vnnyit fordulj, mint a gatya ránca.
gályája.
Egy ingben, gatyában som fázik meg
Nehéz gatyára szoktatni a németet. iNem fél a német,
az ember, csak id legyen hozzá.

Az ingre

—

hogy ellopják

—

—

a gályáját.

— Sr

mhely,

ritka gatya.

A kezdetlegesebb használati ruhákat is házilag szövik, pl. a haniva.i nev le|iedöt, melyet
f, csalány, levélhordásra használnak, s mely mint takaró: esben is jó szolgálatot tesz.
A hamvas elnevezést sokan onnan származtatják, hogy lugozáskor a hamut ilyen lepedbe
rejlik, hogy az alatta lév fehér ruhát meg\édjék. Nyáry Albert báró, aki palóc földön
sok régészeti ásásl végzett, a bronz-karperecek küls felére tapadt vászondarabkákból azt
következteti, hogy az skorban a holtakat lepedbe csavarták, mert nem koporsóban temetkeztek

nagyon

s

nem
régi, a

hogy a tetem a földdel érintkezzék; az emberi hamvak kifejezés
hauivaó leped elnevezés tehát a temetkezési leped után maradt volna-

akarták,

Malonyay Dezs: A magyar nép múvéBzete.

V.

ti

82

Már rég'ente is, vászonl)a egyszerbh mintákat az asszonyok maguk is beszttek;
szövszék teknikájának fejldésével ujahhau jiedig az iparnivészetnck is becsületére váló
mintákat tud szni egyik-másik ügyesebb asszony. Xoha a nép sokat sztt, a takácsok is
a

jól

megéltek. Jánosiban láttunk igen szép sztteseket.

A szövszék berendezése jóformán az egész országban egvfoiina, n minták azonmotívumaik a vászon szálaiból adódnak, ezért
ban vidékek szerint nagyon változnak
a szövés mintái mindig merevebbek, mint a liimzés mintái, mert hiszen azokat korlátozza
;

az eszváta mérete, a szálak menete.

Megtudjuk-c valaha, milyen

volt

az

smagyai-ok szövése

G.\TYA-VISELET.

Lrinci

?

-Meil

hogy szttek, ahoz

(78-7!)i

és ludányi gazda.

kétség alig l'érhet, hiszen már a bronzkor embereinek szövésérl Ijizonyiló leleteink vannak.
Az shaza népei között bizonyára élnek még azok a minták, amelyeket a magyar szövéseken megtalálunk. Az összehasonlító néprajz talán szintén \ilágot segít vetni nenizi'tiinknek
annyira homályos eredetére. Számolnunk kell persze azzal, lingy a legsibb magyar mintákba is elkeveredhetett .T kíizépkor stílusa, s késl)li a renaissanre. ric a hozzáértk majd

csak kihámozzák az

A

sibb

foi'mákat egykor.

takácsdk munkája elég szép >zánimal maradi reánk. I/icsén
lii/(ui\()s. hogy lemphnni célt
lellek egy szttesl. uiclyru slilizáll antivalok sm-akoznak
szolgált. A Tnásik két érdidies szttes liaziidxM \aló. a pozsouN megyei egykor híres takácsok községélji, ahova érdemes az összehasonlítás végett kissé ellátogatnunk. Az egyik

középkorból

céhbeli

:

83

szövésen (81) szemben álló madarak vannak sDi-jáhmi, a másikon (S2) [leilit;- szarvasok
nézdelöznek ágas-bogas fák tövében. Ezek a molivumok teljesen egyeznek azokkal
a mntiviimokkal. amelyeket népünk még most is nagyon szerel. Bizonyos, hogy a min-

már készítésük i(lejél)en is siek \oltak. .Mindkét tlarab keskeny szövés, melyek a
mostaniakhoz hasonló kis szövszékeken készülhettek. A stílusból látjuk, hogy a gótika
legvégs korának termékei. Ezt kétségtelenné teszi a legfels sorban látható írás stilizált
minuskula betivel. .\ madarak lába alatt kis csibék vannak. Bajos volna megmondani,
miféle szárnyasok ezek? A nagy madarak sorát, alul-fölül. két keskenvolib szálas: szegi
hármas csoportokban, egymással szemlx'n álló madarakkal. A i'galsó széles Iji-izen szintén

ták

madarak vannak, csrükrl
fentyü lóg

le.

amibl

két lef-

azt következtet-

hogy talán pulykákat akart
Itt a kisebb madarak a nagyobbak hátán állanak a
hetjük,

ábrázolni a mester.

térbe való igen helyes beillesztéssel.

A 81. ábrának szttese rendkívül buján van rakva díszít motívumokkal.
Az

alsó és fels, két szélesebb, sávja

stilizált

állanak
alatt

erdt mutat. A fák két sorban
egymás fölölt. Mindenik la

agancsos

szarvaspár

els

kedik; az egyik

Iiüszkél-

lábát fölemeli,

mert hiszen a legalsó és legfels sorban nem is tudná letenni, az alatta
lév háromszögalakú halom miatt.
Az agancsosok dámvadak is lehetnek,
nu^rt testük pettyes; lehetséges,

a pettyezés

nem

hogy

a természetet

utá-

de a szálakat kötötte így a

nozza,
takács.

Nagyobb

nem mehet

el

területen ugyanis.

szabadon: éppen ez

okozza a szttesek mintáinak tömötlségét. A szttesen még két keskeny
egysoros szarvasos szalag van s
középen két esik, szembe álló madarakkal. E két szttesen a mintákat kék
szálakból sztték he. ami jxmipásan
hat

a

már

kissé

nu'gsárgult

len-

GATYA-VISELET.

vásznon, mely kiválóan jó és lágy.
Hevesben s Borsodban legtöbb
a geometrikus díszítés szttes,

(S0>

Lúci gazda.

mert

hiszen a kezdetleges szövszékeken ilyenek készülhetnek legkönnyebben; akadunk azonban
kelyhes virággal, szerte hajló levelekkel díszített vásznakra is. Mivel a szálakat nem lehet
tetszés szerint olyan

molivumok csak

könnyedén

stilizálással

Lelünk emberi és
pl.

állati

rideg, egyenes vonalakból

szembe

álló

ketts

szív,

hajlítani,

mint a rajzban, természetes, hogy az ilyen virág-

születhetnek meg.

(lü())

alakokra is. A Lukaniénye honli községbl való két friz\an szerkesztve, de az egyiken már megjelenik a csúccsal
aminek a sorát, alul is. fölül is. egy vonalba fzött virág-

szirmok szegik be. Leveles galyhoz hasonlít a két nagybátonyi szalagdíszítés is. (lOti, lO'.í)
E vidéken is elfordul a mezkövesdiek szembeálló két kakasa. (94) mint egy-egy törülköz alsó részének az ékessége, de nem foglalják azt be szoro.san kétoldalt nehéz csikók
11*

KÖZÉPKORI CÉHBELI TAkACSOK MUNKÁJA.

(SÍ)

KÖZÉPKORI CÉHBEU TAKÁCSOK MUNKÁJA.

(82)
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srségeibe, mint .Mezkövesden, hanem szabadon
ilyen törülköz aljára illesztelt sor sokfele. Siden

állítják

a

nagy

l'ehcr

niezö aljára. Az

Virágcónak
amelyiknek közepén leszakajtoU ferde virágok állanak
megdlve; babdó az a töriilközö, amelyiken összef'ogózkodoll gyermekek vannak, persze
igen naiv stilizálásban (103). Hogy változatossá tegyék a sort: a kél széls gyei-mek viránevezik

Siden

az

olyat

is

latiunk kakasokat

(94).

(97),

fi
'»

>.'

SZTTES TÖRÜLKÖZ KEND LAPUJTRL.

gos galyat
sidi

házban

tart
x

i83)

ennek a magyar ornamentikában oly ritka molivuninak a neve, némely
ennek a fríznek
gyermek*. Van /•o.s.j.i, koájzlcpoó is (108)
oszlopok, a palóc ház elejének kedves díszít formái aprózzák el mezökre,

;

padári

a sorát stilizált

;

azok közé illeszkednek a szögletes fürószvonaiakkal határolt
alul is, font is, leveles galyak fogják be.
s

jAnosi szttes.

(84)

stilizált

rózsák; az egészei,
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A pddári

gíjci-nwkhf/. hasonlatosat leltünk Csale közséiíljen. de a gverniekek oldalvást

látszanak, s
nincs,

úgy lépejíetnek egymás után. el<jrenyújloll karral; (VIII. lábián) alapvonaluk
de egy ujjnyira láhuk alatt kanyargós indájú kék virágok sorakoznak.

.\palalván. Honllian. l'elkunkorodó

egymásnak

farkú

kiskutyák (lllj állnak síiren, pár szerint

fordulva, persze ii^en naiv slilizálásljan, Lukaniényén

MAUARAS SZTTES TÖRÜLKÖZ

KEND

LAPUJTÖRÖL.

jieclig

madarak

;

tartásuk

i.S5)

is kacsás, de a
farkuk cifrább (a Vili. táblán). Az odavalók csak uiailái'nak
mondják. Van Ajnácskön A-c/A^aJOtt galya.i is, amelyiken virágos galy váltakozik a lazán
kiterjesztett szárnyú kakassal.
Bár ezek a motívumok is gyarapítják a szttesek ornamentális anyagát, meg kell
vallanunk, hogy az a laza ornamentika, amit Gömör és Nógrád határvidékén sznek a

legaláljli
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SZTTESEK.
1

Diósjenöröl

;

2 Lapujlöröl, kis

makk,

(Ol'-gjl

kis rózsa és csillag van benne
5 NagybatonjTÓl.

;

3 .Jánosi szöllesek és réce

;

4

Gömörvidröl
12*
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^j^^á^rf^feici^d^m a^ff^^

?^^

áfe^i

IPOLYBOLYKI SZTTES.

vászonba,

srbb

nem

felel

meg

rf#í.j^fetíÍbáAbrf#b

(112)

annyira a szövés leknikájának, mint példánl a szomszédos, jóval

mezkövesdi díszítésmód. A

színes szál, mely a díszítést adja, azon kötetlenül, hosszú
darabon halad a vászon visszáján és ez gyöngévé teszi magát a szövést.
Külön kis fejezetet kell szentelnünk a keresztszemes hímzésnek, e sajátságosan
merev, de mégis kedves ornamentikának, aminek formáit a kereszlöltés szeme adja meg.
E formák atyafiságban vannak a szövött ornamentikával. Mint Magyarországon mindenütti
a palócságon is megtaláljuk a keresztszemes himzés kedves termékeit. Ismeretlenek azonban itt az olyan gazdag keresztszemes kompozíciók, amilyeneket az erdélyi szász asszonyok csináltak, híven a régi formák nyomán, soljTiiászó lovasokkal, nalakokkal kevert
növényi ornamentikával. Nem tudjuk, mennyiben csatlakoznak a palóc keresztszemes
hímzések régi mustrákhoz, mert nem leltünk sem templomokl)an, sem házakban olyan
munkákat, amik félszázadnál régiebbek lettek volna. A legrégibbel Pálfalán, a Rima mellett
találtuk. Ez az egy talán 50
60 esztends is lehet; merev törzsek kelnek ezen sorjába s
bocsátanak sovány, szúrós ágakat kétoldalt, amiknek végén szerényen tagolt virág ül, az
ágakon pedig ritkásan kicsiny rózsaformák. Úgy e vékony, ritkás indák, mint a közbül

—
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RÉTSÁGVIDÉKI KERESZTSZEMES HÍMZÉS.

(113)

4j

hímzés

gömörbl

És hevesbl. (ii7— iis)
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hímzések.
1

Felsczröl;

2,

3

Fkötök

(119)

hátsó részei.

Apa faivá lól

;

4,

5

Rimócról.

»(

III

ffi

III

a j^j

hímzések.
1

ifcjel-haj"

párnahéj Sátóról

;

2 Csokváról

;

(120)

3 I'rosziikos

kondö

Sálóról. IslváiilVy Oyiila rajzai
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lakadó alacsony bokrok rajza gyöngéd; színük most fakó, a mosás, a fakulás összehangolta
a vöröset, a zöldet, narancsszint, meg a feketéi, de színeiben mindez valaha igen élénk
lehetett.

Nagyon szép keresztszemes hímzésekre leltünk Nógrád megye déli felében. Némi
ugyan meglátszik ezeken is, mert vagy a város, vagy az iskola hozatta ide
ezeket a magyar ornamentikából kiüt sajátosságokai, decsak a 116. számú darabon érzik
meg jobban. Ezen igen ékes edények állnak sorjában, az edényekbl virágok nnek, amikiskolai hatás

^^ ^_^4^ ^^^^^^^^..^^^-^^'ir"^^^ -^ s^ v^ ^

»-.

^
-:-a

ÍW2

^S%

HÍMZÉSEK GÖMÖRBL.
Ft'Isö

(121i

Sajóvidékrl, nlsó Rozsnyóról.

nek galyai koszorúba fonódnak össze s a galyak alatt két kis kutyus látszik; ez az ornamentika teljesen idegen íz, hanem ami e fölött v.an, a szalagdísz fölött, az már magyaro.
sabb. Jobb a rajza a 115. számú törülközszélnek, amelyiken egy ágas-bogas fríz fölött
három bokor; kell edénybl fakad, egy pedig, a középs, csak úgy a levegben áll.
Legszebb azonban Szúnyog Anna 114. számú varrása, pedig nem is régen csinálta, az írás
szerint 1906-ban. Ismerte az iskolai munkákat. Ami meglátszik azoknak a betknek a formáján, amikkel nevét himezle kedves munkájúra. Az ornamentikája azonban jó, leszámítva
a széldíszítést. A vászon középmezején három bokor sarjad, mindegyik edénybl; vékony
galyak, fenyágra emlékeztetk, amin nehéz gyümölcsök, talán épen tobozok függenek sorjában; a virág az ágak végén vagy hatszirmú rózsa, vagy gránátalmaforma, vagy szegf; apró

j

t
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bokrocskák helyezkednek el közbül, a nagy motívumok között maradt térben, nem szeneigen kedvesen odarajzolva; eszményi s nem természetutánzó alakítások, csak az

sen, de

egyik szívforma mellett látunk kél galambot.

Nézzük most már a viseletet is.
leányok hajukat ágba fonják

A

és leeresztve viselik. (122) A fonat végére nag\- tarka
A fonal fels részére kötött nagy csokrot papirossal bélelik ki, hotcv
dudcrctan álljon. A fésülés buncutkára. kdkcira. tyuko.ira, ócnicrintéóre történik.
A hajat foncsikba fonják és a fonalol csigaszeren csavarják; az így összerakott haj neve

pántlikát

kötnek.

cipópongyola. Másült a hajat a

mellett

fül

félkörben

sr

fonalakban

iiallóáfondóba

szedik, (124) vagyis féikorusbe és a fejbuli alatt foncsikokba vezetik. NégVp öt, hat ágból:

roaniariiigba fonják a hajat a halántékon.

Ha

az eladó leány szülei

LÓCZI LEÁNYOK HAJVISELETE.

egjeznek: a
eljegyzés.

A

fiatalok

kendt

cserélnek.

Ezl követi

a

a házasságba belé-

\122)

<(kendölakás»

vagyis

a

hivatalos

Ezután már a menyasszony nem fon hajába többé színes pántlikát.

pártaviselés teljesen divatját multa; ehelyett a leányok fekete bársonyszalagot fut-

tatnak végig a homlok

fölött, különösen az egri járás leányai, vagy pedig menyasszony
lejkött tesznek föl. (132—133)
Az asszonyok hajukat kontyba fésülik. Az egri járásban a fiatalasszonyok kéregpapírból kontytokot készítenek, ami a kontynak formát ád és azt szilárdan tartja. Községenkínt
e tok alakja változik. \'annak asszonyok, akik ilyen tokkészítésböl élnek. Elfordulnak
színes selyemmel bevont diózitett kontytokok is
az egyszerbb tok ára 30 40 fillér, a
díszítette néhány korona. A kontyra
a kontykendó, fölibe pedig a fejkend. Mivel a
szorosra kötött menyecskekend alatt sok haj nem fér el, a dúshajú asszonyok fürtjeikét
inkább eladják jó pénzért a városi hajas sáidóaa^.
Érdekes különösség ezen a vidéken a kontpas. Ezt a holmit cigányok sárgarézbl

—

;

j

készítik és cifrázatok

is

vannak

rajta.

McUonyay Dezs: A magyar nép múvéatete.

V.

Erre csavarják a hajat

s

ez a avass

ilt

a

jegygyrt
13

98

esküv

ebbe vésik bek- az

helyettesíti,

donosának

A

nevét.

hajat

napját és tulaj-

vasra kis vászoncsiklial: a

a

ersítik nieí;-.
Természetesen a hajviselet

a kontvriihával

den

lalu])an.

A

hevesi

egy

leányok:

ionják hajukat a

is

kiilönl)özö,

majd min-

Mikóí'alván például kéti'éleképen
ágljíT

vagy két ágba.

A ni

viseletben a hajfonás és a konty elrendezése igen

nagy

szere[)et

A

játszik.

— r27.)

városi

hatást

persze

itt

is

már nem fonják páutjjikáha

látjuk, urasodé) l'alvak])an

inkább koszorúba tzik. Különösen
leányok terjesztik a kisasszonyos
haj\ iseletet, de azért egy-egy virító, színes pántlikától
ük se igen tudnak megválni.
A férli hajviseletét illet kérdezsködéseinki-e több
meglettebb ember Ijeszélte. hogy apáik még középen
ketté választolt, vállig ér IVirtokel hagytak s abba fést
tztek. A tul táján hái-oiiiágú káki'i esiingötl alá. Itt-ott
iiit'g \an ugyan 80
90 éves embei'. aki i'ejebubján görbe
(1"23

a

a hajat,

városban

szolgáll

—

fést

visel

s

hajfonása

Szeder Fábián így

meg
iJlUbJE.NOl LLA.NY

HAJVISELETE.

TAiMLlKAS
Il2.ti

ollyau

ír:

a

homlokokon csomé)ba

A

Esztend körül voltak
kivül más minden
Mostan az idsbek elöhajokat

öregek, a kik üstökön

hajókat ieb(jrolváltatták.
viselnek.

kurue-varkocs marad\ánya.

«17N()-dik

legények

tekerik és felálló

pedig

homlokuk

rövid üstököl
felett

üstökol

kötnek és azt három ágba fonyván, hátra lódítják.))
A kend, keózkcii, ki.\kcnd nevezetes holmi a népviseletben, de a népszokásokban
látogató asszonyok lejérl a pitvarban lekapják a kendi s azt pénzen
is. Az újszülöttet
kell kiváltaniuk. A keresztel után következik a pc.\zrik, amikor a mesterasszony (bába)
hívja meg a vendégeket, akik himzeft, színes virágos po-isriko.i kciuick-hen (120) süteményt, túros és krumplis lángost visznek, mert a kis jövevény tiszteletére nagy dínomdánom dukál. A helyre egri legény neve: cikra ráncokba szedett rojtos gyolcsgatyája
korcából háromszögre összehajtott ni színes fejkend lóg elé, amit kedvesétl kajt
ajándékba; ez a (dyáuyhó járás)) jele. A cikra heves, akaratos legény, aki nem igen hagyja
jussát, különösen, ha kissé benyakalt a híres jó egribl! Ilyenkor nagy önérzettel kiabálja
szálóigévé vált mondását: oEgri legény vagyok ám énl» Ha összevesz, valakivel: a színes
kerül s fegy\ cr lesz belle, azzal lakol a vetélytái-s. Mikor az ai)a a komakendölie
asszonnyal elmegyen leánynézl)e, ha a leány szüli vállalják a legényt: az apának .\~ü.z.ijzorájsép kendt adnak át tel\e diü\al, annak jeléül, hogy ünnepélyesen is jöhetnek kérbe.
A barkóknál, a medvesalji magyarságnál kendölakáskor a falubeliek a menyasszony háza
eltt csöngetyüvel, kendeilorvid. kei-eplvel. kiabálásokkal, rikkaiitásokkal zavarják a kézfogót. Edényeket vagdosnak az ajtóhoz, mire a násznép elzavarja a xendégeket, akik tialiouásan azt tartják, hogy a niegháborgatotl jegyesek sokáig élnek boldog házasságban. Lako<lalom napján a menyasszony az érette érkez vfélyeknek is ken<lt ajándékoz: ni()dosabb
leány maga fonta-sztte kendt ád, a szegényebb bizony csak aféle Ijoltit. A kend végén
lév huroknak .'izati/iiig a neve, a menyasszony ezzel köti föl a kendt a kisvfény balkarjára, a nagyvöl'élynek pedig a jobbkai-jára. Lakodalmas menetben a \félybot rozmaringos ágán is selyem- és kasmirkendk lobognak, a botra tzött aranyalma, dió.
;

k

síítcmény, eleven veréb s tarka ])ántlikák föhitt.

Lakodalomban a férfiak |)énzen, az asszonyok kend('>\el \ állják meg jussukat a
menyasszony-lánchoz. Sok községben, ha a menyasszonyt a biztos kimerüléstl meg akarják menteni, az anyós selyendvcndvel váltja ki a táncból. Egy-egy jobbmódu lakodalom-
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han üt\en kcudö

is

összekerül

ii;y.

A

menvasszdiiv

l'i>lk(iiilyiizása

után a nagvvölely kendövei

leborított kaláccsal, a kisvölély pedig- szintén kendövei leborított niézespálinkával érkezik, s

kend a szúszólcM illeti, emez pedig a nagvvölélyt. meri a pálinkát már ö helvezi az
A völélyek a kendket riidra akasztják s válhdííjn hozzák be; a menyasszony aznlán

az a

asztalra.

rcnnKiniák szertartásmesterei és urának rokonai között,
ajándékba. A niegajándékozottak kfibin-kíikin elmondják. hog\ jobbon ondnek a
ajdhu
menyasszony jó nevének, mint a csekély ajándéknak.
Különösen rég^ente, az asszonyokat fejkendvel temették; a liatalabbját színes kendvel, az öregjét: feketével. A halott\iv legények karjára fehéi' kendt, vagy fejre való
kiosztja a ken<lökel a lakodalmi
:

színes

kendt kötnek;

legények kalapja mellé bokiéta dukál,

a

a

leányok pedig

e/.t

a

bokré-

tzik tVil.
így kiséri el népünket a kend, bölcstl a sirig. Természetes tehát, hogy a népmvészet nag:y szeret<'tlel foglalkozik a kendvel: elhalmozza ékítésekk(d. A legnépiesebb kend:
fehér. (134
135) melynek széleit, sarkait rendesen feliér, lyukacsos hímzésekkel díszítik.
azok « rozmaringgal vannak kivetve.)) A nyak könil s a li()nalj alá kerített patyolatkend
gi/dcákend, balhiu. hunkc.skcndó. Ezen nagyobb tere le\én a díszítéseknek, rajluk még
nagyobb mértékben nyiháiml a nép m\ észk(>(lése. .\em csoda ha százszorszép-kendnek
is nevezik. Ezek szelét öblösre,
hullámvonalasra vágják, meglyukgatják, kivarrják, négy
sarkál>a bokrétái hímeznek. A fehér kendk különösen a hetvenes évek táján voltak nagy
divatban egy-egy helyt eltinmek, de másutt ismét elbukkannak. .\ kendkéin sokszor meglátszik a \árosi hatás, de a falusi kendk a vái'osinál sokkal be<-s( setibek. mert míg ez(dven
boltban elnyomatott nunlák vannak: a nép maga ler\ezi \irágait. A IMS — 139. ábiákon
(löniör legdélilib csücskén lév llangony községbl mutatunk be két hímzést, melyeken
különösen a sarkok boki'ainak rajza szép. Az egyiken háiomszögletes formájú motívum;
tát

a karjukra kötött

ken<löi-e

—

;

amibe liáhM vai'i'tak. s abba
fzték a hullámvonalakat, tetejüket meg
magvakkal rakták teli siaien. Ez a motívum igen eredeti és jó. A másik kendösarok
azért érdekes, mert rajzának mását gömörmegyei tálakon láttuk, ahová gurgulyával
kivág:ott loiiua.

1

csurgatták és cseppentették.

—

A 141 144. képünkön a nógrádi Berkenye község fehéruépének hímzéseit mutatjuk be. Nehéz eldönteni a kéi'dést. hogy
ezeket a mintákat a falu \ elte-e át a várostól vagy a város a falutól? .\nnyi bizonyos,
hogy e díszítéseken megnyilvánul a nép
Udkének uaivsága.
A fejkendnek
nyok

sok

és kedves formát
képeink igazolják. ÉrdeErsekvadkerten az asszonyok

tudnak, mint
kes,

hogy

felkötésénél az asszo-

ügyességet
azt

kimenkor a fköt fölé fehér vagy világos
kendt kötnek s annak idejét ügy húzzák
elre, hogy ernyt vonnak így véle liondokuk
fölé; különösen széparcú nknél ez a viselet
bájosan litkolózónak.
látszik.

.Vz

ilyen

majdnem apácásnak

fehér

kend

((csakiígy

mezben.))
Orhalond)au még az ékes fkötnél is
kedvesebb a hétkozn;ipi rejrekot<ill kend.
l'eii

lik a

NÓGRÁDMEGYEI PALÓCLEÁ^Y HAJVISELETE.

(1-131

1.3*

100
itt
is a fre, de csücskei hátra lógnak a nyakba. Pereszlényben ez a
ünnepi viselethez való, anyaga selyem, két csücske hátnl szélesen borul
a vállakra s eltakarja a nyakat is.
A népies készítés kendket persze itt is háttérbe szorítják már a bolti selyemkendk, ezért sokszor gúnyolják isa fehérnépet: zsidó szagú a kendd, húgom
vagyis

mely laposan borul
fejrekötötl

kend

I

hogy

hitelbe vette

.

.

—

.

A

selyemkendö .neve bogárkölötte-kend.
Egyik legnépiesebb viseletünknek, a fkötnek talán logklassziJuisnbb hazája
:

MIKÓFALVI LEÁNY H.UVISELETE.

RECSKI MEN'YECS:.E DÍSZES

(125)

KENDVEL.

éppen

(126i

Nógrád. Petfi Sándor utijegyzeteiben írja «Utbaesett Ludány helység, hol a legszebb
parasztfejkölket láttam életemben. Ha meghá nsiídom, onnan hdzaliik fejkött a feleségem
:

számára.))

A fejkötö formája vidékek szerint nagyon változatos. A ludányi csárdás vagy tarajos
fköt éppen csak a kontyot borítja s ket aranyszalag csüng le róla tetején ráncbaszedeti pánt van, kakas tarajához hasonló. A farkas-fköt az egész fejet betakarja s
hátul szárnyai hosszan borulnak a vállra; ezt a fökötl slingelt fehér kendbl (136^150)
;

vagy virágos selyemkelmébl

alakítják. Litkén az asszonyok fejdísze
virágból tornyosán alakítanak s a pántlikák földig érnek le róla.

A

fokotok között szép a menyasszonyi

lecsüng szalag bokrétája

is

rövid.

fköt;

:

nincsen semmi túlzás

tutri,

amit csinált

rajta,

a két, hátul

101

Az
elöl

nionyecsko

Pí^ri

kiilönleg'essée:e,

hogy arany- vagy pzüstíkötöt

szalagbokrétája van. hátul pedig két pántlika lóg

le

róla.

Néhány

visel,

nielyiipk

menyecskék
Gyöngyös vidékén
alakját Ludány és

falulian a

fköt

módjára föltett arany- vagy ezüstcsipke helyettesíti.
kúpalakú fköt volt di\atban. Az arany-fkölö eredeti
Fülek-Püspöki rizte legtovább akadt olyan módos asszony is, aki egy-egy százast se
igen sajnált a agarályisosB fókötért. A Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályában a
régi nógrádi fkötk li|)nsa aranyszálakkal tömötten ki van virágozva, olyan buján, akárcsak a keleti aranyhimzetl munkák. \'árosiasodik kívülrl ersen \'erpelét is, szaporodik
benne a bank meg a holt. hanem menyecskéi még viselik a
kúpos fkött. Vasárnap és
hétköznap is, kontyukra sajátságos, alacsony, kúpos formában kötik a tarka kendt, ami
igen kedves sziluettet ád a fejnek. (151) Meredekebben, szinte

kendjét
a

tornyos,

;

füg'gölegesen

áll

fköt

a

a

gyöngyöshalászi asszony (146)
fején és kúposabl) (15'.') is a ver-

Lapujtn szép a nagy
gyöngyökkel kivarrott meny-

pelétinél.

asszonyi

fköt. Diósjenn

lönös, a többitl egészen

kü-

elül

az asszonyok fkötje
sipka
módjára födi be az egész fejet
:

és a széle

hogy

srn

bodros, úgy,

prémszer keretlel
övezi az orcát. Xógrád két szép
faluja, Hugyagés Himóc fkölöszéles

viseletét

képeink nuitatják

(IV.

lábla és 148.. 14U. kép).

A menyecske-kor a n életében legérdekesebb és legédesebb. Csuda-e, hogy a menyecske-

kort jelz fkött olyan nagy szeretettel,

valóságos fényzéssel

A

díszítik? ...

szép

fkötk

tí-

pusaiból a hont megyei Apafalva

PÁNTLIKÁS HAJVISELET DEJTÁRO.N.

(12;.

községbl mutatunk be egynehányat.

Az egyiknek tagolása egészen
sanceát juttatja eszünkbe

;

templomi mvészetünk magyaros renais-

régies, szinte

csillagvirág

áll

ill

középen, merev száron,

amibl

két-két pár

felkunkorodó magvas kelyhes virágot tart, kelteje meg Csigavonalba
a középinda széles virágból ered ugyan
görbül lefelé. A másik már nem annyira szerves
és szépen tagolódnak az ágai meg a levelei, de fölül a két nagy rózsa nincsen kellen
s arányosan beleillesztve a szerkezetbe. A frizek közölt legszebbek a rimóci hímzések.
inda fakad

;

kelteje

;

indájú, kétoldalt apró, letépett galyacskákkal szegett, a másik
pávaszemes levelek sora, vékonyabb kisérö indával, de mindketlönek rajza igen
gyöngéd és jellegzetes. A fkötk ornamentikája is különböz. Olykor-olykor megtámadja
az
ei.t is a városban vett portéka, a városban vásárolt szövött és festett vásznak díszítése
azonban.
Szerencse
javítana.
iskolai kézimunka-oktatás is több helyt inkább ront, semniinl

Az egyik vékony, hullámos
nehéz,

;

üKstKVAUKKHTI l.KÁ^VOk MELLKENUdV liL.

r
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\
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—

133)

104

hogy a nép egészséges érzéke mégis felülkerekedik, átalakítja az idegenszert a maga
szivében lakozó érzések, a saját agyában fogant gondolatok szerint.
A magyar fehérnép nem igen bomlik, nem eseng ékszer után tudja, hogy a csilnem igen illik a nuinka súlyos nyomait hordozó ujjra. A nyakon azonban
logó
szeretik a gyöngyöt, a kalárist, különösen a vicóiitó garáJyiát. Ujabb idben a fiatalabb
leányok olyan fülbevalót viselnek, amelyikrl kereszt csüng le.
;

gyr
A

vászonruhát fehér-ötnek mondják.

A ni fchérnémek

neve

:

ujjas, ingváll, pendel.

(hosszú ing, pendelke, pentyák, pendus), gyermeking, féling, röviding, korcosing, alsóruha,
alsószoknya, korcosszoknya. Ha a pendelyt derékon kötik meg ráncos-, ha zsinegen a váll
:

diósjhnói menyecske ingvállal és

hímzett keszkenvel.

(134)

VERPELÉTI LEÁNTOK TEMPLOMBA MENET, INGVÁLLBAN ÉS
KIVARRÁSOS KESZKENVEL. (135)

korcospcndclij a neve. Karanisaljún, Lilkén a ni ing ózukci, melynek könyökig
ujja van. A leányok és menyecskék ünnepen fodrosujju cccsárdáss ingvállat, gallérnélküli vászoninget viselnek (156 és 189), A patyolat-ingváll a kézfejnél ráncokba, kézelbe van
szedve s ajutka köli össze. Az ingváll himzésmintáinak nevei: tzés, parasztolás, keresztelés,
kettske, fül, kalyiiik(i, lánc. A hétköznapi ingváll csak derékig ér le s bekötik a szoknya
korcába. A mezei nninkában hajladozó nnek derekán liizony ki-kiviJIanik a fehér lest..
tartja

:

:

ér szk

Az ingvállra

a

ka|icsokkal ellátolt ujjatlan derekat, a pruszlikot öltik, azt a virágos,'

tarka, csillogó ruhadarabot,

nép.

A

pruszlik neve

leszorítja

;

itt:

aminek

lelle,

díszítésén

nagy pompát

fejtelt ki

mindig a

szellske, vedrád, szállóka. Ez a pruszlik a

templomba járó ruha

ez,

otthon

nem

viselik

sohasem.

falusi fehér-

mellet

laposra

105

A

pruszlik

Szabadka,

fölé,

lellc, testálló,

és a Szabadka.

Amaz

hidcgchl)

idben, kábáikat öltenek

s

annak neve:

(145)

passzcnt, IVanciska, ránciska, kacus, phiszka. Két fötipus

kivágott nyakú, emez állig Ijegombolt

:

vizitko,

a vizitke

amaz testhez áll, emez zsákmásodik hétköznapi viselet. A ránciska és franciska a mellen fodrossá ráncolódik, átmenet a blúzhoz
városias, hosszú szoknyához és
ciphöz viselik. A vizitke téli kiadása: bujka vagy kacamajkn ezt vattával bélelik, hársonv-

szerén szabadon lóg;

az

els ünnepi,

;

a

;

;

nyal szegik, s arany, ezüstszálakkal díszítik.

A nk

téli

ingváll helyett

öltözéke egyébként a nyáritól

gombokkal

csak abban különbözik, hogy a patyolalprémes, rövid, suskás ködmönt öltenek.

cifrázott,

A SLINGELT FAnKAS

FKÖT.

FKÖT

(136i

VISELET LÓCZON.

(137l

A kék posztóból varrott, világosabbkék zsinórzattal díszített rókatorkos mente (68) az
asszonyoknál ezeltt két-három évtizeddel még általános volt. A legények, ha lakodalomban a menet után lovagoltak vagy a követjelölt elé bandériumban vonultak
elkérték az
asszonyoktól ezeket a mentéket s panyókára vetve parádéztak benne. Régente nem is volt
vlegény, aki ne rókatorkos mentével és szépen kivarrott piros csizmával ajándékozta
volna meg menyasszonyát a kézfogón. Az elköltözöttet úgy tisztelték meg, hogy rókaprémes
:

mentében mentek temetésére.
A leánnyal néhány birka, egy

a

ü.szö,

jobbmóduaknál

egy

rókás

mente

járt

ajándékba.

Xagyon érdekes egy cseh
kéhoz hasonló,

iró vélekedése,

— viszont Jerney János jegyzi

italonyay Dvzaó: A magyar nép mvészete.

V.

mely szerint a szkitha nk ruházata a férfiahogy keleti utazásai alatt a ni kszobrokon

föl,

14
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rcltíiiit

néki a hosszú prémes

iiiciilcriili.-i,

idejében a középrendii maíívar

Bármiként városiasddjék

nk
is

is

s \;il;iiiii s/.kitli;i

rókatorkus

kiiliinljen

a

\

nikiiiiviin.-'ist Iái

réi'linientel

iselet,

(138

—

iililiaii,

139)

liiii;y

az

cilt<illek.

maiinkra szedett tizenkét-tizenüt
szoknyához hivek maradnak. Ahány
szoknya a leányon, mindeniket mása

ám beszegni
sok helyt csak térdit^ér, aminek iíyakorlati haszna is van:
nem csatakosodik az alja.
színi'í

pántlikával kell

A szoknya

1

.

.

rovitl,

Az én hal)ám

lilaszín

szoknyája,

Rászálloll a luirniat az aljára.

Gyere

Vedd

verd

lialiáni.

le a

szivemrl

le a gyeiisre

a

[harmatot.
bánatol.

A hosszú szoknya alját l)izony még
jobban megnedvesítené, ott falnn, a
iiajnali haiinat. A szoknya iigy szép,
ha élénk a alalja)) s ezen mennél tar.kál(l)ak a

\irágok.

^sagvoii éivatosan kell hajladozni,
a rövid. szélter|)eszkedi")

szoknyákkal.

Mulal^ágbaii. lánenál vigyázni kell a
pordnlesnél. I'élkézzel
a

FE.I

KE.NDVEI..

(1-1(1)

szorítani

l.in Iái ványosságban
legyen a legényeknek részük. .\zl azonban nem kendik el a lányok, hogy lénbd< (dykor
ki ne villanjé'k, ami nem megyén nagy
eseniényszándia
Az egri leányok és
lei-énvek kiilön-kiilön sorban össze.

ASSZO.NYOK RECSKHÓI.

le kell

szoknyákat, nehogy valami esinla-

.

.

Iu7

fogózva járják az utcát, énekelgolnek, dévajkodnak s hancúroznak. A k^ányok cirvszerre
lépnek ki, úgy, hogy reds aláondás, kereken duzzadó, színekben gazdag, tarka-barka
szoknyájuk ütemes, szabályos mozgást, lengést végez. A duzzadó szoknyatömeg külön
járási modor elsajátítását kivánja. Külön kell azt tanulni, hogyan illik a szoknyát ri.yzdlni,
ritmikusan ringatni. «.Ugy lóbázik a faruk, azt gondolná az ember, hogy elszáll.)) A dolog-

parádézó leányra mondják is «Bárcsak úgy tudnál szitálni, mint a farod
az n rend.
Selyem és bársony a barkóknál és palócoknál nagyon divik
menyecske els esztendejében selyemben jelenjék meg

talan, sokat

:

:

riszálnin.

hogy

a templond)an.

Legalul van a pciíJclij. fölötte a ic/igij.>^cki2ijij.
ezután a barchetböl varrott ^.sandárka. azután meg
egy sereg kikeményített fehér szoknya, legfölül a színesen szegett felsö.szoknyák. A rong. szoknyát és zsandárkát kétrét még fel is tzik a fehér szoknyákat redözve
;

vasalják.

Ezek az alsó szoknyák csak térdig érnek,

mert már úgy kifejthetik duzzasztó szerepüket. A kiakkor igazi, ha megáll a földön ÚS!:\.
mint a harang, vagy mint a borító kosár.
Az elszaggatott szövetekbl vékony sávcd^at hasogatnak, s azt megszövik mint polgári házaknál az ismert
sznyegeket szokták: ebbl a szövetbl varrják a rcngij.:)Zokniját. ami legalul van, hogy a szoknya harangalakját jobban segítse kidomborítani.
A \'iganó elnevezést itt csak gyermekruhára alvasalt szoknya

kalmazzák. A hosszaiibodó szoknya: niotcrciuhcrc).
és férfiak egyaránt viselnek 19"3— 194.
Kötényt
lí)6 és "ÍÍÖ). Jellemz, hogy a palóc asszony köténye leg
többször dísztelen, fekete, még ha a szoknya tarka is;
hímzett ni kötény alig akad: ellenben a férfi, a legény

nk

(

és kivarrott. A gömöri
Hanva, Simoni, Serke, Feled község fehérnépének köténye azonban híres selymérl és csi|)kézetérl. Fels- és
Alsóbagod a fehér kötények rendkívül gazdag változataiban mutatnak jó ízlést, sok mvészi hajlandóságot.

kötje legtöbbször világos szín

A

fehér gatya fölé kötött kékfestett kötény: sza-

kácska; a nadrág elé kötött kíitény: gauga: a kíirülér
ni kötény: kccele, gonya. sza kacska, futyika, surc.
A külíimböz szabású kötények elnevezése vidékenkint
változik.

A palóc legény ünnepi ékességei között ott a
leányhimezte és ajándékozta kötény, szépen slingelve,
kitsipkézve, alul kirojlozva.

Egyes községnek híres szép legény-kötényviselete
van. Ilven a hevesmegyei Erdtelek, ahol a kötény fekete

kelmébl

készül.

.VIsó

sarkait

ugyanazon kelmébl készített
ral vagy fekete bolticsipkével
a fels szélek

lekerekítik

és

szélét

nyolc-tíz cm. széles fodorlátják el úgy,

maradnak üresen;

hogy csupán

a kötényt jtiros

vel kötik derékra s az a piros |iántlika olyan

köt-

hosszú,

hog\ a derekai kétszer is körüléri; elül kötik meg,
A kötényeket sok-sok színnel hímezik, virágozzák, a

fehérhimzések berke.nyéból
(NÓGh.\D.MEi;YE).

(i4i

— H4i
14*

a

108

készít egyéni

és

izlése

fantáziája

belül virágfüzér övezi a kötényt,
is

közepébe

szétterül;

hímeznek,

kezdbeti

két

a

s

(194.).

A

szerint.

st

az

rendesen két

fodron

bels mezején

galambot
nevének
E kötényét a legény csak ünnep-

galamb között

napokon

viseli,

zsinóros

magyar nadrágba

fehér

a legény

akár gyolcsgatyába, akár feszes, fekete,
öltözzék. A kötényt a szerelmes leány készíti választott párjának s csak természetes,

hogy minden
leány a

ékeset,

maga

minden szépei reá

izlése és

ralcna

.

tudása szerint rajzolja

.

.

s

Minden
himezi

kedvesének szánt kötényt; az alapmotívumok azomban megegyeznek, mert hiszen rég idk, talán századok
óta ez a szokás itt Erdteleken, de meg a vidék számos
más községében is. Némely kötényen van tizenöt-húszféle selyemmel varrott hímzés: színhatás tekintetében
hasonlítanak is a színekben pompázó mezkövesdi kézia

MENYECSKE PRUSZLIKBAN SZENTERZSÉBETRL. (145)

munkákhoz.
Finomabb kézimunka: csipke, réce ma már nem
igen díszíti a nép ruháját. Xagy múltja van pedig az
ilyen ni kézimunkának is ezen a vidéken, parasztházaknál, uri családoknál, a templomokban sokat találunk még, de már nem sokáig, mert úgy hazai, mint
külföldi régiségkereskedk átkutatják e vidéknek is
minden házát. ]\em néz senki a kezük alá, semmiféle
tilalom

A

nem

állja útjukat.

i'er/, más néven vetélt csipkének
népipar virágzott Körmöczbánya
csipkever
században
volt nagy keleté.
hatóságok
kárhoztatták a csipkever
krónikások.
A
róla
a
emlékeznek
tájékán. Meg is
Ebbl
a
korból sok, igen szépen
niagukviseletét.
ill
módjukhoz
nem
cifrálkodó.
leányok

Felvidéken a

Már a XVII.

készített csipkénk maradt, különösen a felvidéki

KÚPALAKÚ

FKÖT

IIALÁSZIRÓL.

GYÖNGYOS(146)

templomok

oltárterítin.

FEJKÖTS MENYECSKE PERESZLÉNYBÖL.
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Azok

a darabok,

—

írja

munkatársunk, Gróh István,

— amiket a

palócságban Iclimk,

hogy a csipkckészítés általános volt népünknél egész
a XIX. század derekáig, vagyis addig, amíg a jobbágyság felszabadítása egymás körébl
el nem szakította a nemes asszonyt és parasztlcányt. Akkor azután felejteni kezdték a
csipkevetélést, padlásra, sutba kerültek a vetélpárnák, lemaradt a kendkrl, fejkölkrl
a kézzel csinált csipke, és került helyébe gyári munka, cifra és olcsó; csak egy-egy messzebb
vidéken, inkább fönt a maradibb tótságban dolgoztak még csipkever öreg asszonyok,
így Alsósajón, nem messze a magyar nyelvhatártól. Itt is csak egyetlen öregasszony csiiuilgatja a acpojzek elejét, s utána bizonyára gazdátlanul marad csipkever párnája. Magyar
kivált l'öljobb. északon, azt mutatják,

MENYECSKÉK

FKÖTVEL

HUGYAGRÓL.

(148

—

14í)i

a szót ismeri jól közönségünki nem láttunk még üömörben sem,
legtöbb vetélt csipke található manapság is.
Hanem azért itt is megbecsülik ezeket a régi jó munkákat; a recés, a csipkés szél
nagy térítket tisztán, összehajtogatva tartogatják a ládafenéken s csak kiváló alkalmakra
veszik el. Csetenekvölgyén a szül asszony ágya köré akasztják, másutt meg öregasszonyok

asszonyt klöplizni

ott,

ahol pedig

(ezt

még

kívánkoznak véle a
adják:
s

a

Rozsnyón

Annak
völgyébl
tele

szemledönek tartogatják. Az eml)erélet legnagyobb perceihez

sírba, és

születéshez

meg

a

halálhoz.

De

keresik,

szedik

is

az

ilyet

Rimaszombaton

a kupecek, serényen.
a

néhány recemuiikának, amit

könyvben bemutatunk, legrégibb darabja a Sajóalapon dúshajtású bokor, a középen
meg kétoldalt kelt nehéz sarjadzás. ami kidön válik egészen
e

való. Széles csipke ez, rajta egyenletes, hálós

virággal,

mellette
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a

középs

csak

még
Úgv
s

Nem

ez a csipke,

csi|)ke:

vetélt

meg.

bokortól.

hosszú a tlarah,

két vékonj'abb virágszál

mint

áll

s czcii

a

középs három

iiai;\

iiioliv

iimoii kí\

iil

kétoldalt s rekeszti be a két széli.

általában

valamennyi

pahjcröldi,

st

momlliatnctk

l'clvidéki

szalagos csipke. Vagyis a díszítés rajzát egy összefügg, szövött szalag adja

ez adja ki kanyargásaival az indákat, a virágkelyhckct, rózsákat; ezeknek a virág-

motivnmoknak a háttere egyenletes háló, srbb vagy ritkább, de a széles rózsák l)ele
sokszor más szövés, mint a laza háttér, — sríibb vagy díszesebb ennél. Mindennek oka
pedig, hogy a csijikevetélés a szövés egy neme lévén, annál szaporáM), konnyel)b a
munkája, mentl kevesebbszer

kell

megszakítani, mennél kevesebbszer kell elkötni a szá-

lakat. Azért ilyen folytonos szalag a legtöbb
állilli;ili')

el ebben

ornamont szülje, ami aránylag legkönnyebben

az egvébként iyen nehéz, és csak lassan mei;laniilliat<') tekiükálian.

MliiNYECSKEK PÁSZTORUL

Fájdalom, minden é\szánilieli jelzésnek

lís

SZE\rslMOMl(.)L.

liijjnNal lé\én,

US

lehetetlen koi- szerint való sorát

adni e csipkéknek a W'lll. századtól kezdve egész a mi idnkig. Ezt a sorozatot a maga
teljességében (isszc sem lehetne állítani e vidék anyagál)ól, át kellene nyúlnunk és/aknbbra.
.1

lólságba és felvidéki városaink német bányászné|)ének régi készílményeihez.
Azt megálla|)íthaljnk, hogy a legrégibb csipkék rajza változatosabb, mint

a késöbrilmusnk nem olyan szigorú, nem annyira egyhangú, nem egyetlen motivumnak
InlUdMos niegisnH'lldése a rajzuk. Ha ismételnek is egy-egy motivumot, a/ nem egyetlen
xirágkehely, li.nirni egész bokor. így a régel)biek közé kell tennünk a/l a l<i'l csipki'l,
liieUé;

Kguknek háttere
nagy hegy északi lejtjén (l'.I.S—
sztték ugyanis sokszor a háttér áttetsz hálóját,
hogy annál inkább eléülközzék belle a rajz. A középs virág tövébl két nehéz kanyargós
inda fakad és niegknnkoi'odik mimlegyiknek a virágos nehéz vége: ezenkívül, kétdldalt,
a csipke két széle felé r('zsúl ím kiH gazdagon tagolt sarjadzás. A másikon három bokor
áll egy sorban, egyszer bár és vaskos indájii. de azérl eléggc' jó a rajza.

amil

l^udnáu

lellíiuk,

fekile rsipke, meri

a- pelsci

feketére vagy zöldre

l'.l'.t).
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Azok

a

csiiikiMi.

össze riigyíj hosszii

—

amikéi

bovcn varrlak

pántlikái képeznek

(lO-í.

IVil

lopoflöszélrp

:

kétfélék.

Vagj'

oífyetltMi

ÍOG) mint elöl)b niontlolluk, ahog-y a

vetélö-

vagy pedig külön részekbl (204—210) állították össze, s ezek a részek kiilön.
párna adla,
egyenként készüllek el a párnán, lévén mindenik ilyen rész megannyi egyetlen lieluilárdll
virágniolivnm. cilVa kerek rániájú. Az ilyen niolivnniokal azntán. ha elegendt készítettek
belök\ összelzlék s így adcidott ki a szélcsipke. Ez a gyakoribb eljárás a régi rsipkéken

Összerüggü, Iblytonus menelü csipkét keveset lalálnnk. Az ilyen küln-kidn készített
darabok nrnanientális tölteléke nagyon sokléle; leíjszebb az olyan, amelyiknek tormája
magyarosan kelyhes virág, kunkorodott szél, kétoldali, alul. két lolevelet ereszt: ennek
is.

a kelyhébe cifrább szövés kerül, kereszlbeálló apró
Szép az is, amelyiken a középs, aránylag

ORII.\LMI.\K.

fogja körül (201).

Ennek

is

van több változata,

manlrmákkal.
a| )r()

\

iraiiol

két

l.S.'?)

srbb meg

ritkább,

olyan, amelyiken a

kél leveles ág egészen körülmegyen, meg olyan is, amelyen a kél ág csak a virág magasságáig ér, vagy pedig virág ül ennek a kél végén is, és kerek bogyók lógnak le azon alul
kétoldalt.

Némelyiken yiszoni leszakajlotl kunkoi-odó indák l'eküsznek sorjália. amiknek vii-ágja,
kunkorodáson belül, nehéz kerek rózsa (202). Leggyakoribb azonban az olyan csipke,
amelyiken egyetlen galy és szár nélkül való virág van mindenik rekeszben: ez a \irág
lehet
vékony szirmoknak egybeborulása. amik úgy nyúlnak fölfelé egymás niellell.
mint a kéz ujjai lehel háromszögletes is, úgy, hogy a háromszöges kehely belsejét csak
a

sr

;

áttört

díszes

a sorjába

szövés

ültelett

tölti

ki: lehet

tömött, szúrós bokor,

buxus, vagy kerek rózsa.

(20:i

gömbforma egészben

— 205) sren

véve. ,ikár

aprószirmú, aminek

belét

hálós rajz cifrázza.

Ezek paraszti munkák. A templomi csipkék között akad sokkal gazdagabb is, olyan
amiknek mezejét srn borítja be a szalagmenel, lekerg kigyók nyugtalan

széles sávú,
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tömege, hol tágabban, hol meg összefonódva. A
legszebb ilyen csipkés oltárterítt Hisnyón láttuk

abban

a XIV. századból való öreg íalképes templomban, amelynek az oltára még csúcsíves korból
való, de az oltár barokkos tetejét már Murám^vár
híres szép asszonya csináltatta, Wesselényi Ferenc
késbbi hitvese, s bizonyára ö ajándékozta az
oltárra a csipkét is; de ez tót vidéken fekszik
már, jónéhány kilométernyire az utolsó magyar
Gicétöi,

íalutól.

nem

azért

is

vettük

a csipke

képét ebbe a kötetbe.
Említettük, hogy
a

palócságon kimúlt már

a

csipkekészítés, és haldoklik, lassan, Sárosban,

Szepesben és Zólyomban

is.

A

divat visszanjTil

olykor a valódi csipkéhez. Az elkelk, a hozzá-

értk megkívánják, hogy emberkéz
juknak

ezt az ékességét

ségessé

válik

csinálja ruhámindazonáltal közön-

a kereskedelemben a kézzel

A modern gépek pompásan
utánozzák és készítik olcsón a régi veléltlbrmákat, a nép leányai pedig a mai nagy bérek
mellett nehezen hajlanak az ilyen szaporátlan,
kevés kenyerei adó muiüíára. Az állam, bár
nálunk apránként vállalni kénytelen mindama
feladatokat, amik egyébként a társadalmat illetnék, megteszi itt is a magáét. A kereskedelmi
csipke

vetélt

LEÁXT ROMHÁXYRÓL.

nem

is,

(1»4)

soha.

kormány régebben már csipkevertanfolyamot
fel Kíirmöczbányán. taníttat, megrendeanyaggal látja el a közeli falvak népéi,
vásárol, közvetít, ellegez, s így nem engedi elmúlni, elhalni ezl a teknikát. Az új csipkeiparnak
az ornamentikája teljesen más azonban, mint az,

állított

léssel,

mi

amit

bemutatunk. Cselneken készítenek
csipkéket, amelyeknek motí-

itt

háziiparilag olyan

vumait

magyaros

régi

himzésekröl

szedegetik

össze.

A szövés

ornamentumaihoz nagyon hasonlítarecemunkák díszítései. A rece-készítést
bizony már elfelejtette a mi jó palócnépünk úgyszólván teljesen és úgy, ahogy elfelejtették a
nak

a

meg

zsubrikálást,

réce

a csipkeverést. Hégi teknika a

aminek legszebb emiékdarabjait a Sajó
Rima völgyén találjuk, legtöbljel ott azon a

is,

és a

tájon, ahol ez a kél folyó

egybeszakad.

A

díszítés

alapját a réce, vagyis a háló képezi, amit

elre

külön kötnek meg, récéinek, kicsiny szemekbl,
kerüli a

erre

maga

lvel fzölt, öllöll díszítés, mi
akkor tnik elé. ha

szépségélien

teljes

a
a

récét sötét szövetre fektetjük.

Azon
díszítés az ai-sószoknyAn.

(185;

Imii

il'.l").

a

legrégibb

amit

e

és

könyvben

legszebb

mulatunk,

daraigen
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nemes

niotivumok,

rajzú

bokorrá

állanak külön-külön csoportban. Réyi

fzdött virágok
munka ez, talán

a XV'III. század elejérl való, vagy ínég a X\"II.-böl,

és,

amint rajza mutatja, elképét valamelyik nemes karjáról vagy papiházból kaphatta az az asszony, aki
csinálta valaha. Az a széles réce (207), mely Sajópüspökibl származik, srbb ennél, sokkal inkább
a nép felfogása szerint való, de a tömött bokrok indáinak, virágjának rajza érzéses, ervel teljes és rokon
azzal az ornamentikával, ami 1700 tájékáról maradt
ránk a templomi kendkön. Igaz, túlságos egyenletesen
borítja be egész mezejét a két fmotivum, az álló
bokor, meg a kerek rózsából fakadó virágzat, és keveselnünk kell az ornamentek levegjét, hiányoznak az
üres terek, amiken megpihenne a fáradó szeme, hogy
annál jobban élvezze a díszített részeket. De maguknak
a

motivumoknak a

a csipke

is,

Utóbb,

rajza erteljes, \alamint becses az

amit az aljára varrtak.
a

XIX.

század

egyszerbbé,

folyamán,

szögletessé és bizonyos mértékben üressé válik a rece-

munkák ornamentikája; tágabbak a hálószemek is, kevesebb már az olyan munkásdarab, mint amilyen az utóbbi
kett,

— ellenben lelünk ezek kzött a kései récék kzött

több színes munkát.
Ugyancsak Sajópüspökibl való a 208. ábra széles
színes récéje, aminek azonlian csak a két szélén állanak
szorosan

kifelé

forduló

virágkelyhek,

a

ASSZONV EllhOKOVESDMUL.

'180)

bels

tágas

mezn

renyhe kanyargású inda fut végig s a közbüles
részeket csak alig tölti meg egy-egy nagy ormótlan
csillagforma, s néhány apró elszórt keresztvirág. Rimaszécsrl való a 204. ábra parasztos mív récéje díszítése hasonlít ahoz a szövéshez, amit Gömörsiden oszloposnak mondanak; oszlopok aprózzák a teret ezen is,
de az oszlop törzsöke vékony, feje s lába nehéz, és
a közbüls térbe formált kerek virág ezen igen tömött.
Mostanság, amikor a nép emlékezetében már elha;

laványodott minden, ami ezekre a munkákra vonatkozik,
sok helyütt még récének mondják a szálkihúzással, a
subrikálással készült munkát is. Sokat készítenek ilyet
Gmörben, a szomszédos Nógrádl)an, Borsodban, de

ezek a munkák nem külömböznek formában és kivitelbenazoktói, amiket Erdélyben és a Dunántúl lelünk
bséggel, s amelyeknek díszít motívumai mostanság is
élnek a kalotaszegi varrottasban, értvén a varrottasnak
azt a fajtáját, amit egykor Gyarmathy Zsigáné élesztett

Bánifyhunyad vidékén s tett divatossá országszerte.
Legkedvesebb motívum ezeken is az a stilizált
kakas, melynek farka kettéágazó galy, olykor virág,
s melynek testét gyakorta fekete belehimzéssel tarkították, hogy annál jobban kitnjék az áttörött (kihúzott
szálú) alapmezö (209—211, 214).
föl

ASSZO.NY MIKÓPALVÁRÓL.

(187)
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amit |)()harasnak vagy kelvhesuck iiKuiilaiiak. (íl--. "228). Ezen
kehelyibrma edények állanak sorjában, a kehelybl két nehéz inda ered

\"an
tal|iaí;

olvau.

le kétoldalt úgy.

hogy virágja

Van továbbá olyan

stilizált,
s

csüng

a ta'lpat éri.

munka

áttöri

is.

amelyiknek dísze tisztán geometrikus vonalakliól

lormáll csillag (213), vagy .szögletes szirmú rózsa, de ez nagy, akár a napraforgó virágja,
és mivel tág közök látszanak közbül, igen kellemesen díszítik a zsubrikált mezt. Ritka
az olyan darab, amelyiken cseréplröl ered növényszár fején nehéz tányérrózsa látszik

abból erednek a környez kisebb kelyhes virágok, meg füzérek, s éppen ezek a legszebbek a palócsági zsubrikált munkák között. Az uri házak divatja volt ez valaha,
a nemesi udvarház adta lefelé a zsubrikálás ismeretét a julibágynak. Kevés

s

munkának

ideig tarthalott e

Nem

a divatja.

módjában népüiiknek. hogy
belévigye lelkét, hogy meggyara|iítsa
volt

iirunmentikáját. amit egyébként úgyis

nagyon-nagyon

megköt,

korlátoz

a

szigorú teknika.

Nézzük most már a lérliak vise\"ezetnk a régi világban, néhai

letét.

jó Szeder Fábián ezt írja: ((Ami a vise-

ruházatot

és

letet

magosabb,

lerjliak

csonyaid)

illeti,

a

süveggel

az

öregeid)

liatalabbak

ala-

fejeket.

iVidik

A

szokásban vannak már, mi-

kalapok is
a süvegesek megritkultak.)) Látjuk lehal, hogy még csak száz év eltt
is a süvegviselel volt általános. A süveg
olla

posztóból készült

magas

alakúra, széles

karimával. Bartholomeides László Cotlii.)

Gciuörieiiói.i

cím

munkájának

térképén látunk ilyen süveget. Ezzel

temették el a halottal is. liangonyou
egy sírl)an talállak egy ép süveget,
amit a rimaszombati múzeumban hejBtt

^^^^^

lyezlek

^JBÜIJP

a

^^

kipi'

UIOS.IE.NOR0L.

(ISti;

I

..

.\

bokrétával disziliU.

a

ne\e

ilt:

a

csiziiial és .x/ivt/c'/ lar-

,

adui.

legények a kalapot

rozmaring

Z7o/Jo(7i-mí(;. .Vz árvahuiyhaj s pávatoll helyébe bolti

virág, a bukréla. lutri. lep. emellell apró tükröcskék fénylenek,

pompáját kívánják helyettesíteni.
A magyarság kedxcs viselete:

szajjályai szei'int,

inasnak, a IVilszabadulásabamenlél. dohnán\l. nadrágot, két

tozoti

anunek

Több. céh

pár Iclierruhál.

„

ASSZONYOK

el.

niesli r az

fekete

báránybr-süveg

amelyek bizonyára a boglár
lelente ezen a

^

idékeu

álta-

lános.

A

miskoiczi kalaposok limilá(i<jja l^ilS-ban ezekéi mondja: ((Libériás

Tselédnek való

l!f ."ÍO Kr.; Magas lelej gömKalap
RI. JO Kr.: Közönséges Parasztnak való lial h\elku\i karimájú
böly jóféle szörkalap
Szr Kalap 1 Rf; Felköt jóféle Selyem Kalap 7 Rf. 11a Kalaju)! Isiuállaló maga ad .Nyúlbröket, a munkának ára 2 Rf.-o .\ hatalmas váruK^gye még a \iselel doliiába is beléavalkozoll. s nemcsak árál. de formáját is megszabla a kala|iu,iU.

legnagyobb karimájú

felkotoll
1

mondva

Isináll

Szr

I
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«T;i[msztall;itváii az

—

nioiidjn n

Ualaposok

liiiiilációjához

luzött ((joiívzés)),

—

hoRy

a rciulkíviil való nagy karimájú Paraszt kerek, akár Ickclo. akár fejér rit;ynevezeü Zsivány

Kalapok a visszaélésig: szokáslia jöllek, niellyek jiiin<l magliknak a közrend Embereknek,
mind a Cselédet tartó (iazdáknali terhekre \ agyon és haszonlaiaii kciltséget okoznak; ahozképest a Kalaposoknak meglillatik. hogy a l'eljehh megirt hat Hüvelyknyi Karimájú Kalapoknál nagyobbakat közrend Embereknek számukra ne készítsenek, és ne áruljanak,
kiilömlien ha nálok elTéle nagvolib Kalapok fognak találtatni, azok körül fognak nyirettetni.«

Régente

az

ingnek

nem

volt

gallérja.

selyemkendi csavarlak konU: ezt a kendi
egész éleién ál viselte minden üune|)napon. üreg írásban olvassuk uXyakravalól csak nagyobb napokon viselnek
a hetyke ifjak; másként arra senkinek

Az

így

esupaszDn

maradt

a legény jegyajándéknak

kapta

nyakra fekete
es jcMormán
,

:

sincsen szüksége. Csuha, kankó, Ijocs-

kor a közönséges mindennapi öllözet:
ujas, de löblmyire njatlnn ködmönt,
és bolkál (topánkat többet látni, mint
nadrágot és csizmát. A szennyes vagy
zsíros vászom'uhát nem kedvelik; fejér
)

ingei és gályái ^iselnek örömest.))

A rövid

ünne|>l kabát niándlyi.
viseli. Házas ember leslhezálló, barcheltel. báránybrrel bélelt,
:

Ezl a legény

pitykékkel ékesített, zsimtrozolt, rövid
kabátja: ncuitclik. nagiilajhi. sszel

elkerül

a

bcrlüjhi. másként

lyeájzeö piirii.^~lt/ik.

:

nicly-

A mellény gyjt-

neve: lajbi; (-31) a bi-mellényé: cucaj;
az ujjas, szövött meleg mellény: iiiitcicig,

luitcrci.

Régente több nógrádmegyei községben a mellény téglavörös volt. A kik
a palócvidékekel ismerik, azok a lajbi
szabásából, gombozásából. zsinórozása és színe után megmondják, hogy
viselje melyik községben lakik. Minél
közelebb a falu a váro.shoz, annál színtelenebb a lajlii és kevesebb rajta a
fényl acélpilyke. Sok helyi a lajbil

VERPELÉTI MENYECSKE KIVARR-VSOS INGvAlLBAN.

(ISfll

bálul kivágják s belé színes pánllikákal

úgy összevonhatják, miül nk a lüzt. Nagyon üimepies a kecsi.
vályi, simnni. danivai és serkei nemesek liollófekele mellénye és dolmánya, aiiiil ezüstdolmány neve dól<a. s annak színe és kiállítása
gombokkal és zsinórral diszíllelnek.
szintén elárulja \ iseljének községét. .V dókán is gazdag a zsinórozás. sok a gomb és
pityke. A kódiiiJi kerek, elül-hátiil eijvforma a szabása; a bekecs hátul ((ossze \aii szedvén.
A lajbi mindig ii\il\a. legföljebb alul gombolják be egy-két g(unlira. már csak azért
jobban érvényesülj('in
is, hogy a szépen slingeli, színesen himzelt, virágokkal ékes ing minél
A férlíak inge: (l'.Ci, 1U4) kézció'ó, ázíikiijjti, .szedett vagy lobogó.). .\ lob(igii> iijia
keskenyebb vagv szélesel)!), hosszabb vagy rövidebb, aszerint, amint hétköznap vagy ünnepen \iselik. A köznapi lobogósujjú ingeket mimkakzben a kézfejnél összeszedik és lölgyürik. .\ pásztorok inge l)reds, s az ujj borjúszájas. A laki ihilmi ingek reiidki\iil díszehúznak, amivel a

lajbil

.\.
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sek, slingeléssel, csipkével, rojlozással. Különösen nagy a szerepe a népmvészkedésnek a
jegyingeken, amit a menyasszony ajándékoz a vlegénynek.

Egy

kislerennei gazdával beszélgettünk, akinek (193.) inge szépen volt kislingelve és

Azl mondta: ((Nemsokára fimondok a cifraingnek, mert
mini az a vászon, amit az asszony maga sz. Nálunk a szrviselet már ki <<an jzúiva. Testem már nem is állana a szrt. Nálunk már csak a pásztorok viselik. így nem állja ki már testem a durva vásznat sem.»
Följegyezték: a palóc inge oly rövid volt, hogy hasát és hátát tenyérnyi szélességben
színes pamutlal

könnyebb

is ki

\

oll cifrázva.

viselet a patyolat,

mezítelenül hagyta.

Idéztük azt a
látszik, ez a

pogány

viszontagságai ellen

nk

amely szerint régen a
födetlenül hagyták mellüket. Ügy
csakugyan hagyománya volt a magyarságnak, s az idjárás
való edzettségükre vall. A szabad has lovaglásban, munkában szabadabb mozgást engedett. Szeder Fábián jegyezte

leírást,

viselet

föl

azt

hogy

is,

derekán!

.

.

.

magyarokon

palóc

a

Nem hinnk

cifra

tüszöt

visel

azonban, hogy tüszt

mert az sohasem

volt

olyan nemzeti viseletünk, mint a tótoknak.
Pápai Károly egyik tanulmányában ezt

írja:

látott

volna,

((Pár évtized

eltt palócaink ((dériékszíjat» viseltek

három-négy

csattal; e szíj

majdnem

a hónaljig ért

El

tormos-kés vót benne, ennek a nyeli sárgarézvel volt kiverve vagy ollomval vót be öntve,
a nyelnek a végin három torom vót.)) Tehát szerinte is valami lüszfélét ^viseltek volna^!
Az ing bizony most már hosszú, ((bekötös.))
föl.

'.'

A
kézel

iérliing

alkatrészei:

.

.

.

gallyér, páha, ingujj,

A

gatya alkatrészei: korc,
ereszték, ülep és szár. Az ing ujja nem puszta
és

ingderék.

b, hanem azért, hogy azzal letökemény mezei munkában orcája verítékét.

[larádéból volt
rölje a

faluban kígyóskézelt viselnek, melynek
akár csak a címer, családonkinl változik.
Ballán-család kézehjjén például kék kocka-

T<il)b

rajza,

A
LEÁNYKÁK PÁSZTÓRÓL.

kígyó van.
(190)

A nadrág testhez feszül; csizmába húzva
különösen télen és ünnepen viselik.
Ámbár a bányák és vasgyárak munkás népe terjeszti a pantalló divatját, e vidéken még
látunk szépen zsinórozott ruhákat is. A kabátnak elször a hátáról hagyja el a szabó a
sujtást, azután az elejérl; a nadrágról elmarad a nadrágszíj hui-ka. azután le az ellenz,
végre átalakul s lesz belle pantalló. A pásztornép kedvelt ruhadarabja a börnadrág is, amit
csizma fölé húzva viselnek. A nagy állattenyésztés nyomán kifejldött bripar e legsibb
ruhadarabját, az siségekel állhatatosan
pásztorság ezen a vidéken mai nap megtartotta. Az ország más részeiben a pásztor bizony már csak morvaposzlóban jár. A fekete
barchetbl varrt nadrág neve: ördögber. Idegennek feltnik, hogy Egerben, az érseki
)>alota körül, még kezdd télben is ujjatlan lajbiban és gatyában sétál a cikra. Dehogy is
van azon prémes bunda! Azl azonban nem mindenki tudja, hogy a szells holmi alatt
iintercig, uníercikk-lajhi, a gatya alatt pedig ördögbr védi a kackiás legényt!
A szabók újabban bársonyruhát hoztak divatba, melyen gyíingyházgombok sorai
fénylenek. Az (iltözék nagyon k(unoly és ünnepélyes, az ára mindössze 14
18 korona.
A besscnytelki nemes még ma is büszkén megyén ezüstcsattos, ezüstgombos dolmányában ((templiunba. násznagyságba, leánykérlie, tanácsba)). Régente bizony jobban parádé-
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a

zolt

mini

macryar.

mulatja:
táriidz

«A

val(')

niesti-r

azt

remek

a

li'lx

i<Ick

tbnyásból legycu. ImiitUis

íjdinli

az alsó pedig- fejér selyembl, a gdiiibliáza
ezüsilel.

szál lizendl
tiszta

ezíisl

a

|i;ir,

föls része ezüstbl legyen,

legseii.

í'iiz

karmasiii selvenuiiel.

a kél fell aranyozás legyen.

vármegyei tótság ruházata

.V

Itan

mind

^nmlikolö céhe s/.abályainak oz a passzusa
elsölien ahlakos g-omb, vilézkotéssel, kan-

(^tryik

kél daialilia leiíyen,

hasonlít a magyarságéhoz.

A

a nyelvhatárokon, több

tisztán

tót

még

helyt

azon

tVibil

is.

sok-

azonban már jellegzetes

községekben

tói

népviseletei látunk.

k

Az északi magyar nyelvhaláron a tótokat azonnal megkülmbztelhetj ük. meri
ott
ruhában járnak; a rövid nagykabálot. a kanköt panyókára
vetik. .V kankót azonban a szabók magyaros, színes virágokkal szépen kihimezik. Érdekes,
hogy ez a himzelt ruha a magvaroknM maholnap teljesen lemarad, de a lótsáií' szeretetfehér szüri)osztóból készített

TERE-FKRE

lel

viseli

tovább. Rimaszombat

utcáin

DIOSJE.NO.N.

11911

a csinos

tót

virít

legények virágos festi ruhája.

Legsibb viselet: a mezitelen láb. .V régi följegyzések hségesen bevallják, hogv a
palócok jó idben mezitláb járnak. Templomba azonban már nem illenék így menni, de
ha a templom szomszéd községben van, vagy ha városba mennek: a gyaloglás odáig
mezitláb töi-ténik. a cipi kézben, vagy kosárban viszik, hogy ne kopjék. Mezitláb jártak
mesteremberek is. mei't például a füleki szabók arlikulusában szigorú büntetéssel sújtják
azt a mestert, aki mezitláb megyén temetésre.
a

A szomszéd
hogy

e

tótság viseletét, a bocskort, átvette a palócság

vidék pásztorsága

ma

is

bocskort

visel.

Régente

is.

a bocskort jó

A

'2:^2.

képünk

igazolja,

hegyes árral a palóc maga

megkészileltc vagy rábízta a községi pásztorra, aki deleléskor lábbeli-készítnek csajiolt
A bocskor általánosabb viselet leheléit, amit a következ szokás is igazol. Esküvkoiaz oltár eltt a kisvöfély a menyasszony lábbelijének szárába pénzt csúsztat be, ezen kell
járjon egész nap. hogy meg ne rontsák szemmel, lüniek a pénznek a neve még mcsi
is

föl.

is

Régi följegyzés
liamu-maradvánn\á

hcc.)kcr-pc/iz.

várát és városát
Malonytttf I}czs<j

:

A magyar nép múuészetc.

említi,
letle.
V.

hogy «a
.V

tiirok

koz lexejeslárl

es
is

latár

nagy hadával

lánggal borította

el,

s

17

P^ilek

azóta

130

számtalan régi és szerencséllenné

lett

ne-

mes faniiliák maradéki az eke szarvánál
nyomják a botskor-talpal, hogy valamcnynyire megszerezhessék sovány élelmeket.B

Az öregebb emberek emlékeznek még
a saru divatjára

A

is.

saru olyan lábbeli volt, mely

sen varrással készült

nem

volt

vastag

benne; a
de azt is

l)ör,

sanu'a.

Annak

a mesterembernek a neve,

sarut varrta: varga, mint azt

ki a

telje-

semmiféle szögezés
sarok pedig ujjnyi
csak úgy varrták a

el,

nékünk

egy rimaszombati timár mondotta. Tévednek tehál, akik a varga elnevezés alatt
csizmadiái, limárt vagy más brmunkást
értenek.
tak,

A vargáknak

de hírmondójuk

is

is

nagy céheik

alig akad.

A

vol-

rima-

szombati kiolvasó gyermekvers így kezd-

Apád

suszter, Az enyém
De bizony a rimaszombati gyermekek ma már nem tudnák

dik: «I 'átér nosler.

varga. Fusson a labda)).

megmondani, mit

A

nevezés!...

mert

ersen

latták

egymást

járjék ke'!

.

is

fölszedte a sarat, hiába biz-

.

:

Csak miijdig a sár

GYÖNGYÖSPATAI LEGÉNY.

(192)

merészeljen, egyébbaránt az ollyan

A

—

vakmer

tetején

.

A saru brének
nak

jelent ez a vai'ga el-

sarura azért panaszkodtak,

liizonyosan válogatott-

mert egy lG55-ben kelt
céhartikulus így rendelkezik: «Senki a
mesterek közül lóbrbl sarut mivelni ne
maga mesterségének elvesztésére büntetdjék.»
kelleti lennie,

—

több adatol találunk régi okiratokFerenc Rimaszombat és a kishonti kerület részére az árucikkekrl
i'endelést adott. Ebbl valók ezek a regi elnevezések: loding-csináló (tarsolyos), illér
(nyeregszíj), gerezna (bolyhos), szirony (vékony zöldbr). A szoknyakelme neve: fajlandis,
kisnjdzer, rása, sebruk; a csizma cápbrbl (kecskebak) volt, cáp a bak román neve. Más
brminség a felsing; a kordoványkapca: kamásli; lengyelsaru: a hátulvarrott csizma; a
ban.

lábbeli viseletre

a tö])bi viselettel együtt

Rákóczi

II.

I)ulitóros

almárjom neve: gyontáros.

Egy 1706-ban kelt följegyzés említi, hogy: ctegy kikészíteti eöregh eökör br párja
Egy kocsisnak való eöregh hosszú szárú csizma 1 f. 50. Egy pár lengyel saru
f. 20.
Egy egész lalpalásérl 1 f. 24, félig valóért 15 pénz. Asszony Embernek való új
saru csináláscrt, ha az gazda brt ád: 30 pénz. Egy bokor karmasin csizma 5 lorint. Egy
pár sárga kordovány csizma 3 forint. Egy pár fekete kordovány csizma 2 forint 50 pénz.s
12 forint.
1

A

szcs-céh szabályai szerint az esztends meslerlegény bére 8 magyar
öilöz» vagy pedig az utóblii helyett «egy pár fehér csizma)) voll.
A csizma már elorehaladiittabb kor kitalálása és készítése. A csizmadiaipar, mint
általában a bripar, e vidéknek nagy jövedelemforrása voll. Jolsván népmonda, hogy a
határban lév kél várat egykor brhíd kötötte (issze s a vár lakói ezen közlekedtek.
A krasznahorkai várban bivalybrb('>l készült vodriiket, a rimaszombati múzeumban ugyanaijbói iiészült brtömlt láltuuk. Himaszombatban hat\an titiiár is dolgozott, de most már
csak alig hatan folytatják a mesterséget iÍMia])arli háziki'iikban. A ház eltt halomban a
miskolczi

forint és «egy pár fehér
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k

ezekre
laknak az utolsó timárok. Panaszkodnak is
szállítja
a
olcsóbban
mely
majdnem
gyár,
a mai mostoha idkre Tönkreteszi ket is a
ahol
udvarára,
timár
Betekintettünk
a
veszik.
nyersen
a
tiniárok
azt
brt, mint Ahogy k,
meszes gödrökben áll a br; a színben egy imént lefejtett lóbör száradt amit a gazda
forgács, a cser s az jelzi,

hogy

ott

I

most küldött ide, de a tímár még nem tudja, mit akarhatnak vele? ... Az udvaron nagy
a cserí'ának, hanem a tölgyfának forhalomban a cjer, nem
mint hinné az ember
gácsa. Egy helyiségben termetes hordók: azokban cserzik a brt. Az udvaron bakok, húskések, sajátságos alakú szerszámok. Az akácfák közé húzott kötélen lóg a kicserzett br,

—

br

—

ki van dolgozva, csak be kell még fösteni. Azután maga a tímár
vagy a házhoz járó csizmadiáknak, kereskedknek adja el) A timárok
azt mondják: tíz ével sem vetünk neki, nem lesz timáripar széles Magyarországon, mert
nem érdemes vele veszdni!
A szattyánbr-készilés, Gömör megye egykori különlegessége már szintén csak úgy
tengdik. A línomabb szattyán és kordován készült pedig kecske vagy juh brébl, s
különböz színre föstötték. A szcs ilyenbl metélte ki a brkabátok virágait s ilyenbl
készültek a piros csizmák, amik valaha e vidéken nagyon divatosak voltak. Miskolczon a
kordován-készítknek 1836-ban népes céhük volt.

jól bezsírozva; a

megyén

már

vele vásározni,

.

.

.

bakancsom
es, elmer a sárba.

Jaj de rövid az
IJsik

szeára,
.

van a kordoványos tyizma.
Ki a soárba e nem mert soha.

Hol

A

palóc legény

ma

is

is

nagyon

szereti a szép állású csizmát,

nikás-, rogyós- és feszített-szárú fajtái

virág és csillag a parádé.

ma is
A jobb-

módú

veret

sárgaréz-szögekké
legény

díszítik

rézpalkót

is

vannak.

A

aminek ráncos-, harmo

lakodalnn és az ünnep

csizmák kérgét

;

a

A

csizma olyan glancolva
szép, hogy a napsugár is «etyusszanjon rajtas.
A csizmadia-ipar javában virágzik is még. Ezen az egy mesterségesen nem fogott ki eddig a gyáripar.
Hazánk északi felének egyik ipargócpontja Miskolcz volt, melynek a
legenda szerint 999 vargája vala, de
az ezerediket sohasem vették be a
Ezt az ezeredik szegény
céhbe
csizmára.

.

.

.

csizmadiái éppen úgy figurázzák a
miskolczi képes levelezlapok, mint a
miskolczi

kocsonyába fagyott híres

pislogó békát.

A
is

még

leánynép

töl)b helyt viseli

ma

a piros csizmát. Régi szkíták-

vagyon, emlitetlük már, egy fölruhája egyforma
jegyzés: férfi és a
volt. Ennek az si egvforniaságnak
iivomail keresik némelyek abban.
hogy palócoknál olyan csizmában jár
ról

n

a leány, mint a legény I? ... Mi inkább

hinnk
nem holmi

azt

:

e

közös viseletnek oka

szkíta-rokonság, de

az,

palóclegények hímzett ingben és köténn-yel.
17*
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liiigT

azokban

ott

legény

sár, hosíy

gázolhat

mában
most

pJ-v^

fS4

.

.

csak csizmában

is

.

az igazi legény. Töbli lalubaii nicg

szeretik a sarok

belsejére

hak-

vert

sarkanlyút, ami járásközben élénken csörög

A

rogyósszárú,

rczesorri'i,

góval talpali. rezgkével
díszítések legény-kötényrl. I1!I4)
Erdtelek községbl (Hevesmegjei.

akkora a

lahakljaii

leány

olyan régen még, saikanlyiis csiz-

is

jáil

is

rajta

át

\eni

kis

a
is,

az igazi, amelynek tehát

.

.

.

himzettsarkú, csikorellátott

csizma

volt,

minden része ékeske-

csizma meg valóságosan nótázott. Kereszvacsora végén az újszülöttet az asztalra
teszik, melléje tányért helyeznek s a bábaasszony megkéri a vendégeket, hogy a kicsinynek
óarkantyúra valót adjanak. Ha a csecsem leány, akkor singoll szoknyára szól az ajándék.
A sarkantyúnak különösen táncközben jiilutl nagy szerepe; sarkantyúpengéssel tánc csak
dett, a

teli

a csárdás, amit egy régi írás szerint «egyenes, de nem feszes, könny, de nem szeles, bátor,
de nem szemtelen, víg, de nem pajkos, rátartós, de nem ggös áliásnkkal kell láncolni
.

.

.

elszomorodnnnk, midn látjuk, hogy némelly kiitélláncoló se
országa, se hazája lábfintorgatásokkal gyalázzák a magyar méltóságot, láncoti Midn látjuk,
ho^v niatíunk közzl is alig van ezer közt egy, aki száz rugdalódzásokat, l'orlelmes testfintorgalásokat, keresztbe kacsba vágott szélességet ne keverne az eHelejlelt, s csak hébcAz lenne az igazi magyar lánc, ha
hólja peng sarkantyú nagyságos ütései közé
minden lábozat csendes, erltetés és rugdalódzás nélkül való illend mozgásokliól állván,

szempontból

Illv

nem

kell-e

.

.

.

áarkaiitíjúpcngcMel fejezdne bél» A sarkanlyú\isele( általános voltát igazolja, hogy
Miskolczon a sarkantyúsok 1828-ban céhet alkutlak. Az ünnepl csizmán régente szép nagy
volt a sarkantvú taraja: vasi>orral tartották tisztán. A csizma sarkába csavar alá vágott
vasat ersítettek s abba járt belé a sarkantyú.

Régi palóc ronuuii-

hogy

ilaioija.

:

perge kalapja,
Messzire liagyitva.
Gyócsingi, gatyája
Vérbe be van mártva.
Sárga nyel rézl'okosa
l'ejibe van vágva.
Sárga sarkantyascsizniája
Ivis

Lábára dagadva.
csizma lelteit kincs. Azért nem is mer i^lahulni senki a lakodalomban, mert bizohogy lehúzzák lábáról a csizmái, vagy bemeszelik a lábán iigy, hogy többé ugyan
el nem megyén benne misére ...
Ma már bizony a hegycsorrú fényes lagoscsiznia terjed. A csizmaszár küls oldalán
három-négy darab gyöngyházgomb, de milyen csúnya, milyen nem odavalói \'alamikor a

A

nyos,

I

nk

is

csizmái,

larkán-l)arkán

A szomszédba

még

pedig pirosat
a

díszít

acipészs.

hozzá a tüd.izinü
amikor dévajul kérdik
.Miol hivek

:

egy

maradlak

.\

jiil

de

már inkább

n

a

Az egri
brpapucsban \agy himzell
paraszt

szívesen járnak ál
harisnyál.

viseltek,

lábbelije

füzscipellt szerelik, annt
sem csizma már, de cipe.
poszló|)a|inc>l)an

:

kedvelik

leányok aratásiján mindig pa|)ucsol: muniUAzA \iselnck,
Felelel
a |)áija.
elkészüli csizmának mi a hijja?
.

a csizmaviselelhez. olt

.

:

.

még egyéb ruházkodásuk

is

a régi,

—

ahol azoidjan ci|)re térlek, olt az egész öltözék elvárosiasodoll. Farkas Pá! összeszámlálta,
hogy Nógrád megyében li.niiiiurhal falu csizmái, negyven falu vegyesen csizmái és cipt,
nvolcvauíil falu peiliií kizárólag
dülellcinil kilart apáilól

örokoll

cipt

vi.sel,

viselete

huszonkilenc faluban járnak solélkék,

— így

luellcü.

Icki-lc

tehát a iiK-gye

\ megye

rckcic-kek

\

falvai

palócságának
közül

ilézkoléscs

a

fele

rcn-

férliak

s/áz-

és

cs;dv

ruliáli.-ui.

—
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li,iiiiiin(h:ir(im falu jiépo lért

ál

az

díszített lovaglónadráííot

goiubbal

uraskodó

viseletre,

itt

a

legények

már gvöugjház-

rendelnek.

az 1871-ben Miskidezon rendezett kiállítás alkalmából az et>TÍk lielyilap megrótta
csizmadia közül egjedid kiállító mestert, mert ahelyett, hogy jó cseléd-, huszár- \ agy
hajducsizniát állított volna ki. .itcpcléMcl (rátzéssel) élteti a hazát a aizmán.
Maholnap csak a népdalok rzik a régi szép viselet emlékét:

Már

a

9ttV>

Magas sarkú piros csizmát
Szeretnék,
Szeretnék,
Szeretnék.

Arany patkóm
Kopogna,
Kopoana.
Kopogna.

Az

Irigyelné minden kislány
Titokba.
Titokba.
Titnkba.

de szépen

,

aljára arany patkót

Veretnék,
Veretnék,
Veretnék.

A

jaj

ruha kedves \iselete ennek a vidéknek is. .\ kékfestett portéka
is Aarrnak belle. Ez a kék ing a bányamnnkáson. a szaporodó ipartelepek munkásán nem piszkul úgy, mint a világos ing; olcsóbb is, mert ha
a festnek a virág nem sikerül a kelmén, akkcr munkás-inget készít gyáraknak adja el
kékre

festett

nöi

férfiviseletbeu inget

terjed, a

olcsóbban a portékát vagy maga varratja meg.
Dunántúli kötetünkben ismertettük a kékfest

mely ezen a \idéken is szépen
kedves népies mintákat. A palóc
vidékeken használt kékfest-mintákból munkatársunk: Grch István buzgólkodásából bóveu
adunk mutatói ebben a kötetben. Hanem a kartonnyomás legrégibb mustráit kár lenne
virágzott: a

kékfestk

—

fáin. a

dúcokon

("237

'24?).)

kisipart,

ott leltük a

—

van már abból valami
mert még ezeltt száz év\el is a kartonstílusára emlékeztet formák voltak cli\ albán. Igaz, hogy
ilyen régi formákat, dúcokat csak a Szepességen találtunk, de a legrégibb idevaló dúcok
se igen öregebbek százhúsz esztendsnél. Ügy ezekljl, mint abból az egyébként igen
becses, gyjteménybl, amit Radisics Jen adott ki «Régi Magyar Kartonnyomásoks címmel, hiányzik minden népies jelleg. Ma \oII is akkor karlonuyomó ipar a palócság városkáiezeknek régi mustráiban: Rozsnyón. Rimaszombatban. Putnokon. (iyöngyösn. Egerben,
ról alig tudunk valamit, pedig bizonyára közelebb állhattak a népies ornamentikához, mint
a szepességiek, annyival is inkább, mert hisz a dúcokat, úgy az egyszereket, mint a drótmetszették, drótját dróttal tzdelteket, a kékfest legények csinálták, fáját körtefából
húzón vékonyították kedvükre és drótvervel
illesztették a fába. Ilyen kezekbl, lent a Mátra
alján, vagy a Sajó meg a Rima mentén bizonyára niag_\ arosabb ornamentika tellett, mint
az akkor már gazdag s igen elurasodott szepességi német mesterektl.
.V külföldi, kídonösen a csehországi gyárak versenye leszállította szintjét ennek az
iparnak is: elvitte a közönség úri részét, llükis. mint a fazekasoktól, s maradt a ])araszl. aki
idefognunk

nyomásban

alig is

idegen, a Lajosok

—

k

szövi meg a vásznát s úgy viszi be a
festhöz, hogy az néki megfösse, meglarkázza.

otthon

Látogassunk el Rozsnyón Kirncl Jdna
kékfesthöz, a céh legutolsó mesteréhez, az
ü Drázus-parli házába s vallassuk ki: liány
hét a világ métr. ennek a réyi jó mesterség

nek

is ?

:

.

.

.

CIFRASZtR BORSODBÓL.

(195)
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Legrégibb céhjegyzökönyvüuk, bcí^zéli a mester, úgy emlékszem,
nem felejtem: panaszokat tárgyaltak benne egy mesterrl, aki
nem tartotta meg a vásári rendet és ifjabb létére elibe rakódott az öregnek! Meg engedetlen
Céhünk 1875-ben oszlott t'öl. A céhzászló, meg a céhkondér
inasokról volt szó az írásban
a városházán vannak. Voltunk \8CyO táján még vagy húszan itt Rozsnyón, de a mi céhünkbe
tartozott Kolbenheyer, a tornai fest, Radványi Károly, a gömörpanyili, meg Stromp .lános
fest. Most bizony elfogytunk. A i'áltöniiinka. a faluról behordott paraszt
is, a putnoki
sztte vászon megföstése, kevés dolgot ád, de nem ez volt régebben sem a mi igazi keresetünk. Ma bizony a gyári pamutvászon megfösté.se a munkánk s kész poriékát hordunk
((Régi céh vagyunk.

1713-ból való, de megégeti. El

1

.

.

.

vásárra, ez adja a kenyereti

Legfölib festanyagunk persze az indigó.
úgy, hogy

a

A kemény

legnagyobb szem legföljebb akkora

indigót megtörjük törvel apróra,

l>enne. mint a kukorica: azután vizet

NAGYLÓCZI LEGÉNYKÉK.

öntünk

(1%)

amiben négy darab nagy kélököhiyi golyó jár. Amikor
van törve az indigó, minden egy kilogramm indigóhoz három kilogramm forró vízijén oldott vasgálicot adunk, meg négy kilogramm oltott meszet. Ebbe a
keverékbe bocsájtjuk a vásznat, ráakasztván olyan abroncsra, amin belül horiías fogak
vannak. Csigán eresztjük le. A lében ázik a szövet félórát, közbe vagy négyszer felhúzzuk,
pálcával szerteválogatjuk, az összeragadt szövést megveregetjük, hogy a leveg jól átjárja.
Ez a hivité.), ami igen szükséges, mert ha nem hivítenénk, foltos lenne a vászon, ^légyszer bocsájtjuk le a világosabb színnek szánt vásznat így egy-egy félórára a festékbe;
rá a

nagy vasüstbe,

igy vízben

jól

a görgelöbe,

össze

ha sötétebbet akarunk, nyolcszor mártjuk, közbül pedig hivítünk gyakorta. Xélkülöziielettarkázásához a pap. Ennek keveréke: négy font budai földre megyén egy

len matériánk

gumiarabikum, harminc deka grünspan (rézoxid), huszonöt deka kékk (rézgálic),
borksav. tizenkét deka szalmiak, másfélfont salútronisa\ as ólom, egy fél font
ólomcukor, meg egy negyed font fazekas glét. Ezt edényben keverjük össze, lassú tzön
megolvasztjuk, aztán szitán szrjük ál másik edénybe. Ezt a zöldesszürke pépet, amitl
azt kívánjuk, hogy a nyomómintával a vászonra téve betakarja azt a cifrázás helyén és no
font

tizenkét deka
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bocsássa hozzá

az indigófestéket, úgy kell a vászonra szritclcrcgclni, hogy a nyomóihic
könnyen, egyenletesen szedjen föl belle niustrájái-a éppen esak annyit, amennyi kívánatos.
Vásznat feszítünk tehát ki rámára, hogy jó rugalmas folületet nyerjiink, ez alá posztót,
meg még ez alá is régi keményítöréteget ágyazunk, s erre az ágyazásra, amit jaj/nak
mondunk, erre kenjük a «püpcti>. Ha már mostan erre kézzel boriljuk a mintát, egyenletesen fogja azt a pép. Magával a vászonnal így bánunk el, még pedig mieltt festékbe
tennénk: nagy üstben, amibe százhúsz méter is belefér, fzzük ki a nyers vásznat, vagy
tiszta vízben, vagy egy kis szóda hozzáadásával; kifzés után kiöblítjük hideg vízben,
inkább folyóvízben, hogy a szövésnél belékerüli tésztás részek kitakarodjanak belle. Ezt
azután, ha sima kéket kivánunk, rögtön mártani lehet
indigós lébe, az imént ismerte'

tett módon. Ha cifrázni akarjuk a vásznai: elbb meg kell

száritanunk

és

meg

kell

is

mángorolnunk.
Cifrázni

kétféleképen

Ha

fehér vászonra

szoktunk.

kerül a mustra, az a tarkázás.

ha

meg

sötétkék alapra, az a

Kék szövésen

passzolás.

a fe-

hér virág úgy terem, hogy a
|)appal betakart rész, az indigó

meg

után,

festék

kimosás után

Ha
ezt

sárga

még

:

vitriolos

a

marad.
akarunk.

fehér

virágot

krómkáJis vízben áz-

tatjuk huszonnégy óráig, azu-

tán kimossiüv belle a meszet

mondtam, oltott mész
van az indigóban) só.savas vízzel úgy, hogy tíz kupa vízhez
egy félliter sósavat veszünk.
De megkívánja a munka ezu(mert

tán

még

öblítést

Az
sárga

a tiszta vízben való
is.

a

«papi>,

virágot

anii\el

csináljuk,

a

az

KOTEN'Y-VISELET. i2:i
mint a fehér
virághoz való pap, mert például salétromsavas ólom is van benne, ami a krómkáliból a sárga festéket lekölÍD.
Még mieltt Kirnel .lános régi musti'akonyvét, meg öröklött, de már padlásra rakott
üreg dúcait átnéztük volna, végigmentünk vele portáján és megnéztük niángoi-lóját. Nagy
szálfákból építették meg azt jó ersen, fels ládája tele kvel, alatta két c/ó/yó juharfából,
s ezekre a görgkre tekerik a vásznat. \ görgk a
táblán járnak, ami bikkfából van.
A mángorlót kél lánc mozgatja, ami fölül nagy vízszintes fahengei-re csavar<idik. Két fogaskerék kapaszkodik e nagy tengelyre, ebbe illik egy jobbra-balra dönthet függleges or.ió
'gazdája úgy mondta, hogy ar.ió), felül orsókerekekkel, amikbe fogak kapaszkodnak. Az
orsót ló forgatja mindig ugyanegy irányba. így a mozgató lánc húzván a mángorlót egyfelé, a tábla legvégéig, kell, hogy most a tengely visszafelé gondjo^yítson és a mángorlót
visszafelé húzza. Hogy ez megtörténjék, egy <'meltys szerkezettel az ofáót a másik fogasis

más

fajta,
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kerékhez döntik és az orsókerék a másik logaskoréklie kapaszkodva, azt visszafelé foruatja.
Ezt az emeltyt úgy hívják, hogy hop. ami bizonyosan aféle k<mimandó. vagv liiztalás
lehetett az orsóváltó számára.

Régi minta, duc bven akadt a nuilii-l\beH; az ujakal niíjstausúg .Murvaországbau
mert mai legények, mai mesterek nem bajlódnak már minta metszésével. A régi
mustrakészítö szerszámok meg ott hányódnak eh'ozsdálva: a í-£>'.)í5'A-, amivel a körtelat
metszették, a drcí^-erc. meg a drctbúzc. aminek a lyukain a lágy drótot vonták által és
tekerték lel a dohra.
\eg\\\k mái- mosi sorra az lS7.")-l)en nyoiimtt iiuistrakönyv lapjait. (Í40— "243)
csináltatják,

hímzett lepedszél CSET.NEK vidékérl. (GÖMÖR)

tarkázó mustra

Nvolcvanhétlele

három

van

beniio

más

legHolibjéiiek

s

lap van benne; egyiken az otszirnni virág párosán fordul

legniagyarosabb, az egyes virágok kupszerüen egymás

felé

ntt

(221Í1

a

neve. Nagi)

\-irágc.\

másikon, s ez a
szirmaiban apró mag\ak
felénk,

harmadikon vegyesen sz()rtak el a szöveten virágot, meg vadszlre emlékeztet
bogyókat. A felhsön apró pettyekbl esinált kanyargó vonalakat látunk, amik lazán,
szerényen ütnek ki a sötét alapon, akár a tejút MMiala az éjszakai égen. .\ jiagijK'iragit
iilnek; a

galijaA

—

igy nevezi a

mustraknyv

-

nem

is

i'](peii

ol\aii

hanem

teljes

kétágú sarjadzás.

akái' a

pettyesek,

látszik, amit

a

körte,

de

mezt

hanem

a

páros

.\

vonalból állanak, s az indák
kígyó kioitolt nyelve. Kél lap neve: kcrívéli/a. Xz egyiken körte

levelestl szakajtottak
a

iiagyvirágú.

kigycfcjc.i sürü indái nem
termése hegyes liogyó, végükön

virágok között drólejtetle petlyekluil rajzolt galyak fonódnak.

le,

az üres

mezben

pcmlsoros kanvargó \niialak

szerlfszi'>r\a. a

uszlják

frl.

másikdii leveletlen

aian\(isan

ismétld

a|ir(')
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mezkro. Egi/o
natfvohhak a
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A
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cls/.rn-l

(muk'I

^ .-----

is

\

ir;ii;nk,il

a|)i-ól>li

nidnil.

s a/,

.iiiiik

egyik ilyen

jh in

sdkkal

la])

Niiáiija

három kicsi pettyhöl. a másik |)e(lig négy-öl pellylil kerül ki. .Nagyohlj pettyek adják
a pettyeit, de ezeknek elhelyezése szabályo.s, a kvadratikns háló esomópontján van mindannyi. Gijöiigin'irágo.i lap kett van; egyiknek hokrai s/.abadíin keltek a kék mezhen,
másiknak

közötT különös level kanyargós indák hajladoznak. .V rccé.i bizonyára
mnnkáktól vagy reeéktöl kapta elnevezését: hálós ez is. mint a pettye.), de
a hálók szálait a metszéseken apró körök kötik össze. Az, amit hcyár/«j.inak mondanak,
tnlajdonkéii inkább virág, rendre hullajtva szerte a kék mezben; közéjisö levele akkora,
mint egy katicabogár s a köréje helyezett négy kis pont talán a bogár lália? Van egy
í/Kvá^/o is a mustrás köny\])en, zrzavaros keveredett vonalak, amiken csakugyan bajos
eligazodni. CM'lUiyo is kett van a mustrák között; az egyik valólian csillagos, és a csillagok
szép rendben helyezdnek el. a másikon inkább csülagforma virágok \ annak, ^"an tfo/?c/7?í/a liokrai

a zsid)rikált

^V *u>' —
X.-

^

'^T'*^

áíJjL

-^'-^
.7> V

-

'^'

/'I?

V
\o

Jí.h.
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Malonyay Dezs: A magyar nép

inúrcHzi'W.
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(r.Ö.MÖM) (228;
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levelcó

is

:

a

uagy levelek

rajzát,

amik

derélvszouijen

állanali

egynui^iiDZ, az leszi lággyá.

hogy testük csupa apró drótnyomta pettybl áll, csak a i'ér menete teljes vonal. Göndörcre.nw\\ azt a mustrát mondják, amin leveletlen indák haladnak fölfelé, vékonyak és kunkorodottak, mint a szölö kacsai: csikci az olyan, amin hullámvonalas szalagok futnak
pettyeknek
lefelé, de ezek a szalagok sem tömörek, szélük csupa petty, s a helsejüket is
kanvargós vonala lágyítja állörötté. Leiiaéó az olyan, amin lencseforma pettyek állnak
rendlien az üres niezön; a bahcó meg hasonlít ehhez, hanem pettyei már nagyobbak, akár
az apróbbfajta babszem. Krtvéli/kéj, mintha a körtvélyes mustra kényeztetése lenne apró-

sr

;

meg nem

derékszög hálós vonal metszö])ontjain állanak:
nugy^'iixígo.K
a migi/bíilwj föléri nagyságban a nagy tarka babszemet. Gazdag mustra
indái között hol oldalt állított, hol szembeforduló szegfk látszanak kevereaminek
kár, hogy ennek rajza nem eléggé magyaros. GalyaMiak
detten más apró virággal
neveznek egy igen szerény vékonyka ágas-bogas mustrát: /óV/jcj ere^ meg az olyan, amin

gyümölcs, amik

szintén

rajzolt

,i

sr

;

RECE- És ÁTTÖR ÉSES MUiNKA .lÁNOSIBÓL.
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Madarasak.

külön-külön bokor a dísz. de vékony indái h'veletlcnek és szúrósak. Van zaho.^. amin
párhuzamosan állított hosszúkás zabszeml'élék illeszkednek hullámvonalas szalagos közökbe
van gyrd, ami lulajdonkép növényi minta, de a leveles galyacska csupasz ága gyrformán hajlik oda a csúcshoz s a gyrk kíizott apró virágok hevernek. A bnzíi.\ mustrán
apró buzaformák látszanak, szerteszórva szabálytalanul; ez a minta minden" egyszersége
;

mellett

is

kedves.

Tisztába vagyunk azzal, hogy e unislrak(')i\vvnek minden rajza

magyar ornamcniek csoporljába, ámbátor hogy
tenünk, mintsem azt közönségünk legnagyobb

e téren

a

nem

sorozható be a

határokai jobban ki kell terjesz-

része goudolná és sok olyant

mondhatunk

ám teljes joggal uiagya'rnak és eredetinek, ami eltér a megszokott közismert motivumoktól.
Nem szabad elfeleduíiidi soha. hogy a néjiies ornanient elssorban az anyagból sarjadt, a
teknikából születelt. és hogy az egyes iparágakban,
böz módon érvényesült a magyaros íz*.
i'^

mustrákon kívül

a

a

kíiloid)öz anyagokon teljesiMi

kíilíin-

rozsnyói kékfestk a következket ismerik: riuuitzc/iihati galyci.K

tilda-galya.i. rojtc.ika.i. pulkö.t. li'gy.\Zí7rc-K

nniciküiiyciiioA. lóhcré.s, .t.zclcfürlÓA.

139

A

rimaszombati feslök mhelyeiben javarész ugyanazokat a mintákat nyomják, mint a

rozsnyóiakéban, de ott

más

az elnevezés. Az. ami Rozsnyón cjöndörcrj.i. az

kac.íkaringc.i. a kigycfcjc.it

a bogárkáó,

meg

itt

bitiihc.ic re jnek

mondják, ellenben

Rimaszombatban

a c.ullagc.s,

az

lik-c.íjztc.

mint a rozsnyóiak. ^'an egy csomó olyan
is. amit Rozsnyón nem láttunk, például a ASamócd.*. igen csinos minta, csupa pettyekbl
álló szamócaforma virággal; a Cóeiigc^. ami ugyan szintén virág lenne, kanyargós indából
ered, hanem a virágok kelyhéböl mintha apró csengk csüngenének; a nyolca.y. amin a
nyolcas formát ugyancsak pettyek adják ki. meg a bimbc.i-tci,-i.ikc.). igen kemény szúrósszárú növényféle, amin csak itt-ott látszik bimbó.
a körtvélyké.i

ugyanazok

itten,

Népmvészet szempontjából persze nem egyenlen értékesek e minták; jobbak azok.
amiknek rajza némileg geometrikus; meglátszik az idegen befolyás nem egy virágos
mustrán, s ezeknek nem is adnak magyaros nevet a kékfestk.
Régiek közül valóknak látszanak még a ó;:cmorii fzfa, aminek vékony leveletlen
galyai lekonyulnak; a kulacsa, ami virág inkább, hanem a kicsiny kerek virágtöveket
kulacsformának látják; a rozmaringom, csupa gyöngéd szár, apró elszórt félholdas virágokkal; a nidko. a félhclda.y. meg a biizakaId.y;soj. de ennek rajza, kivált a kalász

még

tövében álló szertehajlott leveleké, igen naturalisztikus. Van
kakaótarajoj, vékonyereá, meg a villámoó is.
le.-i,

A

többinek, amilyen a dominó, a

mvészethez.
is,

Xem

pimparapax. meg

a .isclcfürtö.), .izSlölcí-e-

a .)!rdfo.i.

mintha nem akadnánk egy-egy régi jó motivunu'a

olyanra, amilyet a XVIII. századbeli fazekasok írtak

kevés közük a nép-

e szalagdíszek között

már míveikre

(pl.

az a

friz,

amit

k

vagy egy kicsiny másik szalagdíszítés, amit
tölgyfalcí'clejnek mondanak), de e szalagdíszek általában mégis a népmvészettl való

egvinás hátán

álló

félkörök

formálnak,

eltávolodását jelentik már.

Az a sorsa
beli,

a népies

kékfest iparnak

városi fazekasságnak: lassan pusztul

is,

— és

ami a szcsség-nek. szrmívességnek, céha régi dúcok,

amikbl már

is

sok a padlásra

apa s a nagyapa mesterségét. A félrcmunkatársunk,
Gróh István, egy csomót
hányt, tzre szánt dúcok közül szedett össze
mint a ma is
szempontunkból,
számára,
hiszen
szinte
érdekesebbek
a
mi
munka
mert
e
használatban levk, bár az egyes mustrák elnevezését sem ismerjük már. Pedig nem mondhatnók, hogy valami nagyon régiek. Akadtunk régire is. de azok nem magyarosak; e ducgyjtemény kora körülbelül fél évszázad lehet. Persze, megmutatkozik ezeken is itt-ott az
került, sutba jutnak,

idegen hatás,

mert nem érdemes

legkivált az a keleti,

amit

folytatni az

1870 táján

ismert

meg

és ka[)ntt

fíil

az eurójiai

szövmívesség. kivált a perzsa és a kásmir sztteseket utánozván. E gyjteményben legmagyarosabbak azok a különálló apró bokor-oruamentek, amiket a kendk csücskébe
nyomtak kicsinv dúcokkal, nem nagyobbakkal, mint egy ni tenyér: némelyik olyan, mintha
valami régi szcsmustra-kön}'v bi rajzolták volna; nagy magyar szemes rózsa benne |)árosan
s ez az ornament közepe, a többi, egy-két levél meg kisebb virág, csak járulék. Vau
ki, s a galyak közét szembenéz apró rózsa
biedermeyeres bokréta is: tágszájú edénybl
tarkítja. .Némelyik ilyen kis dúcon a szabadon hajladozó rokokó virágok rajza szinte küzködni látszik a magyar formákkal, amik be-belopózkodnak a rózsák, levelek rajzália, merevebbé teszik a szárat, párosan állítják a virágot; van naturalisztikusau formált szlbokor
de igen apró fürt, az egésznek az eloszlása azonban kedves és ízléses.
is, nagylevel,
L betk vannak vésve s oldalt az 1S61. évszám. Azok a kicsiny liokrok.
E szls dúcra
amiknek rajza kezdetlegesebb, indái ritkásak s faragásukban nincs is szúrt drót, de egészen
fából vannak, azok jó magyarosak s alighanem palóc munka mind. Az egyik ilyen vékonyas
lombozatú bokor hármas virága szépen stilizált tidipánlurma; a másik valamivel dúsabb
rajzú s középen tulipán van; a két oldalsó lehajló indáján pedig kétfell két-két gránátalma termett, kisebb, meg nagyobb.
Van ezek közt az apró dúcok közt egy igen csinos bokor, aminek törzseikét nai;\
tojásforma többréteg gyümölcsféle képezi, s a gyümölcs belsejében ugyancsak valami

n

M

18*

14.0

körteféle

mag-

ii,

elé; igaz,

hogy

ez a

pedig három kicsi \irág' közül lehajló leveles ágak sarjadnak
faragás, az ornamentet a fába fektetett rézszalagocskák
rézdrótok úgy, hogy ezt bizony aligha rozsnyói mester készítette.

tetején

munka nem

ki s betüzdelt
Viszont rajza annyira magyaros, hogy okvetetlen idevaló ember kieszelése. Föl kell tételeznünk tehát, hogy a gömöri mesterek kiküldték rajzaikat, vagy régi használatban elkopott

adjálí

dúcaik lenyomatait Morvába s ott csináltatták meg. Az a keleti, az az ind-pcrzsa hatás,
amit említettünk, az teremtett egy sajátságos formát: álló vagy lefügg, végén hegyes és
félrehajlott, olykor megkunkorodott gyümölcsszer alakzatot. Mutatunk belle két példányt.
Van egy csomó frízünk, szalagdíszítésünk, amik csupa sorjába rakott, különálló
keleties molivumok; van, amelyik nem nagyold) egy-egy öreg babszemnél, s van- tenyérnyiig.

A

legkisebb szalagdísznek kuukorodottvég gyümölcse tüskés, szrös féloldalt, belseje

meg

csupa apró mag; a középnagvok körülbelül aldvorák, mint egy császárkörte, a gyümölcs
kerek alja sugaras vonalú keskenyedös hegyesed vége pedig réteges, úgy, hogy a rétegekel hullámvonalak alkotják, rekesztékeket formálva a drótoknyomla apró pettyeknek. A legnagvol)b fajtájú ilyen szalagdísz közepe szép magyarosan rajzolt AÍrág. olyan, mintha
készült hímzésekbl vették volna, s ugyancsak nem látszik rajta a keleties új
nagy körvonalat s a töltelék többi részét apró leveles szekl'forma \irágok adják.
A szalagdíszek közt legbecsesebbnek tarljidí azt a nagy magasvirágú, léloldalt hajló,
ritkás frizt, aminek hasonmását egy licei edényen láttuk, természetesen a fazekas ornamentika szellemében tartva. Valami nagy külömbség jnég sincsen köztük, mert hisz a
fazekas is könnyen rajzolja az indát gurgulyával, ecsettel és könnyen cseppenti a pettyeket
Szép az a hullámvonalas indájú szalag is, aminek vonalközibe csillagokat hintettek,
is.
17(X) táján

hatás; a

kétoldalt jiedig a vastag, hullámos indára

szilvaíbrma gyümölcsöket helyeztek

cl egyetlen
haladó görl)e vonaliból formáltak meg.
de azok a görlte \ onalak egészben mégis kelyhet mutatnak, körülrakva kerek ]iontocskákkal; a rézdrót meg a rézszalag errl a dúcról is hiányzik. Csodálatosan gazdag a rajza az
eíí'vik ilven szalagdísznek, egy szintén dr(')ttalannak, amin kétféle változatú bokrok sorakozle\ éllel.

Van olyan

díszítés

is,

amit csupa

még

srn

kilevelezett galyak, törzsökök, amiknek vékony
azok a körök és apró kintt rügyek, amik elborítják a
Szép az a kicsiny tagozású stílusos szalagocska is, ami e gazdag növényi

nak egymásután kellemes ritmusban,
testéi

sren

változatosabltá

díszítés szélét.

teszik

díszítés alapját képezi.

A
mával

formált szalagdíszek között van

rézl)öl

töliliször

lalálkozhatunk a XVIII. század

is, aminek motivuvégérl való ónzománcos edényeken; egy

egy olyan apró mintás

dúcon ]iedig a hetvenes évek fehér hímzéseinek szépen
stilizált bokrai sorakoznak: egy kerek t, mely alul sugarasan gyökereket ereszt, fölül pedig
hét virágos ágat hajt, a díszítést félkörös cakkok veszik köi'ül, nyilvánvaló jeléül annak, hogy
ez a díszítés az ígv kivagdosoll és köridvarrott vászonUendokröl származott át a kékfestkhöz.
Különböznek a maiaktól azok a mustrák is, amikkel a \ ászon mezejél díszítették.
Az egyik közülök hasonlít ahhoz, amit Kirnel muslrakönyvélit n epresnek írlak, csakhogy
az eper fölött még apró, sugarasan szerleálló levélkék vannak. Csupa sárgaréz adja ki egy
másiknak apró virágait, pirinyó bokrokat, amiknek gyökérkéi sugarasan állanak szerte,
fölül meg négyágú csupa apró le\eles galy. Két nag\. lábul melszell <lui' umljv niiiai tesnagyobl), tisztára.

tesebbek,

de

is,

nélkül

\al(')

hajtása

rajz

kétfell

faragott

szépek:

igen

szinté

levelek

fál;)ól

súlyosal)b

gyüniolcsréle

\;\n

mindegyiken, az eg\iken fodros

gyümölcshöz tapadva. OruKillan. parasztos, de nem minden karakter
után vésték azt a dueot. ann nagy indák haladnak fölfelé s az indák

a

felváll'va

kalász

meg

s/.embcn

álló virág:

levél egyáltalán nincs

ezen a

sajátságos faragáson.

Mieltt további részletekbe lioesátkoznánk. nézzük meg néhány palóc-l'ah unk bels
életét általánosságban úgy. aniinl a/nkal helyi vezetink föltárják elttünk. A salgótarjáni
járásban lév Kazár község jegyzje laiülnll jiennímki't. liog\ a jiahnoknál is van telkes
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van egynegyed, egyharmad, egyhatod, egynyolcad, egylizciili.il <i<l tdkis í;,i/,(I,i és
telek
húsz hold fold és helsöség. Az ingatlant reiulcscn a liúgyerniek
örökli, a leány csak kiházasítási költséget jussol, ezt is csak igen kis összegben. Ez az
öröklési rend annyira megszokott, hogy még rövid idre sem trik a leány nevét a telekkönyvben, azt fölöslegesnek is tartják, mert hisz a leány, mint mondják, úgy sem kaphat a
birtokból semmit, az mind a «gyereké». A földhöz rendkívül ragaszkodnak
ez az oka,
hogy ha több gyermek örököl: a legkisebb földet is annyifelé hasogatják, ahány gyermek
van. Ezért olyan keskeny a palóc tábla A világért sem osztoznának ök úííy, hogy az egyik
helyt lekvö föld az egyik gyermeké legyen egészben, a másik helyt fekv pedig a másiké.
-\ palócházak rendszerint véggel néznek az utcára; van a házliau: pitvar, Jiáz és kamra.
A házlian (ez a nappali szoba neve) csupán egy deszkaas/.lal. pár lóca és néhány
gazda,

zsellér.

Az egész

:

;

I

LOCZI

szék a bútor.

A

LEGENVEK MELLÉNY- ES KOTENYVISELETE.

(2:i!l

falon sok tarka szentké|>. a tükör és az óra; a sarokban: kemence.

A

kamrában vannak az ágyak s itt tartják általában a ruhákat és a fehérnemt; a
kamrában alusznak, de ott soha nem ftenek. Csodálatos, ile leghidegebb télen sem ftenek a kamrában, ami ugyancsak okos és egészséges szokás. «Ami a palócság mvészetét
sárról igazán nem tudok írni semmit sem, mert a
illetÍB
Írja nékünk a szives jegyz,

—

—

köznép maga vagy bányász, vagy földmíves, és a mindennapi megélhetés gondjai mellett
mvészettel foglalkozni sem ideje, sem kedve nincsn.
Pedig, mennyi ott a

mvészet

!

A hevesmegyei Dorogháza község tanítója szívesen beszélt községérl, mert szerinte a palóc nép igazán iiiegérdendené, hogy jobban ismerjék és így jobban megbecsüljék. A nép ott a fiatalabl>at teiiek szólítja, de mihelyt rokonságba kerülnek, az öregek
még a gyermekeket is megkendezik a leány a legényt is lenek szólítja, de ha felesége
lesz, kendezi. A férj legezi feleségét. Az asszony férjének fiú testvéreit nem hívja sógornak a fiatalabb
ki.ichhik urain; az öregebb
nagyobbik uram; az anyós édc.\ ^z,ü;

;

:

:

:

i42

lém; az após apám-uram. Legközelebbi s legnagyobb rokdiiának, sajátságosan, komáját
és komaasszonyát tartja ez a magyar nép; komáit vendégeli legszívesebben. Amikor megElhajtom hozzám a komámat ... A farsang három utolsó napját
hivia laíízira, íííy mondja
nap az egyik, másik nap a másik koma hajtja el magához
egyik
dáridóval ünneplik,
mindenki tudja a faluban, de azért egyik koma se menne
napját
vendégség
komáiát. A
személyesen nem
érte és el nem hajtja.
komája
míg
vendégségbe,
el addig
nem enged a legszegényebb
három
napig
tart
s
el)b(M
is
most
még
lakodalom
A
sem. A lakodalom vasárnap estefelé kezddik, tart kedd estvéig. A lakodalombahívogatók rendesen öreg emberek. Mieltt elindulnának hívogatásra, megkérdezik a vlegény .szülitl kiket hívjanak meg? Erre
«Minden házba menjenek be
a felelet ez
:

:

j

:

:

kendtek,

ahonnan

ahol csak laknak.

a

A

füst

kijár)),

hívogató

nem

^'agyis,
is

hagy

egyetlen házat sem.

cl

\

asárnap éjfélig mulatnak a völegényes

háznál. Éjfélkor a kisvfély megveregeti a

mestergerendát a fölpántlikázott rézfokossal, és kihirdeti, hogy mára vége a mulatságnak! A vendégek oszolnak. Hétfn, mise
után az esküv. Esküv után a vlegény

menyasszony nem kerül még össze,
mindenik a saját szüli házába tér; délben
a menyasszony két rokonnvel a vlegénynek ebédet küld, amibl a vlegényen kívül
csak egy-két elkel rokon eszik. Hétfn
délután a vfélyek többször meglátogatják
a menyasszonyos házat, ((keresik az elröpült
galamlíot ...» A vlegény, illetve a már
esküdt férj estefelé a násznéppel kocsikon
násza menyasszonyos házhoz megyén
nagyja a menyasszony násznagyjálól kérdezsködik az elröpült galand^ után, de kitér
választ kap. Azután .a menyasszony násznagyja a vlegény násznépének okosságát
és

;

köszörülgeli találós kérdésekkel.

kérdéseket

e

üggyel-bajjal

Ha

azután
a

megfejtik,

menyasszony násznagyja bevezet egy öreg
DUDALÓ KAiNASZ ClIHASZI lUShv. IIOLBKUHBAN. (232)
asszrinvt és kérdezi: Ilyen galambot keresElölte lóg le az ólumöntésscl diszitcH karikásnyél.
Nagy hahotával felenek kigyelmetek ?
ez nem galamb, hanem karvaly
lik
Több öreg asszonyt bexezetnek így, valamennyit megvizsgálja a vlegény násznagyja
.

.

.

I

:

s

nagy nevetés közben

\isszautasítja

ket. ^'égre

a

menyasszonyt vezetik be

a

.

.

.

kamarából

fogja; a másik násznagy elbúcsúztatja szülitl,
s a
testvéreitl, rokonaitól és leánybarátaitól. Minden versre tust húz a cigány. Ügy illik, hogy
ha nem hangosan sír. akkor csipdesik,
a menyasszony az egé.sz búcsúztató alatt sírjon

vlegény násznagyja azonnal kézen

is

;

mert megcsúfolják. Búcsúztatás után
derékon öleli. Vágtatva haladnak
a völegényes jiázlioz. Utánuk viszik a menyasszony ládáját. Ezen a ládáskocsin ülnek
a vfélyek: dalolnak, kurjongatnak, rézfokossal verdesik a láda tetejét. Az utánuk kövellökdösik

a

hozzátartozói,

vlegény

hogy hangosabban

sírjon,

fogja kézen, felülteti a kocsira, melléje

ül s
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kez

kocsin a cigányok, s azok is inkább
kurjongatnak, mint muzsikálnak. A háznál
a vlegény anyja mézeskenyérrel logadja
a menyasszonyt, megöleli, megcsókolja ós
bevezeti a kamarába. Este

liz

ddik

A menyasszony

a menyasszonytánc.

száz-százötven koronát
a
a

is

óra felé kez;<5----:.-:-;-.-...-..-,-.....^,,....-.-.-c*^

összetáncol, végiil

vlegény egy vagy kél koronával kiváltja,
kamarába vezeti és lefeküsznek. A ven-

easE-,-'

dégek azonban ti)\ábl) mulatnak. A (i;il álság azon niestcikcdik, hogy a zárt kamafiatal pár valamely ruhaKészek arra is, hogy kibontsák a falat, vagy a padlást. Ha valamit
sikerül ellopni, eladják néhány koronáéit,
a zsidónak, akitl a vlegénynek ki kell azt
délben is van mulatság, de azon már csak

rából ellopja a

darabját

.

.

.

zene nélkül,

esti

ni

viselete

:

magukra szednek. A leányok

is

váltani, miért

hogy

(233)

oly mélyen aludt!

Kedden

legUzelelibi rokonok vesznek részt cigány-

a

nyolc óráig.

Dorogháza község
nyolcat

hímzett párna JÁNOSIBÓL.

rövid, többnyire piros

szín szoknya, amibl

és asszonyok lakkosszárú csizmát hordanak,

hetei-

aminek

nk

sarkán rézszöggel van viselje neve kiverve. A
ffoglalkozása itt a kenderlermeszlés;
maguk sznek s olyan remek himzéseik vannak, hogy bizony megérdemelnék az országos
hírnevet. A férfiak többnyire vitézkötéses magyar ruhában járnak, de a fiatalok már cipt
nadrágot viselnek itt is. A falu lakossága szorgalmas, becsüllettiidó, hazáját szeret
és
nép. Amerikában még csak kett van közülök
így folytaihatjuk ezt, végig az egész palóc földön a négy vármegye ezernyi községében mindenütt találhatnánk szokásban, viseletben valami eredetit, mint azt viseletképeink nagy száma tanúsítja. Emlegessük is meg hát a viseletet, ismételten.

b

.

.

.

;

Az

huszonhárom községében községenkint változik a viselet s olyan jelmeg lehet mondani, honnan való az atyafi.
viselete a maczonkai (Heves) fehérnépnek
az ékesség java itt is a menyecs-

egri járás

hogy

legzetesen,

Szép a
kére

A

keríil

az egri piacon a viselet után

;

ö van az élet virágjában, ö

;

még

maga

a

term

élet,

t

illeti

az

ékesség igazán

!

majd csak késbb kerül a palóc
asszony legfbb dísze: a csipkés i'ejköt. Az öregasszony pedig igen egyszeren ruházkodik:
ruhája színe sötétkék, fején cifrázallaii kciulö, és ha ki\arr()|| is a lövid asszonyi ködmen,
ha egy kis hímzéssel, brapplikációval vidámul is rajta a br nagy
barna mezeje, ez már szcs munka,
félig férfi viselet, mintha azt mutatná, hogy aki hordja, lemondott
niességérl
A díszes maczonkai fejkölö
három részbl áll. Kezddik az
aláktc-yci. Ez az alákíc széles
szalagforma fehér vászon, három
leány öltözete

.

.

is

szép, de a feje

hajadon, arra

.

fodroson színes pántlikával
an beszegve; e fodros szalagocskák közé színes üveggyöngyöket
fznek. Ilyen alákött ölöt köt IVI
a maczonkai menyecske. ()lyké|)
illeszti ket egymás fölé, mint a
széle
'

hímzett asztalterít JÁNOSIBÓL.

(234)
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hogy az öl í^yöngyös, IVidros szeges egymás mellé kerülvén, az egész
meg. Az alákctrc illeszkedik a fejköt. Ez sapka formájú
dísztelen tok, s igazi rendeltetése az, hogy a nagy, tarka szalagból kötött bokrétát, a máslil
tartsa, ami hátul üli meg a fejet. Mindezekre kerül végül a csipke, betetzése az egésznek.
A csipke maga széles, kemény szalagforma, aminek a széle keskeny, színes, bodros szalagocskákkal van beszegve, a szalag közepe pedig aranyszálakkal áttörve; díszítése legtöl)bször hálós rajzú, és a tetején kicsi kokárdaszerü füle is van. Két szalag ereszkedik
libegjen, verdesse
szalagokat járás közben eleresztik
le, hosszanhátul, s ezeket a színes
zsiadolvl i^zokás, úyy,
alsó

lejkötü

részét ez adja

:

csípi,

a riszáló

—

lette

azonban, például lánc közben, vállukra vetik föl. Csodálatos,
ezt divatossá, asszonyi sejtése annak, hogy ezek a laza szalagok

test

mozgását, akár lefüggve,

olykor

ösztönszer megérzés
ritmikusan követve a

akár

válli'a

vetve,

széppé,

kecsessé

teszik azt.

Van Maczonkáii olyan egyszersített
a

cáipke, az egész

le

a két

csak

szalag. Ezt

n

óiita

IV'iki)l

fcjkötcnck

is, annrl elmarad íiz ülkcíc meg
ami persze ez esetben díszes, s errl lóg
A maczoukai menyecske egyéb ruházata

lejkötö-forma

tokjábiil

áll,

liivják.

már nem annyira jellemz, mint a lejköt s alig üt el más
vállán drága tarka kendi köt keresztbe, annek két vége
tl
;

b

palócsági asszonyviseletlelóg

hátul

;

két karján

le könyökig, aminek széle megfodrozódik, s a szegése csipbugygyos fehér ingváll
kés. A szoknya palóc földon sehol sem olyan hosszú nnnl például a matyó Mezkövesden a «höndörg», hanem azéil tol)brét van c^gymás iVlett, hogy megduzzassza a csípket, és ütemes lengésnek induljon járás közben.
A duzzadó szoknya fölötl, elül. a kötény annyira szokásos, szinte elmaradhatatlan, hogy
a kötény helye alá nem is kerül a szoknya drága szövetébl; azt a részt olcsólib vászonjiól
varrják, hogy megtakarítsák ezt a darabkát.
A leány viselete Maczonkán alig kulömbözik a menyecske viseletétl; a hajadon fejérl
i'-r

két fonott varkocsl)an lóg

asszonyon, leányon
a

csupa

le

kék, a viola, a fekete szín

A

a haj, általfonva széles tarka selyemszalaggal. \ köntös színe
ragyogás, a tarkázott piros, meg a fehér legtöbb benne:

élet,

már

az öregeké.

amelyik már a Zagj^a völgye felé lejt, van
Hasznos, egészen a hegy lábánál, közel Pásztóhoz, onnan
tovább északnyugatra Tar (nem Tárd, mert az matyó falu), meg Nagybálony.
A hasznosi asszonyviselet nem marad mögötte semmivel a maczonkainak, színes,
gazdag, kackiás; az ifjú asszony legfbb ékességét, a lejkött itt is gonddal, olyan részekbl

Mátra hegycsoportjának ama részén,

néhány igen

állítja

színes

íalu,

ilyen

egybe, mint Maczonkán.

Még

a hasznosi

menyecskék csizmában járnak

falujok nagyon, tavasszal), de a szomszéd tariak

noson a fejköt
állal Nógrádban,

még
olt

valamivel kúposabb, hegyesebb,

már másmilyen

(sáros

már cipellben. Psagybátonyban

s

is

a

Hasz-

mint Maczonkán, de tovább, oda

formájii.

nógrádi asszonyi viselet legszebbjeibl, a rimócziból meg a hugyagiból adunk
néhány színes képet. A fejköt itten nem kúpos már, s a széles csipke, amirl széles
szalagok lógnak hátra a fejrl, mintha kissé hátrább csúszott volna, mint a hevesieké,
liugyagon két ftípiisa van a lejkölnck. Az egyik némileg hasonló a hevesihez, annrl
szólottunk, a másik azonban egészen eltér: lapos tányérforma, ami megfekszi a fej tetejét
a homlokra, s csak az élénkíti, hogy rojtos végei lelógnak a vállig és befedik
és elre

A

j

az

asszony

fiUét.

Képünkön

jól

melyest egy onnan jó messze
a Bogács község Mezkövesd

meglátszik

fekv

palóc

eme
lalu,

ülö asszony fkötje, ami hasonlít valaBogács asszonynépének fökölöjéhez. Ez

viselet dolgában független a matyóktól.
Málravidék belsejébl. A fköt bizony itt
a maczonkaiaké, de hátul, a fkötrl függ két
is ékes; csipkéje szinte szélesebb, mint
széles szalag nem formál bokrétát, máslil fölül, hanem szinte túlságos szabályossággal
lóg lefelé. H<-csken divalus az az egyszerbb asszonyi vi.selet, ami nem éppen öreges, de
nem is annyira színes, mini amikrl s/ólullunk. Egy javakorbeji tisztes házaspár képét

Van három

színes

IVilött

fekszik, de

képünk Becskrol,

a

s

HEVESI NÉPVISELET. ÍX.
1.

Recski menyecske.

— 2—

.;

tb.)

Maconkai menyecskék.

—

4.

Nagyliálonyi anya.
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adjuk: a t'érfin rövid széles ifnlya, kivanull mrllrnv: párján ki\airi>ll fehér lejkend,
derékra való kend és színtelen szoknya, pedisí- eléíí lialal niéii'.

A
viselet

kél színes hevesi

ugyan

szép

itl

asszonya, leánya rzi az

lahi.

Tar

és

Hasznos küzelél)en fekszik:

Az asszonyi

I'ászt(').

nem városias még, mert a nép büszke az
sil, nem akar a mesterember-néphez hasonlítani,

is,

ö

l'ohér

mivoltára

és

^'an erre példa

egyebütt is: Esztergomban évszázadok óta lakik együtt a magyar jiaraszl a német módra
ruházkodó polgársággal, de az ö szahcSja a magyar szabó, és az asszonya is parasztosan jái'.
így Pásztón is kevéssé látszik meg csak a város hatása.
Palóc-ország szivében: Karancskeszin a szíves plébános

PALÓC-FIÚK.

régi népies viselete

már nagyon modernizálódott;

oktat lienMínik<'t.

Híveinek

123.5)

a férfiak

sorában esak elvélve látunk egy-

két idsebbet gatyában vagy szrben, a többiek sötétkék vagy fekete, fehérgombos nadrágot
és kabátot,

többnyire

magyaros csizmát,

már cipt

tarka-barka

és

tisztes

puhakalapot viselnek.

harisnyát hordanak:

szalagos lelógó hajfonattal

lejhez

fkötben. Az idsebb asszonyok

álló,

A

rikító

leányok

s

asszonytdv

fiatal

szín köntöst;

a

leánynép

ékeskedik, a menyecskék pedig sokféle szalagból

lefügg szalaggal díszített aranyosszín szoknyát viselmenyecskék is sötétebb köntöst öltenek. Az

vagy libeg, hátul két

készült

ezüstös

rövidebb,
széles,

csizmát, hosszabb, sötétebb

s fejkendt.
Böjt idején leányok is,
asszonynép telente kenderfonással és szövéssel foglalkozik, de a férfiak fehérnemjét, a
kendket s abroszokat már nem tiszta kenderfonalból, de felerészben pamutból szövik.

nek,

Többen a szép színes, viráí^os, ékítniényes varráshoz
hányan már varrógépen dolgoznak.
Malonyay Dezs

:

A magyar nép mvészete.

V.

is

értenek, de a fiatalok közül

19

akár-
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Vácztól kis vicinális visz bennünket a nógrádmegyei Romhány községbe, nagyon kies
nem is bánjuk, ha a kis vicinális cáak óétál velünk. A község kántortanítója kalauzolt bennünket, aki már negjTenhét év óla szolgálja ebben a községben
vidéken. Ezért hát

A nép tisztességtudó, szorgalmas, beszédmodora szapora, kiejtésük
«elég palócosB. Szóval: itt sem ismerik el. hogy egészen palócok. Az asszonynép kissé cil'rálés rövid szoknyájukhoz
kodó, öltözködésében és szokásaiban szeret divatozni. Nagyon
sok seljTnel, bársonyt, csipkét, szalagot használnak. A férfiak ünnepl fekete ruhája

a népnevelés ügyét.

b

legények virágcs bársonylajliil viselnek. A leányok ugyanilyen teólmert nyáron hófehér csipkés ingváll az ünnepi. A legényeket már
18 20 éves korban házasítják, 15 16 éves leányoklial. Lakodalmi elkészületeik legérdekesebb mozzanata az esküv elesléjén rendezeti leánybúcsúztatás, a i2ieiii/a.u.zci!ijkühicA
földíszítése. Erre összejönnek a leánypajlások, s a húsz-húszonöt Idlós óriási kalácsot hol
vidám, hol bús nótázás közben télizölddel, pattogatott kukoricával, aranyozott rozmaringgal, arany almával, színes papirrózsákkal és ég kis gyertyálvkal díszítgetik.
Dejtáron isméi gazdagabb a viselet. A leányok színes szalagos hajfonása hosszan
lelógó, a kötény kötszalagja széles selyempántlika, ami már maga díszes öv és két vége
hátul lecsüng. Az asszonyok lök(")lje is sajátságos: mintha hálracsúszott volna és a halul
lefügg széles szalagos csokrok húznák lefelé.
Ludányban a fköt elöl sima és laposan, minden kúposodás nélkül borul a fejre, de
csinos, magyaros.
állót,

de csak

A

télen,

—

—

keménjilelt fodra magasan mered szerte hátul; a színe fehér.

A

hevesi színes-tornyos

kackiássága ebbl teljesen hiányzik.
Lóczon, Nógrád egyik legérdekesebb falujában, szép az ünnepi viselet
alacsony, de gazdag,

rávarrott gyöngyökkel, és hátul

teli

függ

szalagjai

(a

fkölk

fköt

bár

himesek), de

is

asszonjuép fején a bodrosan megkötött
csizma szárát, fejéi is olykor, varrás
ékesíti. A leányszoknyák, a csizmaviseletnek megfelelen, rövidek.
A gömöri palócság ni viselete, a nógrádihoz és hevesihez mérten, meglehetsen színtelen. Még délen, a Heves felé es részen találunk legszebb ruházkodásra. Innen Szentsimonból mulatunk eg_>Tiéhány képet; legbecse.sebb annak az öreg asszonjiiak a képe, aki
rókaprémes aprózsinóros asszonyi ködmönt
visel. Ilyen volt a
>'agy inkább mentét
köznemesség asszonyainak viselete a muIt század közepén.
Régente fehér vászonruha, piros csizma, az aianyfejkotö ékeskedett a ])alüc aszszony viseletében. Ez is átalakul azonban; divatja van ennek is, akárcsak az urink
viseletének, színekben és anyagban egyaránt. Az ollhonsztt fehér vászon helyéibe színes
gyári portéka lép. az ingváll helyett olt a blúz. az apácás. puritán
ruha helyett ma már
az idomokat jobhau eltüntelö, testhezálló ruha <li\at(izik.
igen kedves a hétköznapi viseletjük

kend. Leány

is,

asszony

is,

itt

is,

kivált

az

még csizmában

jár, s a

—

—

b

—

—

munkatáisunk. Sági János,
szokatlan jelenség vonta magára
földmívesasszonyok lepedönagyságú, pompás színekben ragyogó
selyemkendöket, cifra pruszlikokat, tarka fejkendket árultak. Ennek okát kérdve, azt a
választ kaptuk: azért árulják a sok drága ruhát potom pénzért, mert viselésket Biirsodszemeréh a plébános úr megtiltotta.
Hál még ez is lehetséges Hogy. hogy.' Mi lehel ennek az oka?.
Csak azt felelték: hogy azt a fehérnépet, aki ilyen selyemruhákba öltözik, a plébános

Egerben

ligyelmünkel.

járva,

A

írja

piacon

.

I

úr

nem

.

templomba, visszaparancsolja az ajtóból
tudott teljesebb választ is adui. A plébános
fiatal, okos asszony.
úr nem akarja, hogy a drága öltözködés miatt elpusztuljon a falul A szegényeblíje is úgy
kénytelen a sok ruhára költeni pénzét, mini a gazdag. Ezért parancsolja le róluk a
pap a ruhát, de csak a templomban! ...
Ez igazán érdekesnek ígérkezik
Ezt jó lesz közelebbrl megnézni
ereszti be a

I

Volt olt azonl)an egy

I

.

.

.

!

.

.
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Gyerünk

A

falu

tehát Borsodszemerére.

Heves és Borsod határán

Szilhalom állomástól szép epcrfasor

túl,

odébh a Mátrán,

a

Riikkhegység- alatt fekszik.

jóterm fckclc földek között. A köralakl)an álló fehér, zsuppos kis házikók, szerény berendezkedés ud\ arukkal nem vallanak Icgjohl) módra. Nagy búzaföldeket látunk és nadrágszíj keskenység táblákat, itt tehát uraságé
a föld nagy része, a földmívesek jövedelme nem lehet nagy.
Elssorban a viselet érdekelt bennünket. Az udvarokban egyszer, Ízléses, tiszta kartonrnhákjjan beszélgettek leányok, asszonyok. Láttuk mindjárt, hogy a pap föllépése nincs a
népies ízlés, a faluhoz illó színes.ség rovására. PJgy nagy eperfa árnyékában beszélgettek a
vezet odúiig,

dejt.íriak és romhAnyiak.

(236)

falu bölcsei. Szép, nemestartású, egyenesderekú emberek, hosszú hajjal, okos arrkifejezé.ssel;
legtöbbjén szépen hímzett cifra szr tetézi a tekintélyt. Éppen a nagypolitikát tárgyal-

ták, amikor közibük ültünk a kispadra. Jövetelünk célját
az érdekes kérdésben igazán tisztán szerettünk volna látni.

nem mondottuk, mert ebben

Jött nemsokára egy sereg asszony és
mint Pesten?
Bokorugró, harangszéles szoknyájuk ingott, rengett, színes
pruszlikjukon ragyogott a napsugár.
Ejnye, de szép viselet van a kendtek falujában!
Hát ha még az úr ezeltt látta volna!
válaszol egy tisztes polgár.
Hát ezeltt más volt?
Meghiszem azt! Csupa selyem meg bársony! De, az Úristen áldja meg érte a mi
derék furunkat, a plébános urat: a fehérnépnek
eltilt< tla, hogy az Istenházába selyem-

Errefelé

leány.

is

Templomba

—
—
—
—

annyi

e.sö

jár,

.

.

.

igyekeztek.

—

19*
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ben járjanak. Hát tudják az urak, a fehérnép ha egyszer beleboldudul az öltözködésbe, az
ördög se gyzi pénzzel Amit kerestünk, azt elvitte a selyemruha. Az egész falu a boltos
!

Sok ember pénzét eltakarította itt a cifra ruha. Ha az egyik lány új ruhát
varratott, az már rágta a máóiknak a ózemét. Addig sírt-rítt az anyján, míg néki is
lett olyan ruhája. Addig veszekedett az emberrel az asszony, míg meg nem vnrrhatták a
ruhát. A szegény lány sírt egész héten, hogy a gazdagok közé nem mehet a templomba,
bolondja

volt.
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—

242;

mert megszólják, kinézik. Akinek ötszörösen kisebb volt a gazdasága, annak is éppen úgy
kellelt öltözködni, mint amannak! Nem csoda azután, ha a dii\iíold.\ miatt falu annyira
elfajult, hogy adósságba keveredett.
folytattuk,
ha a fölösleges ruha árát takarék[>énzBizony jobb lelt volna,
lárba teszik s mikor a lány férjhez megy, egypár tehenet adtak volna véle.
gondoltak is azok tehénre Akinek volt tehene
No hiszen, - mondták többen,
azt is el kellett adja a fehérnép ruházkodása miatti

—

—

—

—

—

I
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Hát azután olyan sokba került csakugyan egy-eg-y öltözet ?
állapodtak meg egyhangúan, de sok megfontolás után: szoltnya

A következkben

40 korona, a fels selyenikendö 40, a selyemkötény 10, a pruszlik vagy az ujjas ázdlika 8,
10 darab alsószoknya 40, az ingváll 10, a cip 10, a derékra való bársony 14, a hajlta való
])ántlika 10, kaláris a nyakba 5, ezüstgyrk 5, apróságok 10 korona, összesen 202 koronába került egy föhétcl.
Egy öltözet azonban nem elég a fehérnépnek. Legalábl) négy rend ruhája volt valamennyinek. Ha megunták: eladták s újaldjat ^ásároltak. A falu egész népe ^cnniid.iba jár,
vagyis tavasszal és sszel elszegdik két-két hónapra jnezgazdasági munkára s havoukint
hatvan koronát keresnek így. Mihelyt a leány hazakerült, verejtékes keresetével sietett a boltba,
selyemszoknyáért! Hál ezt nem tudta nézni a fúr. Kiprédikálla, hogy .ieiiki je merjen
templomba ^elycmhen járni l T()bben mégis megprólKiiták, de a pap azzal fenyegetzött,
hogy leszedeti róluk a kendt! Azóta legalább tudjuk, hogy miért dolgozunk!
És a lányok, asszonyok nem haragusznak a fúrra?
kérdeztük.
Eleinte luzony pitteglek, pattogtak, most is van olyan szamár, aki haragszik, de
hát bizony most már a fehérnép maga is rátér, hogy milyen jót tettek vélük! Eddig csak
koiitóztiiiik. koiitójzíunk. s csak az üzletes ember gazdagodott.
Följegyeztük ezt a bölcs beszédei, mire egy gazda odaszól hozzánk gyanakvó hangon,

—

—
—

sunyi ábrázattal:

—

tudni,

népre

De hiszen, sejtjük mit akarnak az urak, maguk nem jóban járnak. Most ki akarják
hogy több pénzünk van, azután Ideadják az országházba, hogy erre a nyomorult

még

több adót vessenek!

.

.

.

Valahogyan megbizonyítottuk,

liogy kik vagyunk, mire bocsánatot kért, de azt mondta,
hogy a többi súgta néki, kérdezné meg, miféle emberek vagyunk ?
Ezután kiszámítottuk, hogy a mostani kartonviselethöl egy fölvétel csak harminc
koronába kerül. Ez tartósabb is, mert az a selyem még az állásban is összetöredezett.
Megkérdeztük azután a nket is, hogyan fogadták a plébános úr rendelkezését? Mindenki azt mondta, hogy most már bele vannak egyezve. Eleinte loppa, mégis csak felkötögették a selycmkendöt. Mikor ezt látla a plébános úr, Ijeteg lelt mérgében, pedig kár érte,
mert igen adakozó, jószív ember, hogy az Isten áldja is meg érte!
Mindenki természetesnek tartotta, hogy a plébános kitiltotta öt a templomból, mert
hát hiszen ott senki sem parancsolhat, csak a pap. Az utcán nem szólt a selyemért, de hát
a fehérnép csak a templom kedvéért öltözik.
Elmentünk a templomba. Ott a leányok elül térdepelnek a szivárvány színében tarkálló, tiszta i'uliákban. Még szebbek, természetesebbek így, mint selyemben. Az asszonyok
fején hófehér, keményített kend, annak a szélét szépen kivarrják csillaggal, rozmaringgal,
tulipánnal. Ezt óingelt kendnek mondják. Az öregasszonyokon fekete a kend. A pap rendelkezése senunit sem változtatott a templom képén, csak népéi mentelte meg az anyagi
romlástól. A leány most férjhez mehet a selyem árából.
Áliitaltal énekli a

nép a

Szz

Mária énekét:

Te látod mennyi l)ajjal
Kell mindig küzdenünk.
Hogy kisérletlel s jajjal
Van tele életünk.
Látogassunk

el

a' plébánoshoz.

Bekopogtatunk kozzá, Balássy János plébános úrhoz,
l jövetelünk célja. Hátha meg-

aki magyai'os barátsággal fogad bennünket. Kissé feszélyezi

támadják

érte,

hatalniaskodásnak nézik

a jó

szándékai!

.

.

.

—

—

Nagyon szépen nyilatkozik a népérl, amelyik kétszer arat; ha végez
másnál
az Alföldön, megyén a Szepességbe. Nyáron nem alszik liái-oni órát, örökösen dolgozik^
mégsem vergdik sennnire. Hát ezen akart ^MlaIl(lgyan a ji) ita|( segíteni, ami sikerüli is
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néki.

Most a nép

a

középponti szövclke/ctlic már

küld, holott

iiónzt

meg

ezeltt

csak

szedegette ki onnan a garasait.

A

néppel

okosan

kell

hániii,

akkor hajlik a szóra.

—

Ó

azon

kezdette

a

tanítást,

ha tehát a templomban megjelenünk, a
hogy Isten eltt minden ember egyforma,
gazdag ne fitogtassa jobb módját a szegény eltt, különösen ne nézze le a szegénytl ü csak
ilyen keresztényi elvek érdekeljen tiltotta

el

—

a költséges selNTiiet.

keszt urak. hogy valami beteges hatalmaskodás

vett rajta

ert!

.

.

ne gondolják a szer.

E derék pap cselekedete példa lehetne ebben az országban. Meg kell látnunk, hogy
mi népünknek átka nagyrészt a drága, s mégis haszontalan bécsi rongy. Vannak vidékek,
ahol a parasztasszony három selyemkemlöt is leiköt lejére, s a legeszteleuebb költekezést
végzi az ura romlására. Nehéz tiz szoknyái is magára szed, vesebajt kap tüle, a munkában
oktalan terhet hurcol magán. A ruháért kész eladni is magát a városban, mert a faluval kell
tartani minden áronl (lyermekétl elvonja a tejet, a húst, mert minden a ruhára kelll
Három leányt nem lehet így ruházni, marad tehát az egyke. És a drága magyar pénz
a

i

vándorol Bécsbe, a nép ruházkodása miatt elszegényedünk, a nemzet ntin tud tökét gyjigénvességünk pedig még csak nem is a hazai gyáripar emelkedését szolgálja!
A derék borsodszemerei plébános cselekedete ersíti azt a szándékot bennünk, hogy
meg kellene alakítani a Magyar Videlet Egyedületet. Ennek célja lenne, hogy a népet
ee:yszer, de Ízléses, olcsó, de népies öltözködésre bírja szép szóval, példákkal, újsággal,
prédikációval. Föl kell támasztani az egyes vidékek si viseletét, de le kell vettetni a

teni,

.

.

.

vagyontpusztitó bécsi rongjot, a tisztán nem tartható, a nem mosható selymet, bársonyt;
az egészséges öltözködési módot kell népszersíteni. .Nagy nemzelment munka lenne ez is.

A magyar
kell,

tását

hogy
is

papság, tanítóság és földbirtokosság vehetné kezébe ezt az ügyet. Momlanunk sem
ezzel egyetemben a hazai ipar termékeinek pártolását, a régi háziipar föltámasz-

programniba vehetnök

.

.

.
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Maíonyay Dezs: A magyar
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ziz smagyarok pi>ííánv vallásának utolsó nyomai egy-egy dülonévljen. mondában,
a tömérdek babonában, babonának látszó szokásokban itl még lap|ianganak.
A Borsodban lév Vatha helység, a belekbl jövendöl táltosokra emlékeztet Bélhdromkiit. (34().) az Áldozó és
dlök si magyarokra mutatnak. Hunfalvy
szerint: aKilit (Kletus) egri püspök, ugyanaz, aki egri prépost korában az arany bullát, az
r222.-i törvényt, mint kancellár kiadta, r232-ben a kunoluiak Bél-Három-Kuti, vagyis apátfalvi apátságot alapítá a ciszterciek vagy zirciek számára. A monostor mellett lassankint egy
lalu támada. Apátfalva, melly föszéke vala a mátrai palócságnak vagy kunságnak. A monostor a Bél-khegij tövében épült; Bélk alatt: Áldo2Ó-k. Hannibegij helynevek vannak,
világos emlékei az uttani |)alócok vagy kunok pogányságának. egyszersmind aimak is, hogy
még pogány koruklian magyarosodtak meg, ha eredetien magyarnyelv ek nem valának is.»
Öreg palócok emlegetik ma is még, hogy régente a cigány, azt, akitl kért valamit,
nemzetesnek és tdltcMiak szólította. Egy régi leírás a nógrádmegyei Felsöesztergály községrl ezeket mondja: «.Vz elpusztult templom közel volt azon ksziklához, melylien a
báh'ány-i.iteiiek tiszteltettek, de minekutána keresztényekké lettek a magyarok, az az egy
no

meg

Hamuk

igaz Istennek szenteltetett

A

ma

nép köréiben

terjesztése

végett

föl.))

is

Rima

a

él monda

vizéhez

szerint,

érkezett:

anukur Szent lí-t\nii a keresztény hit
Csurgó és Zuhatag községek lakói

Kiskút,

miközben a táltosok az állatok beleibl jövendöltek. A szent
nép pedig megkeresztelkedett. A nép szentül megesküszik ma is arra, hogy a rimaszombati katholikus templomban lév kmedencé!)l
keresztelték meg a magyarokat. A rimóczi templom mellett régi sirokljan Szent István

pogánv

szertartást tartottak,

király láttára a táltosok elhallgattak, a

pénzeit találták.

nnnd<ás iiátl;d feküdt a napnak.
fiatal
kellett
változtatnia.
fekvhelyét
Ukál kutatván a piionmeg
Az aratógazda pirongalására
liink. lii)i;y niin<len
világosított
fel:
aApáinkról
maradt
aralógazda
gatásnak, az öreg
így
jónak teremt a]ijál. a napot tiszlellyük. azé' hát minden jóra\al('i inimUás arcxai fekszik
Pintér

Sándor

írja.

hogy aratáskor egy

az napnak.))

Virágvasárnapon
a ki^zi. kisze

(báb).

gúnyolja; énekelnek,

s

rúdra szalmabábút kötnek s azt menyasszonynak öltöztetik, ez
Ezt kiviszik a mezre, miközben a gyermek- és suhanchad dobálja,
azt éneklik, hogy a kiszivel kiviszik a betegségei a faluból, az egész-
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behozzák. A község határán azután a kiszit borzahiias módon: vízhefojtással,
meggyújtással kivégez,ik és dalolva körülláncolják. A kiszi nemcsak a betegséget, hanem a
megsemmisítésével a tavasznak és egészségnek tárnak kaput. Ez a szokás
telet is jelképezi,
kétségtelenül az ösvallásban szokásos tavasz-üdvözlésnek maradéka.
Ilyenkor ezt a versel is éneklik:
.séget pedig'

—

Haj

Gy

Haj ki kisze, haj ki!
be sódar gömböké!
Vanda Marinak nincs ruhája,
Üres lüle a ládája.

ki kisze, haj ki!

Gy

be sódar gömböké!
Mézes Örzsi otthon l,
A kiszének pontl szül.
Haj

Gy

Haj

ki kisze, haj kii

Gy

be.sódar gömböké!
Mézes Orzsinek van ruhája,

ki kisze,

haj ki!

be sódar gömböké!
Sirva várjuk szent Györgyöt,
Ének szóval pünkösdöt.

Tele vele a ládája.

Az si vallás maradéka a tz kultusza is; június végén, Szent Iván napján dívik,
amikor a fiatalság a szabadiban rakott tüzet átugorja. Kaszálás után a loval az els pásztorlüzön ugratják át. ÍNIindez betegség, rontás ellen történik. Orcg emberek beszélik, hogy
régente nagy égetjátékokai rendeztek mindenfelé, szalmába csavart hamúl égetlek s a
szentivánéji tzünnepeken az öregek életért, a liatalok bátorságért és erényért, a leányok
férjért, a teherben lév anyák a szülési fájdalmak enyhüléseéri könyörögtek, anyák
keblükön tartott magzatjaikkal ugráltak keresztül a tzön, s így még ma is. Lakodalmak
hajnalán a falu tágasabb terén járják a hajnaltüzét; muzsikaszó mellett köi'ülláncolják és
átugrálják a lobogó tzrakásokat.
A keresztel után tartott vendégség neve, mint már emlíletlük: poszrik. Ezen a
menyecskék a férliak csizmapatkója mellé ég fadarabot dugnak. Ez a megpatkolás, amiért
egy kis pénzbeli adózás jár.
A palóc svallásból maradhatott meg a roiitdA. a manó, íz és fene. Némely kutató
az efajta következtetéseket a szerlelenségig viszi. Ilyen szertelenség az az állítás, hogy a
Baál-kultusz kétségtelen bizonyítéka itt a napraforgó bséges tenyésztése.
A babona is tömérdek itt, bár van olyan is sok, amit liízvást köv(>thelnek a közegészségügy javát szolgálni akaró emberek. Például okos babonának kell niomlanunk azt.
hogy az útszéli rongydarabot nem szabad kézbevenni, mert a boszorkányok tele köpdöstek
s így az a rongy betegséget hoz az emberre.
A né]) hite szerint Karancson a boszorkányok táncol járnak éjfélkor. A közelben van egy
híd, s olt éjnek idején, nagy kutya képében, boszorkány ólálkodik. A boszorkányok szennyes
ruháikat éjfélkor a palák vizében sulykolják, ilyenkor azután nem tanácsos odaveldni!
Bél .Mátyás jegyezte föl, de följegyzi a nemzeti múzeumban rzött egyik kézirat is,
hogy Megjer községben egy odavaló fiatal és vakon lérjhezmenl asszomt, a köznép babonás hite szerint, a boszorkányok elragadták és a levegben forgatták volna, aki minekutána mindenült kerestetett, csakugyan negyednapra Szécsényben, mely egy óránjira lekszik onnan, egy vénasszony ágyában magánkívül fekve, feltalált atoll, mire a vénasszony
azonnal tömlöcbe viteleit, és tett vallástélele szerint meg is iléltelclt.
A boszorkányok még ma is izgatják ill a nép képzeletét, hát még régenlel Miskolczon
még 1701)-ben két asszony ellen boszorkánypert folytattak le s ncgvvenkél tanút hallgattak
ki; a hóhér tüskeágyban kínozta meg a mezítelen vádlottakat. Tanúk vallották, hogy a
vádloltidx Icinltck a kocsira és eltntek; a szekerei úgy megterhelték, hogy alig bírták
a lo\ak: az egyik asszony kígyó képében egy férfi mellét kihara])la, bemászott hasába,
azután a kígyóból saját személyére változtatta át magát; a négy napja döglött macskái
niegeleveníletle. Mindezekért a nemes vármegye tzzel égetlelle meg ket. 1717-lien öl
asszony ellen folytattak boszorkányport sok lanu vallott ellenük eskü alatt s noha a véd
ügyvéd igen okosan mulatta ki a tanúk vallomásain;di lu)ldkórosságát, a vármegye a
vádloltakal mégis csak megkiud/talta és megégette.

h

:

.

;

.
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A határknek

és

mesgycköuok

szinti-

v;ill;isos tisztelete

niara.lt

;

a/t tailj.ik: aki ilyen

megbolygat, az öt a másvihigon kergeti s végül is nyakába kell azt akasztania.
A leányok mellük közé kis kötés mirhát, liabonás füveket rejtenek éjszakára, abban a hitben,
hogy így vlegényüket megálmodják. De míg így rzik a régi hitbl maradt liabonákat:
szebbnél-szebb Krisztus-mondákat is tudnak.
követ

Krisztus és Szent Péter együtt vándondlak; útközben Krisztus uiiink köntösét megmezítelen lábát íeltörte a k. .\merre csak ment, piros foltocskák maradtak

tépte az ág.

vérz

lába nyomán. Szent l>éler kérdezte, mik lehetnek azok a piros folt<ieskák a zöld
füvön?
Szamócák, Péter.
válaszolta az Úr, s az áldott vér<;sei)pekbl lett az üdít
piros szamóca.
Szent Péter eikérezkcdett Krisztustól szüretre; kissé kajiatosau került haza. Krisztus
kérdezte tle: milyen volt a termés? Az apostol azt felelte: «A szlögerezdek súlya húzza
le a venyigét,
az emlierek vígak és folyik a Ixír, csak úgy öntözik.)) Krisztus kérdezte:
Köszönik-e az emberek Isten áldását? Az apostol azt felelte: ccBizony, nem emlegetik azok
az Istent, csak a részeg emberek, azok is káromkodva I* Szent Péter a következ eszten-

—

—

i

dben

ismét lekérezkedett szüretre, de rosszkedven csaldiamar
nagyon csodálkozott. Péter apostol erre elmondotta, hogy bizony nincs most vigasság
sehol, mintha temetben járna az eml)cr, a
szlhegyek között. Féreg rágta meg a szlt.
Emlegetnek-e most az emberek ?

—
—

.

amin Krisztus

Bizony Jézusom, sóhajtoznak most

eleget utánad és tudakolják, mért verte

így az ég

—

visszajött

ket

?

Azért,

hogy

bnös

a

eni])er

meg-

milyen nagy az Isten neve
Egyszer Krisztus Urunk betért Péteriéi

tanulja,

!

egy házba, ahol azt

meg

hogy nem becsülik

látta,

Isten áldását, a kenyeret. Búzaföldhöz

hogy mivel az endje-

érve, szólott a ^lessiás,

nem érdemlik meg a kenyeret, hát elveszi tlük Legalul megfogta a kalászt és
az ujját húzta rajta fölfelé, mert akkor még
rek

APÁTFALVI BÉLHÁROMKITI FORRÁS CbORSOD).
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I

tövétl csúcsáig. A szemek peieglek lefelé s mind kiscbi) lett a kalász.
könyörgött Krisztusnak: irgalmazzon az embereknekl Krisztus levette sújtó
kezét a megnyomorított búzáról. Azóta kicsi a búza feje. .Mária szent nevének hála. hogy
ekkora is megmaradt
Heves vármegye 117 községe közül II? római katholikus, csak 5 község református
A nép vallásosságában nem fanatikus, nem rajongó, más felekezet üvel szemben nem is
türelmetlen. A böjtöt híven tartják, templomoznak szorgalma.san, búcsút jái-ni messze földre

szemes

volt a kalász,

Szent

Péter

I

.

.

.

elgyalogolnak. ^Vmikor a palóc útra indni. a/ (írs/ágiítra keresztet rajzol: lelek\éskor pár-

nájára és a szoba négy sarkába keresztel \et.
\cill
hazánkban s tagadhatatlahogy pogány eiejiidv a keresztény hit tniiji niártirjában nem
az idegen vallás papját kínozták meg, de az idegen e.i^iite képviseljét. .V krónikások is nem
pogányokat és keresztényeket, hanem magyarokat és németeket látnak egymással sif-emközt.
\z si hithez ragaszkodó magyarok leverése után az siségliez rai;aszkodó magyarok, a

.V

kereszténység terjesztése részben idegen invázió

i'^

uiü helyes az az okoskodás,

gyéren

lakott

Mátra

vidékére, az I|)oly völgyébe

Vatlia utódait joggal sejthetjük a palócokiian,
iian,
L

akik

tomoríillieltek.

.V

lázadozó Kop|)áiiy és

n\el\ íikiieu. kíiisejukben, éietmódjuk-

lakásukban még most is annyira ragaszkodnak az sihez, a hagyományokhoz.
Jánosnak Csehországban tánuisztott mozgaliua is nagy ka\arodást okozott

lóbb Hu.iZ
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RÉSZLET PERSE KÖZSÉGBL (XÓGRÁD).
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Huós, hívei annak az si keresztény szokásnak hódollak, hogy az úrkehelyben bort is kell kiosztani, e vallás követit kelyheseknek nevezték
mieink. .Vmikor a husziták 142()-ban Csehországot pusztították, betörtek Magyarországba
lejutottak Salgóig, le Losonczig. A följegyzés szerint: «K templomokból kastélyokat és
várakat kezdenek csinálni és azokban iszonyúképen prédálni és kóborlani, kiknek az
gonoszságok a szegény emberekhez, asszonyállatokhoz és leányzókhoz minemek légyen,
az emberi nyelv azt meg nem mondhatja.* A vidék lakossága a kelyhesek vallására kénytelen volt áttérni. Findura Imre följegyezte, hogy szavahihet tanúság szerint, Nógrád megyének Kishonttal határos községeiljen még napjainkban is vannak olyanok, akik a kelyhesek
imakönyveikbl titkon imádkoznak. A cseh inváziónak eleven nyoma is van még mindig
a palóc vidékeken.

vacsoránál

h-

nép hagyományaiban.
A Karancs csúcsán lév romol Margit-kápolnának nevezik; a nép a kápolna építéséi
egy Karély nev vezérnek tulajdonítja s annak a nevét viselné a Karancs hegység; a kápolna
Béla király idejében épült volna a tatárok kiíizése után. Másik hagyomány szerint azomban:
• valami cseh nemzetség* építette. Gömör megyét
nagyban emelték építészeti szempontból
a husziták, akik ott sok várat és templomot építettek. A rimaszécsi református templom a
község legmagasabb pontján emelkedik, ahoi vár volt. A templomot a husziták gót stílusban
építették kerek apszissal; kfal veszi körül. A templomtól alagút vezetett az urodalom magtárjáig s ebben az alagútban egy
kápolna is volt. Tudni vélik, hogy a karancsalji
templom építi is csehek voltak.
Albert király özvegye, Giskra cseh rablóvezért hívta be, aki a Rimavölgyet Rimaszombattal együtt hatalmába kerítette,
az itteni templomot a kelyhesek részére
lefoglalta és a templondioz tornyokat
a

építtetett, a

város lakosait rákényszerítanokra; Mátyás király

tette a huszita

Gömörböl kizte nagyrészmaradt
a megyében. A Rimaszombat mellett
lév Jánosi község lakói határozottan
a cseheket

ben, de azért több cseh telep

i'lmagyarosodott husziták.

A

kizött husziták temploma sok
A csehek
Esztergom várától az ípolyig s innen

helyt a lutheránusokra maradt.
a Szepcsségig

minden várat

elfoglal-

egyengették útját a protestáns
\ aliásnak, ami szapoi'án terjedi Nógrádban, mert a husziták elkészítették a
tak, így

AP.vTFALVAi KATiioi.iKus TKMPLO.M.
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talajt

Lulher és Kálvin tanai

alá.

Xz

A KONDÓi (borsod) református templom.

A LÖKÖSHÁZl (GÖMÖR) evangélikus TEMPLOM. (XII.

tlj.)

ItESZLET CÖMÖnUOL.

i24'.))

isiiiól
a kallinlicizmnsl jiillalla vczérszíMvphoz. A mohácsi vész
(jömör prolcsláns hilrc tcr. Szollcnii küzdelmük középpontja sok
ideig Göniör volt; nemeseiben a proleslantizmiis Icííeröschh ]iárH'ouóit lelte.
Sok véres harcot, sok szenvedést okozott itt is a liitnjitás. A templomok nem a liéke
hajiokai, hanem az ellenségeskedés kígyófészkei valának
A Ferenc-rendiek kormánvz(Sja mei>hagvta. hogy a lutheránus pestis ellen mindennapi
imádsággal és huzgi) tanítással küzdjenek. Nógrádban a hatalmas Balassa Zsigmond mégis
csak áttért az ój hitre s a szerzeteseket kiüldözte. Példája számos követre talált. Rebek
Ferenc. Fiilek kapitánya is hajlandóságot mutatott az áttérésre, de késbb az új hit egyik
terjesztjét a toronyból mégis a mélységbe lökette. .\ katholicizmus irgalmatlanul üldözte

cllriirfrormárió a/diiihaii
Illán

csaknem az

ctfész

.

a protestantizmust.

.V

A

fej-

pozsonyi Ítéletek

seket börtönre.

katholikus

vallást

elhagyókat

és jószágvesztésre

Ezek iszonyatosságai közölt

hitük mellett kitartottak,

is

a

a

szóltak,

.

.

])ozsonyi torvényszék elé

csak

késbb

idézték.

enyhítették a bünteté-

lutheránusok ismét katholikusok lellek: akik
s olt gályákra adták el ket.

azokat elhajtották a tenger mellé

Egyik pap meghalt útközben a rablánc okozta seb miatt: egy papol hatvan éves korában
adtak el, hél hónapig voll gályához láncolva, míg végr& meghall. Ilyen eszközök meg is
gv'öngítették az evangélikus vallási alaposan.

llármaskönyv szerzje. Werbczy István nádorispán. Nógrád megye fispánja, nagy
ellensége volt a reformációnak. Egy följegyzés szerint nyolc lutheránust megégeltetelt volna.
Koloiiics Lipót pozsonyi vérlörvényszéke sok evangélikus lelkészt ítélt gályarabságra, börtcinre.
Ezért a bujilosi) kuiucok rátámadtak a katholikus papokra, akik közül többet megölli k.
A XVI. sza.V katholikus papság ismét elmenekült, legföljebb a városokban maradtak papok.
zadban a luth.M-ánus vallás fejldését mi sem akadályozta, mert az egész megye nemessége és
.V

tisztikara

lutiieránus volt. l,osoncznn l(i08

körül háromezer
vinista hitre.

Nem

háború kiütött
isták között

is.

a
.\z

lutheránus áttért a kálcsoda tehát, ha a leslvéilutheránusok és a kálvinutóbbiak voltak hatalma-

amazok templomainak nem akartak helyet ailni. Egy helyen az egyességbeu
sabbak

s

mégis kaplak helyei a városon kívül, a kálvinisták azonban kikötitek, hogy a lutheránusok halottjaikat a városon keresztül csak
énekszó nélkiil vihetik és csak a város
kapuját elhagyván énekelhetnek. Temet kezhetnek a városi temetbe, de a szerhniást
református pappal kell végezletnil
lemplumaikcit a felekezelek ezen a
vidéken is sokat liarcoltak. Érdekes az a föl.

Malonyay Dezaö: A magijar

ítép

.

mvészete.

.

A SZILVÁSI

REFORMÁTUS TEMPLOM.

(2311)

21
V.

162
jegyzés,

hogy

168'2-heii

NagyDroszihiin

a kálvinisták

amiért a katholiknsok lollázadlak ellenük.
pozsonyi törvényszékre.

Dengelegen
.sen

és

nagypénteken meghúzták a harangokat,

Egy bnösnek

el

kellett

is

ezért

vezekleni

a

Ácsán l(J70-ben a templomot az evangélikusok és katholiknsok közütemplomot pedig az 1689—1716. években használták közösen.

használták, a csesztvei

fbb helyeken dzsámikat építettek, a
törökök elül a katholikus papság elmenekült, a
hívek vezet nélkül maradtak. E fejetlenségben inkább a lutheránus vallás terjedt már
csak azért is, mert a törökök szívesebben látták az evangélikus prédikátorokat, mint a
katholikus papokat. Pozsonyba negyvenegy protestáns papot és két tanítót idéztek Nógrádból, a nógrádvári basa azonban az engedelmességet megtiltotta, az idézölevclet kiállító
szolgabírót és esküdtet megbotoztatta s csak váltságdíjért bocsátotta ökcl szabadon.
A törökök az egri várban is mecsetet emeltek maguknak. Katona István loljegyezte,
hogy ezen török betkkel vala egy fölírás. melynek magyar szövege kö\etkez: nAmidn
Amikor

várak

a

mi ebbe

a

török kézre kerültek, a törökök a

templomokat

keresztény

átalakították.

A

faluba jöttünk, egy nagy roppant keresztény

templom

itt, melyet nékünk az
melyért ezer hálával adójanicsárok kvártélyt készítettek

állott

Isten adott,

zunk.

A

A várnak ura Abelhámid és
építmestere Memlekedh volt. Bolondok voltak a keresztények, hogy nagy
nuinkáxal és költséggel ebben a kis
faluban oly nagy templomot építettek,
amelyet mi most elrontottunk és belle
kis házakat építettünk és benne sok
embert megöltünk. Ali basa abl»ól nékünk egy imádkozó házat csináltatott
az 1599 esztendben.*
A törökök pusztítását egy 1556-ban
kelt levél így írja le: «Az Úrnak szentelt templomai be vágynak zárva, s erhatalommal foglaltattak el; a Misék, és
benne.

''
:

i

f,.-

^

.

^^

—
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FELSÖVÁLYI REFORM-ÍTUS TEMPLOM KERÍTÉSÉNEK
KAPU.I.\

(gÖMÖR).

(251)

az Isten ditséreteinek folytatása

meg-

vagynak tiltva, eltörültetett a Szentségek kiszolgáltalása, a harangok megnémultak és meg is vágynak tsonkitva. Kiásattak az
oltárok alól a Szenteknek testei, s széjjeldaraboltattak. Az oltárok mind a fö, vagy öreg
temploml)an, mind a -Szent Mihály egyházában, nevezetesen a feíszületnek. Boldogságos
Szznek, és Szent .Iáuosnak ké[)ei a nagy oltáron vassal vágynak ált lyuggatva, s dísztelenül megromboltallak. A templom könyvei elszaggattattak és eldobattak. A zászló ellopattatótt, a prédikálószék,

gattak: a

keresztel medentze, szentelt-viz-tartó összve rontattak, s kiváfelett volt tzimerc Ftisztelend Uraságának levakartatott.

maga püspökiszéke

Böviden: egy igen nyakas embernek esztelenségc s hitetlensége által ngy megrontattak,
s megzavarttattak mindenek, hogy az ide ^aló
nép kereszténységét
semmivel sem tudja megmutatni, s tsupa nevével ditsekedhetik.u
A török hadjáratok után sok kárt okoztak a vallási villongások is. A katholikus furak a törtikök ell sikerrel elbujdosott magyarokat elzték, ha nem akartak a katholikus
egyházba visszatérni és tótokat telepítettek be. A tótok elhozták papjaikat, akik a magyarságot is eltótosították. Már most, ha ilyen tót faluiian siformájú díszítéseket találunk,
bajosan vitathatják magukénak azt a szlávok.
formátlanittattak,

Hogy mennyi harc folyhatott a templomok korul ezen a vidéken is, azt mutatja a
rimaszombati régi katholikus templom karzata fölött ez a fölírás írVérrel alapíttatott, vér
:

által

származott,

véi' állal

nt!

s

vér által lészen végei))
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Turmez

határában több barlang van; egyiket, a hagyomány

korában

szerint, husziták

templomnak használtak.
Kereszténységünk els századjainak

falusi

templomai bizonyára fából épültek

;

ilyen

nem maradt ránk egy sem, pedig ezek lehettek a népmvészet legeredetibb alkotásai, ezeken
még alig érvényesülhetett a nemzetközi stilus. A palócság erds vidék, s a palóc ács
akkoriban

megbecsülni való munkát végezhetett, mint ezt a régi hatalmas haranglábak
(253) is fogynak, és elfogjiiak lassan, mint elfogytak
teljesen a palócság fatemplomai. Ki leégett, kit meg lebontottak, a ((fatornyos
haza)) fatemplomai így pusztultak el, s ha van is Abaujban, például a szolnoki, azt már görögkatholikusok építették. Magyarul miséznek benne, de az alkotás maga a bizánci építésnek
is

bizonyítják.

Ezek a régi haranglábak

valami sajátságos, olyan fára nlkalma/.ott módja, amit a kis oroszok fejlesztettek ennyire.
Több helység emlegeti még régi, lel)onlott fatemplomát. Tudjuk, hogy a karancsalji templom ezeltt nem volt boltozva, hanem padolva. A miskolci luteránus templom els imaházát,

mely

mostani templom helyén állott. 1783-ban tettl talpig fából építették. A miskolci
református templom deszkákból épült
már 1806-ban elakarlák bontani, de a
többség kegyeletesen ragaszkodott hozzá. 1874-ben újra zsindelyezték, falait újra borították.
Rendkívül érdekes, hogy ilyen nagy, fejldött városban megmaradt a fatemplom, melynek
képét 252. ábránkon bemutatjuk.
Hoczonádon, hagyomány szerint, az
a

tetemvári

;

JUIJLJJTJ

1770 eltti templom fából volt. Tudjuk, hogy
az elbontott régi toronytalan pilinyi

mennyezetén a kórus

templom
barokk ízléssel

fölött

deszkalapok voltak egyszarvuakkal,
oroszlányokkal, hableányokkal, de senki sem
gondoskodott, hogy ezeknek érdekes képeit
föstött

megmentsék. Csudálatos, hogy az

intelligen-

milyen kevés érzéke volt eddig a
népmvészet kedves termékeinek megbecsüciának

lésére!

is

.

.

.

Ma már ktemplomot
minden faluban.

látunk

majdnem

látott

emberre lehet

nemcsak a világelmondani a régi jellem-

zést

ktemplomot

látott.

:

Itt

tehát

A MISKOLCZI REFORMÁTUS DESZKATEMPLOM.

(252)

Egész megyerészekben alig van akkora sikterület, mint egy falu terjedelme. A falvak tehát maguk is olyan hepe-hupás területen épültek, ahol rendszerint akad egy-egy kimagasló domb erre emelték a templomot, s az várszeren uralja a vidéket (254). A salgótarjáni evangélikus templomhoz is például olyan hosszú lépcssor vezet föl, mintha valami
hatemeletes budapesti ház lépcsit nyújtották volna ki egyvégbe. Vasárnaponkint hiába is
keressük az ilyen magasan trónoló templomokban a régi népviseletet. Öreg emberek
nem tudnak a magas dombokra fölkapaszkodni s így mint itt niíindani szokás otthon
:

:

tisztogatják a lelküket

!

.

.

.

Palócország szívében fekszik Lapujt község. Sokat emlegették elttünk ennek régi,
lebontott templomát.
Megkérdeztük a plébánost, hogy népies szempontból mivolt az érdekes azon a
tem[)lomon ? A szíves plébános úr azt felelte, hogy majd a kántortanító mondja el, mert
hogy az újszülött
is megemlített,
az minden nap látta a templomot, annyit azonban
szz Mária az oltár fölött egész parasztosan fehérpettyes piros vánkosba volt potyázva
és lapos zsinórral körülkötözve. Milyen kár, hogj- az ilyen magyaros, népies alkotások

de

már

nyomtalanul eltnhettek

A

kántortanító,

I

.

.

.

Makkay György pedig ilyenformán

írta le

nékünk az 18y8-ban

bontott, jellegzetes palóctemplomot:
21*

le-

104

«A

rk.

la|)iijt<')i rétfi

kozó adatok,

templomra vonat-

a l(>roml)olás óta eltelt

hosz-

id után is niegniaradtak emlékemA kisded lem})lom iorniája után

szabli

ben.

valamikor a török század (XV.)
épülhetett. Inkább kápolna volt
s nem templom, meri '200- 3()ü személy
teljesen megtöltötte. Falai, melyek alul
jóval vastaiíJibliak voltak, mint fölül, \iúóÍtélve,

vég-e

l'elé

sáijos várl'alvastagságuak; aljlakai arány-

talanul kicsinyek,

keskenyek

s

kevésbé

szabályosak; mintha valami csúcsíves

lomnak nem
A SZALONNAI KEF.

TEMPLOM HARANGLÁBBAL.

stí-

próbálgatlak volna. Tornya a temp-

lust

\oll.

a

tornyot

t'ábói

Ué-

harangláb helyettesítette.
melynek szaA templfim külsejét,
bálytalan, sok helyen görbe falai, ugyan-

szüll

l2.');!)

—

mvészi

—

egyszerség
Az alacsony menyezet,
amibe a kóruson csaknem a fejemet ütöttem be, egyszer deszkázat volt, melynek összeeresztéseínél zöld szín füzérek vonultak végig, zöld szín kanyargós vonalak, melyekbl
ilyen s aránytalanul elhelyezett altlakai,

és érdekesség szempontjái)(')l

|)iros

zolta.

nem

vallottak

csak a templom

épllö kezekre,

belseje multa felül.

tulipánok nyúltak jobbra-balra.
Ezenkívül emlékezem egy bibliai képre, mely az els emberjiár
Zoldlombos. sárgáspiros almával megrakott fa alatt állott

néznek

bnbe
Ádám

eséséi
és

ábrá-

Éva mez-

melynek alsó gályára
mint tanítójelölt, lS.S3-lian ott láttam s mint
igen érdekes dolgot jól megjegyeztem. 188y-ben azonban, midn Lapujtn tanítói állásomat elfoglaltam, már nem volt meg. Érdekldésemre azt felelték, hogy a szúette deszkázat lieszakadt s ujjal pótolták, de ezen már nem volt ott a paradicsomi kép.
Még érdekesebb volt ennél a valamelyik paraszlmvész által faragott oltár és oltártelenül, a

hátat fordítva. Mindketten sóvárogva nézlek a fára,

a kigvó volt tekergzve. Ezt a képet,

még

amely Szz Mária születését ábrázolta s szintén több évszázados múltra tekinteti
Az olajzöld alapszín oltárkép faragott domborm volt. Két oldalt csavarmenet
ezeken belül ágiban fekve volt látható Szent Anna, amint a pólyába gönoszlop a keret
gyölt szüzet nyújtja a kampós botjára támaszkodó, teljesen kopasz Joachirn felé. Ezeken
kívül még 3-4 személy volt a dondiormvön kifaragva, akik álmélkodva nézték a csecsemt. A képen ersen észrevehet volt, hogy festése már nem az eredeti, hanem átújílották. Közvetetlen a templom falai melll nagymennyiség csonlmaradványt szedtek föl a
templom lebontásakor, st nagyobb záporok alkalmával nem egyszer számos fogat és

kép,

vissza.

;

kopon\acsontot mosott ki az

A

lebontott kis

ár.»

templom helyén románstil. nagy templom

épült, melyet a

Magyarok

Nagyasszonya Tiszteletére ajánlottak föl. Meg kell említenünk, hogy ez az els magyarországi templom, melyet erre a magyar névre szenteltek föl 1899-ben.
A középkor magyar népmvészetérl úgyszólván semmit sem tudunk, de maradt i-ánk
a kicsin v gömöri templomokban sok falkép, primitív mestereink munkája, sok alak, meg
díszítés, amik bizonyára nem voltak hatás nélkül népi mvészetünkre. A régi közmondás azt
nem csoda tehát, ha a papok vetélkedtek
tartja
l'ap is kevély, ha szép temploma van,
a templomok díszíttelé'seiben. A városokban több templomot is emeltek. Hiszen az is közmondás hogy « Válogat, mint egriek a templomban.))
A hívek buzgósága is törekedett a templom díszítéséi-e.
(jyöngyöst a régi idben a nép vallásossága miatt píiiva RciUíi, Kió Röiiiu ué\en
kiváltságlevelének els pontja
emlegették, Ferdinánd király Gyöngyös részére adott

—

:

:

IG5

így szól: «.MiiicUii(;iiiii;i (lyöntívös városa az oiiilx-ick (iiilfUczi'sóliil I'(ii4\a az ciiv szoiil
római katholika liilct vallanná és más vallású hik.isokal sciiiiiii városi hivatal viscléscro

nem

alkalinaztaliia. akarjuk, liogy

rontasson

Az

el.»

eme szokás

ilyen kiváltságtáplálta

ezeutiil

önérzet

is

a

joM'mlö és

nálják az áldozatot a templomra.
A céhek egyik legtöbb célja szintén a vallásosság ápolása \oll
miskolci bognár céh szabályának következ passzusa:
•

örökös

iciöklieii

sem

öszlökélle az emliereket. hogy ne saj-

:

szépen

iiiazolja

ezt a

Szemünk eltt

viselvén mind Istenünknek parancsolatját s mindannak bemi keresztényi kötelességünket, hogy kezeink munkája után mind ez

töltésére

elmúlandó életlien, mind pedig a jövendben testi és lelki áldását elnyejrhessük,
mindenekeltt Isten
felségének szolgalatja iránt eltökéllettük, hogy minden
böcsüleles bodnár mesterlegény, aki ezen privilégiális társaságban kivan élni, azanyaszentegyháztiil rendeltetett minden ünnepeket és vasárnapokat njegszentelvén és
kezei numkától megsznvén, azokon a napokon egyedül Istennek józan elmével s
buzgó szívvel szolgáljon. Nem külömbeii minden esztendben esend Urnapi
proeessiólól senki, hacsak valamely helyes és törvényes okoklid nem impcdiállatik, el ne vonja magát, hanem minden személyválogatás nélkül, compareáljanak
és szép rendben zászló alatt, ég gyertyákkal a processiót maguk jelenlétekkel
mind l'ogytig ékesíteni, három font gyertyánk oltárok szükségére, leend büntetés
alatt el ne mulaszszák. Ezeken kívill kétszer esztendben, úgymint Szent Pál fordulása napkor és Szent Jakab ünnepkor tartozni fog minden becsületes bodnármester legény a liejáró mesterekkel a templomban az oltáron, a legények költségén, az els napon az él, más napon pedig a megholt legények lelkéért mondandó szent mise alatt jelen lenni.*

még

Sajóládon

György apát sztte

áll

az az

ódon kolostor

or.szág sorsát

e> h ni|)kini. ahol a

irányító terNcil. Régi

nagy pálos barát; .Martinuzzi

oltárké[)ek, karos gyertyatartók a

templomiban a szerzeteseknek mesteri berakásokkal ékített s a hagyrmány szerint sajálkczüleg készített templomi székei is érintellemil állanak régi helyiikon. Sáron alapítót!
Aba Sámuel király monostort a Szent üenedek-nndnek. ahol utóbl) el is temették. Az Aha
nemzetség támogatásával sorra emelkedtek monusliirok a Máti-a és Bükk alján így 1190-ben
a cisterciták apátsága Pásztón
majd K(ini|ioll(in l"2.">"2-ben Kilil püspök ala|)ította nu>g a
cistercita rend monostorát, méhnek akkor épiill Icinplinna ma is áll. .V tarkányi völgyben
már a Xill. században karthauzi nénm barátok laktak. Ile\es megye igen gazdag volt
monostorokl)an. A bencések, ciszterciták. ])rénRinlreiek. lerenciek, karthauziak, a magyar
;

:

;

eredet pálosok mind sajál moniisloi'okkal
bírtak itt. Az auguslinusoknak Egeilien
volt egyházuk
a rab\ált() trinitáiiusok
;

és mezítlábas nazarénusok részérc a töríik

idk

alatt és

után történtek egyházi

tások Sólymoson,
nevezett

a

ma

halárrészen.

rendi vörösbarátoknak

is

állítiMag
\olt

ala|)í-

monostornak
a

lovag-

kolostoruk.

E vidék egyházmegyéi élén sok jeles,
dúsgazdag l'érli állott, akik nem sajnálták
a templomok istápolására fordított költséget. Említsük itt meg, hogy Hunfalvy
szerint Anonymus legjoblian Eger tájéTiszának megl'elelö
a Tátra
hegvröl. Eidélvi-l. stb.. sokkal bizonvkát, az alsó Sajót és a

részét

ismeri

;

a

Dunántúlról,

a borsodi ref. te.mplom

.v

várdombbal.

i254i
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talanabb a tudása. Hunfalvy ebbl azt következteti, hoü^y
mint ilyen, jól ismerte a Mátra népét.

Anonymus Eger megyebeli pap

lehetett s

Most pedig átadjuk a szót a felvidéki
kutató munkatársunknak

:

templomokban sok szép

sikerrel

évek óta

Gróh Istvánnak.

Népmvészetrl akarunk

elbb mégis

a monumentális építés legrégibb
Ezen ne ütközzék meg senki. Monumentális mvészet és népmvészei hol érintkezhetnék, hol ölelkezhetnék inkább, mint a nép
buzgalma emelte falusi templomokban? A középkor két épít stílusa: a román és a csúcsives építés, nemzetközi volta mellett is, hozzáalakult a nemzetekhez, amelyek befogadták,
vájjon csak a mi népünk ne tudta volna magáénak formálni ? Igaz ugyan, hogy a mi
falusi román stílusunk, meg a mi falusi gótikánk els sorban a szegénység románja, a

emlékeit keressük

meg

kicsiny

szólani,

palóc

szegénység gótikája, de e szegényes
lefokozott megnyilatkozásai nagyon
elosztásukban, kiképzésükben sok a
még határozottabban közeledik a

de

faluinkban.

alakítások, a históriai stílusoknak e

kezdetlegességig

hogy foglalkozzunk velk. Egész
sajátságosság, bels díszítésük, berendezésük pedig
népmvészethez. A bennünket érdekl templomok
megérdemlik

azt,

kell hagynunk a városi
templomokat, s a falusi apátsági templomokat,
vagy beszármazotl mesterek ama munkáit, amiknek kevés közük volt a nép
szelleméhez építkezésük azonban bizonyára hatással volt a falusi építkre. Nagy ünnepkor megcsodálta azt a misére vagy búcsúra sereglett falusi nép, el is leseit egyetmást
belle, kedvel kapott nyílván, hogy magának is valami hasonlót építsen, s így ériékesített
egyet-másl a látottakból az
falusi templomában. Örök folyamat ez
a város mvészelének lassú leszivárgása a faluba s így történik, hogy a város, ha nem is változtatja
meg teljesen, de idöközönkint megújítja a falu mvészetét. így volt az a középkorban,
ami bizony meglátszik a Rima és Murán>-völgy kicsiny épületein, így volt a Renaissanceban,
amikor a Mátra környéki templomok famenyezeleit föslötlék, s így mutatkozik XV. Lajos-

sorából

ki

behívott

;

:

és az empire-slilusának hatása a sajóvölgyi házakon.

Legrégibb templomok azok, amelyeken a román építés formáira lelünk ilyen pedig
igen kevés akad faluhelyt, ámbátor a palócságon korán megismerkedhettek a román arkitekturával. Tiszta románépítés a Jánosi apátsági templom (255). Boldogult Rómer Floris restau;

amikor Jánosi apát leli, jórészt azon a pénzen, amit az odavaló kálvinista nemesek
adlak össze. El is dicsekedett vele, hogy ez az els katolikus templom, amit kálvinisták
épílellek. Viszont kálvinisták kezén van a boldvai, egykori aiiátsági templom, mely ugyancsak románkori igen ttíkintélyes alkotás nem egyhajós mint a Jánosi, hanem háromhajós;
a XII. századból való, és, ami sajátságos, alaprajza feltnen hasonlít az egykori székesrálta,

;

magyar keresztény templomok e nagy séhez. Nem szándékunk
palócság nagyobb román egyházait, csak azért emlegetjük, hogy érthetvé tegyük
e stílus hatását falusi lemplomépítésünkre.
fehérvári bazilikáéhoz, a

leírni a

—

—

Falusi román templomaink
itt is,- mint egyebütt
két Upuslia foglalhatók. Egyik a
kerek templom; ennek alapvonala kör, oldalfala teljesen henger s kupolája ezen emelked
félgömb. E vidéken csak egy ilyen van, fönt Murányvölgyében, a magyar nyelvhaláron,

Süvetén. Módos falu vagy úr építhetett ilyent, mert a kupolának megépítéséhez igen ügyes
kmves kellell, azután meg nagy minlaállvány gerendákból, kerekre vágott deszkákból
^

amik megadták már magukban
szállásig a

ersítve.

A

megboltozás terhét; a süvelei templom szép épület, dombon áll, kereken fallal megtemplomban, vastag vakolalréleg alatt, kés román falképekre is akadtunk, amik

Szent Margit és Olibrius

román

stílusú

király

is

a boltozat formáját és elbírták egész a száradásig, a

históriáját

mvészet legkésbbi korából

ábrázolják;

igen

karcsú alak valamennyi

s

a

valók.

Ha az egész boltozat ki is van föstve (mint az éppen ilyen formájú lótlaki templomban, a messze Vasmegyében), igen bájos az ilyen templom. Süvetén, a románkori mester
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csak egy sávot Toslött az oldallalra, l.!(M) táján; valami ficr/cHalN luesler, a X\'. században, bevakolta az egészet és Krisztus kínszenvedését í'östötte rá, persze már a mi csúcsiveskori primitivjeink szellemében. Egynéhány esztendvel ezeltt meggynladt a templom
oltára, leroskadt és leütötte a vakolat egy darabját. Akkor tiint el e két mvészi kultúra
i

rétege a mész

alól.

gyakoribb románkori tem]iloni-tí[)us lalvainkban: a liosszelrendezésis: szegényebbet és úribbat.
A szegényebb kikéi)zés ilyen: építettek kelet-nyugati irányban hosszúkás négyszögre négy oldalfalat s ez a hajó; a keleti,
rövid oldalon kiszöktettek ebbl egy kis félkörös részt: az apszist, a szentélyt: boltozni csak
Másik, ennél

Többfélét alkottak

ebbl

ezt a kis félkörös kiugrást kellett, a többit vízszintes deszka-mennyezettel takarták; ablakot

vágtak (északon nem, az idjárásra való tekintettel) a szentély tV^lkörös falália;
Az ablak kicsiny, keskeny, egy
függleges, fogas vasrúd elegenden elzárja, hogy be ne férkzzék a gonosz, a kehelymonstrancia után; üveg nincs a falu templomán, csak a X\l. század óta. Azeltt fatálila
járta. Az ajtót azomban ers vaspánlokkal ersítik meg. Épített tf)rony nincs a legtöbbön,
de faharangláb volt ott is, ahol most nincsen. A domb sokszor a falu szélén emelkedik, a
faluban térség nincs, ezért a tem|ilom a
csak dél

felé

ajtót is csak a déli falba nyitottak, ritkábban a nyugatiba.

végére került, a temet közelébe. Az
imára való harangozásokat ezért a falu közepén épült haranglábakban végzik. Ilyen
elrendezés a hernádbüdi templom, meg a
szalonnai templom (253). Ez utóbbinak ketts apszis-kiugrása oly rendellenesség, ami
egyebütt nem fordul el.
falu

Egy

fokkal fejlettebb az a típus, ame-

lyen a szentélyt

már nemcsak az egyetlen
hanem egész négy-

félkörös kiugrás képezi,

szög
régi
kelet

beboltozott terület, aminek viszont a
félkörös
felé,

diadalív

apszis

adja

meg

záradékát

nyugatnak pedig, a hajó

fell,

választja el a valamivel szélesebb

amely azonban boltozatlanul maradt.
boltozás a szentélyben egyszer donga

hajótól,

A

JÁNOSI ROMÁN-STILISU APÁTSÁGI TEMPLOM
(r.ÖMÖR).

(255)

volt; a szentélyzárásé félkupola. Érteni kell

ugyan a falazáshoz, de a munkánál kfaragóra nincs szükség, sem az ablakok béléséhez,
sem az ajtókerethez, amik egyszerek is maradhatnak. A kfaragó ugyanis legdrágább mesterember volt faluhelyt a középkorban, ritkán is juthattak hozzá, mert t()bb olyan templomban
amit lábtól bolthajtása hegyéig kiföstöttek, nem tellett kfaragóid. Ezt a tíjnist találjuk
a göncz ruszkai református templom régibb részén, meg a gömörrákosi r. k. templomon.
Ha végül a templom nyugati oldalához tornyot építenek, a szentély északi oldalához
meg kicsiny dongaboltozású sekrestyét: kialakul teljesen a palócsági középkori templomtípus, nemcsak a románé, hanem a csúcsívesé is, amihez azután ragaszkodnak egész a
is,

reformáció koráig.

Nemcsak

arra volt eset, hogy a

ktemplom

mellé fatornyot építettek, de az ellenkezre

is;

olyan románkori épített torony maradt Mártonházán, ami mellett fatemplom állhatott jó ideig,
mindaddig, míg a mostanit megépítették, jóval a torony építése után, már a gótika korában.
Volt középkori templomainknak olyan tartozéka is, amit abban az idben úgy látszik
igen fontosnak tartottak: ez az a kerítésfal, ami befogván a templom köré ásott sírokat,
erddé avatta a templomot. Apcz, Pétervására, Gyöngyöspüspöki, Hasznos, Gyöngyöspata,

Maczonka község templomait, a sok között, ilyen kfallal övezték. A maczonkai
is tudjuk, hogy mészberakott patakkavicsból deszka között építették össze.

falról azt
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Olyan rendszeres táborhelhé nem ahikiill .i/Diiliaii a kerített j)al(J('teiii|iloni, iniiit azt
Erdélyben a déli részen lakó szászoknál és a véliik szomszédos néhány székelv községben
láttuk: ezek valósáííos. hosszú ostrom kiállására berendezett középkori várak, megépítésüket
megokolltá tette a havasalföldi részen lakó és
be-beronló nyugtalan szomszédság:
Székelyderzsen, az udvarhelymegyei székely unitárius faluban, ma is úgy élnek, mintha
minden órán várnák a tatárbetörést.
gabonája, ruhásládája, szalonnája mindenkinek ma

srn

—

is

templom

a

Nem

szalonna.

Ha

a

kerítése fedett tárházában van. a bástya alatt az élet.

hegytetn

-

mint hajdan

beterelnék a kerítés mögé. s a falu

Erdélyben

már nem

is

a saroktornyokban a
nap meghatározott órájában.
a strázsál álló kürtje megszólalna, a marhát hamaiosan
temploma ma is akár negyedóra alatt várrá változnék

járnak oda külöii-kíilön, de csapatosan

is

csak a

.

déli iialái' nr'|ic criVÍIrttc mri;

ersen nem

a szülék sírja körül.

készült

meri

a

.

.

lic^zlrrrzcliányai szászság

a pahicság támadás ellen, de falat
templom koré temetkeztek a legutóbl)i

fölé erkélyes

fatornyot építettek.

a

A

fal

fal

el,

rcfcriiidtii.i

már kikezdték

s

esetleg

nem

két

ideig.

—

kaput

szabályos,

egy példát

két hosszoldalán, két

Egyszerljb körfala van a berzélei
körfalat

vunala
t'.sak

tettek; bizonyára valami várépílésnél tanulták

ahcjüpi ers
Ennek a

egy.

falba.

formáját, amelyen a tem|)lom épült,

Hcjczén. Aliaujmegyében. a

\cintak a teiaplom s

IVil

endjermagasságnál; lövonyilásokat vágtak
<liimliliát

lrin|iliiiii:il. a

cselekszi.

Ilyen

kapu

a

tudunk

niagasabjjat

hagytak, és a

rendesen követi a
bástyás építésre:

a

félkörös, bástyaforma

kiugrást épí-

védelmezni az oldalfalat.
teinplcni/mk. de még áll egészlien: az

hogj' így

a geczcfah'it

is

kell

lebontották két é\tizeddel ezeltt.

erdítésnek szerves része, öregtornya, tlonjonja \iilt Iciniészetesen maga
a templomtiu-ony. körülmenö erkélyes folyosójával, vagy ha nem volt ktorony: a haranglál).
Fogynak az ilyen erkélyes, gyilokfolyosós tornyok. (Henszelman nevezte el \íí\ a német
«-Mordgang» mintájára.) Még megvan Györkén, a református templomon teljes épségben,
megvan Szendrön is, aliol egy különálló tornyot (campanilt) képeztek ki ilyenformán,
késbb. Bizonyára már a reformátusok épíleltok ilyen gyilokfolyosós tornyot a bolilvai
egykori apátsági templomra, amely, mint eudítettük, még a román-korl)an épült. A legutóbbi, aminek elpusztulásáról tudunk, a geezelfalvi. megégett ezeltt húsz évvel. .\ kerítés
bejárását

véd

ki--

ka]iulorony

még meg

volt

nenu'égilten

Süvetén.

Rimabányán:

(lyíirkén

pitvarszer a kapubejárás.
.\z erdítés módjából tetszik ki. ImuN
e falak nem rendszeres védelemre épídlek.
valami külellenség megállítására, inkább liaraminld niartalóc-csapatok. holmi zsebrákok
ellen, olyanok ellen, akikrl tudták, hogy ha rögtöni támadásuk nem sikerült, kotródnak a
vidékrl. Az embert, az Islenházát, az sök sírját, meg a lábasjószágot - a középkori gazda
e legdrágább marháját
bizonyára meg is védték így.
Emlilellíik. hogy a i'omán hosszelrendezés falusi templom típusa él tovább az egész
középkoron át. .V faluban kiüönben is tovább él a román stílus, mint a városokban; még
KÍÜO után is é])íteltek ebben az Ízlésben. Az ezt követ csúcsíves stílus semmit sem vál-

—

toztat a

A

nagy elrendezésen, keveset az ala|>rajzban. tubbet a boltozáson.
csúcsí\es lem])lomszentélv zárása az egyszeriilib li'in|iliinii)knál

egyenesNonabi a
kör helyett, és maga a szentélv egvetlen négvzetes tér. aminek mindegyik nldala 4
méter
hosszú. Ilyenkor a szentélv bollozata egvetlen csúcsíves keresztl)oll. igen egyszer sima.">

kfaragóra kevés helyen tellett a költségbl. Ez
magyarázza azt is. hogy a gyánikövek gyakran hiányoznak \agy ha \niniak is. lefelé fordított ormótlan esoid<a kúpok, aminre a knnnes nagyolta. Ilyen négyzetes szentélye \an
(jömörben a restéri evangélikus lemploiimak. ilyent é|)íteltek a felsregmeczi. eredetileg
román stíl református templom végibe is; ilyen lehetett a szászdi lb>iillKui is. amíg meg-

oldalú bordákkal: mert amin! euilileltük:

volt a szentély eredeti boltozása.

A rtíJchdiiijüi református templom
anúbl egyátalán hiányzik
miid egy hosszúkás szoba - teljesen egvedid áll a maga mivoltában:

a

szentély s olyan,

úg\

látszik

más-

1G9

milyennek tervezlek,

templom

íves

Arra

is

ile

tudunk

IkisiihIú

rélljeniiiariK

meri szentélyét,

is,

jiéldát,

a

nii

de már

a

leli

tclkibdiiyai

liajója cícy rószól

IViljebl).

a

Rimavol^yel

reroriii.iliis

kései csúcs-

lebontották.
bel'oíió l'ennsíkon i'ekxö Kielléu.

hoify dacolván az uralkodó csúcsíves stílussal, borda nélkül való dongával boltozták be a
szentélyt, s a stílusnak csak annyi

hanem

csúcsíves. Pedig

nem

engedményt
akkoriban

leheléit

hogy a donga vonala nem félkörös,
sem valann földhözragadt szegény falu,

teltek,

W

században. A kiellei
mert ugyanezen szentély oidall'alail csinos falképekkel díszítették a
szentély dongásboltja egyedúiálló példa e vidék gótikájában. ellenl)en a sekrestyéket rendesen dongalioltozássa! tak.irták. Módosabb egyház, a vái-osi templomok példájára, sokszög
szentélyzárást épíltetett. l^idiez

már gondos

falazás kell. Ilyenkor a

.

lemplom szentélye

ren-

desen két osztatból, travé-iiól áll. amikel keicszlliolt föd s ezekhez csallakdzik a sokszög
zárórész, amelybe a bordák egy nagyobb k(izé])sö záróköti sugarasan indulnak. Arra is
van eset e falusi golikálian. hogy nemcsak a bordák gyámkövci, hanem a zárókövek is
elmaradnak. Ez pedig szerkezeti hiba,
mert a záróknek jelentékenynek és
nehéznek kell lennie a gótikában, hogy
megterhelje azt a |)ont(>l. amelybe a bordák
összefutnak. Az ablakok béllete még egy-

szer ezeken

is,

tle

a ka|iukeretet

már

\al;uHÍvel díszeseblié teszik.

A magyarság

északi hatái-án ilyen

a gcczelfalvi evangélikus lemiilom szen-

de ez inkább lalképeirl nevezetes.
Ugyanilyen boltozása van a noszvaji temp-

télye,

lom szentélyének, valamint a tornai n'mi.
kat. templomé is ilyen. Ennek a típusnak
tökéletes megtestesiüése lenne a tornyos

németi és a felskésmárki református két
templom is, de bolthajtásiik beszakad
s most deszkás a menny<'zete mindkettnek, így építették l)oltozatlan hajóval s
egyszer, hái'om oldallal záródó szentéllyel azt

mot,

az el|)usztult kolostortemplo-

aminek

romjai

Mártonyi
Borsodban.

határában vannak.
kúti egykori apátsági templom
újvári, alsósápi és csécsi

A SOLYMOSI (HEVES) TF.MPLOM.

(25U)

község

A

hárs-

is

ilyen lenne

templomok

is

(le

irgalmatlauid uiegreslaurállák

:

az aha-

ilyenek.

Csak a csúcsíves korszak végén, a X\'. században s a X\ 1. százéx elején építenek a
falvak cifrább boltszerkezeteket, csak e korból találunk hálós- és csillagboltozatot, állort
s faragott mvet az ablakok föls részén, és díszeseldi kapufoglalatol. így igen szép a boltemplouniak; kár. hogy eredeti
ablakformáit megváltoztatták. A katholikus templomok általában inkább ki voll.ik téve a
toldozás és az átépítés \eszedehuéuek a századok folyamán, nn'g a szegény és egyszer
]irotestáns gyülekezetek kezén legtöbbször érinletlemU maradt meg a falu középkori
tozása

a

korfaiár()l nevezetes

hejczei

római

katholikus

lenijilonui.

Szé|) hálóboltos a szentély

igen szép a szentély déli ajtaja

még a krasznahorkaváraljai róui. kath. temitlomban: ebi)en
meg a föléje faragott paizs a bányász-címerrel. \ alószí-

is,

1500 táján épült. Korlát község református templomában nemcsak a szép hálósbolt
maradt meg, de az ablakok áttörött geometrikus mvei is teljes épségben. Ezekben uiár

nleg

megjelenik a halliólyag, a kései gótika e jelleuiz formája. Xagyarányünak épült, — jóval
a csúcsí\cs uiátraverebélyi ennek
nagyobbnak mint a többi palócsági falusi teui|iliiMi.

—

Malonyay Dezs

:

A mat/yar nép mvészete.

V.

:

*^
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középen sokszög szentéllyel, de bolthajtás
részlete: egy ketts fülke, fölül koronás
emberalakokkal, melyeknek törzsei maradtak meg. továbbá egy halhólyagos kerek ablak és

három

hajója, e^y

nincs benne;

f-

és két oldalhajója van,

gyönyör néhány

csúcsiveskori

a falusi renaissance stílusában készült szószék.

Mint említettük, a boltozásban és a részletek tagolásában való változást leszámítva,
templom alapelrendezésében ugyanolyan, mint a román: hajója deszkaészaki
fala ablaktalan marad, jó, hogy így bséges teret hagy a képírómenyezetes,
mesternek. Mert a képírás az, ami a monumentális jelleg mellett is, leginkább alkalmazkodik a lokális Ízléshez, s míg egyfell csak igen lazán kapcsolódik a latin, Kin-ópában
honos, nemzetközi mvészi divathoz, másrészt vállalja a népies mvészetnek némely elemét,
így iparkodván kifejezdésre juttatni a nép naiv felfogását.
Évrl-évre szaporodik középkori monumentális egyházi faliképírásuuk anyaga, s ezt
az anyagot kilenctized részben falusi templomainkban találjuk meg. Egymásután kerülnek
napfénjTe az évszázados mészréteg alól naiv Ízléssel, de kitn teknikával megfestett falképek, amiket nem pusztított el a rájuk kent mész, st konzerválta azokat a képeket számunkra. Hogy csak az egy -vármegyét. Gomör-Kishontot említsük, a legutóbbi két évtized
alatt falképeket hántott ki munkatársunk, Gróh István: Hárskút, Mártonháza, Geczelfalva,
Csetnek, Hisnyó, Süvete, Kövi, Kietle, Kraszkó, Gömörrákos, Rimabánya és Ujvásár templomaiban. Mennyi lehet még e vidéken, meszelés alatt elrejtve!
A Turóczpatak mellett lév Ujvásár község régi templomának csúcsíves szentélyében
X\'. századból való föstményekel találtak. Rákos község románkori templomának nagyon
érdekesek a falföstményei. Fölsbalogvölgye református magyar községben, a Kohárykaslélyban, 16S5-bl érdekes régi föstmény van bibliai tárgyú képekkel, melyek köré hat
vers is van írva. A rimamenli tót község. Rimabrézó temploma egyike a várraegye legérdekesebb románkori építményeinek, az országos memlékek közé is sorolták; freskóit nemrégiben restaurálták.
Igaz, hogy e helyeknek csak egy részét lakja magyarság, de hogy a középkorban
mind ilyenek voltak a palócság templomai, az kétségtelen. Becses adalékok ezek középkori mvészetünk megismeréséhez.
a csúcsíves falusi

Az bizonyos, hogy középkori képírásról szólván, ki kell terjeszkednünk nagyobb
Magyarország egész területére, leszámítva azt a kis beszögelló részt, Hunyad vármegyét, az egyetlen vidéket, amit már a középkorban elhódított magának a bizánci mvészet.
Az ország egész területe egyébként a latin kereszténység egyházi és mvészi befolyása
alatt áll mindvégig. Ez a befolyás azonban nem zárta ki egy felfogásban meglehetsen
önálló képírás, mondjidc, egy képíró-céh keletkezését, amelynek mesterei egymásra testálván
képtípusaikat, teknikai és mvészi tudásukat, mégis csak másképen dolgoztak, mint a
nyugat és a dél nagyobb tudású, szélesebb látókör mesterei.
Már maga a távolság a középkori mvészet nyugati nagy fokusaitól, a nehéz közlekedési viszonyok, falusi templomaink rendkívüli szegénysége érthetvé teszik, hogy nálunk
vidékre,

egy különálló, a nemzetközi mvészi élet során kívül maradó, szk látókör, de az egyszer
megtanulthoz, a hagyományoshoz csak annál inkább ragaszkodó képírótársaságnak kellett
alakulnia. Bizonyos, hogy e képírók szegény emberek voltak, sokat és olcsón dolgoztak s eljártak munkába olyan helyekre is, ahová még kfaragó se szívesen ment el. Ujat nem igen l'östöttek, csak egyre azokat a képtípusokat, amiket az akkori falusi izlés szeretett s megkívánt a nép;
e képeken nem sok a lermészethség, de komoly, méltóságos hatásúak, és van bennük stílus.
Készült légyen bár némelyik gondosabban, jobban, némelyik viszont silányabban, a
megszokás szentesítette képtípusok nem igen változnak egész a XV. század végéig. A képírók
nevét nem ismerjük mi sem, de nem ismerik efajta mvészeiket a fejlettebb mvészel
nyugati országok sem, a középkorban a mvész személye nem kívánt érvényesülni, csak
mve. Kettrl tudunk csak: az egyik regedéi Atpiila János, aki 1390 táján dolgozott
Vas megyében és Zalában, és tudunk egy valamivel régibb bizánci mesterrl is. Mind-
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els a mártonhelyi templomban, a második a zojkfalvi templomban hagyta ránk önarcképét. Pedig tevékeny emberek voltak, s a maguk vidéke megbecsülte, foglalkoztatta ket.
A palócságon egyik
akit legfbb mve után geczelfalvi mesternek nevezhetünk
csak Gömörben, Geczelfalván kívül dolgozott a közeli Mártonházán, Süvetén és a szomszéd
Nógrádban, Turicskán. Figyelmes, hozzáért ember fölismerheti e helyeken munkáját, mert
szentjeinek orcája, tartása, az egyes jcleneick rajza, az eladás: közös; van egyéniségmvészetében, ha nem is a szó mai értelmében.
Elébe vágunk ugyan az ismertetés rendjének, e mesterrl szólván, de meg akarnók
értetni, milyen élénk mvészi tevékenység folyt egykor a gömöri völgyek tem|>li)maiban.
Szabálynak mondhatnók ki, hogy a középkorban falusi templom festetlenül nem maradt.
Városi templomok falai legtöbbször üresek, vagy csak egy-egy falképet lelünk elszigetelve (Csetneken, Nagyszombatban, Lcsén), de a falusi templom falát elborították képekkel, olyanokkal, amelyek a föstés helye és tárgya szerint, bizonyos rendben sorakoztak.
A 2-onniiikcr képírásából, fájdalom, alig maradt reánk valami az egész országban, s ami
maradt, az is csak ama kor végérl, 1300 tájáról. E csekély anyagban is érdemes helyet
foglalnak cl a palóc Süvetén lelt falképek. Említettük, hogy Szent Margit (de nem az
Arpádházi Szent Margit) históriáját ábrázolja ez, szélesen, bbeszéden, egyes epizódokban,
egy körülfutó frizt képezvén embermagasságban. Alatta még ugyan a szenvedés jelenetének
töredékei is ott vannak, amikel késbb a geczelfalvi mester átfestett. A kompozíció szelleme
ketlen idegenek voltak, az

—

—

nyugodt, méltóságos, a csoportok áttekinthetk, tiszták; az alakok nyulánkok, nem törpék,
igazi, korábbi románkorból valók szoktak lenni. Az egész, hogy úgy mondjuk, úribb
alkotás, hogysem a népies mvészettel összefüggésbe lehetne hozni. Az ugyanez idbl való

mint az

túladunai tóllaki, hasonlóan kerek templomban kihántolt hódoló háromkirályok lovasmenete

m, amit ismerünk a mi primitivjeinktl, akikmár csak olyanokat, amelyek a késbbi csúcsíves
korból valók. Primitív mestereink képjeleneleiket nem önkényesen válogatták össze, templomokként, hanem mvészi szokás állapította meg a falképek tárgyát és helyét a kicsiny
templomban. Kár, hogy ilyen a maga teljességében díszített templom a palócságon kevés
maradi, s a legnagyobb, legérinlellenebb templomok palóc vidékünk északi szélére esnek.

sokkal kezdetlegesebb; tulajdDnkép ez az els

nek java munkáit Gömörben

leltük,

de

Elmondjuk, mint díszített a középkori mester egyet ezekbl,
amik ránk maradlak: Gömörrákos kicsiny templomát.

a

legjellemzbbet

azok

között,

A szentély a templomban a legfbb hely, ott az oltár s az oltári szentség; ennek boltozatán ül mandorlában Krisztus, méllóságos tartással, kezét áldásra emelve. Gömörrákosoii,
ahol a román félkupola arravaló teret adott, meg van Krisztus, de bordás, csúcsíves bolton.
ahol

zárók

lóg a

bolt közepén,

a hizsnyói

pl.

kicsiny

négyzetes szentély keresztboltján,

középrl a zárók melll sugárirányl);in kihajló angyalok képviselik azt a menyei ert,
mely az ott meg nem festhet. Krisztusból eredt. Körül a szenlélybolton a négy evangéaz elbbiek rendesen állati jelképeikben. Ilyen a
lista, vagy talán a négy egyházatya
boltozat képeinek sora, ha a szentély kicsiny. Ha nagyobi) a bolthajtás, és töbli a díszítend boltsüveg, megszaporítják zenél kerubokkal és szeráfokkal, de ami a leglényegesebb:
;

Krisztus és az egyházatyák

megmaradnak mindig.

nemcsak ezen a vidéken, de országszerte; vagy
egész alakjukl)an állanak egymás mellett komolyan, méltóságosan, olykor föstött árkádok
alatt, mint Gömörben például Kraszkón, vagy csak mellképük sorakozik egymás mellett
hatalmas ornamentális íVizben, mint Gömörrákoson. így e templomban, amelyet a legérdekesebbek egyikének tartunk, hely marad alul az oldalfalon Szent István, Szent László és

Az oldalfalon

a tizenkét apostol helye,

Szent Imre alakjának is. De magyar szentek alakja a szentély oldalfalán csak kivételes, a
apostolé ellenben általános, szinte kötelez. Nagyobb szentély templomokban,
mint Geczelfalván és Mártonházán, bségesen marad hely az apostolokon kívül Jézus élete
és szenvedései ábrázolására, az angyali üdvözlettl a feltámadásig.
tizenkét

22*

17á

A

szokás szerint vayv az okos és l)alí>a szüzek mollkéiu', vagv (Mcslanicnképe kerül. Amíg a szentély ígT mindenkor helyet ád Krisztusnak, evangéa hajó ablaktalan északi falán nagvohl) jelenelek számára
listáinak és apostolainak.
kínálkozik pompás tér, fül egész a vízszintes, festett, deszkás mennyezetig. Knnídi is meg(liailalívre,

:

tonii próféták

voltak rendes képtárgvai. Három, esetleg négy terjedelmes szinten ln-lyezödnek

mozgalmasahl) jelenetek. Legfölül van például Rákoson (de másutt
ban. Bántornyán) Szent László legendája: a cserhalmi ütközet.
utolsó

Ítélet,

a trónoló Krisztussal, aki mellett hat-hat apostol ül,

is,

itt

el

a leg-

például a távol Zalá-

A középs övön ott az
míg szorosan az Üdvözít

mellett keresztel Szent János és a Szz könyörögnek az emberiségért. Az ez alatt
következ mezn a föltámadás mozgalmas és elrettent képel Harsonás angyalok ébresztik
Rákoson ép úgy. mint Lekszen, Zem|)lénl)en (a várkápolnában) a holtakat, terelve a jókat
a menny kapuján be, a gonoszokat pedig öívlögök fogják közi-e. lánccal vagy kötéllel vonlábai

szolván

ket

Nem

poklokra.

e régen, már a nyugati mvészet roniánkorában kifejlett j<denetnek
magyarázatával hosszasaljban foglalkozni, mei'l bármily érdekes is a tipologusnak, különösen a még gazdagabb bizánczi utolsó ítéletekkel összehasonlítva, nem a mi termésünk, s
még kevesebl) a köze népünk szelleméhez. .\iniál beocsebb né|inuivészetünk szempontjá-

ból: Szent

akarunk

László ké|ieiklusa.

Ezt a ciklust meglelJMk lia/ánkban soklielxiill. Magyaiországszerte föstögctték igya
szent király csatáját,

s

hogy mégis

a

il\nrimi

ö.sszes

iibrázolásokra

kapcsán bvebben foglalkozunk

palc')cuépiniivészet

kérdéssel, tessziik azért, mert ludtuidvkal

még

kiterjeszkedve.

senki

sem cselekedte

Mieltt

szeuuigyre

ezt

e

összefoglalóan, az

vennk magát

a rákosi

képet, loglalkozzuidv magával az ábrázolt eseménnyel, ainil megírt vala Mái-k krónikája a

XIV. század derekán.

A

niikoron Salamon kii'ály uralGéza h<'rcegek vitézkedtek vala,
történt, hogy a kunok
(Pauler szerint a Ijcsenyök) betörtek Erdélybe, majd átkelve a Meszes-kapun, elárasztották s
kirabolták Szatmár és Szabolcs vármegyét. Amint jól megrakodva rablott holmival, visszafelé iparki diak. Hobokánál elébük került a királyi hadsereg a hercegekkel és megsemmisítette a rabl('icsap;ttot. Ennek az eseménynek, amely elvégre is nem nagy jelentség,
részletes egykorú leírása nem maradt reánk. Márk barát a bécsi képes krónikában úgy
mondja el e hadi \állalkozást, hogy az ütközet végén t'.serhalomnál, amikor menekedtek
a kunok, a szent király vette észre, hogy egy kún vezér magyar hajadont ragad magával
nyergében. Utána \ágtat a rablónak, megvív a kunnal és megszabadítja a leányt, aki azonteszi hozzá Márk nem a vái-adi püspök leánya volt. Magát az eseményt: mint
ban
lantja le a leány a Uiíiil a nyeregbl, mint seijiti a királyt |iárbajában. t<'ljesen úgy írja
kodott,

le

a

cserlialnii

s

litközetet

mellette

krónikás,

1070-ben \i\ták. \i idben.

László és

aiiiiiil

azt

meg

falképi'inken

is

láthatjuk.

jegyeznünk, hogy a két ihUuiii: 1(17(1 es 13.')0 közt nagy a
kortá\ olság: ne feledjük azt sem, hogy Márk liarát a falkép-ciklusokat igen jól ismerhette,
mert hiszen az álinenct stílusában épült ócsai temiilomban már .Márk százailáiiak elején,
\ agy a megelz Xlll. század végén
mesifostötték az eseményt, és meg vidt az biziuiyára már
akkor országszerte a templomokban.
Ha már most összehasonlítjuk a bécsi ké|ies kreuiika eseményeinek soi'át a falképidikcl. azt kell liinnüiik, hogy Márk valójában az akkor annyira ilixatos képciklust iita le,
ineiílobháii azzal, amit néki az
szerzetesi szemérmet essége és tiidákossága sugall hozzá.
.\
varlialmi ütközet ábrázolása a iialócságlian csak l'iint a szélen, egy immáron
tol
ralucskábau, RákosOn maradt meg. Biztosan állíthatjuk, hogy megvolt ez a jelenet
a többi palóc femploniokb.in is, st legnagyobb valószínség szerint most is megvan. Kicsiny
templomaink egymásután adják el a mész alól. Zsip és .Vbaujvár csak tredékeket
adtak, Gsécs már jó\al többet, és talán ro\ Id ido luiiha liozzájutiiuk a teljes palócsági
.Mindenekelolt

Szent László sorozathoz.

kell
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Említettük, ho^v sok

egy csomó

liclycii iiioíílostütték ezt

az cseményl. Székely földön olt találjuk

templomában: (ielonczén, llomoródszentmáitonljan, Szék<'ly(lerzsen, Fiilén,
Biborezfalván. ^Megemlékeztünk r(Ma a Magyar Nép Mvészete II. kötetében. A Királyhágón
innen, a Szepcsségen: Zsegrán és Vilialván; túl a Dunán (Bántornyán) folyton találunk újakat.
A cselekmény magvának, a lo\as küzdelemnek, a kézi tusának s a leány visszaszerzésének ábrázolása ugyanaz az összes ismert képeken; de az ábrázolás eleje, meg a vége
különböz vagy csonka, ttiljbszor kiképzetlen.
falu

leglogikusabb

(lelenczén
aki

akkor uralkodott)

ták

el,

a

kezdet.

trónján házában,
a váradi püsp()k, akinek hiányát lábolül

vagy csak egy ember

Folytatódik az esemény:

népbl.

a

A

SzenI

király és pedig

eltte

féríl

László (nem Salamon,

lérdel és segítségért esedezik: lehet

O

.,,

n

.

király lóra

a

kell és csapatával vonul kifelé.

A

fel-

mindenült az
összecsapás és a páros viaskodás, mint
azl az elbeszél ké[)írás kixánja. .\z
esemény végéi a képek különbözen
mondják el. Vitafalván a kún gyermekalakban elröppen lelkét ördögök ragadvonulási röglön

ják tova

követi

az ottmaradt testet

s

hidhiU

vájják.
.\z

egésznek

több

teniploinban

koronázás, amit kidon-

zár() jelenete a

bözöen értelmeztek. Vit falván kél angyal
hozza a koronát, míg Bántornyán egész
ünnepélyes templomi koronázás \ an
;

e lielyíitt

különben, Aíjuila .lános mun-

káján, leginkább megérzik,

nem

mester
akart

nem

legendát,

fosteni.

hogy

hanem

Kijavítja

a

a stájer

histíuiát

legendái,

s

a fáradt király hajtja fejét a leány

ölébe,

hanem

a

kún

rabló. M<'gfoNli

a

hercegi'k tanácskozásai, a xáradi Icmj)-

lom

építését a visszaszerzett

kincseibl,

zsákmány

meg egy homályos értelm

is ád hozzá öreg szent remeA NOSZVAJI (BORSOD) ÉS HOLLÓKI (nÓGrAd) TEMPLOM
egy ifjú, koronáthozó szenttel.
ALAPRAJZA (257 258).
Az is jellemz, hogy hazánk nyugati részén, a Stájer határon csupaszképink az alakok, a szenl király is, meg vitézei is, a pogány kimok ellenben szakálasok:

jelenetel
tével és

—

mindenütl szép körszakála van.
Vájjon elssorban lörténelenniek Ickintsük-e mindezt, amit ezekben az apn') harmincnegyven házas kis falvakban luegfoslve látunk'.' Falusi jobbágy-embereknek história nem
igen kell: vallás, legenda, mese után áhítozik az
lelkük
Az a nézetünk, hogy e képek
mind egy valaha szélben ösmerl, félig egyházi, félig vitézi ének illuszl rációi. Nyilván éli
valaha falusi népünk korél)en is valami Szenl Lászlóról szóló ének, amihez szereleticl
ragaszkodtak s aminek megföstését fahni szinte kierszakollak, hololl a városi tíuiullabb
papság nem trte: az ének egyes szakaszainak meg kelleti egyczniök a ciklus egyes jeleneleivel. Csak ilyen föltevéssel tudjuk megmagyaTázni a képek elrendezésében és fölfogásáljan
mutatkozó állandóságot a Mura mellékétl a moldvíii határig. Valószín, hogy olyan lehetett ez az elveszett ének, mini a l'eei'-codex ránk maradi éneke. A közé|)koi'i ember lelkéLászl('»nak

.

.

.
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A SZENTPÉTERI (nÓGrAd; TEMPLOM FESTÉSEINEK MINTÁI.
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ben a szentség és a vitézi bátorság íbgaimai különben is össze voltak forrva. Hogy
mikor keletkezhetett ez az ének? Azt hisszük, hosszú id elmiilhatott, amíg kialakult s
kerekded lelt; módosulásai is lehettek, de kétségtelen, hogy több nyelven énekellek, mert
Vit falva tót volt a középkorban is, Bántornya pedig vend.
Képh'ó mestereinluiek is csak az a céhe föstötte a cserhalmi ütközetet, amelyik legközelebb állott a néphez: a lalképfest céhek, a mi priniiti<,-jciiik. A táldafestök. a külföldet járt mesterek sohasem föstöttek ilyet, mint ahogy egész mvészi szellemük, tudásuk
más, mint a falképfestké.
Városi papok se igen trhették ezt az álirázolalot a templomban, legalább is nincs
egyetlen városi templom, ahol meglclnk.

Van e képeknek oly érdekessége is. ami minden magyar embernek szívéig ér.
Nagy eszme nyilatkozik meg a szent király tetteinek, vitézkedésének tiszteletében:
közös nemzeti

hs

önfeláldozásának,

bátorságának,

az

szent voltának

lovagiasságát és istenfélelmet magasztaló énekek zengték országszerte.

meg

A

Székelyföldön, a

álló

nagy tem|)lomában, megvan ott is
középkori képe, és mind. akik magasztalták: a luügi/ur kirdlij. mindnyájuk

nak

lelki

Szepességen, a vendségen

a

megbecsülése;

a szebeni szászok

a királv
királvá-

nagyságát énekelték.

Falusi templomok falképei csak maradtak ránk, ha mindjárt mész alatt is, de a
templomhajók k<)zé]>kori föstott deszkás menyczetei bizony sorra elpusztultak a palócóágcii. Nem is maradt meg ilyen itt, csak kett: az egyik a liptómegyei Sznn-ecsányban, a
másik (íógánváralján, Kiskükkülö megyében; ezek is a középkor legvégérl, a XV. század
utoljáról valók. Hogy mennyi népies díszítforma veszhetett el azokon a tönkrement menyezetekenl Szú meg tz pusztította el a legtöbbjét.
Föstés volt a középkori templom külsején is, de azok nem bírták ki a mi éghajla-

A

néz

oldalra, nagyban, olykor szinte kétszeres életnagyságban föstöttek
vagy Szent Kristófot, st Petszinnyén (Abaujbani Szent Ilona császárnt. Ez utóbbi templomon, kívül a párkány alatt, föstött ornamenláiis díszítés nyomai
is látszanak. Ilyen küls kép délen, bévül a palócságon nem maradt, csak északi határán
a magyarságnak: Kraszkón.
A középkor végével elhal nálunk is a csúcsíves mvészet, a stílus, mely mély nyomokat hagyott népünk mvészetében is
és hosszú, terméketlen korszak következik,
renaissance
virradásának
mvészete,
az olasz mvészet
amit szinte idnek
A
kor
eltte, még a kései gothika virágzásának idején, plántál ide Mátyás királyunk
kevés
nyomot hagy palóc templomainkban és egyátalán az egész országban. Olasz renaissance
templom nem is épül ekkor az országban, legföljebb kápolna (Esztergomban a Bakácskápolna) vagy elcsarnok (a gyulafehérvári dómban), meg egy-egy arkitektonikus részlet,
amilyen e vidéken a rozsnyói székesegyház északi kápolnájának a kapuja. A miskolczi avasi
református templomnak is van egy kis stalluma, mely olasz eredet, de távolról som oly
mvészi, mint például a nyirliátori református templom stallumai.
A renaissance mvészet másik útja mihozzánk Németalföldön át vezetett, felvidéki
s erdélyi német polgárságunk hozta be a XVI. század folyamán. Ez a német szellem
renaissance mélyebb nyomokat hagyott a falu mvészetében, de ez a hatás csak a XVII.
százév folyamán jelenkezik ersebben. A X\'I. százév politikai és vallási zavarok lerniékellen százada volt; építeni nem leheteti kedvük. akkor a falusiaknak sem.
Hogy mivé formálódik a l'alusi katholikus templom ebben az idben, azt Szentsimonban (XIII. 111. li látjuk. Az alaprajza még középkori: deszkás menyezet hajó és
négyzetes szentély a teínplom, de a hajóban az északi oldalon is van ablak; a szentély

tunkat.

meg

falu felé

a Szent Szíizet.

—

keresztbollja

kicsiny falusi

már

—

Az egészen
menyezeteérl kell
magyar díszít molivuniok dúsan sarjadnak,

lu-m bordás; kicsiny tornyocskát

templom

niegbecsídnünk. Mert
de ezekii iioNcblM n

ai-kilckturája jelentéktelen,

a l'oslolt
is

kell

laiiiciiyezeten a

szótanunk.

—

is

ültettek a nyugati falra.

ornamentális

föstött

»

171)

Az

bl

a négyzetes, rekeszes eloszlás, ami

származott

át

temi)lomainkba

(a

a nienyezeten

gótikus

látszik,

gógánváraljai

mvészei-

esúcsives

a

menyezet bizonyság

erre),

de

mi népünk képzelete töllolte meg ornamentikával ezeket a négyzetes mezket.
Azt a pompás, gazdag mvet, (?U5, 2'. Ki a) a szenlsimoni lemi)lom mennyezetét, Lévay
István és Comaromy István kegyurak csináltatták 1650-ben, amint az az egyik rekeszbe
lestett cirádán meg vagyon írva. Az urak irása alatt heraldikus jelképezéssel, de cimerszer befoglalás nélkiU, ott látjuk a Ijárdot tartó kart, az úri jog jelképéi. Mellelle a szoma

rekeszben újra hajlott kar látszik, de ez virágbokrétát
tudjuk, hogy az asszonyt jelenti, valamelyik úrnak feleségét.
Másoldalt, az urak irása mellett, ket térdel angyal
széd

tart,

hát

így

írás

nélkül

is

a szent ostyái larlja, éltl
jobbra pedig avult irás, amibl kitetszik, hogy a község plébánosa Posgay Mátyás \aiaSok-sok ornamentikával töltött táblán ugorjunk most át a hosszú mennyezet lulsó
végére, mert oü is írásos táblát találunk. Könyökben meghajlott hár(jm kart löstött egy
mezbe itt a mester s mind a három bunkós pálcát tart. Már ez a három pálca is hatalom, méltóság jelképe, de még inkább a mindegyik mellé oda festett vitézkötés, a zsinór:

szer

díszítés.

birák

pclgcirok A. D. 1650.
Igen becsesnek tartjuk ezt

Az

írás felvilágosít

:

oMák

Mikló.i,

Balc/

Jcinc.},

Bii-c

Albert

akkcrhcli

é.i

a menyezetel, mert tudtunkkal ilyen nai\
heraldikus
nincsenek másüti, de meg ornamentikája is szép, noha
a rekeszek tölteléke egyenetlen, szinte szeszélyes, nehézkes az aprólékossal, lönmlt a ritkással, geomelrikus hatású rajz a kacskaringóssal váltakozik bennük. A legtöbb mez
közepén ott a súlyos tányérrózsa, amit aprólékos díszítés vesz köríd. Knnek az ornamentikának a stílusa, ez a magyaros renaissance.
Egyébként maga az egész templom is érdekes példája a pahic falusi szentegyháznak

érzéssel

a

megföstött ábrázolások

maga egyszer

voltában.

de szeretettel cicomázták

ragyogóan

Az oltárok szegényesek,
fel

a

szobrokat

tiszták a fodros csipkés

s

oltárterítk,

mellett sorjában, és szép tisztára mosták a

lebontásra ítélték, mert

megntt

a falu

ékes

templom

Mák

stilus

mutatják,

befolyását

templomi

zászlók

téglapallc)jál. Kár,

Miklós lurósága óla

sem kell félteni a jószágot már, legföljebb
sok jó napszámot is kínál az ózdi vasgyár.

lóitól

a jezsiiila

gyertyatartókai páni likával, csinált

a takarék

s a

nyomja

állanak

virággal,
a

falak

hogy az építményt

l'üleki

basa harácsode viszont

a palócot,

A szentsimoni után szépség dolgában a noszvaji ("J'.t/. kép, Xlll. Ilj.) következnék,
régibb is amannál, amint a támasztópillérei és bolthajtása
de bár ez az épület jelentsebb,
menyezetérl hiányoznak a szenisimonihoz
mutatják, még a gótika korában épült,

—

—

hasonló jelképes ábrázolások. Azért valami szokatlan akad ennek a rekeszeiben is. Az
egyiken ekevas meg egyéb vasszerszám látszik, minden írás nélkül. Egy másik kazettában
két hattvú lépked egymás után, szép liajla<lozó ornamentális indák között. Az ornamentikája is más, mint az elliljié, mondhatnók gondosabi) rajzú, bár nem annyira eredeti.
A súlyos középs tányér-rózsák hiányzanak itten, az ornaiiient növényzet legtöbbje ers
középs törzsökbl fakad, vagy csigavonalosan hullámzik az indája. Mai^yaros renaissance
ez

is.

—

A "259 ÍIV?. ábrákon a szentpéteri templom rendkívül érd(>Ues feslés(>it mutatjuk be
Fálnán Gyula szívességébl. Szenipéleri község Nógrád megyél)en \an. Kevés lelket számlál.
Kedves vidéke jellegzetes nógrádi tájék, dombok váltakoznak szántófölddel, réttel. Kis palakok ezüstösen kígyóznak a makrancos Ipoly felé, erdk, vetések tarkítják a domboldalakat.
Megvan ott minden természeti szépség, a nagy hegyek zord fönségességét kivéve. Szentpéteri azonban ma már nem i>alóc falu. tótok lakják, szomszédja Alsósztregova (Madáchék
fészke) szintén tót. De az Ipoly közvelellen közelségében fekv falvak már palócok
(Trincs, Ludány). Tót lehetett már abban az idiben is, amikor a templom mennyeaFolren)) - szó, ami Szentpéteri közzete készült. Erre vall a felírásban olvasható
ség

lót

nevezete.

n*
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RADISTYÁN (HEVES).

A

menyezel piktorja azonl^an

nem

leheléit

(203)

tót.

Aliti.s

ismers Nógrád vármegyében, viseli nagyban emlegetik

Ez

neve.

a

régi

magyar

a

név

voltukat,

eléggé
szerepet

ma is a közéletben.
A templom ma luleránus

játszanak

hivké. Hogy mikor épiilhetett, milyen pénzen, azt nem
sok idt láthatóit, az bizonyos. A szentélye gót. Úgy látszik ez készült meg legelbb. A hajó hozzá van építve. Még késbbi korban készült el a karzata, melynek építése
és díszítése bárok s a legkulinárisabb fajtából való. Tornya nincs. Fából ácsolt harangláb
áll mellette,
mint ahogy ez más tót községben is van. A legutolsó reparációról tanúskodik a következ latin felírás
tudjuk

:

;

:

• Pádimentum hoc íntegrum una cum choris reparatum pictuinque est
Anno
Sub Ministerio Mathias Bárányi, Ispeclorati Joannis Gyuriseh Edituis existentibus Luca Kukiicska Sz. Pitriensi, Joanne Ivukel zililanikien!~i, alque Marlino
Benyo Sztracziensi Pinganle Samuele Mihalovícs, cum Sodalibus Josepho Laczay
et Joanne Piicliworzky, qui labori quoque hinc immortuus est. Choro tunc pra'fuit

1776

mu

Benko.o

Följegyeztük, mert az érdekldök sok érdekes dolgot olvashatnak ki a nevekbl,
évszámokból.
Mulatságosnak letszhelik a fölírás vége, ahol aSamuele Mihalovics, cum Sodalibus*
eljegyzik magukat a halhatatlansággal a silány pingálás alapján, amit olt elkövettek. Ne
mulassunk azonban a folíráson, sok mázoló hiszi mesternek magát ma is, immortuilást
vindikál

magának Mihalovics uram

zelét pingálta

anno

példájára.

1607, vájjon miért

nem

Az az

Alilis pedig, aki

dicsekedett

mvével

?

a

Annak

szentély

menye-

leheteti volna rá

181

oka. Az ])ezzeg- értette a dolgát s az ö mivoltában mester
volt. Nem akart valami nagyszert csinálni, de épen

elegendt cselekedett ahhoz, hogy ma is megálljunk a
menyezcl alatt és olyasvalamit erezzünk, hogy nem
közönséges ember munkájában gyönyörködhetünk
.

A menyezet

.

.

nagyjából téglalap alakú
keleti
i>ldala le van sarkalva. Hossza 7-43, szélessége 5-30
méter. Egy deszka szélessége OSI m, hosszúsága '2-44 m,
47 deszkából áll s mindeniknek díszítése más. A desz;

kák alapozva nincsenek. Az ornamentumok magára a
legyalult deszkára vannak olajjal festve olvan frissességgel,

amilyenre

piktor

\agy

tumok

foltját és

gal fösthelte

Els

példát

még

ács, plajbásszal

alig

láttunk; a néhai

az ornamenúgy egyszeribe, nagy gyakorlottságmeg igen gyorsan. Az olajfeslék l)eütütt.
fölvázolta

tempera színekre gondol az ember, de
hamar elárulják az anyag mivoltát.
A díszítmények közt van egy \)áv geometrikus. Olyan,
amilyen minden nép iparmvészetében föltalálható.
Legérdekesebbek azonban azok. amelyeken meglátszik,
hogy a mester egyéniségébl fakadtak és szemlátomást
riigtönözve vannak.
Minden deszka díszítésének gerince a hullámvonal. Ez tartja össze szervesen a motivumokat. Mindaz

pillanatra

olajos szélek

egyik díszítés tehát szalagszerkozet. Folytathatta volna
mestere a végtelenségig is. Egy-egy tagozat befejezettségére nagyon sokat ád. Van néhány olyan ornamentum is. mely szimmetrikus, vannak olyanok, melyek egy-

szeren egymás mellé

helyezett tagokból állauak. A szer-

kesztés kezdetleges, de azonnal érthet

s

Legérdekesebbek azonljan a virág-

HARANGLÁB RAUISTYÁNON (hEVES).

(2ü3a;

áttekinthet.
és levélalakzatok,

melyek határozottan egyénieknek

motívumok bizarsága azonnal szembeötlik és érdekességüket tüzetes vizsgálat után sem vesztik el, st bizonyos raffinériát lelhetünk bennük. A rózsát nem sokszor
látjuk. Formái különben legnagyobb részt azonosak a népies formákkal. Ugyanazok a
malom-rózsák, mint amilyeneket mindenütt találhatunk a magyar népnuivészetben. Szereti
a tulipánt. Minden deszkáján ott van, sok változatban. Látunk olyan renaissanceos középlátszanak

;

a

a legszebben, nagy könnyedséggel alkalmazva, melyek egész természetességgel magyaros rozmaringlevélen ringanak.
\'an egy olyan tulipánja is azonltan, amilyent még nem láttunk egyebütt. Mintha
ilyen tulipántól csak Alitis Dávid szakasztott volnál... Y.z az aiigyalfeje.s tulipán. Szépen

kori stilusú tulipántokat

rajzol. Amolyan magyarosan; a virág súlyponttal
mint a szrszabó cseresznyevirágja.
abba az oválisba angyalarcot képzel. Igaz is
^'irágnak kell lenni az angyal arcának, szép tulipánnak .... A remekül rajzolt szirmok
közé szemet, orrot, szájat helyez, és senkinek eszébe nem jut azt onnan kivetni. Mindenki
jónak találja, ha a tulipántól kedves fejecskének ábrázolva látja.
Nagyon kedvesek azok a madarak is, amelyek benépesítik díszítéseit. Alaposan meg.•^tilizált moti\umok ezek, szinte élni látszanak a különös virágok között. Mindenféle helyzetükben természetesek ezek a madarak, stilizált voltuk mellett is. Sok helyt csak a madár
fejével találkozunk. Ilyenkor úgy l)ánik vele, mint valami virággal. Nem is lehet egyszerre
megmondani némelykor, hogj" egyes mof ivum tulipántól vagv' madárfejet akar-e ábrázolni. Érdekesek még azok a fantasztikus virágalakok is. melyeknek eredetével nincs tisztáiban az ember.

képezett tulipánvirágba egy álló oválist
bír.

!

.

.

.
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A RADISTYAiM REFORMÁTUS TEMPLOM PAPSZÉKE ÉS SZÓSZÉKE.

A RADISTYÁM REIORMÁTUS TEMPLOM.

I2li4<i>

(204)
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KENDJÉRL.

(2Ü6)
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Az egész nienyezet összhatása

tarka.

A

hullámvonal,

a

lendülettel

kezelt

levél- és

virágformák azt bizonyítják, hogy a mester nagy tehetség volt, aki játszott azzal a formakincscsel, amelyet megszerzett. Általánosságban nemes tónusa van az egésznek, de ersen
uralkodik rajta a mester egyénisége.
legkedvesebb a radisGróh István szerint
A református templomok között
tyáni, minden szegénysége s egyszersége mellett is. Fala fehér, menyezete rekeszes,
szép zöldre festett, amit vörös lécek osztanak el. Színes mez, kék, kevés sárgával meg
vörössel a temitlomi székek eleje, a karzat a zsoltáros táblával, meg a cifrán metszett ])api
szék. Csak a prédikáló szék tömzsi tali)át mázolták haragos vörösre, hanem fölül az oldala
zöld, meg kék ennek is. amikre csillapítóan borul a barna szószékterít.

—

—

A BEUZÉTEI REFORMÁTUS EGYHÁZ

A
házit.

bájos

Hegyen

kis

kálvinista

TÉRÍTINEK HÍMZÉSEIBL.

templomok közül

épültek, mint a radistyáni. (VII.

nuilaljiik

be

még

a

(267

—

268)

koudóit

meg

a lökös-

Ib.)

A serkei (XIII. ta. 3.) már más, síkon épült, de nagyobb és szépen megépitell mordgangos körfolyosós tornya büszkén tekint szerte a Rima völgyén. Biz ez nagyon elég a
serkei módos gazdáknak, akik ugyancsak vigyáznak, hogy birtokuk együtt maradjon.
Kevés itt a gyermek, ile bezzeg a szomszéd <'.i>linig uiadaloiii cselédlakla majorjaiban csak
úgy hemzseg az áldás
iMulékezzünk meg \égüi a sikátori szép Iverck tcuiplouu()l. Kiiiscjéu kedx es a nagy
.'

.

.

a gazdagon tagozott lornyocska.
Különálló haranglornyokat, fából, kivált a kál\inislák épilelick szépekéi. Legérdekesebbnek tartjuk a radistvánit, aniiuek ktirvonalain ersen ér/ik a/ a inns/koxila stilus.

kúpos tet,

185

amit a mi lejjebb húzódó i-uthén népünk révén ismert és kedvelt meg a magyar (263). Nagyon
szép a miskolci avasi templom haranglábja is; az uraji meg a körlvélycsi már egyszerbbek.

A

templomi bútor

rendesen
és magyaros.

eleje

festett s

is

a

X\

111.

század stilusának hatását érezteti.

A

templomi székek

olyiknak az ornamentikája eredeti

A templomi székeknek oldalkipja szintén
kanyargó vonalú, még akkor is, ha nagyobb mennyezetes
papi széket készítenek, amilyent (06417)

csináltattak i>apjuknak a XIX. század

a radislyániak

els

telében. Másszószékek építésénél köböl faragott formákat
utánoztak, másoltak. Ugyancsak Radistyánban például a

kor a

("264) alja két, heggyel egymásnak állított
csonkakúp, amit nehéz övlagozatlal kötöttek össze, mert
bizonyosan láttak \alaha ilyent kbl. A szószék mellvédjének alján köriülutó lécet cifra hullámos vonallal

prédikáló szék

látták

el.

Mindez pedig
a kehely,

félteni való

nemcsak az

nemzeti kincs! Nemcsak

úrasztali terítk,

de a templomi

székek, a harangláb, a zsindelybl való toronysisak,

meg

Mert a régi kelyhekre, edényekre
a pénzes régiségkeresked vadászik csak, a hímzésekre
a kupec, a többit pedig elpusztíthatja könnyen az oktalanság, paraszti ujításvágy, közönyösség, jobban mint
a tzvész. Nagyon de nagyon sok félteni valónk van.
Mindezeknek szeretetteljes megbecsülésére intsen
e könvvünk.
*
a templomkerítés

Ez
hazája

is'

egykor a magyaros hímzés klasszikus
misem természetesebb tehát, mint az, hogy

a vidék

volt,

asszonyok és leányok ügyeskedésük szépséges termétemplomokat is megajándékozták. A falu
keivel
a
leányai

az

oltárt

virággal

díszítik,

a

szentek szobrai

eltt elmaradhatatlan virágtartó soha nem áll üresen.
Különösen a Szzanya szobrának vagy oltárának fölvirágozásáért valóságos versengés folyik. Nem egyszer
a plébános úr kénytelen igazságot szolgáltatni, kit illet
az elsség.
A régi himzésekct különösen a protestáns templomok becsülték meg és rzik nagy kegyelettel. Egyikmásik templom valóságos kis múzeuma a régi hímzéseknek. A ragályi refoi'mátus egyház értékes úrasztalterítt riz a XVI. és XVII. századból; Csetnck eklézsiája

különösen gazdag.
Keletre ismét, a háromszögletes pelsöczi nagy hegy
fcnsíkjának északkeleti csücskén, jobbpartján a Sajónak,

Berzélc községe fekszik, szerény kálvinista eklézsia, tle
messze leánya: Krös, behúzódva egész a nagj'

meg nem

hegy lába

alá.

A MISKOLCZI REFORMÁTUS EGYHÁZ
hímzéseirl. (269 — 271)

Ez a két gyülekezet leggazdagabb azon

a vidéken hímzésben és egyházi edényekben. Ezt választottuk tehát

hogy bemutassuk gazdagságát
letes

(265

ki,

Berzétét leányostól,

— 281).

Magáról a templomról kevés a mondanivaló: csúcsíves épület, bordás boltozatú, szögszentély s csak valamivel tágasabb, mint a többi gömöri középkori lahisi tem[)lom.

Malonyay Dezs: A magyar nép mvészete.

V.

24

186

Az épületnek kevés köze

a

himzetl keiiflüinek annál több.

né]»mvészethez, de
Ezek közül lt)(i5-böl

(-7(1) amit az írás szerint Topos
Judika csinált. Abban az idben már eldlt a küzdelem, amit két nagy világstilns, a renaissance és
az izlám vívott meg egymással a mi népi mvészetünkért, hogy a maga körébe vonja azt, odakap-

való a legréííibb,

csolja,

bár csak lazán,

tenné. Kelet

mvészete

anélkül,

lett

hogy vazallussá

a gyztes.

A

renaissance

ornamentika, amelynek elve, hogy középs ers
tbl, vagy tengelyiorma szárból kétoldalt sarjaztassa ki az ágakat és vezesse

nagy kunkorodások-

hogy megtöltsék

a teret egyenletesen,

ban

kétfelé,

akár
máskép. Ez az elv nem látszik meg a berzétei
A GÖMÖRSZKÁROSI REFORMÁTL S EGYHÁZ
hímzéseken. Különálló virágbokrok kerültek ezekre
URASZTAL-TERlT.rÉNEK HÍMZÉSE. (272)
a kicsi négyszög kendkre, ágas-bogas szárnak
vagy csiga módjára megkunkorodó indájúak. Akárcsak a kési arab díszít mvészet díszítményei; rendesen négy nagyobb bokor a kend
négy sarkára, koszoi-ú a közepére és ha még hely marad, egy-egy virágszál a közbüls térre,
szabályosan akár széltében, szalagí'orniában,

hogy bizony e díszítések ize orientális: az indák, a kacsok, levelek,
de azért
virágok, meg gránátalmák egybeállítása keleties,
szeglulbrmájú
vagy
a kelyhes
magyar ornamentika ez minden izében. Amit átvett a nép a keleti mvészetbl, az csak
a maga egvéniségének megersítésére szolgált. Nem másolások ezek. Topos Judika kendjén
egyetlen kettsvonalú szár tartja a csipkés szél leveleket, amiknek rajzán ersen meglátszik a perzsa hatás, de a nagy, almaforma virágok belsejébe szível is hímzett Topos
a szeges mellé. \ aló igaz,

—

ügyes keze.
kor szerint másodiknak következ kendt Serédi Zsófia himezte az eklézsiának.
Beleírta nevét és az évszámot a középs koszorúba: l()í)5. Szép pirossal, meg aranyszálakkal
tulipán, meg gránáthímzett, háromágú virágzat van ennek is mind a négy sarkában,
almák, de négy kisebb, ugyancsak
háromágú virág jutott a közökbe is.
Ugylátszik, akkor is ugyanolyan volt
az álla|iot a Rozsnyó alatti falvakban,
mint ma: Berzéle meg a többi község
szorosan a Sajó mellett és azon alul,
mind kálvinisták. Hozzájuk húzott
Serédi Zsólía szíve. A többi község
pedig a sziliczei fennsík északi lejtjén, .lólésztöl Dcrnig, köztük maga
Krasznahorka is, mer kalholikusság.
Odabent meg, Rozsnyón a városban,
a kiszorult kalholikusság küzdött ers
lutheránusokkal, de a város népe

.Judika

A

—

.

magvar

volt, a

tanács jegyzökönv'Aei

magyarul vannak írva. Csak egy
századdal késbb, Mária Terézia korálinn kcllcit megérniök egy ers tót
bevántlorlást, ami egy-két évtizedig
némely Céliet eltótOSÍtott, péWául a
is

A GÖMÖRSZKÁROSI REFORM VTUS EGYHÁZ URASZTAL-

térítjének hímzése.

(2731

niészárosokét, akik

szép tót felírású

187

kancsót készíttettek cchiik számára. 177(1 táján.
lelt megint a város, mint amilyen
azeltt volt. a XVII. században. De kiállolta az

Végre magyar

ers

más magyar város is. nemfekvk, mint a palóc Rozsnyó,
hanem olyan, mini ])éldául az Alföldnek néz
Gyöngyös, ahol ugyancsak külön tót kathoiikns
egyház alakul a XVII I. század derekán és t()l
templomot is építettek. Ékkor lótosodott el Kassa,
s a magyar falvak Sárosban Abostól fölfelé.
tót lievándorlást

rsak a szélen

De térjünk Berzétére vissza. A koxctkez
kend, kor szerint, Neme^ Fulo Mdridc (30"2).
Ezt az írás

szerint: a berzétei Ecclesiának, az
Istennek ditsségére adta 1701-ben. megliimezvén ezüst- és aranyszálakkal a négyszögletes kis

kendt

módon, hogy

oly

ez

nevével szegest formáljon a

sarokra

meg

az

kend

írás

a

szélén, a

maga

A GOMORKOROSI REFORMÁTUS EGYHÁZ
URASZTAL-TERÍTJE. 12741

négy

csigás indájú virágot varrott, aminek szárából

apr('>

\irágok, levelek eretlnek,

magját pedig gránátalmára emlékeztet virág képezi.
A többi himzésen évszám nincsen, azt sem tudjuk, kinek a munkája, hanem a stílus,
az ornamentika közös emezekkel, úgy, hogy bizonyára 1700 tájékáról vah) valamennyi, vagy
inkálib régel)biek. Kett közöttük, az egyik zölddel meg arannyal varrott, a másik kékkel
és arannyal, egészen olyan, mint Nemes Fulo Mária kendje, csigás indák vannak ezeknek
a sarkán is. csak a virágforma más rajtuk.
Még három himes kendrl kell megemlékeznünk ennek az eklézsiának úrasztali
holmija között; mindegyiknek díszítése ersen keleti izü. Egyiknek a nagy sarokvirágja
mert négy sarokvirág, és négy, a szélre állított kisebb virág ennek is a dísze
olyan, mintha keresztülmetszett alma vonala szerint igazodnék a iliszítmény szára; a küls
ketts vonalat apróbb kisarjadzó szegf ékesíti s egy nagyobb virág ott, ahol az alma
kelyhe nyílott egykor; apró keresztvirágzat tolli meg belét, a magvak házának helyét.
Van olyan kend is. amelyiken a
négy virágos galy elborítja a
vászon mezejét, negyedrészét
foglalván el mindegyik s úgy áll
valamennyi egyiránylian nem a
középpont felé nézve, hanem
fölfelé; mintha függ kendnek
használták volna egykor és éhez

—

—

alkalmazták díszítését.

A berzéteiek kendje
nyolcszögletes,
szett

sarkú

négyzet

elborítja a kicsiny

;

(-65)

lemet-

alTéle

tölteléke

kend

egész

mezejét és stílus dolgában anynyira keleties, hogy szinte alig-

magyar munkák sorába; négy kisebbik oldalán négy szegf sarjad és áll
kcménven, befelé irányulva mindalig fogadhatjuk a

ÜKÓ^
«»-.

,

egyik; ezeket két-két perzsaszabá'-ú

levél

lógja

be,

boltozat-

A

GÖMÖRKRÖSI REFORM.VTUS EGYHÁZ URASZTAL-TEBÍTÖJE.
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(275)

188

formára borulván a négy szegf fölé; ugyancsak szegf kerül a középs kerek gyrs
szórta teli lazán, készítje
térbe is. Ezek perzsa motivumok mind, csak a maradék helyet
virággal.
magyarosabl)

^^:!^ji-i-^
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ÍJ,,

p''

n

^r

ii<7

^^

TEMPLOMI hímzések.
1,

ü,

7 Berzéte

;

2,

8

Gömörköiös

annyira perzsá.s egy nagyobb
kunkorodó indákkal, ezek az indák, a

Nem

el

;

3.

(276

4, 5

—

281)

Gömörszkáros (Gömör).

ami bár ugyancsak teli van all meg
bellük sarjadzó levelek mégis ritkásan borítják

kend,

(266)

a fehér iiiezl.

A

Balogvolgyében

egy kicsiny,

legfölül,

relnriiiálus eklézsia.

már
Hogy

szinte a lótság közé

ez a gyülekezet régi,

ékeldve áll Gömörszkároson
hogy a XVII. század M:\ állja

189

ÚTSZÉLI KERESZTEK. (282—285)
DiósjciKirl, fent a kereszt oszlopának alja

;

2,

^^,

4,

Felsöhan^dny községbl (Gönuir).

190

r272— 273, 276— 2íSl) igazolják, amik nem iljaMiak. mini a lierStílusban és elosztásban is egyeznek azokkal a kendk,
gömör-körösiek.
zétciek. meg a
ékesítik mindegyiket. Ötnek a díszítését nnilatjuk be,
gallyak
virágos
helvezett
sarkokba
megannyin kedvcsen rajzolt bokrok, kiseblj-iiagyobb virágok, amiknek formái e kor népies
helyét, azt hímzett koiului

ornamentikájának legbecsesebbjei közül valók.
Bizonyára nemes asszonyok kezenuinkája ez a himzés mind.
Sajátságos, hogy XV. Lajos korának stílusa, Mária Terézia rokokója, amit annyi falusi
templomban láthatott népünk, nem termékenyítette meg a himet varrók fantáziáját. Talán
a himzés divatja fogyatkozott, talán becsületje lett kevesebb tvel formált aprólékos díszítésnek a selvcm, s az arannyal áttöri francia brokátok között, amik akkor váltak ismeretessé igazán a temi)lomi ruhákon, de alig találunk rokokó iz, népies hímzést. l'e<lig tetszett
ez a stílus népünknek, befogadták az asztalosok, a templomi karzatok faragói, templomi
fa-menyezetek lesti, kivált
pedig a l)utorkészítk, elanyamit ma
az,
nyira, hogy
népies

bútornak

mondunk,

a szék és a nyoszolya. tulaj-

donképp né|)ies rokokó az
mind, nemcsak itt minálunk,
de fönt a német IVildon, messze
Cseh- és Szászországban is.
Rokokó himzés alig akad,
pedig ez a mvészet annak
idején a kompozicióbeli szaiiadság révén terjedt, szinte

fölszabadulás volt a renais-

sance

arkitektonikus

stílus

kötöttségeibl,

—

hímzésben,

díszít festésben a legszabadabli naturalizmust kívánta,
buján ékeskedvén összefzött
l»okrétákkal, laza füzérekkel.

Ezeknek
liiven

virágjai lermészet-

voltak

ál)rá/.ol\a. El-

múlt X\". Lajos
A BERZÉTEl REFORMÁTUS EGYHÁZ ÓNEDÉNYEl.

(286

—

jött rá

XVL

stílusa,

meg-

Lajosé, s annak

287J

nyomálian az empire:

a

mi

népies hímzésünk ereje pedig,
nnntlia elapad!

\iilna

lüzonvára dúsün díszítette a nép akkor

is

a

maga

holmiját, köntösét,

ezekbl nem maradt sennui, mert a népies nmnka élete nem hosszú, llimzett
szr, hímzett suba, asszonyi fkíil nem igen él hosszabb idt egy-egy emberöltnél, elszakad,
rongy lesz s elhajítják kegyelel nélkül, Így hát alig ismerjük e kornak igazi népies orna-

szöveteit, de

mentikáját, az pedig, ami reánk maiadt. a liársony úrasztali terítk, a szószék elejére való
takarók, oly silányak, hogy koZ(>lni sem érdemes bellük. A szl s a kalász adja ki ezek-

nek szegesét, koszorúit, szimbolikus növények, a kenyér és bor jelképei, természetutánzóau
megforniáh a.
A múlt század els -harmadáliól \aliik azok a nuistrakiinyvek. amiket szcsíik írlak
egybe vagy szürszabók.
Ez az ornamentika bezzeg nu'ivészi jelleg dolgában meglehetsen külömbzik a kétszáz
év eltt hímzett temi)lonn kendk ornamentikájától, nyoma kevés van benne a perzsa hatásnak,

-

egyenesen, változtatás

nélkül

átvett

jterzsa

elemeket legalább

nem

leliuik

benne

191

noiii

g'yöng'éd,

iicin

népünk ruházatán,
aminek indázata s

l;iza,

szr

a

színes,

liaiiciu

iTÖtcljcs.

sr

loniuü

Ijokrokbau jelenik

hátulján, a suba tányéi-ján; szabályszeren jelentkez himes

nicg
tolt,

virágjai lehelnek killombözök, de helyes a loMnittség iVika mindig, szinte

hil)átlanul.

Sajnálnunk
régi

lehet

mint

az,

ez

kell végtelemil,

nagyon

hogy

népies

e

más
maguknak,

bizonyára

diszitésuek

múltját

már évszázadokkal

nem

ismerjüU. pedig

ez a himzés,
amit urak csináltak
a drága prémeket hordozók, akik nem takaióztak
birkabörbe, meg a szrposzló darócába. A templomokba csak az uri ornamentika jutott be,
az igazi népies hímzések, a férfi-kéz varrottá szr- és subaékességek elpusztidtak.
s

volt

ezeliitl

is

Hímzésben, a nk teremtette ornamentika e legkedvesebb fajtájában, aránylag gazdagok
vagyunk; nagyon régi népies hímzések ugyan nem maradtak reánk aníit a középkor
hagyott meg, sekrestyebéli dolgokat. i)api ruhákat, az kívíil áll ué|)ies mvészetünk korén.
;

$dJt
ÚTSZÉLI KERESZT DÍSZÍTÉSEK.
1

Örhalomról

;

2

Dacsókoszröl

;

3

i288

—

Maczonkáról (Heves)

293)
;

4

Héhalomról.

pedig sok van belölidí. ki\ált az esztergomi kincstárban, de másutt is. El kellett következnie a renaissancenak. nem is a kezd renaissancenak, hanem a X\II. századinak, el a
törökök közNctílelte mohamedán mvészetnek (mely két nagy mvészi irány iitközhelye
volt hazánkban, kezdve Erdélytl tol a bányavárosokig), amíg végre m<'g lett a maitt
gyaros tem|i|omi himzés. az úrasztali kendk, kicsiny protestáns lem]ilouiok máig rzött
ékességei.

Miskolcz \'áros Története címmel Szendrei .lános ot köteles munkát h't s e nu'i minkitn érzékkel látja meg a nniltnak ama
tául szolgálhatna a hazai monográfia-íróknak
emlékeit, amelyeket a népies kisipar, a magyaros izlés teremlell. A könyv a miskolczi egy;

házak

t<)i-ténetéhez a

következ becses adatokkal

szolgál

:

A miskolczi asszonyok a féríiakkkal vetélkedtek az iasztalának megajándékozásában és feldíszítésében. Számos magyar stíl díszítményekkel, színes selyemmel s arannyal
és ezüsttel himzett tulipánokkal és gránáíaluiákkal kivarrott úrasztal terít és áldozó
...

192

kend

maradt e korból az egyház ládájában, melyeknek kegyeleti értékükön felül ma már
iparmvészet történetének szempontjából is becsük van (269—273). Hímzések és
egyházi edények általában borítva vannak kegyes feliratokkal. így olvassuk az egyiken
«Erdélyi Erzsébet, a miskolczi sz. eklésiában elször járnlván úrasztalához, e kisded
ajándékkal tiszteié az urat édes anyja az Erdélyi István uram özvegye, Nemes Bornemissza
asszony kegyes oktatásából, munkás szeretetibl, jószágok az úrral való közlésébl, el ne
felejtkezzetek mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Szabad akaratból áldozzál,
mert a jókedv áldozót szereti az Isten és az
jótéteménye megmarad örökké.
a hazai

;

Anno

1754.T)

Kétségtelen, hogy az ipar termékei, nevezetesen a festett ládák, a kivarrott subák és

szrök, a szironyos brmunkák s a virágos bütykösök, korsók és tálak révén jutott
íz magyaros ornamentika a nk kezére, a ruházat és házi tzhely feldíszítésére
való hímzések és varrottasok utján. A XVIII. században ez a mvészet is magas fokon
állott nálunk. A református egyház buzgó asszonyai szebbnél szebb hinizésekkel, színes
selyem, arany és ezüst virágoktól csillogó térítkkel borították be az úrasztalát. Ilyenek:
cifra

a keleti

az a színes

selyemhimzés

terít, melyet 1704-ben Lakatos Istvánné himzett az avasi refortovábbá más három színes hímzés 1771 és 1772-bl, egy ugyancsak a X\ III. századból való vílágossárga selyemteríl, arany és ezüst szálakkal kivarrott,
stilizált tulipánok és gránátalma virágokkal s a következ selyemmel varrott fölirattal
A: N: Miskoltzi: R: A: sz. Ekl Szán: N: \: Kis Imre úr özvegye N: N: Igmándi Sára:
asszony varratta; egy másik világoskék selyemlerít szintén arany és ezüst fonalú hím-

mátus templom

részére,

:

zéssel, tulipántokkal. Felirata

szerint

Bánó Mihály

világoskék selyem úrasztal-terít színes selyem

mely

felirata szerint,

A

292

—293.

készítette

1771-ben. Végül

hímzés szegfk, epervirágok

egy szintén

és tulipántokkal,

1751-ben készült.

rajzon a bánorváti református úrasztali terítk sarokhímzéseit mutatjuk

melyekkel gyöngéd kezek 150 évvel ezeltt ajándékozták meg a templomot.
A miskolczi egyházak gazdagok ötvösreniekekbcn. A református egyház kincstárában
1663-ban készült aranyozott ezüsttál, a X\U. századból való kókuszdió-serleg, pompás
úrvacsoratálak, ezüstbl készült áldozópoharak, kehelytálcák vannak. Egykori följegyzés
szerint az egyik tárgy; «egy igen ékes formájú tiszta ezüstbl öntettetctt, arannyal megfuttattatott és jeles virágokkal superinscri|itíokkal megpréscltetett táb). Ezeket a virágokat
az ötvösök magyaros modorban alkották. Van ott még egy áldozáshoz való kanna
be,

is,

födelén

tulipántos

gomb. Sokszor az ónedények

is

érdemesek a kutató ligyelniére

(286—287).

A népies mvészkedésnek sok tér jut az érvényesülésre azokon a nagy kereszteken,
amelyeket a nép hálája, buzgalma vagy áhítata emeltet a falvak utcáin, a dülutak mellé
s a temetben, rendesen a kapuval szemben.
A keresztek megfaragása nagy feladat elé állítja a nép emberét. A kereszt is az egyház mvészete, azt szolgálja
s a nép emberének, itt el kell vennie minden tudását. Igaz,
megosztja a dicsséget rendesen a városbeli mesteremberrel. Kell hozzá bádogos, aki

—

kimetszi az

Üdvözít

testét,

meg-

bádogszalaggal befogja a kereszt három ágát felül
palkóformában, de a munka java
mégis csak a faragóé. Az anyag:
megnyúlt
fagerenda; a forma
fösti és díszes

:

henger,

—

a díszítések elosztása te-

hát nagyjából ugyanolyan, mint a

guzsalyszárakon, furulyán, pálcán,

de ezeken

ÜRASZTAL-TERITKRÖL, BÁNHORVÁTI.

(294

—

295)

zás

is

itt

arkitektonikus tago-

ki\ánatos,

meg ersen

|)lasz-

s
o

•

—
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Mária himzelt

Küzépt'ii a nictigjaszói Icinploiii incnyczeléröl tálíla.

a Ijcrzétci

mely a

(Gömort eklezsiának 17tH-ben.

festés

(:í02)

évét és a feslök nevét öiökiti meg. (301)
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\']]\\\-

(li>/.ités.

mezk,

ilc

az

Ei>-vnuis

é>

óIcm-IiIi

elh;ilni'()l;ís

Nézzük

tésp komoly.

Mir:iki>/iiak

IVildll

kiTc>zl

;i

láluiii

ii

ili^zilésck tartaliii;i. jflcii-

;i

n\v^. poklául a iliósjciiöi

k('r('>ztcl

iitszéli

csinálta, a lalörzsököt nég-yszöglotosrc ácsolta elébb,

Aki
csak a kereszt bárom

(28"í).

karja bullámos rajta és a torzsok fels
harmadálian doinlioroilik eiiv diszilctt kobrorma ta^jdzás: azon
alul csupa (ioniboiii díszítés halad le a kereszI lalpáiy. legalul
amilnil

viráíjcsorép,

csupasz

át;'

mereii

eijvetlen

ele

le\éllel,

kríil növényiiida helyett kii>yó tekei-zik. a sátán jelképe, akinek

hatalmát Jézus urunk

a (ioli;i)tán:

nii'i;torle

ezentobü ei;ymá.s-

következnek szentséi;tart. tiyertyalorina, t'otí. balta, a
metí'vállásnak eszközei, továbbá ott a szív, a mibl három inda
ered; az ostyának három betje Mária monogrammja, az líSUl-es
évszám és véiiiil a domború taíjozaton fölül ott a csillag'.
ntán

.\

patkoi\('s

elrenéz
igen

bádoiicrnvö széle

aprólékosan

füzérje s e stílus

megmunkálva. Kz

még ma

befolyás

\'^'I.
is

Lajos

amihez az

új

iiüspkségekel

stílusának

a

megérzik ui-pi
elbb mondottuk,

eríisi'u

mvészetünkön. ,\ dolog magyarázata, mint
az, hogy .Mária Terézia korában éi)ült talán
templomunk s népünk mohón szívta magába
formáit,

\ét;én és az

kél

csipkés,

élen rózsák sorakoznak, a rózsák között füzér csüng,

liiudálii

a legtöbb
új

ITSZELI KKRESZTROL.

UACSÓKESZ.

falusi

templomainak

apostoli bu/galnui királyn, segilelle hozzá

a legtöbb esetben.

Az rhalmi keresztnek törzsöke ("íáS), amit l)^(iS-ban faraglak, a rokokó hatá>ál érezEzen a legalsó mezt koponya és két keresztbetett karcsont díszíti, fölötte a koronás
stilizált Szzanyát látjuk; karja nincs, nagy k|)enyl)e van bepólyálva, akár elképe a Máriacelli
szz. keblén sárga szívben a bél tr mered, jobliról három. lialnM négy. a szzanya
hét fájdalma
a lobbi mez díszítése olyan, mint minden falusi kereszten, de gondosabb
kélfüles csupor,
faragású. Megvan a kehely, amibl nagy tányérrózsa féle virág
elé,
ugyancsak indás virágzattal, szegek, fogó és kalapács virágkoszoi-úba fog\a. folotiidv meg

teti.

:

n

ott

árulásának tanuja s ezek fölött az oltári szentség.
dacsókeszi kereszt oszlojiának díszítése (28it) szerényebi), de \iszont az arkilcklonifagozás gazdagabb. Négyszög fölül a kereszt oszlojia, de alul '-zép téglalorma es

a kakas, Péter

A

kus
csonka gúla tagozatokon

meg

gyrs

párnákon megyén

hengei-hez érjen, amit az ostyás kehely és hajladozó

által,

hogy egy nagyobb duzzadt

szlindák

reliefje ékesít.

Sokkal naivabbul. mint az rhalmi kereszten, látjuk megfaragva a Szzanyát Héhalom
egyik keresztjének lábán (-i'l). Karja ennek sem látszik, ile keblen olt a szív a hét trrel;
fölötte

cifrán

kereteit

kalapács, létra és

ég

tábla,

amibl három

virágszál

ered.

s

l'olollük

csillag,

korbács,

gyertya.

felshangonyi temetnek faragott keresztjén (•2S4) ninoen xirágos ornamentika,
ehelyett duzzadó ers kötelek fonják körül a kereszt alját és lagozzák azt ol\au ervel.
akár a román arkilektura cseleked<'ll egykor. Van Felshaugonyuak egy igen díszes
keresztje is, amelyiken a romános koléldíszítés egyesül az aprólékosan faragott ornamen-

A

tikával (283);

ers

építészeti érzékkel helyezte

egymás

fölé

mestere a keresztláb tagozatait

szakasz négy sai-kára négy kis oszlopot faragolt.
palóc falvak közelében, kiint az utakon, kivált Eger vidéken, gyakran látunk feszü-

s a kr>zéi)s
.V

letet s

faragoll sziMit képet.

\'iszont

azonban,

ilt

eselt

meg. hogy a

Egerben, a kfarag<')nál.
-^ Aztán, hogy kívánják kigyelmelek?
gyelmeteknek Krisztus urunk, vagy holtan,'
Muiimijaii

Dezs: A magyar nép mvészete.

V.

kíizsr

-

pu'a|a

Kiiszlus-szohroi

írl

rendelni

ludakolla a kolaragi). Ele\eueii kell-e
95

ki-

194

A

—

községbiró tanakodoll egy csöppet, és így felelt
Ha nem szeretik otthon, majd agyonütik úgyis!
Csinálja csak kend elevenre
:

1

Van igazság
becsüli,

a tréfában.

Vallásos a palóc,

hségesen

eljár

templomra, feszületre áldoz örömest, de lakozik bennük

pogányság

.

.

.

FAKEIiESZT

BHALOM

UTCÁJÁN.

templomba, papját meg-

még mindig

valami szelid

A NOSZVAJI TEMPLOM (BOBSOD). (XIV.

tb.)

r

HÁZ ÉS AMI BENNE

VAN.

25*

CIGAXYPÜTRIK RIMASZOMBATON.

(3031

(A kezdetleges ház).

iéli

a

érkoztinik a

roií^el

érdekes

vár

t'iileki

löiul)jét,

tz

körül roiigyoklja

szrposzló

tormát

zöiiiok

vettünk észre... Pásztortz
a

állomásra

l'üleki

de télen?! Közelebb mentünk,

a

mezn

tüzet

akkor

láttulc.

hogy

csak

nézegettük, egyszer
s

emberek leküsznek. Egyik kidugta

burkolózott

Füstös cigányarc tekintett felénk.

alól.

vezet szép fasoron haladva,

a helyséjíbe

:

A

cigány

nem

szólt

alatt ?

Azt válaszolta, hogy

a vidékre, holmi alantosabb

alkalmatlank<idni

egyébként

is

meg nem

bizalmatlanul

k

munkára
akai-nak

a

fogadnák,

a

rongyos

semmit, meg|iiszkálta

a tüzet, és visszahúzódott rongyai közé. Megkérdeztük, miért feküszuek

bad ege

lejét

itt.

az

Isten

sza-

losonczi megtelepedett cigányok, de eljái-nak így
s nékik bizony fogadóia nem telik, szálláskéréssel
:

községijén,

—

ahol

ket, az ismeretlen cigányokat,

csak itt hálnak kiint a
a lehet legkezdetlegesebb lakási mód.
ezért hát

mezn

a

tz

még korunkban is,
E vidéken feltnen sok még most is a legsibb lakás a földbe, a terméskbe vájt
lakóhely. A pétervásári járásban lév Sirok községben, azután Demjénben, ^'erpeléten,
Egerszalókon, Tibolddaróczon még most is egész sereg barlanglakást, földbevájt lakóhelyet

mellett.

íme

:

:

találunk (304—30.5).

lév községek .Szomolya. .\ovaj. Bogács,
bvelkednek barlanglakásokban töl)b helyt egész utca is van ilyen.
Szomolyán nemcsak a lakóház, de a konyha, a/ ólak s a színek is a kemény homokköbe vannak vájva. .Még emeletes barlanglakás is akad (307); az emeletre az alsó helyiségIJorsod megyélien a ISükk-hcgység jieremén

Ostoros

szintén

klépcs

bl

vágott

Sok

ilyen lakásban az élelmes települ a

ki.

anielyije

I'iliny

kívül

is. amely
elé oszlopos tornácot faragtak (?06)
buboskemencét is ugyanal)ból a közetlil faragja
a lakószobát vájta. Kérdezsködtünk, miért nem építenek rendes házat ?
hogy a barlanglakásokban egyenletesebb a «levegö».
községben nagy pincéket vájnak sorjába a homokhegybe, melynek függélyes

vezet

fol:

\an olyan

.

Azt felelték,
falát

:

;

kvel rakják

ki.

Ott. ahol a ház part alatt

.

.

van: az ólakat mindenesetre jiartba

vájja a palóc, különösen, ha kicsiny a beltelke.

Hallá Normann német utazónak 1830-ban kiadott könyve szerint
.Magyarországcigányok és a szegények, nem ritkán egész községszám. I'oldalatti üregeklien laknak, amelyeket maguk ásnak. Nógrád megye egyik községérl az 18'2()-ban kelt leírás ezt
mondja «Az úgynevezett régi szUöhegy oldalában vagyon két mély jjintze a ksziklába
bevésve, mellyeket lámpással bémenve személycsen megvizsgálván, láttam, hogy hajdan
lakásid is szolgálhatott valakinek, mert a végs mélységének végén vagyon egy süt:

ban

a

:

kcnientze, a két nldalain hos>zau. kifaragva olly széles ülni való hely van. melly fekvésre

elégséges lehetett

:

kzd

a

piiit/.e

torkához volt egy négjszegü tzhely, utánna közel

is

egy
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A

nógrádmegyei Kökényes faluról az 1826-évben kiadott leírás azt
nagy fogyatkozást szenved, szalmával fti kementzéit
tzifában
mondja, hogy épületi és
lakoáok a földet kidói'án. annak tetejét
ózegéiiyebb
tüzet.
A
éleszt
és száraz ganéból
ké.tzitenek magcknakií. Kishartyán
lakóhehjcket
ilij
hanttal
befedik
ázalmával i'agy
községrl pedig az írja. hogy anapkelet felé a ksziklás hegyek oldalában most is üregek
és régi menedékhelyek találtatnak, melyekben a hajdaniak, az ellenség gjükos markából
kiszabadulván, elrejtették magokat. » Bél Mátyás ezekrl a barlangokról írta, hogy az
idejében rajtok még ajtó és ablak is volt. Százéves leírás már megemlíti, hogy Eger
városának nagy része kszikláktól vagyon körülvéve, s a pincék ezekbe vannak bevájva
a mélv, kporos pincéknek lehetett tulajdonítani, hogy az egri vörösborokat söpriken
Piliny községben a Borsós hegyen bronzkori
számos esztendeig eltarthatták a gazdák

leken forma

kifaragás.s

e'.t

;

.

.

.

üreglakásokat ástak tol. ezek az. üreglakások élnek ma is még e vidéken. A palóclakta
tájakon sok kkorszakbeli telepet is tártak föl. ami azt mutatja, hogy e vidéket már
a régi és újkori erdítések pedig igazolják, hogy lakói nem
évezredekkel ezeltt lakták
mindenféleképen megvédelmezték.
st
azt
vidéket,
hagyták el e
:

Minden koron

át

kimutathatjuk, hogy

még
vájt

a kulturális területeken

lakás

is

tipikus a földbe

embereknél. Viszont,

letelepedett

a

régi följegyzések azt igazolják, hogy a nomád
sátorszer épületekben, ideiglenes guiiyhókban
lakott. Anonymus épen e kötetünkben tárgyalt

hogy Árpád vezér és övéi az Eger
és olt gunyhókat csinálván,
megmaradának.
több napokig
Ismerünk egy igen régi rendeletet, mely
'"^^^
mondja, hogy elköltözött jobbágynak nem
azok a házak
szabad házát magával vinnie,
tcniletrl

írja,

folyóig eljutottak

jMBiBK'
H|>[Fff5

~
j"

/!

I

11

ffl

Hl

I

rifl'fW

"TTiirirfll

.-r

'
:

.

—

vesszbl

gerendákból összetákolt, aféle hordozható block-házak lehettek.
Valami nagyon parádés bizony nem igen
tehát valami

b.\rlam;lakás cserépfalun,

lehetett

e

font.

vidék népies építkezése, legalább

is

(SiHi

hogy Bars megye rendéi, 179.5-ben
Aranyosmaróton tartott gylésükrl fölírtak a
erre

vall,

az egész városban nem volt
helytartótanácshoz a városka kicsiny és füstös házai miatt
elfogadható szállás, ezért a vendégeket a megyeházán kellett elszállásolni.
Területnkön legtöbb falu erd közepébe épült. Ezek a palócfalvak úgy helyez;

kednek el az erdben, mint holmi urasági kastély a szép park ölén. A vasúti állomásokról gyönvör fasorok vezetnek a községekbe s a lombok között daloló madársereg
lakozik. A palócleányok nyilván a daloló madaraktól tanulják a vidámságot és a kedves
•

nótázást.

Régebbi följegyzések töbli falu népérl megemlítik, hogy azok ccvalaha nagy országúiban laktanak, de az országúton vonuló katonaság sokasága miatt terhesnek találták
.»
lovább való ott maradásokat, ezért által hordózkodának a félrees hegyoldal tövébe
embereknek
hogysem
medvéknek,
ainkább
hogy
mondja,
falvak
egyikérl
ilyen
Mátyás
Bél
,

.

alkalmatos lakóhelyül)).
A falvak rendszerint az északi széltl mentes völgyekben helyezkednek el. A palócok falvakban telepedlek, mert sem városban, sem pedig a mezségben magánosan álló
községeiket legszívesebben patakok közelében, erds
lakni
hajlékokban nem szeretlek
hegyek lábánál építették a patak két partján, A két sor lakói kis fahidakon közlekednek.
A falvak jóformán puskalövésnyire vannak egymáshoz. Ezért nem találunk a mezkön külön

k

:

legtöbb falu egyetlen ulcál)ól áll. melyhez néhány
Az utcák girbék-görbék. hiszen a talaj legtöbb helyen egyenltlen.
álló

tanyákat.

A

sor

köz csatlakozik.

W-:
':

SI PJNCEHÁZAK

1

lm

TIBOLDDAKÓCZON.

(3ü5j

^
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Nemcsak a falvak utcái ciiveiii't lenek, hanoin például J(ils\a városé
erdítés volt. mái' pediii' inindeii ilven város utcái szkek és <i()rhék a
eltntek már s a mai kor í>yerineke nem érti meg', hogy a régi öregek
kodtak o'v a licMvel. mikor a városon kívül annvi szaiiad lérséíi- van

OSZLOPOS

A

h'ilLYOSÓS

házat lehetleg cerS leié

BARLANGLAKÁSOK SZO.MGLYÁN.

ez

is;

Ix'kerítelt

is

l'alak,

résii

:

.

.

sáncok

Inkarékos-

iiiiéri
.

l.'iOGi

délnek vagv keletnek építik.
lakóház a lelek egyik oldalán áll, homlokfala, a vérttel és két ablakkal, az ntcára
uéz. Szomszédok sohasem építkeznek közvetetlenül egymás mellé, a házak elklönit\('
:

A

állanak

A

(30.S).

iiöen

jellegzetes palócház legösilib formáját kilii-

örökítette

meg

a

gondos

helyeken

f:di(]l

\

unnak

Szeder
erdsehl)

leírijnak.

Fáliiámiak következ följegyzése

:

<cAz

minden épídeleik

elké-

A

házakat szélesre faragott gerendákból
rakják öszve, egyiknek a végét a másikéval
keresztbe tévén és öszve eresztvén úgy, hogy a
ház küls szegleten a kétoldalról kiálló gerendavégek ketts lajtorját formálnak. Az így elkészidt
szítve.

házfalak bévl, és tölibnvire kívül

is,

amint

lehet,

a sárral való lapasztás által megegyenesíttetnek.

és agyaggal, némelykor mésszel

is

kifejéríttetnek.

így készülnek egyéb gazdaságbéli erösépleteik
is,

úgy mint

(istállóik),

jé)kora

pajtáik, ló

prés) szinyeik. Lakóházaikat
IdI.

és tehén óljaik

hiskáik (szüretel házaik) és soto (bor-

úgMuint

:

|)ilarra,

három

részre oszlják

házra, kamrikára.

\Pitarba

elször az ember: az ismeretlen
konyhának gondolná lenni azonban se tzliel\e, se kéményje nincsen, és a kenyérsütéshez.
lep

,'i/.t

EMELETES BAULANOLAKÁs szoMOLYÁN.

(30/j

lir

iiálok

;

a faiagáshoz \aló cszkíizok. és az élés

szekrénvek

»
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HÁZ.VK A PATAK PART.IÁN SÓLYMOS KÖZSÉGBEN (hEVES).

'SOSi

lurlaluak benne. Ablakja ritkán vagvon. l'öljb lielyeken a házban (szuliálian), lév kemencének szelel lyuka szolg:ál oda. A háznak (szobának) negyedrészénél nem szokott tágasabb
lenni. A Pitarbúl a Házba, (szobábal nyilik az ajtó. A szoba elég léres és magas, hanem
közönségesen oily setétes, hogy esak a léliálinyi magasságú és egy lábnyi szélesség ablaknál
(bizolehet tisztán látni, és az sincs mindenkor iivegbül, hanem hártyából, vagy paiiirosból
nyosan zsirozott papirosból. Szerz) st néniellyeknél csak ide-oda tolni \aló deszkatábla
van al)lak helyeit. Egy asztalnál, és a két telid mellelle lév lócánál (deszkapadnál), l'azék;

;

polcnál,

és

a

függ

Talon

uHan más

tálaknál.

egyél) házi eszközi

nem

láliii.

A kemence

amely négyszeglet és lapos tclej. Szája az ablak
felé van csinálva, eltte tzhely és körülötte hasonló |iadok állanak. Tehát bent a szobában
ftenek, sütnek, fznek; azért ottan gyakorta füstben lenni nem ritkaság, és a falak szinte
oly kormosok, mint másutt a konyhában. A kemence szája felett agyaggal bemázolt deszka
szittalón (kiüt) megy fel a füst a padlásra és ottan eloszlik, vagy egyedül a padláson
egy jókora lyuk vagyon hagyva, hogy azon a füst a szobából kimehessen. Ugyanazért az
illyes házakon kémények sehol sincsenek. Ez a nagy kemence, legfképp télen hálóhelye
a féríiaknak. amelynek tetején, és oldal padjain, az agyi ruháról semmit .se tudván, saját
gunyájokon heverésznek. A fejérnépnek éjjeli helye a kainrika (kis kamara), melyben az
udvarról különös bejárás vagyon. Oltan van a nyoszolya, agyi ruha. stb. Ez sohase flik
és az ablakja akkora, hogy az embei- (d<le alig férhet be' rajta. A beteg, vagy gyermekágyas asszonyok a szoljáljan fekszenek. IVikép
hatodrészét

foglalja

el

a

szófiának,

télen.

Átnéztük

a

palócok földjére vonatkozó

irodalmat, de bizony akárhány megligv<'l

van

is

:

egyik sem tud sokkal

teljes

s leíró

mondani

többet

a palócház szerkezetérl és lieosztásáról.

A magunk

megfigyelése

az egy födél alatt

lév

is

csak annyi, hogy

épületet két kzfal

három

frészre osztja. A ház jóformán az egész |)alócSágnál egyformán pitar, ház és komi-a neve-

,

:

zet

helyiségekl)l

épület közepetáján.

amelybl
a

áll.

Itt

Bejárás az udvar fell, az

elször

a pitvarlia jutunk,

az egyik ajtó az utca fell

másik a komrába

gyermekek

vezet.

lév

Az utóbbi

liázh-A,

nk

és

RÉSZLET FELNÉMETRL (UEVES).

hálója.

Malonyay Dezs: A mngyar nép mvészete.

a

V.

(309)
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A

pitvar

Az

közfal van.

konyha egy

a

és

helyiség.

Középen azonban egy

ajtótlan

nyilassal

bíró

A

pad-

udvar felli rész: a pitar. Innen vezet föl egy ajlónyilás a padlásra.

egy retlya van állandóan odalámaszlva, a pitarajló mögött.
Az utcafelöli szoba neve: ház, el.ihds, íi.ijztahájz, íe.i.iék.^jzcba.

feljáráshoz

szoba a palóc ebédlje, hálója, dohányzója, társalgója, szalonja, st télen konyA palócház egyetlen helyisége, melyet fteni szoktak, az utcára néz szoba; sem
azt, sem a komrát, még a módosabbak sem szokták kipadlóztatni, mert szerintök úgy terem
a sok bolha. Talán ennek irtására van az a szokás, hogy az új földdel feltöltit padlót

A

hája

is.

Irágyalévcl sikálják

A

le.

kamra neve: terheó kamra, meri hát

ezt terhelik

meg

a lisztes szuszékkal,

füstölthús, az oldalas szalonna, a zsíros véndely s a káposztás hordó.

helye

s olt a

rnhanénui

A kamra

nk

a

itt

a

alvó-

is.

palóc ház kiilömbözik a dunántúlitól. Emennek si alakjában ugyanis a három
helyiségbl külön-külön ajtók nyilának a szabadba, meri a füstöt a konyhából nem vezetik

A

el,

hanem

az ajtón tódul

ket a helyiségekel

is

ki.

Ha

kamara a konyhából nyílnék: a füst ezelegsibb tí|>nsában is kürtk vezetik föl a

tehát a szoba és

megtöltené.

A

palóc ház

füstöl a padlásra, ezért

nem

kell

itt

a

szoba

kamia ajtajának az udvarra nyílnia.
A kamara kis ablakát ügyesked szalmafonással látják el. Ez az ablak ma is alig
nagyobb még jókora tenyérnél. Az ember
szinte sajnálja az asszonyokat, hogy ilyen

és

kis

ablakú levegtlen és sötét helyiségben

kénytelenek aludni, az a kis ablak azonban
jjompás tanúbizonysága a palóc ravaszkodásának, amely kifog az adóösszeírók eszén,

akik utóbb rendes szobának néznék a nagy

ablakos kamrát,

nek

ki

rá.

Így

így nagyobb adót vetnéazonban csakugyan nem

s

kamra rubrikába.

írhatják csupán a
SIBOKI (heves) PINCEhAz AL.\PRAJZA.

(310)

Ha
meg a

összehasonlítjuk a legrégibb faházak,
vertfalu és a vályogból rakott paraszt-

házak alaprajzát (310
az

alaprajz,

a

helyiségek

eloszlása

a

fdolog

ezeknél,

—

azt

magyarság

A

Hl',1),

látjuk,

anyagból épült házak stípusa mégis csak egy, az Alfohlll kezdve
föl a

—

föl

— mert

hogy

a

hiszen

más-más

egészen Rozsnyóig,

határáig.

háromhelyiséges faház-típust, ami pitarból, házból és komrából

áll,

ezl megtartotta

a palócság akkor is, amikor már vályogból, pclyvás agyagból építette házait. E vidéken
tehát külön faház-típusról, és külön k- vagy vályogház-típusról szólni nem lehel. A palócság soká megmaradt ennél a típusnál, és megfért, meglakolt családostul ilyen három

osztású házban.

Emlékezzünk meg azonban olyan palóc házról, anú még ennél az öslípusnál is egyilyenek a körösi, a horkai és a hasznosi faházak. Példa erre a csábi pásztorszerbb,
ház, ami fából épült s csak kél helyiség: pitar, ahonnan a padlásfeljárás nyílik, meg a ház.
Az ilyen hajlék ritka, típussá nem formálódik, mert az utolsó jobbágy ember sem lehet

—

el

komra

nélkül, ahol az életei tartja. Talán holmi jövevény, iidvarról

él

cseléd építhette.

Nem

annyira a módosság, mint inkább a család szaporodása, házas fiaknak is az apai
tzhelyhez való telepedése okozza azt, hogy sokszor kél lakószoba eló hás, elház megmarad, meg a pitar is, hanem a pitartól balra a régi komra helyén vagy hálókainra nyílik,

mint a Ruzsinszki Marion vályogházában Bánrévén, vagy iitóház (megkülnhözlelésül az
eló hdatöl), mini a Farkas István házában Özörényben, amit 1864-ben épíleltek. A komra

>
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Csoba János háza Síden (Gömör).
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Vajda Gergely faháza Horkan (Gömör).

Máté József faháza Gömörkörösön.

HÁRMASOSZTÁSU JELLEGZETES hAzAK ALAPRAJZAI.
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Urbán Pál kháza Síden (Gömör).
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Bükk-Mogjorósdról (Borsod).

Csépé Ignúcz faháza Hasznoson (Heves).

NÉGY08ZTÁ8LI JELLEGZETES HÁZAK ALAPRAJZAI. (316—319)
26*

204
így hátra szorul az utóház végibe és nem is járlielc az utóházon által, hanoin kivülrül,

hatnak

iigv mint az ólba (istálóba). Farkas István
uzörényi házában az cmborlakfa részek elé oszlopos tornácot é])ítettek. magasat, amihez lépcsk
é|J

vezetnek

mert

IVil,

hogves-liiihii(i> t,ilaj(]n épüli

Ozörény községe.
Ez a kétházas (kélszuluisi elrendezés adja
második l'ejlcitelili háztípusát a |>alócságnak.
-Málradereeskeu ugyancsak hálókann-ának nevezik

az

akárcsak liánré\én. ^logyorós-

utiijiázal.

don bels háznak nevezik mind
GYÖNGYÖSPATAI ÁGASOS HÁZ.

nézt

az elst, az utca tele

CX21I

kzdlt

lakószobát:

a két

a hátulsót

is.

A kett

is.

ennek lint--i'i elrekesztett részét
.nem hÍNJák konyhának, hanem csak tzhelynek.
Szakasztdtl ilyen ."^atán az a ház. anuiick az alaprajzát adjuk. Az a kiiriihnény. hogy ebben
a két háziján, a mogyorósdiban, meg a sálaiban, csak az ntóházban lelünk kemencét, ama
lolte\ésre indít, hogy legalább télen csak az utóházat lakiák. az elsn hazai peilig parádés
pitar van. de

szol iának tartogatták.

legegyszerbb típus tehát a házas-pitvaros-kamrás ház, egybeegy födél alá bújik a kett anélkül, hogy össze lenne
kötve. Hátorlalun. lbintmegyél)en. Sokolencki István háza ilyen, jeléül annak, hogy két
íamilia építkezett egy portán.
Egyébként meg k<dl állapítanunk, hogy a palócok is, mint általában a magyarok, a
házzal nem valami sokai tördnek, s l)enne a kényelmet nem igen iparkodtak soha
fokozni. Ez természetes is. mert hiszen a nép idejének javarészét kiint a szabadiján tölti:
a földmívcsmuiika a szaliadban folyik; aratás, szénahordás, s egyéb takarulás idején, napOlyik helyen

lapad egy másik

fölkelte eltt

a

két

;

ugyanolyannal,

már elinegyen

hazuIrcM és csak öreg este, sokszor éjféltájt tér haza.

A

lakás

tehát é))|ien csak alvásra való. .Nyáron, aki csak teheti, kunt tornácon, padláson, [lajtálian

aluszik friss levegn. Bizony, mintha csak most

a legszükségesebb

Mikor a

A

idben menedék

lelelepülk

részére

is

sátornak néznék

még

a házat, mely ép|>cn

csak.
helyet

kijelölni, ez

kelleti

rendesen

erdségbe

esett.

legolcsóbb és legközelebb lév házépít anyagnak kinálkozott. Kedvére vághajobbágy. Egy-egy ])alóc vármegyének majdnem fele részét foglalják el a hegyek,

kiiilott la a

tnll aliliiil a

iiielxcket

rengeteg

erdk

Ijoritanak.

Legsibb ház

itt

az

erdségek ölén természetesen a
egyetlen vasszeg sem

melyben

faház,

voll. A népies építés leleményessége az
egyes alkatrészeket csapolással, faszögekkel és guzskötéssel ersítette meg. A durván ácsolt fagerendák közeit sárral megtöltötték, kívül-belül simára tapasztották.

Beszélik

a

régiek,

hogy az erd négy

élfáját azon álltóhelyükben

faragták ki

úgy, hogy azok gyökereikkel tovább is
kapaszkodtak a földbe. A négy élfa adta
a

ház négy sarokoszlopát, ezekhez ersi-

lelték a

fekv gerendákat. így

idNcl.

\iliarokkal

Kbl
M.LLl-L.ZLTLS OSI PALÓCHÁZ.

Xagjobbodó

(320)

füstl>ukk;il, a vidék jellegzetes ereszével

épíilt

to\ál)b

a ház az

dacolhatott.

ház hajdanta nagy ritkaságmert a régi mono-

volt ezen a környéken,

graíiák az esíves

falvaknál

el

nem mu-
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las/taiKik moíjcinlitciii.
kiMÜk.))

A

Fallázait a
szonisz-t-dját

iu'|i

liclysóg

a kiiliá/iiál azért

iiiaí;a

rokonait

s

((c/cii

li(ii;v

a/iiiil)aii

l'ahá/.at

i'ótla

iiívta

tdlili

hivatásszer

(isszc.

sesiítoni az

lakliclvckkrl

iifi

bpc.-.iill('k

lulilirc tiicrt
i|iar(is()k

éiiíl. Azért

óv

k(u''|)nlclckkcl

jnlilian

tai-lja

M'iicdeliiu' ncikiil.

tartja a

lóiji

inaijvar

a

(kcs-

niilcL:cl.

li'iíTDJjtlil)

kóznioiidás

:

Rossz gazda, ki a inaiba liázára egy l'aszeget faragni nem IikL Az é|nl."; Iieleje/ésekor az
áldomás |M'rsze nem maiad ok amikor naiv ritmusokkal ki\ annak a gazdának az új liázlian
ert. liéUességet, hosszú életet, m(>g- hogv Isten mentse a házat tztl, xízlöl.
A Társalkodó einui njság KS:W-l)en így ír. például lüniaszomlial ni uKi-. hehre szornll. igen tömör város, házak s lakók, úgvsz<')lván eyvniás hálán, lolilui ire kr^nn-nx leien
i

:

>

yUA'^'.uv^

i-nxn.

(322)

t'aé|)lelekki'l.

nesen megvon

A fst
IVjl,

a

s ott

tetönni kigöz(ilgése.i)

.\

házak hellfto
oszlik

el,

j(dlegzetes

egy kurta ta|iaszesön a padlásra egyesalétromfzö helynek ke|izeltel\én annak

kandalliiiliól

luiuden
pali'"'

házat

faluban: Piliiixlien, HHIS-liaii lioulollák

le

az

uIoIsí'i

faházat.

hre

mondja: \em mesebeszéd, hog\ l.osonezv lst\án liiui.i'-zoudialtil
A mai korban is él szemtanúk állítják, liog\ Iáhol lották a
rimaszondiati házakat. Néhai (]sesznok Pál orvos háza helyén is oszlopokon nyMg\ú régi
faház volt. Ilyen ösi ház még a szabadságharc elotl is sok \olt. A régi \ ilalis-féle ház
l'indura

a/l

egy kerek erdöl>e

épiltette.

mestergereiidáján

e

157'2-beii.))

régiben

is

Findura
fából

\iill

felírás

szerint
m(''y.

tanúskodott

az

építkezés

korárc'il:

((Építette

N'arga

liáliut

régibb házak is voltak, Lóska Islxán házának kéménye nemmiulha csak kis toron\ meicdl \(]|ua a házon.

206

Különben nem
székhely házai

negyedében,

is

fából

is

igen kellenek régi szemtanúk ahhoz, hogy Rimaszombat, a megyei
épültek. A Rima partján lév Óvárosban, a régi mesteremberek

még manapság

például a Szijjártó-utca.

.Jól

is

hosszú utcákat alkotnak a fából épült házak, ilyen utca

látjuk a hatalmas, széles, vastag tölgyfa-tönköket,

melyeknek

keresztbe összerótt sarkai ülhelyül szolgálnak.

Rimaszombatban, az emlékezet
mesteremberek lakták mindenkoron
és igen érdekes külsej faházaknak.

szerint, földniívesosztály
s

Rimaszombat még ma

sohasem lakott
is

;

e

jellegzetes hazája

házakat
a

régi

küózk ; ebbe van beácsolva a két függleges
fels végén fekszik a ójzenicdkfa.
Az ajtókat is hasogatott, simábbra ácsolt tölgyfa-pallókból állították és somfaszögekkel szögezték össze. Az ajtónak sarokfelöli részén, fönt is, lent is, egy-egy kiálló csapja
volt, melyet lent a földbe beásott ajtótoké kivájt mélyedésébe helyeztek bele, fönt pedig
az ajlófejfához. vagy a borsodiak szerint
a küszögfához ersítették gúzzsal. Az egész
ajtó ezen fordult. Elrehaladottabb viszonyok között az ajtót a sarokhoz nyakvaó, sarkA

pitarajtó

cóapoó fa,

alján

lév gerenda:

ajlófél, s ezek

:

vas tartja. Az ajtót fakilinccsel zárták, amit zsinegen

Az ajtónak zsineghúzós zárója

benyitni.

van

:

húzlak

föl,

ha

kallaiityú. facsattantó, ndjfa

kívülrl akartak
;
ha fogantyúja

kilincó.

:

Még gyakori a fakilincs, kilincstartóval és ütközvel. Miként a vaskilincs, úgy a vas-zár
csak bajosan férkzött a palócok közé. A fazár: külkö.izdr, amit fából faragott gerexdeá
kucó nyit. A zár három lyukjába, a kulcson lév három külök illik. A pitarajtón kívül lév,
kifelé nyiló alacsony léces ajtó: óarampoó ajtó, mely nyáron a baromfit tartja vissza. Az
is

bels részén

ajtó

toló fazár is volt alkalmazva, amivel éjszakára zárták el a lakást.
palóc föld lelkes kutatója volt a korán elhunyt Pápai Károly, aki az Ethnographia
folyóiratban hosszabb tanulmányt írt a palóc faházról; a ház építését
következen

A

cím
írta

meg:

A

faház, mint a

más anyagból

készült palóc házak is, hosszú egyenközényalakú, de
inkább korlátozva van, mint például a k- vagy vályogházaknál.
Alapul a faháznál is
szolgál. Az alapvetésnél a kiszemelt helyen árkot ásnak, úgy egy
láb mélységbe, vagy ha a tanga- (porhanyó) föld szükségessé teszi, mélyebbre is. Az árkot
kvel tele verik úgy, hogy az egy darabon a talaj színe fölé emelkedik. Ahol a talaj egyenetlen, ott a kalapot az alacsonyabb részen magasabbra emelik. Dédesen alul nagy terméskövet vesznek «puhakbl», amit egy közeli hegybl fejtenek. A köalap meglévén, erre
jönnek a fagerendák. Leginkább a tölgyet használják gerendának, mert azt kevésbbé eszi
a ((SZÓ)) (szu), mint a bikket; Kelenyén a falu körüli nyárfákat is használják építkezéshez.
E gerendák csak durván vannak faragba és azokat, valamint az egész házat, vagj- maguk,
vagy ácsok készítik el. A kalapra kerülnek a talfák, melyek az épület legvastagabb, leg-

nagysága az anyag

által

k

ersebb gerendái

és amelyek berovással vannak egymással összekapcsolva. E talfákon megház helyiségeinek beosztását és a bevezet ajtók helyét. A faliakba vannak róva
a függélyes oszlopok: borcnnafák, és pedig nemcsak a szögleteken, hanem helyenkint

jelölik a

más pontokon is, így elül és hátul, a ház keskeny oldala közepén, meg a ház széles oldala
néhány helyén. A boronnafák között vízszintesen gerendák fekszenek, a falat alkotva,
amelyen ajtóknak és ablakoknak nyilasok hagyatnak. Ha már a fal a kivánt magasságot
elérte, fölteszik a föls részét záró és összetartó vastagabb gerendákból álló uiajorpaiigckat (Mauerbank), vagy mint Dédesen nevezik: falgei-endákat, melyek lehetleg egy darabból állanak és a ház ughjájára támaszkodnak. (Ugoli/, szláv eredet szó WÍ2ikeI jelentéssel.) A hosszoldali majorj>ang(ikkal» párhuzamosan húzódik a ház mells és hátsó keskeny
részének közepén álló boronnafákra támaszkodva a meátergerciida. melyre a- padozat és
az egész házfödél nyomást gyakorol. A mestergerenda mindig egy darabból van, és az a
ház egész hosszán végighúzódva, néha még ell ki is szkéi. Hogy nagy terhét jobban
bírja: föléje, például Lapujtn, kis «prajcot» vagy «támalót)) (támasztót) alkalmaznak, vala-

^-^•^v

HAZ\K RIMASZOMBATON.
Sfhwiiltii

Xjuidor

(3226.

rujzai.

(-1

ftii'fL'

^-^s.

"TV^

-^yí^

'

HAZAK RIMASZOMBATON.
Schwalin Nándor

(32^,/.

rajzai.

,-•

if'

ri-ii
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mint helyenként a szoba közepén alatta álló függélyes oszlop, a

hódoganya

által

is

\édik

A

mestergerendák tartósságát állag 80—40 évre becsülik.
A falakat képez durván ácsolt gerendák közeit földdel töltik ki, mindkét oldalon
hetapasztják s azután bemeszelik. A tapasztásra híg sarat kevernek, néhol pel}-A'ával;
fehérítésre a mészen kívül, amit toljb helyre tótok hordanak, más anyag is használatos,
így Lapujtón valami fehér agyagféle, amit a falu határában találnak. Miután a ház oldala behajlástól.

—

—

falait fölrakták, a majorpangokon és mestergerendán át fektetik
haránt irányban
a
kcre.istgcrciniákat vagy kcre.ijztfdkat. melyeket Dédes környékén általgcrcnddknak is
neveznek. Ezek. hogy be ne hajoljanak, egy daralilxil valók, 3— 4 láb távolságra egymástól.
A keresztgerendákra deszkák jönnek, mint padolás, padlót vagy padot képezve, amit
földdel niegtapasztanak. Régebben az ilyen deszkákat is csak fejszével. <lur\íán hasították.

Istvánffy

Gyula így írja le a palóc-ház építéséi:
ház helyét kijelölték, alapját kvel kiegyengették

é]iítendö

((Az

s arra köröskörül
lerakták a tölgyfából faragott tal'fákat s ezeket az érintkezés szögénél egymásba csapolták.
A talpfákba az építend ház négy szögletén, valamint a választófalak két végén is, egy-egy

oszlopot állítottak, melyek a falak mentére es oldalon ki voltak zsilyipelve (vájva) s ezekbe
bocsájtották be, élükkel egymásra, a hársfából vagy tölgyfából hasogatott és durván ácsolt
deszkapallókat, az ú. n. ravást, amíg csak a ház kívánt magasságát el nem érték. Ilyen
ravásfallal reggették el a ház egyes részeit is egymástól. A ravásfalat azután l'olyó- vagy
borító gerendákkal (a hevesi

palócok szerint majorpanggal) födték be

oldaloszlopaihoz szintén csapolással ersítették.

A

ravást

késbb,

s

ezeket az épület

kívül-belül, sárral betapasz-

agyaggal simára bekenték és bemeszelték. A ház elején és végén lév Iblyó-gerenrá az egész ház hosszában elnyúló mestergerendát. Ezt, hogy a maga
súlya alatt idvel meg ne hajoljék, rendesen egy oszloppal támasztották alá, az ú. n.
bódogant/á\ al, mely mindig a házban, a kürtös vagy búbos kemence kocigjának az összeszögell részénél volt fölállítva. Rendszerint fogasnak használták, faszögek voltak beléje
verve; szrt, gúnyát, tarisznyát arra aggattak. A borító- és mestergerendán keresztül fektették azután a négyoldalúra ácsolt átalgerendá kat, körülbelül egy-egy méternyi távolságra
egymástól. Ezen átal- vagy keresztgerendák az épület falán túl rendesen egy félméternyire
kiugrottak s végeiken nyúlt végig, az egész ház hosszában, mindkét oldalon az ú. n. vízvezet gerenda, mely mintegj' összeköt s megersít kapcsa volt az átalgerendázásnak.
amennyiben kissé kivájt mélyedéseivel feküdt rá az átalgerendákra s azokat helyzetökbl
úgyszólván mozdíthatatlanná tette. A keresztgerendákat fejszével hasogatott s nagyjából
leácsolt tölgyfapallókkal födték be. a padlást földdel lebunkózták, tetejét pel^'vás vagy
marhatrágyával kevert sárral vastagon letapasztották, hogy jó meleget tartson.
A palóc lakóház egy másik fajtája volt a paticó-ház, melynek alapját terméskövekbl rakták le, mint a faházét, arra gerendákat tettek, a gerendákba pedig nemcsak az
épület négy szögletére, hanem ezek között egy-egy ölnyi távolságra is állítottak oszlopokat s
azokat alul-feliil és középen, vízszintesen beékelt egy-egy riglyi tartotta ö.ssze; e riglyik
közeit vékonyabb fz-, nyír- vagy gyertyánfa- és juharfavesszvel fonták ki s pelyvás sárral (patics) kívül-belül vastagon betapasztották, agyaggal simára kenték s amikor kiszáradt,
tották,

dákra

fektették

fehérre meszelték.

A

lakóház

fonással

és

oszlopokat

harmadik

tapasztassál
állítottak-

le,

fajtája volt a i\'rt-há:z

készítették,

de

ezeket

oldalról

két

az

:

a falakat

nem

deszkarovásokkal,

nem

beosztásának [megfelel helyekre ers
bedeszkázták ideiglenesen s e deszkák közé

épület

magasságig, ezért volt vert-ház a neve. A fal elkészülvén, a deszkákat két oldalt leszedték, de hogy még is legyen, ami az épület falait összetartsa, a ház és a konu-a négy szögletén beállított oszlopokra hellyel-közzel fz- vagy
nyírfagúzsokat kötöztek s azoknak végeit szintén beverték a sárlalakba, nehogy idvel szétváljanak. A kicsiny és egymáshoz közelálló ablakokat, csak akkor vágták ki, amikor a fal

verték

már

le

a pelyvás sarat, a kívánt

elkészült és jól kiszáradt.
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Az é)ulk(.'zcs
húrom
már úgyszólván emléke
('

iii.i

l'ajlájának
is

teljesen

kiveszöhen van.

Az épiilet l'ülé keríilt a házlchizcl,
vagy aminl ük nevezik, a hájazat, a
l'edés. aminek egész terhe az áijos Iákra
nehezedett. Ugyanis minden palóc háznál
régente a ház elején (3"21). a linniioktal
elútt, a

ház közepén, a pitvarl)an.

végénél, a

kamra

s

a ház

Tálánál leástak

kíilsó

egy-egy ágosiat, aminek földbe kerül
faragatlan tökéje 50

SZELEMENES FAHÁZ

V.AZA.

vastag

<323)

ágasfa cl) vizvezelö gciemla
átalgerenda: f) borílógerenda.

a) hargasfa: b) szeleiiicnfa

:

c)

:

:

fold

volt, a

pedig négy

(iü

em átmérj
nyúló

l'olött

oldahira

faragott s

része

ketts

ágban végzd. Ezen ágas fákra helyezmegfelel
melyhez
háztet
két
oldala
felöl
héjuktól
az
ú.
n.
.'izcleiucnt.
a
meggerendát,
nagyságú
hántott s emberi karvastagságú hargas fák támaszkodnak; a hargas fákat közvetellenül a
szelemen fölött egymásba ékelték (egyiknek végét kissé laposra faragták, másikét behasították, s amazt ebbe helyezték), az érintkezés helyénél megfúrlak és faszögckkel összeerösítet3.t cm távolságra
ték. Alsó végüket a vízvet gerendához ersítették. A horgas lakat 30
végig kifúrták, abba aprófát (faszögeket) vertek s ezekre fektették a jobbái-a hárs- vagy
e)

ték az egész épület hosszának

léceket, amiket siizzsal kötöztek a liorífas fákhoz; a suzst l'zvagy gyertyánfa-vesszöböl, vagy szalmából csaxarták. A tetzet l'aváza így clkészidvén, az
épületet szalmazsufl'al (némely helyt náddal) szépen simára befödték, úgy, liogy a csomókba
kötözött gabona-szalmát a horgas fák szögeibe akasztották belé)).
A pali'ic sem táplál a cigány iránt faji ellenszenvet, szívesen niet;liiri a falu közelében, s ha a cii^ány meg akar! települni, ezt könnyen mi gtelii llr. lla uieg elunta, hogy tz
mellett csak \izet fzzön: fejét \ályogvetésre adta: ezer darabot megM'tett néhán.y forintért.
Tízezer vályogból ])edig már UK^gépíti a szegényebi) palóc a maga házát. Az erdket erre
is kitümi pénzért hasznosil ják. a sok gyár is pusztítja a fát, így hál kénytelenek a faházat
mellzni. Egyébként jól jegyezte meg egy rimaszoml)ati ács, hogy «a faházakat ma már a
_
svertvánfáb(')l liasoyatolt

törvény

is

tiltja.))

lakóházak nagyon küészaki részeken szaluiá\al födött ház van több, s minél lejebb
járunk, annál több a szilárd anyagból épített,
eseré])pel födött ház, A falusi új házak pedig a
rimaszombati házak mintájára épülnek. .V Mezkövesd' és Túra közé es vonalon, ott azon a
nedves síkságon, ahonnan csak kéken látszanak észak felöl a Mátra csoportjának vonulatai,

Balogvölgyében

a

liimböznek egymástól.

|)elv,\ás

az

iszapból

meg agyagból

épülhettek már

els házak is.
faházak
.\z si kicsiny

helyett ma már
kházak épülnek. .V téglagyárak
is szaporodnak, még
ilt
i)edig sokat termel
kokemencekkel. -\ napszám ma már eli-g jó,

teglaházak
Vt'v^'.A/-

a

ABLAKKERET

.\z

ZSICI.lZnl..

i.i2ll

s

niunkidiíri'i

gyárakban

i-salád a

'•zepeu

bányákban.

keri's s

li;i

,i

Iiiilíikban,

par.-ívzt

jobb
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módba

jut,

szerint

is,

ennek hamarosan
atöbb

rangosabb épilkezéssel Í8. Már egy régi följegyzés
községnél a természet ajándékai között megjegyzést
legfehérebb mész égettetik, mi a munkás ember fáradságát

jelét adja

nógrcídniegyei

érdemel, hogy itten a legjobb s
megjutalmazza ugyan, de általa nagyon kevesedik az
Tudni kell egjébiránt, hogy régente köböl való

erdben

a la.»

házak építéséhez különös kiváltság,

nehogy azután várnak, rablófészeknek alakítsák azt át. A monda is azt tartja
sének csak azt engedte meg, hogy hét juhaklot éjJÍtsen.
visszaélt az engedelemmel, és hét várat épített.
így lett azután nagy az ö hatalma
A régi kis házakon

regália kelleti,

:

király

a
<le

a

híres Bebek-család

!

ablaknak csak szk
s ebbe az egyetlen
üveglapot jól betapasztották.
utcára

lyuk nyílott

Egy

esztergommegyei
vármegyei szabályzat

régi

csak olyan mesterember-telkeket adóztat meg, amelyen
ablakos házak vannak. Ebben
leli

magyarázatát, hogy akkor
is vágtak minden házra

nem

ablakot.

A
szerint

régi háztípuson rend-

négy ablak van

(320);

azok az ablakok legföljebb
35 40 cm szélesek és magasak voltak. Kett rendesen utcára nyilik, egy pedig a ház-

—

ból az udvarra.
s

A

negyedik,

amazoknál hagyományosan

kisebb ablak a komra falán
van. Az utcára nyiló, két ablak
a tipikusabb,

nem

úgy, mint a

Dunántúl kis falvaiban, ahol
egy ablak volt szokottabb.

A

pitar csak a nyitott ajtón

át

kap világosságot.

Az ablakokat táblákkal
látják

el,

melyeket a falon az

ablakkeret övez; az ablakot
rendszerint olyan nyugtalan

A JELLEGZETES FELVIDÉKI HÁZ

ELE.IE.

(325)

hullámvonallal szállják körül,

mint amilyent a házormok
keretel léceire metszenek. Ostoros körül, nem messze Egertl, gazdagon festett ablaktáblákat láttunk. Ezeknek festett ornamentikája megegyezett az újalib tulipántos ládák és ágyak
ornamenlikájá\al; sok rajtuk a természetbl vett forma, kevés a stilizálás.
A 324. ábra egj- kicsiny ablakkeretet, nem nagyobbat, mint egy kisebbfajta tükör
kerete, zselizi faragást, mutat. A kicsi keret teteje arkitektonikus szabású, mintha építmény párkánya lenne: ereszes, és az eresz alatt szép körvonalas friz s faragott kötélcsomóra emlékeztet motívum megyén végig. Magát a bels nyílást ugyancsak kötélformára faragott tag veszi körül és ez a kötélfriz meg van alább is a két oldallécen,
kétszer egvmásfölött. a gazdag horizontális tagozatok között, amihez hasonló gazdagságú
párkánytagolást

keveset

Matonyay Dezs: A mngyor

lelünk
nt-p

a

magyar népies munkák

ntúrészele.

V.

között.

A

két oldaloszlopkára
27
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faraffotl

két oriiamentális

szöfffornia alkolja,

motívum

l'elsó

i'lil)öl

bokor rajza naiv

és

jó.

sarjadnak az cgvikt-n

A

hárommásikon kétféle virág; a
képezi, ami körösbimbón áll,

Ijometszett díszítés tövét rétciíes

hajl(')s

lovelek, a

nag-y virágzatát balokialt stilizált szeglíiriirma

nagv, kihajló szél, kehelyforma virág. Az al)lak íölötti díszítés neve: inc.
A pak')C ház legsibb formája a már ismertetett .izelemcnci-ház. melynek 3'23 sz.
rajzát a Bor.sodban és Hevesben látott utolsó példányok után Istvánlly (lyula készítette.
A szelemenes faházon a vértet vesszbl fonták és egy síkba esett az utcára néz, mindig
a másikon

meg

/tít-i.í.)-íallal. Vidékünket azonban ma már nem ezek a típusok uralják. Ha ugyanis
Budapesttl fölfelé utazunk, azt látjuk, hogy a házak tetejének más az alakja, mint Dunántúl. Dunántúl ugyanis az úgynevezett üstökös ház a jellegzetes, vagyis amelyiknek oromfalcsúcsánál ernyszerü eresz liorul elre, hogy védje az omlósabj) anyagból épült oromfalat
az es ellen. Dnuánliili kötetíinUben sok ilyen li:i/,-it niiilallnnk be. Mcgu'luk. hogy ha az

két ablakos

^h^

:/r

—

A PALÓCVIÜÉK JELLEGZETES LEGSIBB HÁZFORMÁJA A FÜSTLYUKKAL. (.')2ü 329)
1 Koiidó községbl (Borsodi; 2—3 Ludány községbl (Nógrád): 4 NógrádhalászibóL

anyagból épül, akkoi- az üstök \ isszalejldik, míg végre az a teljesen
is tnik. E kötetünk területén azonban olyan házak tipikusak, melyeknek oromfala fnt a csúcsnál függélyesen halad a hái'omszögnek mintegx
közepéig s ott azután egy széles eresz lejtsen ereszkedik le az ablak fölé. Ha tehát a ház
utcafehMi ablakai alatt állunk: fejünk fölött olyan széles eresz van, mini amilyen széles a
ház ulcalelli homlokzata (3"20 és 3"25).
.\ tetzet
e formája késóbljkeletü a szelemenes házénál. A vért ezeken is, legalább
a legsibb formákon, j(jbbára vesszöfonás. Ezt tehát nem kellett a dunántúli formát visel
üstökkel védeni. Annak nem igen ártott az es. Egyébként is a tet a ^érlnél kiljcbb nyú-

oromfal

szilárdabb

szilárd építkezésnél egészen el

lik,

így tehát valamennyire védi is a vértet.
Ilyen házban született Tomi)a Mihály, a rimaszombati

a természet

nagy rajongója,

a

részt a Sajó mente, ez az áldott

mereng
magyar

szegény csizmadiamester fia,
lelk, virágot szeret poéta: költeményeit java-

föld ihlette (331).

—

1
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f^

^

KÉT HÁZ ECY TELKEN, HASZNOS KÖZSÉGBEN (HEVES).

(3301

Findura Imri' a/.l niondja. lioijy az ilyen modorban épült liázak a XVI,
utánozzák; e házak alakjálian az t rudas sátor szerkozetéaok utánzása

sátrait

vitatható

század
el

nem

(!?).

a dunántúli házaknál hiányoznak. Ezek az ereszek tagadliatathmul
mértékhen védhetik a ház alsó részét, de vl is sötétifik a szol)át, amin úsíy
segítenek, hogy nem egy. de kél ablakot vágunk
lalba. Ennek az elre nyidó eresznek
az is hátránya, hogy az esvizet a járdára csurgat ja ki,
ezért is igen találó neve: opgc.
Hallottuk a fi.ii-(j.zuf, t'l.i ii.itök, terrüiis és a németbl ered: zinióíZ elne\ezést is.

Ilyen

ereszek

fokozottal)!)

,i

—

Rimaszombaton
azonlian

A

itt

ilyen

is

elülereszes

faházak

már bádogvízlevezet-csöveket,

alkotnak

még

most

utcákat.

csatornákat alkalmaztat az eresz

legsibj) szelemenes házakon, elül az oromfal

alatt,

ferde eresz

A

icnd

vái'osi

alá.

sohasem

volt.

Nem

nyomát az ágasfa közepében az üstökváznak.
E felvidéki tetk alakulási menetérl a következket

találtuk

íriialiid<: mind a négy lapjával
tetnek, két kiselib oldala eri'e is farazat. A legrégibb fodéltípus az, melynek fels
szögletében a füstjárásnak kis lyukat hagytak (3"2(i '.\'M)). Ennek iicvi'
fü.\tlijiik. Aki
nmlatósabb házat akar, az a tustlyukat gondosabb alakúra formálja, l'üz- vníiv íiycrtvánfavesszvel befonja, csinos i-áccsal
látja el. Ekkor már fenn egy kis
függleges oromfalazat keletkezik. A farazat iránya ettl a függleges résztl mintegy negyvenöt

dl

:

foknyi szögben

Ha

eltér

(í53"2

-;í38).

kémény kerül, a függháromszög lefelé megnche-

a házra

leges

kedik. A népies díszítés e luhckedés arányában nyer terel. Az ékes
deszkázás mindenl'éle sugaras,
alakos összeszerkesztés. Különö.sen ügyeskedtek c tekintetben a
rimaszombati házakon. Ha a függleges rész rövidebb, akkor csak

egy szelellyuknak
hosszabb,

E

jut hely,

már kett

nyilasokat

is

csillag-,

ha

elfér rajta.

kereszt-,

TOMPA MIHÁLY SZÜLHÁZA RIMASZOMBATON.

(.131

27*
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virágalakúra frészelik. Nagyon szeretik
a fugacsos homlökrészeket, a lóherelevél

oromfal
ragaszkodás

jellemz

iüllkp

három

alakjára metszett

Az

ereszét

rzi

példája

a

meg.
emiek.

lyukat.

régihez

való

Érdekes és
hogy mikor

kbl

épül, háiomszogém'k alsó -vonalánál még mindig
marad akkor is egy lejts párkány, amit
rendesen cseréppel födnek be (H39). Erre
a rudimenlinnra még jobban ráillik a
csöpög név, míg a széles ereszt inkább

az oromfal teljesen

a folf/ató név jellemezhetné.

Káioly i'ámntat arra, hogy a

i'ápai

PERESZLÉNYI UTCASOR.

kezdetleges dl-farazatnak másirányú
(332)

alakulása az, mikor annak fels csúcsa
marad meg egy kis háromszög alakjáhelyzetben, szaliná\al födve, míg alsó, nagyobb egyenszárú trapézalakú része
ban,
függélyesfalu lesz. A dlfarazat csökevénye tehát ernyként védi az oromfalat (342 344).
Erre a védelemre csakugyan szükség van akkor, ha a falat könnyen máló agyagból, vályogl)ól
emelték. Az utóbb leírt alak, mint már említettük, otthonos Dunántúl.
A födél els és hátsó részére függélyes elzárás elfordul oly kezdetleges alakban is,
mely a dl-farazatból le nem vezethet. Ennek legegyszerbb módja a fonás. Ezt úgy
készítik, hogy az élen lév két szarufa alsó \égére egy szaruforma lapos fát szegeznek,
abba függlegesen héjjas mogyorój>álcákat állítanak, s átbújtatva, vízszintesen történik a

dl

—

A

kbl

van: kóVért vagy
véredet, ha
fels
származhat
ik.
A
vértelek
szöglete is nyitva
erem
marad, hogy ott tódulhasson ki a füst. Ujabban természetesen a vértelek anyaga is
deszka (329), vályog,
vagy tégla. A födél hátsó része azonban maradian ragaszkodik
a vérihez. Ott, ahol a padláson nem kell a takarmány kihullásától félni, a vértet akár el

fonás (341).

a neve.

födél e részének

E

szó a szláv

itt

is

véi'telek, vért,

ver szóból

k

is

hagyják.

A kéményes
lésére

házaknál füstlynk helyett ablaknyílás kerül a vértre, a padlás szeleA vérten látható félköralakú nyílás a régi füstlyuk formájához

és megvilágítására.

ragaszkodik.
eredeti
elfelejti

Több

faluban

rendeltetése valami

ma már onnan

a

egy kis bemélyedés, afféle fülke van, melynek
szobrának befogadása; a palóc azonban legtöbb helyt
szentet s a l'ülke üresen ásít le az' utcára.
a

vértben

szent

JELLKGZETES ERESZES HÁZAK.
A

füstijük vérlclckkí- n.TgvDbbodoU.

1

foiiolt vertelek,

(333—334)

Erdökövesdröl

;

2 deszki'izott.

Tar községbl.
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A
á£cba,

padlás neve:
s

az

/ii/J. iiicIvÍh-

odavezet

a

padlyuka

létra neve: rétla,

\czcl

garádicj).

IVil.
Egyes ko/ségekben a padlás neye:
Némely helyt a padláslyitkhoz k^pcsö-

zelesen bevagdalt hengeres gerendát támasztanak, haromliak följárójának.

Lapnjtn az eresz neve cáZterhát. Az eresz alatt van az crazalja, a háziuelléke,
amelyet Földbl hányt tclvéni/ emel az udvar színijénél magasabbra, s foldver bakó, sulyok
egyenesíti meg. aminek a neve: lehakcld.i. Itt van a tcik. a |iadka. ahol ráér idben
tereferélnek anélkül, hogy a nap hevével vagy az esvel tördniök kelk-ne.
Az eresz alatt a ruhaszárító rúd. melyet két lécJK' dugnak. .\z ilyen léc neve kíUic : ezt is
ügyesen cifrázzák. .\z eresz arra is jó, hogy esben, meg télen a háziasszony alatta étethesse
az apró jószágot. .\z eresz alatt szalmából font nyoszolyán aluszik nyári éjszakákon a gazda.

DESZK.4Z0TT VERTELEK KS ERESZEK.
1

Gyöng^'öspalíik

;

2 Drégelypaláiik

;

3

Sár

:

(33.Í— 338)
4

Percszlény.

sok helyen, még erre felé is, faoszlopok tartják (351). Gyakoriak a hengerHa ezek közeit fallal töltik ki: a ház ambitusos. A gazda a zsupfödés
összeállításában, a létrás tetzet {.iA'l. 345 34S| találékony újabb és újabb formáinak kieszelésében kereste a szépet. A tetzet alakításáljan mindenki túl akar tenni szomszédján. A kis
faházak igén\ielenségéhez aránp'tva. sokszor a mesteri zsuppolás valóságos fényzés volt.
.\z ereszt,

alakú

klábak

-V

(35'?).

falak elkészülése és a keresztgerendák folrakása után

hez fognak.

— írja Pápai

Károly

— a födés-

uralkodó kezdetleges födélalak a szalmafödél, mely következleg épül föl.
A keresztgerendák végébe csapolják mindkét oldalt a szarufákat, melyeket fölül egymással
kapcsolnak össze, de számuk kisebb, mint a keresztgerendáké. E szarufák leginkább tölgybl valók s egvnek-effvnek hossza a keresztfa kétharmadának felel nieic. Ahol a házfödél
.\z
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keskeny oldalaiu niereilckeii dl. ott,
azon oldalakon is vannak szarufák
alkalmazva. Néhol két
átellenes
szanil'a k<)zé a liaromfi számára lécet
tesznek, amit kakaóülciiek nevez
""^-^

nek.

A

-

szanil'áki-a

fából,

fektetik a víz-

vagy eíjvéb
melyek ezeltt nem voltak

szintes léceket.

l;)ikk. fiiz

ácsolva: e lécek tizennyolc hüvelyk-

nyire vannak egymástól és

bellük

egy-egy oldalra, a födél magassága
szerint átlag
séges.

E

tizenkét szál szük-

úgy

lécek szolgáinali alapul a

fdésre használt szalmának, mely-

bl
FEJLDÖTT HÁZ TAR KÖZSÉGBL

(hEVES)

Visszafejlödöit csöpögövel.

loda) helyeznek. Ezeltt, mint
alakja

is

járta.

A

Apátralván

e

célra

aóiifokat készítenek.

A szalmafödél

1339)

hogy az
egymást az élén

élére néhol,

szilárdald) legyen,

keresztez két-két rövid lécet fkavázának valami kezdetleges

hallottuk, a födél

tett dga.iok tartották, olyanlormák, mint a kútágas, de rövidebb füllel.

csakhogy éppen a reá fektetett szeleniény le ne hengeredjék róla. Három ilyen ágast alkalmaztak egyet-egyet a ház két végében, a középs meg a pitvarból, vagy kamrából nyúlt
föl. E három ágason át fektették az egy láb vastag tölgyfa óZeleméinjt. mely egy darabból
volt és az egész épületen végignyúlva, még elül s hátul ki is állott. A szarufákat a hcrgaáok helyettesítették, melyek páronként a szelemény fölött voltak összekapcsolva. Ezekhez
a fákat nem simították, csak a héjat húzva le róluk, egyiknek egyik végét bevágták, másikét
meg kihegyezték, úgy, hogy az elbbi liasadékába beleilljék, és az így összeillesztett párt
faszöggel összeszegezve, a szelemény fölé helyezték. A horgaspárok 2 3 lábnyira voltak
egymástól, srbben, mint a szarufák, és mintegy 10 15 pár volt szükséges. A léceket
azután a lioiya.dic::; sertével ersítették egymástól másfél lábnyira, hogy az egyik zsúp a
másikra jól ráfeküdjék. Ügy ez utóbbi régi, mint a jelenlegi födélváznál a lécekre szalma jön,
leginkább gabonaszalma, mint legkönnyejjben beszerezhet anyag a födéshez. A szalmából
£óufot (zsu]V), vagy ahogy vidékenként nevezik, bábut, babkdt. iiiatringct készítenek, amit
szalmaguzszsal kötnek a lécekhez.
E zsúpok összeállítás, tarlósság és
;

—

—

födélre való elhelyezés tekintetében

\'an
lapod vagy
(Tcsmagon: kaiicababka). melynek az elállítása legegyszerbb, hozzá a legkevesebb
anyag szükséges, de tartóssága is
legrövidebb. Ennél a zsuf tövét
kötik meg, feje van lefelé, hogy
simán essék a födélen. — Van azután fec.iké.i, fecákefarkii vagy
iigli/á.i 2.Mif. ami kalászával ezen
alul van összekötve; ezt néhol az

külömböznek.
iiuia

Zóuf

alsó léceken használják, általában
\

pedig az éleken, ahonnan uglyás
is vette. Van \égül /e/e.i

elnevét
HÁZ

SZELLZ

LvuKK.\L n.ídujkalurül (heves).

I34UI

zsuf.

iHclynck

Uiilászát

visszacsa-
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várva ós meglnnlitva
íijEfy

alkalmazzák,

f-/,iliii;il<i)|fllcl

hogy

van

loji'

^ilkolik

és

és

az

IViUolé

eslé a szalma tövén folyik le. Kz az alak lehet
egy és kél fejes, de az ntóhhi clálliliisálKiz csak
igen kevesen értenek. Ezt
(él)

használják,

míg

is

leginkáMi

a

.izegcn

a födél tölihi részén a sima

Ha az oldalt is fejes zsuf foili. a födél
réká.ian (rétegesen), lépcszetesen esik és léti-d.\
alak járja.

köté.iünek mondják. Ez a legfáradságosalih, de a
is. — E zsnpalakok
kídondiözö alkalmazása szímmiü Iiárom fbb födéllegtartósabb, eltart ötven évig

alakot kiil(')ml)öztethetiink meg.

.V

iegkezdetlege-

sebii a .)inia. l(>gfcjlellclib a /éli\i.)kcté.)ü és át-

meneti

állást foglal az éleken a Iéti\i.\, mely leginkább el van terjedve. .V gömöri szlhegyekben sok helyt venyigével födik a hajlékokat, a
tet gerincére pedig kenderpozdoiját iielyeznek.

FONOTT VERTKLEK ÉS GERENDÁZATA.

(S-lli

íTárkány, Heves.)

.\zt mondja a régi közmondás; Sással födött házban, bálcirságos aludni. Vagvis: a
szegény ember bátorságban el. .\ másik közmondás pedig ez: Szomszéddal jó házat födni.
Vagyis, ha a szomszéd segít, mint ahogyan szokás: kevesebb a költség... Bizony ma már
nem igen segít zsnpjiolni a szomszéd, mert a vármegye szabályrendelete tiltja a tz-

fészkeket. .Ma

már

legföljebb

csak javítgatják a szalmatetket. Ezen a vidéken igen sok

mert hisz olcsó volt valamikor
rimaszombati néi)ies házakat is fa-

a fazsindelyes ház,
itt

a fa. .\

zsindely födi.

A

mestergerenda rendesen kinsúlik

a falból

az utca fell, s véget szépen frészelték és díszi-

mestergerenda nagy szerepet játszik a
írt tanulmánya
szerint, a mestergerendák fölirásai igazolják, hogy
két-hároniszázéves házak is voltak. Maczonkán
lS7S-ban egy gerenda ezt a fölírást viselte
InSl-he cóiiiátatta S^cibö Bálint é.) Oroz
Mcnijhért. Különösen az ei'ds ('lomurbeii iiataitelték. .V

házban. Findura Imrének 1885-ben

:

HÁZ DIÓSJENRL,
\ DunántiiU jcUcmzo

LRINCZRL

visszafejl"ul<)tl üstökkel.

ÉS DRÉGELYPALÁNKÁRÓL.
Az elsn köhöt

rnkolt, a

':i42

második

—

.Í44)

fonott vértclekkel.
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nias

a

gonyon,

ékesen
mestergerenda
Zubonyon, Naprágyon
;

niüdarabnak

kil'araglák

valóságos

igen

sorozatokat

szép

(356,

rajzolhatnánk

gerenda mindig szem eltt van, a családi ünnepélyeknél

is

jut

Alsóhan-

358).

össze.

A

mester-

szerepe. Illik tehát,

hogy

díszes legyen.
után, a menyasszony-fektetés következik. A menyasszony fejémiközben a vfélyek ég gyertyát tartanak kezükben. A vlegény
hajnalban lolkontyozzák. araa menyasszonyt elvezeti a kamarába vagy a padlásra
nyos, ezüstös fkötöt tesznek fejére s átöltöztetik szép cifra ruhába; a vlegényt pedig
pajtásai összekötözik és a niestergereudához kötik. A menyasszonynak kaláccsal és niézes-

Lakodalomban,

rl

éjfél

leveszik a koszorút,

;

HÁZ.VK,
1

MELYEKNEK OROMFALÁT AZ ELRENYÚLÓ

Balogfalva (Gömör); 2 Abafalva (Gömör)

])álinkával kell kiváltania.

rézfokossal

meg

;

Rigmusmondás közben,

kell üsse a

TET

3 Drégelypaláuk

a

;

4

VÉDI.

(345

—

348)

Diósjeiiö (Nógrád).

vfély l)izonyos meghatározott

sornál,

mestergerendát.

A

mestergerenda oldalára bemetélt lécet szegeznek, ebbe dugdossák a késeket, hogy
gyermek
hozzája ne férkzhessek. Fölötte áll a gazda pénztára, ott az asszony imáda kis
ságos könwe. A had között kimért gabonáról rovás-pálcikát tartott a gazda, itt-ott a
mestergerenda fölött találunk még ilyen számrovást. Bél Mátyás versben magasztal egy
Baloskó Pál nev nógrádi folilniívcst. aki papjának evangéliumát rovásra rótta és tiz év
után is onnan olvasgatta' s elrendeile, hogy ezt a rovást koporsójába helyezzék. A mestergerendáról rendesen egy kis üvegedény lóg le, amelyben vízkeresztkor templomban merített
szenteltvíz van. A haldoklót ezzel hintik be, miközben kezébe
gyertyát adnak. Mi az:

ég

Se Isten nem teremtette, se ember nem csinálta?
mestergerendán.

—

kérdi a palóc a

fiától.

—

Repedés

a

127

A bódoganya nev

A bódoganya, tölgyfából való hasábos,
szoba közepén áll a mestergerenda alatt. Régi palóc házaknál
a bódoganya gyakori volt. Úgylátszik túlságosan féltek a ház, a mestergerenda leszakadásától, ezért állították az oszlojiot a .);ícha közepére, aiiol liizony nagy nkadék lehetett.
Az új házakban persze már elhagyják az idomtalan, akadékoskodó oszlopot. Sok szobában
két oszlop is volt. Az egyik a bódoganya, amelyik az asztalhoz állott közel, a másik pedig
a bálvány a kemencénél. Rimaszécsen is palócmódra építkeztek. Itt is sok volt a bódoganyás ház. A Murányi-féle házban a legutólilii idkig fennmaradt a bódoganya.
vagy hengeres

A

oszlop palóc-különlegesség-.

mely

oszlo[).

palócok egyik írója

a

szerint,

a

liódoganya

teli

van

cifra

berovással,

talán

régi

i^:*^J^:^K> V.jj^

MIKSZÁTH KÁLMÁN EGYKORI LAKÓHÁZA MIKSZÁTHFALVÁN, EMIÉKTÁBI.ÁVAL.
Jellegzeles a

hun scytha-jegyekkcl

(?);

e jegyeket a

gyermekek sorra csókolták imádkozás

eltt, vagy büntetésbl, ha csínt követtek

(349)

tet a füstlyukkal.

után, lefekvés

el.

szerepel a |ialóc mondásokban. A gazdasszony gondosan elzárja
gyerekek megennék még a bódoganyát is, ha szalonnából volna».
Vizsgáljuk kissé még a tett
Ránrévén, Ruzsinszki Márton házában, amit Itöa-ben építettek vályogból, a házon fölül,
a lakószoba fölött állalgereiidák fcküsznek párhuzamosan egymással, azokon alul végigmegyen középen derékszögben a mestergerenda és átéri az elcház hosszát. Ezeket az általgerendákat Rátorfalun szobagerendáiiak mondják, Siden kere.ijzlüh'alc gerendának. A falon
végigfekszik körül a bcritógerenda, ahogy Bánrévén mondják, de Bátorfahin ez .tárgerciida.
Ez a gerenda Gömörben bizonyára az eredetileg német bányavárosbeli iparosság hatása
alatt németes nevet nj'ert; Siden Mórpang-nak mondják. Krösön pedig iiuíjcipaiik-nak.

A bódoganya

a kamarát, mert

is

<(a

i

Malonyay Dezs:

A

magyar nép mvészete.

W

^S
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A

lodélszéknck loinuija

iiiiiulcinilt

az.

amit

az épílömüves.ségben mo.st

nyeregtetnek hivnak.
Annak a nagy háromszögnek, amit az ilyen födélszék mutat a ház véiíérl nézve, alsó vonalát a
kctcgerenddk képezik, a körösi palócokkal szólva,
mert már Siden kcreóztgercndának mondják.
Kétoldalt a kötgerenda végén erednek a szarufák s összeérnek
tes gerendát,

ami

fölül.

Azt a rövid kis vízszin-

fölül

összetartja a szarufákat,

kakaóüliiek nevezik az egész palócságon.

A

fal

elrenyúló tetrész, az eresz neve: ázerha:
az a gerenda pedig, ami végigmegyen az eresz
PITAR KÜLABBAL ES FAHAGOTT
küls szélén, kcósorúgerenda; ebbe illeszkednek
FAOSZLOPOKKAL FÜLEKSÁVOLYON. I350i
a .)//A-A"t'/v, azok a kicsi gerendadarabok, amik a
koszorúgerendától a falig, a borító gerendáig
vagy sárgerendáig érnek. Ezt az elnevezést is a régi német városi ácsoktól vették által.
Ahol hijjával Aainiak jó és olcsó fának, a régibb, szegényebb házakon silány galyfából kerül ki a födélszék legnagyobb része, de meg a mennyezet is. A födélszék tartására
sajátságos, de igen célszer tagot igtatnak be: az ágast (321). Ez az ága.') az építmény két
keskeny végén, tehát elül. a liáz két ablaka kzött, meg hátul, ezzel arányos helyzetben
áll szorosan a fal mellett földlie ásva és viseli másodmagával azt a hosszú kötgerendát,
ami a födélszék élét adja meg. Ehhez az egyetlen ers és biztos, bár igen kezdetleges
szerkezethez, ami nem nyugszik a gyönge vert falon vagy paticsIVdon. csatlakozik, csimpeszkedik a szarufáknak sora kétoldalt, és pedig Mezkövesden felül is sok helyt kakasül,
fölött

tehát i-övid

kötgerenda

Kémény

nélkid.

tzhelyrl, vagy a kemencébl szálló füst
meg a zsindely közein, vagy általjárhat
a padláslyukakon. Hogy a füsttel felszálló szikra meg ne gyújtsa a fedélszéket, a füstcsatorna fels száján a ])adláson füstfogót raknak téglából, olyan félhenger-féle építményt,
aminek falába beleütközhetik a füsthordta ég ])ernye, de a füst csak kétoldalt, megcsillapodva szállhat ki a kicsi félhenger Ixilthajlása alól.
Érdekes kortörténeti adattal szolgálnak Hunfalvy .lános Gcmör é.s Ki.yhcnt Leíni.ui
cím, 18(i7-ben megjelent minikájának eme sorai:
«Ha egy csupa kéménynclkíili l;ilinzakli()l álló és fazsindellyel fedett hegyvidéki helységhez közeledünk, melyben tehát hibáznak a
vidám fehér falak, a sugár kéményekbl
emelked kék füstoszlopok és többnyire
gyíimölcsösk szép zöld lombjai is, akkor
az ily házhalmaznak fakó színe és a széles
házletökcin elterjedt füstlepel szomorú, lehangoló benyíimást eszközöl reánk; és gondolkozásunkat önkényt a könnyen eshet
tzvész rondidlásaira és annak liirkészésére
irányozza, nn lehet oka és haszna a kémények hiányának? És valóban a lakost folyvást élierségben tartja annak tudata, hogy
a régi palócsági

házon nincs:

a

eloszlik a padláson és kiszivároghat a szalmafödés

tz

által

laka és épületei földig leéghetnek;

tüzelhelyére nagyon vigyáz: nagy
széllíen tüzel nem rak, vagv al'eletl a ház
ezért

KÉSZLET DBÉGELYPALÁNKÁRÓL.
Az

."111'
orkodm

-l
lakóiból
esivef

(351)

elso luizon, font, a DuiiánUiloii oUlionos üslök.
pedig a palócságlmn jellog/.eles eresz.

I

1

1

"

,nliil

...

hao-v
u

'1

az ebersesje

:

'

'

'

,

Idlniilili

iit

a

,

I

•

UzUarrlIcill

i
I

,

il/ti

•.•.'.!
isitastol.
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mely ily vidékeken eddig igen kis niértéklien vétetett igénybe, nicrl tiiiij.i, iiogy tzvész
náluk a legritkább szerencsétlenség; Suinjacznak legvéneblijei sem emiékeznek házégésre.
Ha pedig a kémény hiányának okát kérdezzíüv tle, azfc nem tudja megmondani, csak azzal
válaszol, hogy sok költségbe kerülne és hogy itt nem szokás másként építeni. Szerintem
e régi szokásnak oka a ltés rendszeréiten és a tzhely arehitekturájábaii rejlik. Konyháinkban a kéménynek két-három lalalapja van, mely biztosan tartja meg a ráépitett kéményt.
Ezen lakoknál pedig mélyen a szolja közepe felé esik be a tzhely, mely egy kémény ráépítésére gyenge, nem biztos, nem alkalmatos, más modorban csakugyan költséges; lehet ezenkívül, hogy a tet i'lé kinyiló hosszi'i kémény ers léghúzásával igen kihtené a lakol és
ebbe ers szelek idejében tömegesei ibcn lökné vissza a füstöt, mint a szél hatását gátló
tet alatt nyíló mostani kürtnél. Meg kell még jegyeznem, hogy a kíirliick padoni
nyílása a szobában függ zsinór kezelése által sarkonhajló fedvel záralliatik, az alsóvidéki magyarok azt egy póznára tzött és rongyokkal köttitt kóccsoni()\al dugják be.
A pad tehát a ház füsfgazomméterje, melyben húst és szalonnát fíistolnek, szuszékokban
gabnanemt tartanak; az egész egy lomtár, melynek szarufakötéseire néhol ösztörn még
a tyúkok szállnak fol hálás végett és melybl a füst zsindelyrészeken át szabadul ki.»

OBURG HERCEG

KASTÉLY.\ CSERÉPvArON ÉS EGY FÖLDMIVESGAZD.V hAzA JÁNOSIBAN.

A

,

(3521

gazda Iiáza ékesebb.

Hunfalvy, hogy a

tz

szerencsétlenség, mert a jjalóc
hogy igen sok község égett ott le
porig, bármiként is zték azt az elterjedt babonát, hogy ha tzveszedeknnkor egy mezítelen
asszony körülszaladja a házat, akkor az nem ég le.
A kultúra meg a jómód, természetesen, meghozta a palócházra is a kéménU, de a

Bizony hiába

írja

vármegyék községeinek

palóc

meg nem

történeteit

állhatta, építette

a legritkább

olvasva, azt látjuk,

légyen bár a legegyszerbbet, a

vesszbl

fonottat, amit

hogy ne díszítse, kifejezést adván rajta
Ízlésének, olykor hitvallásának is. A palóc kémény ékes és sokféle; van olyan, amelyiken
sima vízszintes vaslemez áll, négy kicsi oszlopkán minden ékesség nélkíd, de a legtöbb
sárral vert

be azután, vagy akár

úrit, városiasat,

estl véd lemezre valami cifraságot, tagozatot tesznek, hasonlót ahoz, amilyet
kapuoszlopokra faragnak. így csúcsos lesz, cifra a kémény, mert rajta a négyszög lemezen
csonka gúla, meg csonka kúp forma tagozatok állanak.
A falazott kéményre a nyílás fölé, olyik helyen, háztetforma kicsiny tett adnak,
másutt meg lieboltozzák hengeriormára; ewn a hengeren sokszor ott a kereszt, mutatván
ilyen

gazdája hitvallását.
De tudnak cifra kúpos, zsindelyes
körülvett

kémény

fölé. kit

tett

álló oszlopokra, kit

építeni a deszkáiból

meg

zeg-zugl>an

szegeit

men

vagy szalmával

rudacskákra

illesztve

igen festi módon, amint ez az itt adott rajzok rnutatják.
A kéménynek a ti'tbl, hajhcl kiálló részei: j^di-, If/iik. hóíczal.
28*

A

palóc a házán szívesen vallja

meg-

hitét,

nemcsak

az

zatra

rajzol

keresztet,

hanem

orom-

csúcsára, kéményeire

épület

az

is

el

helyezi azt.

A

faházak alacsonyak, a föld-

színen állanak csupán, mert a palóc

hajdan

nem

építette

gasra, mint a székely,

faházait

ma-

magas

tor-

nácot se épített eléje cifra faoszlopokkal.

Az arkilektuuikus ornamentikára vonatkozóan, ki kell jelentenünk, hogy ami ('fféle van a palócsá-

DÍSZÍTETT TOBNÁCOSZLOPOK NÓGRÁDBÓL.
1

Borsosberény;

2-3 Berkenye;

gon, az mind újabb kelet és a díszítmvészet szempontjából meg(353)

lehetsen értéktelen.

4 Diósjeuö.

felé

es

.Sok

faoszlopos; az oszlop
és

dísztelen,

hanem

felül

a

fejnél

kétoldalt

kivágott

deszkát

díszes fejet mutasson,

ház udvar

részén tornác halad végig,
illesztenek

maga tömör

hozzá,

cifrára

ami természetesen nem tömör

metszik körid és meglyukgatják, hogy
test, mint az oszlop, hanem deszka lapjából kifrészelt valami, úgy, hogy csak a silhuettjével hat. Ilyen kimetszett oszlojiföt hármat adunk részletes rajzban (353). egyik Borsos-

herényböl való, ennek körvonala a legnyughatatlanabb; a másik kett Berkenyérl, ezeket
a cifra konturmctszésen kívül át is lyukasztották kerek, meg hosszúkás nyílásokkal.
Azok az ácscsinálta díszek, amiket manapság alkalmaznak házak elejére, ugyancsak
városi házak vagy villák, íürdöpavilionok díszítései révén jutottak el ide is, igaz, többé-

kevésbbé elnépiesítve. Ezeken az oronidíszítéseken még a legeredetiebbek az árbocdeszka
kimetszései, amikbl ugyancsak adunk mulatónak egynéhányat (355, 357). ^'agy ers felnyúló törzsök ez, kisebb ágakat bocsátó, vagy oldalvirágok tapadnak hozzája, de metszenek
kerek gyümölcsformájút is, amibl fölül levelek sarjadnak. Az itt bemutatott három ilyen
orom közül kett Borsosberényböl, egy Berkenyérl való.
A faházakon évszázadokon kiforrott díszítéseket nem mutathatunk ki ama sok pusztítás miatt sem, amelyek errefelé is mindenféle éiiületet, jóformán százévrl százévre, értek.

A

házak legnagyobb és legállandóbb ellensége itt is, ismételjük, a tz volt.
Régi leírások gyakran panaszolnak így: «A múlt században azon szerentsétlenség is
érte a szegény akkori lakosokat, hogy
némelly gyermekeknek játszó tsintalanságok miatt tz támadván, az egész falu
hamu maradvánnyá változott.)) Tatár s
török

itt

egész országrészeket pusztított

Verántz Antal egri kanonok, 1550-ben,
püspökéhez. Oláh Miklóshoz le\elet intéel.

zett,

amelyben megírja, hogy Egernek
semmi sem maradt meg,

régi formájából

((minden

borzasztó,

szoniorító

abban.

Mars fiainak szabatos kitörései itt mindent elrútítoltak. Akár-merre fordítod
szemeidet, nem akad egyéb eldbe romladékoknál, rémülésnél, ragadozásoknál,
SAJÓECSBGI HÁZ ÁCS-DÍSZEKKEL (bORSOD).

(354)

veszélyeknél és kétségbeeséseknek. Gyön-

!

OROMCSÚCS-UÍSZITÉSEK FABOL.
1,

2.

li

Berkenye; 3 Diósjenö

:

4,

(3i5j

5 Borsosberény (Nógrád).

S)

r
DÍSZÍTÉSEK A MESTERGERENDÁN.

l3öUl

OROMCSÚCS-DÍSZÍTÉS

3^

DIÓSJENRL.

m:\

MESTERGERENDA OLDALA ÉS ALJA SAMU MIKLÓS llÁZÁBAN jAnOSIN 18G4-BL.
A gerenda

fölirásn

:

i357i

l3SSi

"1S60-ban tavasz alkalmával épült ez az épület Varga Miklós által május 20-nn építtetlek
István és György testvérek Istenünk adj bele áliiást, békességei

Samu

Ferenc,

222

gyös egvkor legnagvobb részben

mindennap fordultak el

s

már

leégett.

Akkori

l'öljegvzép szerint ajiról^l) égések majd
hogy városuk egészen elpusztul; a tem])lom
hatalmukat vesztett, mindinkább visszaszorított

attól tartottak,

egész berendezése elégelt. A sok tüzel a
törökök rakták. Egert Dózsa hadai teljesen l'ölégették.

A Rákóczi-korban, st az 1848-iki
szabadságharcban is sorra égették a helységeket. A Magijaror.yzág Vármegyéi é.) Váraai
cím monogrália historikusa így írja le például Losoncz pusztulását: «Az oroszok loliadiszállása Apátl'alván ^olt, táboruk a Losoncz és Apátfalva közötti réteken feküdt. Egy
polgárokból alakult küldöttség fehér zászló alatt i|iark(>dott a fhadiszállásra. Sok megaláztatás és

—

rémítgetés után

í.- -,ff^ -.-riSíaK*"-''

végre

(iraliin'

táiiornok

elé

aki

kegvelmet

igért.

,*-»^

MIKSZÁTH KÁLMÁN SZÜLHÁZA.

A

kirülli U.

(359)

kegyelem azonban csak puszta szó maradt, mert a széls utcákon még aznap délután

rabolni kezdtek és este a rablás és fosztogatás

már egész rendszeresen megindult. Elbb

ott rekedt lakosságnak végigszenvednie.
kegyetlenséget
vágtatott
városba
és a lakosságot kancsnkával a guerillák
kozákcsapat
a
tíz órakor
által megölt or()sz katonák sírjálioz kergette. Ott arra kényszerítették ket, hogy a sírt
puszta körmeikkel bontsák föl; s közben folyton kancsukázták és rugdosták a sírbontókat,
kiknek jajgatásával tele volt az éjszaka. Mikor végre a bzhödt tetemek föltntek, akkor
azoknak kivételére és megmosására kényszerítelték a losoncziakat. Ezután a három orosz

azonlian hajmereszt

kellett

az

Este

közlegény bzhödt maradványait visszatették a sírba, a tisztekét jiedig másnap a katholikus
templomból temették el.
Éjfél után trombitaharsogás adott jelt a raljlás megkezdésére. Az ezredek egymásután
vonultak be a városba; amely ezredek legvégül jöttek, azok már nem kaptak elegend

"ír---- jjH

díszített oromfalak.
1

Velezd;

2,

4

Mikófalva

;

3

Putnok

;

5 Dubicsány;

Noszvaj

;

(300

308)

7 Riniaszécs; 8

Dubicsány

:

9 Czenler községt-kböl.

224

zsákmányi, dühökben azután fokozott kegyetlenséggel
bánlak el a lakosokkal. De az elüljáró ezredek sem
kímélték a polííárokal; nemcsak irgalíim nélkül verlek
ket, hanem ruháikat, elssorban csizmáikat szedték el
tlük. Voltak, akiket egész mezítelenre vetkztetlek le;
különösen pénzükért üldözlek sokakat az egymásután

érkez, rablási vágytól

ég

ezredek.

A

lisztek a kiiz-

mikor már a lakásokliól, boltokból mindent elhurcollak, csákányokkal
és dorongokkal zúzlak össze mindent, amit talállak.
Egyetlen bútordarabot sem hagytak épen, még az ágynemt is mind fölmetszették s a tollat szélszórták.
Sokan különös ügyességei tanúsítottak az elrejtett
pénzek és kincsek feltalálásában. Betörtek a pincékbe
is. ami bort meginni nem tudtak, azt kifolyatták; amit
azután részegségükben véghez vittek, az leírhatatlan
kegyetlenség volt; tisztjeik sem liírtak már velk,

legénységgel versenyezve rabollak,

kirabolták

a

s

gyógyszertárat és a tem]ilomol

is,

st

megbolygatták. A lakosságot folyton
kancsukázták, sokakat halálig gyötörtek. A rablás más-

még

a holtakat is

na]iig tartott, mialatt a várost szüntelen bekerítve

fél

hogy senki ne menekülhessen. Augusztus 9-én
azután fölgyújtották az oroszok a városi. Borzalmas
ünnepélyességgel történi ez. Elbb a szobákban maradt
tartották,

halomba hordták,
maradjon meg, az
egészet szurokkal leatölték, azután mindent elre
i'lkészítell szurkos kanócokkal felgyújtottak, .\bban a
pillanatban, amelyben ez megtörtént, megzenilült a
tábori zene. Az oroszok hahotázva látták a lángokat
relcsajini; borzalmas kacagásuk belevegyült az ünnepi

összetört bútort a város piacára egy
és

hogy belle egyetlen darabka

se

zene hangjaiba. E szivellVicsaró jelenethez felhajtották
a város koldusbotra jutott, agyongyötört lakoí-ságál.

Közben felgyújtották

a várost

is;

egyenként vetettek

üszköt a házakra és azonkívül röppentykkel is szórták
a tüzet. Az egész várost fekete füstfelh fogta be, melyIn

il

fol-fölcsa])tak a

vörös lángnyelvek.

loltolte a rémült állatok

bgése

A levegt beA városban

és vonítása.

rjáratok cirkáltak és akit oltással foglalkozva találtak,
azt megkancsukázták. A kétségbeesett lakosságot többször nekihajlollák a tznek is. A vad orosz katonaság
A PADLÁSLYUK DÍSZÍTÉSEI. (3C9 — 373)
1 Mucsony
2 Lénárdfalva: 3 Sajópüspöki
pedig még azzal is dicsekedett, hogy ezzel még nincs
4 Velezd; 5 Sajópüspöki.
vége a szenvedésnek, mert a lakosságot az utols() szál
emberig föl fogják koncolni. A tz ropogásába, a lángok
sistergésébe löbbszíir beleszólt az orosz tábori zen(\ A látvány az est beálltával csak
Losoncz ekkor a fekete éjszakál)a máglyaként világított,
fokozódott borzalmasságában
melynek tüzes hullámaft föl-fölkavarta a szél. Amikor az c-st folyamán a hség tihrtetlcn
;

;

lett,

a

az orosz katonaság* átkergette a lakosságot .Vpallahára. A kényszeril\c
s az oroszok zenéje kísérte.

meuckiUket

kertekben a város szélén állottak.

I'eruiészetes,

lánglian álló város összeomló falainak dörgése

liázából csak

hogy'Tugár

kell maiadl meg,
is

és ezek

osztozott Losoncz soiv

is

a

Mikor

lak.

A

város 'ÁW

áy meyfoyvatkozva ismét össze-

:

225

iivll,

Losoncz és Tugár lakosságba együtt

iieni

többel 1400 leieknél, holott I847-l.eii a lako-

tett

sok száma meghaladta a 4000-et.
A város felépülése oly lassan haladt, hoe^y

még

iy5I-ben

sem

volt egyetlen

teljesen befeje-

szükséges melléképületekkel ellátott
háza. Még a legszükségesebb bútorzat is hiányzott. A lakosságnak elég munkát adott a romok
eltakarítása. Ks milyen lakosság volt czl Félmeztelen, rongyos, kiéhezett és halálosan clgyötrött
alakok lézengtek mindenfelé. A városban egy
falat kenyeret, egy korty italt, egy darab ruhát
nem lehetett ka[mi. Ha szélvész vagy zápor kerekedett, irtózatos volt hallani az összeomló falak
rémít zaját. A beszivárgó lakosság alig tudott
magának annyi helyet találni, ahol meghúzódjék.
Boltozatok, kapuk alatt, pincékben vagy födetlen
szobában vonták meg magukat és az éjszakákat
állva vagy ülve kínlódtak át
Természetes, hogy ily körülmények között
zett

és

a

.

.

.

tömérdek osi motívum pusztult el, talán örökre.
Egyébként pedig, ilyen szomorú idk után a
népnek kedve sem igen lehetett, hogy házát különösebb módon díszítse.
Annál nagyobb gyönyörségünk telhetik
az újabban épített

A

régi építkezési

kházak

népies

módokat nem

gultával a nép áttér a

még

díszítésében.

követik, a fa drá-

természetesebb épít-

anyagra: a nagy hegyek gyomrából bányászott
kre. Az ereszek alá kölábat építenek: tzbiztonsági okokból a fonott és deszkákból összerakott
vért sem kerül már a házra, az oromfalat szintén
köböl, téglából építik

meg

(359).

Bejárt területünkön a házak oromfala olyan
szépen, ízléssel, olyan eredetien van díszítve, mint
az ország más részeiben sehol egyebütt (35it 38"2).

kházak:

—

A

díszítéseket a

fal

vakolatából domborítják

el

a

.\z

oro.mf.\l

inyulik fel.
1

a

1374

Gömorsid; 2 Szentsimon;

tet eltt

—

376)

3 Jánosi

(Gömör).

legügvesebb változatokban. E díszítés mindenütt
fehér, mert hiszen a falakat itt is meszelik: ha
itt-ott látunk is színesre mázolt virágot, ez inkább
csak különködés. Az egri járásban van néhány
község, ahol a falakat rikító színekkel mázolják

Minden falunak megvan a maga színe. Az
házakon azonban nem is látunk virágokat.
Nógrádban csak a tót házakon van színes díszítés.
A jellegzetes magyar házak ormain falból kidomborodó fehér virágokat, leveleket, csillagokat,
emberi és állati alakokat látunk, melyek alatt
sokszor ott az építés évszáma és a házat építtet
gazda neve. A tornaijai járásban lev Ilétközség
egyik házán következ jókedv fölírás van
be.

ilyen

Malonyay Dezs

:

A magyar nép mvészete.

V.

díszített ház szenterzsébeten.
29

(377)

DÍSZÍTETT HÁZAK.
1

Sajónémeti (Gömör)

;

(378

2 SzuliakáUó (Borsod)

;

—

381)

3 Rimaszécs

;

4

Héth (Gömör).

-;-r

ÍMÍl.
^

^lij^;

DISZITKTT HAZAK.
1

Dubicsáiiy

;

2

Nagybarcza;

3

1382

—

j

3Sr,l

Vclezd (Borsod);

4

Sajúiiémeti (Gömör).

29*
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cíÉpült Hétben.

1777-l3en,

Héthy Tamás

i(lejél)t'n».

(iróh István alapos tanulmánya szerint,

különösen

a

Rima völgyén

lefelé:

Riniaszonibattól délnek Felediií. onnan

keletnek

l'ordidva.
Sajószentpélerig a
Sajó mentén, azután délre Bánrévétl a
Barkóságban Szentsimonig, Hangonyig,

azonképpen északra az egykori Torna
megye területén. Hárski'iton, Almáson,
Szögligeten,
Görgn akadunk szép
stukkó-ornamentikára, a legmódosabb,
a régi palócház típusától leginkább eltér házakon. Noha ez az
ornamentika az si díszít kedven kívül
bizonyos küls hatásoknak, a nemesi
kuriaépítés, meg a templomi ornamen-

tehát

DÍSZÍTETT HÁZ VELKENYÉN (gÖMÖR).

(380)

befolyásának köszöni létét, mégiá nagyon becóeóiiek kell tartanunk motivumait.
crnaiuentiiiuok, le.izámííva az idegen tcrtéueliui .stilu.icknak itt-ctt megmaradt
nijomait, teljesen magijarok.
tika

Az

Az oromfalak
mívesek

e

gyönyörséges

díszítéseit

nép

a

formálgatják kis mintázó szerszámaikkal.

liai

közül

kikerül kisebb kö-

A házakon idegenbl

átvett tagovannak. Ezeket azonban a nép ízléséhez szívesen alkalmazkodó kömívcsek elmésen
formálják magunkévá, egyes idegenebb íz motívumoknak újabb dekorativ rendeltetést
szánnak és azokat nagy szeretettel, teremt ervel házasítják össze a vidék kíilönböz nép-

zatok

(387)

is

mvészeti

E
tani.

és népipari tárgyain látott ornamentikával.

népies

Bizonyára

hogy mikor kezddik, azt bajos megállapía jómódú vidéken, amikor lemondottak
a faház építésrl. A legrégibb ilyen molivumok,
amik ránlí maradtak, köztük egy igen gazdag

stukkó-stílusnak a kialakulása

már akkor fogtak hozzá ezen

Kii11

11

1

W^--

Sajópüspökibl, a XVII. századbeli
oszlopfej
kályhacsempékkel mutatnak rokonságot. Ennek
a pilaszter-fejnek a díszítését egy az iparmvészeti
múzeumban rzött kályhacsempén találjuk meg.
Talán voltak régiebbek is, de a vályogból épült
parasztház nem hosszú élet és a ház küls
képét csakolyan szívesen újítja meg a földmível
idnként, az új (li\al szeiint, akár a városi
ember.
Xagyon valószín, hogy templomaink és városi
éjntményeink stukkó-díszítése serkentette a népet
az ilyen háztlíszítések utánzására, talán segített
az

illet

falusi

kmíves egy-egy nemesi

bollhajtásának a cifrázásánál, és ott

is

kúria

ellesett,

el-

tanult egyet-másf.

Nálunk

csinálta építményeket

ersebbeii divatba a sgraíittóval együtt, de
gyakran a XVIII. század arkitekturája is,
alkalmazzák a teiuplomépítk, a váro.si házak.
meg a nemesi kúriák épít mesterei.
kerül

él

SAJÓKAZINCZI

KMIVES

(387)

aki szépen díszíti n házakat.

— nem a falusi népértjük — a XV'Il. században

a stukkó-díszítés

vele

Xem

szólva a templomokról,

amikbl bven

juttatott Mária Terézia kora déli

nek is, szép stukkó-díszítést látunk Csetnek eg-ynéhány nemesi udvarházán,
kányokén, de van több Rimaszombatban is, meg azon alul Jánosiban, Bánrévén

OSZLOPZATOK

\

HÁZON VAKOLATBÓL. SAJÓPÜSPÖKI (GÖMÖRj.

i38S

—

Gömör-

kivált a Sárés

Putnokon.

3!)1)

Az els, amit eltanult a palóc a nemes úrtól, az oszlopos tornác építése volt. Ezt a
tornácot végigviszi legtöbbször az egész udvari homlokzat mentén, s kivált Jánosi községe
van tele ilyen oszlopsoros parasztházakkal, de van másutt is. Mi esjy czenteri ilyen házat
mulatunk be

a 368. ábrán; a ház az utcának sima fallal fordul,

amibe az utcai lakószoba.
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az

elóház két ablakát metszették. Az

utcai

fölött

l'al

hároniszögletes oromfal

ami legtöbbször símaszél, de van
néhány barokkos szabású is Hiniaszécsen,
meg Sajópüspökiben. Az utcai homlokzat meg van rakva stukkó-dísszel, hol
áll,

srbben, hol

ritkábban,

nem

sor ki az utcára

hanem

az oszlop-

folytatódik soha.

de zárkózott az iitcafelli rész,
tornác oszlopos árkádjai, a tágas

Díszes,

—

•

a

nyílások, mintegy

a gazda házának és
lelkének melegebb megnyilatkozásai, csak

OSZLOPOS TORNÁC SZENTSIMOXON (GÖMÖRI.

már

azt fogadják, aki

belépett portájára.

1392)

Ezek a tornácoszlopok vagy lapos
segmentum bolthajtást hordanak, vagy
félköröset, vagy vízszintes gerenda fekszik rajluk végig. Lábuk ritkán van; azon a falon
állanak, ami egyszersmind a tornác mellvédjél képezi; testük vagy sima henger, vagy
nyolcszögletes, ritkábban négyszögletes, s vonalas bemetszett dísz is van a leglöbbön.
Az oszlopfej ugyancsak hiányzik sokról, ama czenleri házban sincs, melyrl imént szóltunk,
de azért az ilyen fejetlen oszlopokra nehezed félkörös boltozás a maga egyszerségében
igen jó. itt-ott nehézkes, de igen müsészi hatású. A fejes oszlopok között van sok olyan,
amelyiken négyzetes lap: abakus áll. s ezek az újabbak; legmvészibb oszlopfk azok,
amik kockaformájúak. Három helyen
találtunk liemutatásra méltó szép oszlopot. Szuliakállón a községházán van az
egyik (393 aj. Ennek a feje alall körülfutó
gyöngéd tagozatok látszanak (az egyik
fogsoros), magának a fejet képez kocká-

nak az oldalára pedig szúrós fenyöféle
lombozatot
ennél

is

A

mintáztak.

másik, talán

jobb. egy disznóshorváti (393Z>)

házban van; ezen a kocka alsó

élét le-

faragták és oldalára kereket mintáztak.

Hanem
az

a fogsor

oszloj)

megvan ezen

nyakán

s

a

is.

kocka

kétszer:
tetején.

A

harmadikat, a legszebbet. Radistyánban leltük. Ezen az oszlopnyak díszítése

egyetlen körülfutó leveles ág, igen szigo-

rúan stílusos rajzú; föléje vékony szabású
abakusl helyeztek, nehogy hirtelen legven
az átmenet, s csak e fölé került a tulajdonképpeni fej, a nagy kocka, aminek dísze
szé])en megmintázoll rózsás virágl.
Kedvesek, harmonikusak, st olykor

monumentálisak
komolyak, majdnem
ezek az udvari csarnokok, szinte azt
mondhatnók, nem is ]iarasztházhoz illk,
ha nem ismernk a mi méltóságos megjelenés, kevésszavú földes gazdáinkat.
Az utcai ház homlokzat díszítése csekély
DÍSZES PITARBE.lAnAT. SAJÓPÜSPÖKI.

(393)

plasztikájú

relief,

valami lapos ornamen-
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OSZLOPDÍSZÍTÉSKK VAKOLATBÓL. (39J— 4U2)
1

Verkenye: 2 Jánosi; 3-5,

7

Sajópüspöki

;

6 Himaszécs; 8 Héth

(Cömör)

:

11

S/.uha'.áUÓ (Borsod).
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^

forma, ami közel
amelyen nem állotta

tális

w

s

a sík

áll

diszitményhez,

sem szerkezet, sem
népünk díszít kedvének.
útját

idegen stílusbeli hatás,
Ve<;yük sorra ezeket a házhomlokzatdiszitéseket,
és pedig elször azokat, amelyek az orom alatt vannak, attól párkánnyal elválasztva, tehát azokat,

amelyek az elház

meg

a tornác végének utcai

falát ékesítik.

A

homlokzaton

pilaszterfélék,

—391,

vakolt

osz-

emelkednek az
393)
kett kétablakok közöli, rendesen három.
de nem nyúlnak föl
oldali, egy meg középen,
OSZLOPDISZÍTÉSEK VAKOLATBÓL. (403 405)
egészen a párkányig, hogy azt tartsák, hanem
kivirágzanak, egyik dúsabban, másik egyszerbben, valamivel már a párkány alatt. Ha ezeket a pompás raolivumokat nézzük, amik hol
lopok (388

törzsökéi

—

—

—

virágos oszlophoz, hol meg egyenesen kileveledzett fatörzshöz hasonlítanak, szinte kísértésbe
esünk ne keressük-e bennük a régi székely díszítés istenfáját. az shazából hozott jelképes
növényt, amit oly gyakran faragtak a székelyek az
kicsiny és nagy kapuik oszlopaira ?
Mert bál' a legtöbb ilyen díszítés törzsöke pilaszterre emlékezteten sima vagy csatornás,
úgy is csinálják, hogy «húzzák)) a vakolatból, kimetszett deszkasablon szerint, mindazonáltal akad olyan is
mi kettre leltünk
amelyik tövitl kezdve egész hegyéig leveles
végig, tehát nyiháuvalóan fát ábrázol. Egyik héti házon, meg egy diibicóáinjin láttunk
:

1

—

—

ilyen végigleveles töi-zseket.

Az a véleményünk, hogy e naturalisztikus tagozású oszloptörzseket kivételnek kell
tekintenünk; a többi xirágos fej oszlopka pedig mégis mind a korinlhusi oszlop díszesen
leveles fejének paraszti mása, utánzása az úriházon vagy a templomban látott formáknak.
Ha nem is vesszük azt a hasonlatosságot, ami némely régi kályhacsempénk dísze, meg
egy-két sajópüspöki ilyen pilaszter-fej között van s ami, mint mondottuk, arra mutat,
hogy a XVll. század végével kezdték cifrázni ilyen oszlopokkal a házak elejét, már az a
körülmény is tai-tózkodóvá tehet bennünket, hogy faházakon, a |ialócház legsibb tíjinsain.
ez a motivum telj(>seu hiányzik. Azután meg a székely istenfák között se igen akad olyan,
mely öregebb l(>nne kétszáz esztendsnél. Hanem ezek a díszít formák pompásak s úgyszólván az egyedüli plasztikus

házdíszít motiviunok, amik
szinte készen kínálkoznak

%
I

^L

mai

magyar építmvészeinknek
•

(378

— 445). Mert bármint véle-

kedjünk
vésekrl,

is

a nemzeti törek-

amik a legutóbbi

két évtizedben foglalkoztatták

építészeink legjavát, az bizonyos,

hogy

népies

ai'kitek-

turánk végtelen keveset nyujtiitt
olyasmit, amit haszna-

vehet anyagnak lehetne mondani. Legtiszteletreméltóbb s

legötletesebb mestereink is
kénytelenek voltak hindu for-

OSZLOPFEJiiK VAKOLATBÓL yELKENYÉ\ (gömöri.

r~\
i.n,

i.iM

mákhoz

nyúlni

arkilektonikns

s

csak

k(>zökel,

fciülctckel tollütték mcí^

az
fal-

az-
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után magyaros

síkdíszítéssel, legtöbbször a liiuizés roniiáival,

amikben viszont igen gazdagok

vetk és egyenesen épület,
igazán a ház díszítésére teremtdtek.
Az ilyen virágos oszlopok legegyszerbbje símalestü pilaszter, aminek hegyén bimbó
tárul szerte; magját még kél nehézkes levél borítja körül, de kett már lefestett mindegyik

vagj'unk. Ezek a sajómenti formák

itt

plasztikusak, árnyékot

iLfe.

OSZLOPDÍSZÍTÉSEK VAKOLATÜOL.
1

Szenlsimön;

2, 5.

6 Sajopüspöki

;

3

Velkenye

(409
;

4

-V

-

*-.r.-.>-.

— 4Ul

Abafalva (Gömör

mint ahogy egy bánrévi házon látjuk. Lúlja a pilaszternek, vagy akármilyen töolyan kivirágzott oszlopot leltünk Uimais, csak egyetlen
szécsen, aminek az alja, a töve megdudorodott legalul, mintha valami fa gyökere lenne.
E rimaszécsi töves oszlopon egyébként ])ompás virágzat is van, széles ernyöforma, ami
mellett kél kisebl) bimlió fakad. Ugyancsak a legegyszerbbek közül való az a velkenyei
oszlop, aminek törzsöke mintha összekötött, vagy összentt rudakból állana s annak középoldalon,

tagozása a legtöbb helyt nincs

Malonyay

Dí'zsö

:

A mafjyar nép

müt'észeíi'.

V,

30
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éppen a legrjobban kinvúló levelezett volna ki; úgy áll ez a leveles törzs ott a többi
vesszcsomója közé kötött bárd vége. Egy másik, ugyancsak velhajlakenvei házon, ez a csatornásán tagozott oszlop dús virágot hajt, aminek szirmai
nak szerte, jóval túl a ]iillér két szélén s csak egy kicsiny mag áll meg peckesen a középen.
Messze a Rima völgyétl, Abaiijban. a Boldva
völgyében: Színben találtunk olyant is, aminek
töve lépcssre metszett luramisforma, fején [)edig,
'>'' /%^
l>>^
ami kissé szélesebb a törzsöknél, szigorúan geoj^jk
metrikus elrendezés sugaras levelek állanak szo^•I^^IníSv
'^ ^ -""
'^l
^v. {V '^
rosan. Még ennél is merevebb egy szentkirályi
^'Ji'
sóje,

között, mint a lictorok

srn

/^

I

gömörmegyei házat díszít
I

meri ennek a virágos
ból
is,

ilyen oszlop tagozása,

feje is csujia

egyenes vonal-

metszdolt ki s abból adódott }>áros maaja
ami a kehely fenekén ül: akár deszkából met-

szették volna ki az egészet.
\ iszont

a

szomszéd

faluban.

Abafalán

\;iii

olyan virágos törzsök, mely háromszoros áglian
fut

fölfelé s kivirágzik

mind a három, megbüty-

míg
középsn nehéz gyümölcs is vagyon,
amibl kél mag dudorodik elé s e gyümölcsbl
a két oldalsó csak szerény két

kösödik, de

levelet hajt, a

sarjad

a

középs

virág,

meg

két leveles galy,

jobbra és balra.
Egész sorozat van olyan oszlopokból

nek

feje

is,

amik-

Van rajtuk lécvoluta is,
IViz, st

arkitektonikus szabású.

sorban, fogas
két végén niegkunkorodott fels tag, amit nyilván

tagozás több

a jón oszlopból vett át a palóc kmíves, és ennek
az arkitektonikusan lezárt pilaszternek a tetején

magyar virág, vagy úgy, mintha
egy nagy magos váza száján nyúlna ki, mint egy
héti házon láttuk, vagy mintha odafönn kelt volna,
mintha a j)ilaszter tetején vert volna gyökeret.
Olykor, mint egy velezdi oszlopon látjuk, az ilyen
aztán kisarjad a

arkitektonikusan befejezett pilaszter tetején cso-

OSZLOPDÍSZ VAKOLATBÓL VELKENYÉN
(gÖMÖr). (415)

mósán, ötével kél szorosan egymás mellett a
duzzadt növénycsíra. De gyakorta lelünk olyan
pilasztereki-e is, aminek feje díszes zárt edény,
olykor füles váza (mint egy jánosi házon), s
ebbl sarjad a növény, vagy valami leveles, fürtös
virág, vagy a kövér húsos hároraleveles bokor.
Bánrévén van olyan oszlop is. aminek a tetején
egyetlen óriási virág

hogy

széle

ül,

nagy körben

széles

sr

szirmú, úgy,

íródik, akár kiterjesztett

pávafarok, vagy mint nyitott legyez. Ilyen legjezöt, de nem ennyire nyitottat láttunk Dobóczán is egy törzsök tetején e mellett a legyez virág mellett azonlian kétoldalt leveles galy
:

ered. nehéz, lekonyuló s

mindegyiknek a végén szlfürt

lóg.

Rinuiszombal

alatt, a

rimamenti

falvakban kiváltképpen szeretik a szlt mintázni ezekre az oszlopon kelt növényekre, de nem
naturalisztikusan a sarjadzás maga középen virág, rendesen tulipánforma, a levelek hegyesek és kétoldalt mégis szlfürt lóg az indán. A palóc kuiíves szinte eszményi növényfajtát
:

teremt így, aminek gyümölcsébe

s

virágjába összefoglal niindint.

,iiui

néki kedves.
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Jánosiban, ebben a Rimaszombathoz legközelebb fekv helyséí>ben
nagyon ersen
megérzik az empire- s a itiedermayer-formák hatása a parasztházakon,
nem úgy, mint az
alább es falvakban. Az ablakok félkörösek (420), a fpárkány
alatt még egy párkány fi,t
koriil a félkörös ablakok vállmagasságban,
úgy, hogy körbefordulván, az ablakok "fels

m

\wmgm

mmmmm'mmmm

\\\r

,

i

OSZLOPFEJEK TELJES POMPÁJUKBAN.
Relief, színtelen vakolatdíszítések.

1—2 Sajópüspöki

;

Ulli

3

—

4

—

41'.])

Jánosi (Gótnör).

keretét adja meg. Ez a párkány nem akadályozza a ])alócot, hogy virágos oszlopait mégis
csak elhelyezze a homlokzaton
a vízszintes párkányt általvezeti a függleges pilaszter
testén, szinte odaköti véle, s a párkány fölött dúsan virágzik ki a pilaszter-törzsök hegye.
Az egykori Torna vármegye területén
mert Abaiijjal egyesitették ezt a köves
talajú, legészakibb fekvés kis magyar vármegyét
van egynéhány falu, amiknek házain,
:

—

—

mint mondottuk, a sajómellékiekhez hasonlatos ornamentikát lelünk. Hárskúton, mely
még a sajóvölgyi oldalra néz. meg innen kezdve a Szorosk-hágón túl niái- kevés régi ház
30*
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maradt

falvak

a

újraépítették

;

nagvobbik

leiét

amerikai pénzen, de a meglévk között akad olyan,
amit kivirágzott oszlop díszít. Többet lelünk Almá-

meg Görgn. Görgrl

egy házat mulatunk
négy ilyen virágos oszlopot. A ház azért
érdekes, mert a virágos oszlopok között az ablakok
tetején teljesen olyan indák erednek, amiknek leson,

be

.1

itt,

s

csüng
f,

virágai emlékeztetnek a lószerszám

metszett sallangjaira.

igen szép, és bizonyos fokig különbözik
völgyiektöl
letes

ívelt ablakok.

(4201

álló szár

n

elé

;

a

harmadik kerek nehéz

látszik,

is

a sajó-

háromszög-

az egyik oszlop tetején

rakvány

kelyhes
olyan,

vékony

;

brbl

A négy görgi virágos oszlop

aminek hegye

kiviritott s

a rakvány
edény lenne, amibl
rügyek nttek ki srn,

virágot termett; a másikon

mintha

abroncsos

amibl

lap,

kicsi

a szélén.

A

legszokatlanabli ilyen virágos oszlopot (4?1) azonban Sajóradnán találtuk, nem az
hanem fölül, az oromban. Ennek a töve négyszög lap, bemetszett írással,

épület oldalfalán,

a ház. A négyszög lap fölött emberfej következik
kerek oszlo]), vagy inkább pálmatörzsök. Ez az egyetlen ilyen
rendeltetés ligurális díszítés, amit oszlopokon láttunk. Van ennek a törzsöknek kövér,
pálmára emlékeztet levele, meg négyszögbe állított magvas gyümölcse is.
amiknek csomója fölött apróbl) virágainihi)!

s

ebl)l

kitetszik,

sarjad

hogy 1850-ben épült

fölfelé

a

sarjad.

Sajátságos,

hogy az ablakok

sebb kiképzésével, az utca
s a virágos oszlopok között

dísze-

felé nyíló

álló abla-

kok díszesebb kiképzésével nem sokat
tördtek. Az ablakok fölött egyszer
léc halad végig, vagy még egysze-

rbb

keret fogja körül a négyszöget.
kivételesen cifrább abla-

De akadnak

Dubicsányban és Sajókazinczon
\an olyan ház, aminek ablakja mellé
kétoldalt két virágcserepet mintáztak

kok

is.

reliefben s eblif ered a két-két virág,
szorosan az ablakfelek mellett. A dubicsányi virágok hajlós indájúak s egékíh'ül veszik az ablakot

szen
•

meg

a

srn

s

igen stílu-

sos

de a levelek,

a

\irág

A
i-évi

SAJÓRADNAi (borsoi)] házohom DÍSZÍTÉS.

'

fölíil

nyíló

két

álló

legyezöforma

is.

legszcbl) ablakdíszítést egy bán-

házon

láttuk,

hanem egy udvarra
(421J

is,

rügyek rajza szép rajtuk

fölül,

^

felül

de rajzuk kusza, nyugtalan, s nem
eléggé stílusos. A sajókazincziak ellenben merevek, nem érnek az ablakon

aiihiknt

itt

nem

is

utca

felöl,

nyiló ablakon.

ncui kétfeliil

lógja

Az

körül
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a viráginda

bl

:

az ablakpárkány

növesztett ki valami

helyezeti el két cserepet a köniíves és eljhöl a két cserép-

l'olé

sajátságos,

de

megkunkorodik

igen érdekes

rajzú

két

bokrot,

aminek

levelei

gyümölcsei különösek, fügére emlékeztetk.
A sajó- és rimamenti házak utca felé esö orma éppen olyan díszes, mint az alattuk
lev fal. Mostanság csak háromszugletcs orom készül, de Sajópüspükiben meg Himaszécsen
van olyan orom is, aminek nagy kontúrvonala barokkos, st az egyik rimaszécsi orom
tagozása meg azt a sajátságos felsömagyarországi renaissance-stilust juttatja eszünkbe,
aminek emlékei bven maradtak meg a sárosi és szepességi városokban. Ennek a régi
szabású oromnak bels térbeosztása arkitektonikus bemélyített mezk, oszlopkák, közbül

nyúlottak, némely gálya

s

:

fülkék sorakoznak végig, azonfelül van-

nak a szivformájú padlásal)lakok. joljban

mondva padláslyukak.
Az
sötétebb

hez kell

utcai

házormuk mezejéuek

leg-

padlásablakok s ezekigazodnia a gyöngéden lapos
foltjai a

reliefdíszítéseknek.

Ezek a nyílások ren-

desen párosával állanak, ritkábban hármasával. A [láros nyílások alakja vagy
négyszög, vagy szívforma. Hitkáljban
találni azonban köralakuakat, meg kerek,
bolthajtásos

végzdés négyszög

Ha hármas

sokat.

nyílást

vagy három egysorban
ablak, közös keretbe
velczdi

házon látjuk

nyila-

csinálnak, az

négyszög

álló

foglalva,

— vagy

mint egy

összetapadt

szív, amik magvak módjára szorulnak egjniáshoz. mint azon a héti házon,
aminek ablakai között végig leveles inda

három

fut föl s

amit 18Sl-ben építettek.

Ami már most a díszítést illeti, a
négyszög (422 —423) ablakokat vagy
léceldvel fogják körül, amik
szabadon rajzolódnak az orom mezejébe.
de tetejükön rendesen virág kél és az
aljuk is csipkés, mint azon az emberiVjes
VS^oromzaton látszik, amirl imént szólotDISZÍTÉSKK A PADLÁSLYÜK MELLETT SAJÓKAZINC KÖZSÉGBL
tunk,
vagy valami közös vízszintes
(BORSODI. (422)
párkányra állítják a páros ablakokat. Ez
a ]iárkánv a liarokkos körvonalú ormokat átmetszi egészen és a nagy arkitektonikus formába illeszkedik, az ujabb parasztos
(irmokon azonban csak rövid darab, éppen hogy a két ablak elfér rája. A [>lasztikus díszítés
ilyeneknél a két ablak közibl kél, vagy lábas edénybl, mint egy sajónémeti házon, aminek
ormára szl indája futott, vagy közbeállított oszlop tetején fakad, mint egy sajókazinci meg
egy czenteri ház mutatja, vagy kicsiny táblaformán áll, amely táblára sokszor az évszámot

egyszer

—

rá. Ilyen van a bánrévi egvkori iskola épületén is.
ablakok bekeretelése gazdag a körülfutó vonalakból ritkán hiányzik a
szív-forma
A
csipkés, a zeg-zugos díszítés. Ilyen szívek állanak szabadon is az oromban, több helyt, de
legszervesebb, mondhatnók legpoétikusabb az a megoldás, amit Mucsonyban láttunk egy

mintázzák

;

n

fölfelé, ez fölül több kisebb és
oromzaton a szivek közepén pálmatörzsök féle
két nagy ágat hajtott, lefelé konyulókat, és e két nagy ág végén látszik függeni a két szív,

ilyen

;

két termetes gyümölcs módjára.
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Több példát tudunk nrra is. hogy az oromban nlánozták, moííismételték az utcai alsó
motivumait és a nyílások között kivirágzó oszlopokat cuicltck, rendesen hármat, aln)yv
az arányosság kivánla. Ezek között az oszlopos dísz ormok között a leg-gazdagabbat
a középs oszlopon valami tabernákulum-l'éle. ezen cserép s aliból ered
Barczikán láttuk
a két kisebb oldalsó oszlop bokra ugyana hajlós indájú szúrás level rózsaféle növény
ilyen, de nem cserépbl fakadnak és virág sincs az indák végén.
Egy igen régi és megrogyott sajónémeti ház ormán ugyancsak három oszlop ei'ed.
akár alant ugyanezen az építményen a középs oszlopon ers széleslapú levelek sarjadnak cserépbl, a két kisebb oszlop rátett virágja pedig olyan, mint egy-egy félig nyitott
legyez. Egy másik sajónémeti házon, amelyiknek orma háromnyílásos, egyetlen oszloj)
emelkedik középen az oromban, feje megszélesedik, az l<S75-ös évszám van rajta és e
fölött igen dúsan mintázott és nagyon széprajzú bokor terjeszkedik; az oszlop tövén kétoldalt két edénybl ugyancsak virágok fakadnak. Ennek a házoromnak csúcsán négyesosztású gótizáló nyílás is van és ugyancsak gótizáló a fpárkány díszítése
valamely
akkoriban épült templom vagy kápolna formái ragadhattak meg építje emlékezetében.
Mária Terézia rokokója újítja meg a templomokat és beleavatkozik a parasztház
ékesítésébe is, de az empire sem marad hatás nélkül. Meglátja, megbecsüli a nép az ily formákat, liévesz bellük mennyit-annyit, de úrrá is lesz leletlük, módosítja, ha erösebben éri
az oltáp, kiheveri és annyi idegen beavatkozás után is teljes virágjában áll elttünk a
fal

:

;

;

;

|)alóc

népmvészet.

Oszlop végen sarjadt nagyon csinos virágot látunk még egy velezdi oromban, de itt
a háromszög három csúcsán külön-külön bokor-ornamensek kelnek; egy 1891-bl való
disznóshorváti ormon a két nyilas összefoglalva közös talapzaton áll és felül szépen rajzolt
bokor
ki közülök.

n

akadunk egy sajónémeti ormon. Ennek alsó ornamentális voruhában, aminek redvonalai stilizáltán kunkorodnak:
ölében a gyermek, hátamögölt pedig arányosan a kereszt emelkedik el, aminek oszlopát
körülfogja négy felsarjadzotl virágos leveles ág.
Azon az almási házon, amit itt bemutatunk, a két félkörös padlásablakot Ívesen koFigurális díszítésre

nalán a

Szzanya

is

ül széles fodros

s ez alá búvik, alulról, a kivirágzott oszlop. Egy sajónégyszög ablakok nyomott háromszög orommal vannak ellátva
közlniliktalott csinos díszítés ers csigavonala is azt mutatja, hogy valami

szorúforraa galy köti össze fölül
kazai házon a páros
a

fölül, s

klasszikus példára gondolhatott készítje.

egyszerbbek már

az oromdíszítések, l)ár kevés marad
ékesek Egerben azok a földmives vagy szlömives házak is, ajnik az Ostorosra vezet út mentén feküsznek a város szélén. E tájékon
az oromdíszítés és a padlásnyílás más, mint odafönt a Sajó mentén
gyakori két padláslyuk között a félkörös fülke, a X\ III. századl)eli építés e kedves motivuma. és van sok
párosan félkör ablaknyílás is.
Le,

délnek,

Eger

felé,

díszítés nélkül Ostoros és Xoszvalj közölt

;

;

Különálló edénybl fakadó bokordíszítés

bven

t;dáii<()/.ik

uiinden faluban (424

— 441),

Barkóságban rajza majd mindegyiknek más és más. Mutatunk itt ilyet b^('n.
A legegyszerbbeken, mint azon a két sajópüspöki bokron, amit itt adunk, csak egyetlen
cserépbl kelt rózsa áll két levéllel. Máson két S hajlású levél és apróbb virágok látszanak
egy nagyobb tulipánforma két oldalán. Van aztán ugyanitt több gazdagabb, köztük olyan
is, amelyiken a függleges merev szárat derékban metszi által a lélkörös
vonalban eredt
két oldalág, igen stilusosay. Rimaszécsen van egy 18tí2-bl való bokor, aminek rajzában
kivált

a

;

egyesül a kacskaringós zsinórdíszítés a növényi formákkal és jiedig igen érdekesen
a
gazdag fonás a növény törzsöke, egyszerübbjén a szerteágazó kacskaringók a szöll ka;

csaira emlékeztetnek. Serkén évszázados táblából

palóc házornamentika rendes módjára a

nehéz szlfürt.

középs

ered a hármaságú

bokor,

s

az idevaló

galy virágos, csupán a két oldalsón

lóg

IIÁ/DÍSZÍTÉSEK SZENTSIMOMSÓL

(r.Ö.MÖR). (123i
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APRÓBB vakolat-díszítések HÁZORMOKRÓL.
1,

5 Rimaszécs

;

2, 3, 9, 11,

12 Sajópüspóki

;

4

Serke

;

6 Jánosi

;

7,

13

Abafalva

;

10

(424

Dubicsány

;

^381
8 Vclkenye

;

14

Hangony

;

15

Bánr
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Ezek közt a virágcserépböl fakadó bokrok között szépség és érdekesség dolgai mn ketti kell kiemelnünk. Egyik
egy riniaszécsi ormon van
ez a városka sok szép arkiteklonikns ékitriiényt gyjtött és riz
s rajzának tiszta-

—

—

sága és gazdagsága
virágkehely, ebbe
illesztettek

teszi becsessé.

profil formában

magnak

a

;

két

A középs

ágon

szembenéz

lehajló

széles

csillagot

gyümölcse

oldalág

szöUöfürt, a többi gyümölcs pedig kerek dióforma, saját-

ságosan berajzolt magvakkal. A másik díszítést Szögligeten, az egykori Torna megye területén, a szádvári
nagy erdk mélyében fekv kicsiny faluban leltük. Ennek
ágaihoz hosszú, sürü, nyúlt levelek tapadnak szorosan,
de mintha az ornamentális növény kihasította volna az
edény oldalfalát, abból is ágak erednek és hajlanak föl
a bokor felé.
Vannak akik azt vitatják, hogy a díszített oromfalas
házak
csak a tótsággal határos részeken fordidnának el.
SZENTSIMOM HÁZIiÓL. 1439Ebben az állításban burkolt célzás van arra, hogy a
magyarság a tótságtól vette volna át az oromfalak szép
díszeit 1... Magunk is meggyzdtünk ennek valótlanságáról, amit nagyszámú képeink
eredöhelye is igazol. Mégis, megkérdeztiik a palócföld két szorgalmas kutatóját is. Istvánffy
Gyula írja nékünk, hogy a palócházak onimíalának, a vérteleknek díszítései nemcsak
a tótsággal szomszédos területeken észlelhet
Borsod és Heves megye bels területein
is lépten-nyomon találkozunk ilyen oromdíszítéssel, ez tehát semmiesetre sem a tótokkal
való érintkezés hatása, de eredeti palóc népmvészet. Fábián Gyula azt a meggyzdését
közli vélünk, hogy az oromfal díszítéséi a tótok vették át a magyaroktól. Az általa bejárt
nagy területek ezt kiálló példákkal igazolják. A palóc házak valóságos paloták a tót
viskókhoz mérten
a magyar házak oromfala díszes, a tót házakon legtöbbször semmi,
vagy csak nagyon kevés a díszítés. Ebbl iidcább következtethetünk magyar eredetre,
mint tótra. Való azonban az. hogy a tót te.Kliliák kivál()bbak a palócokénál, akiknek
kézimunkáira a tót szomszédság befolyást gyakorolt. A jialiicházak díszítései azonban
;

;

magyar lélekbl fakadtak.
Gömörben, a magyarság határán

teljesen

darabig a tótság építkezése teljesen magyar
tótság különleges építkezésébe. Természetesen, nem lehet célunk,
tótság építkezését ismertessük, csupán
azt említjük meg, hogy a tótság házait rendszerint gerendákból rója össze és azon díszíhatás alatt

áll

és csak azután

túl, ji)

megyén át a gömöri
hogy munkánkban a

nem alkalmaz.
Egy 1828-ban kell

tést

még

itt-ott elszórt

leírás

emleget, melyeknek alja

fels

része

pedig

Egerben

régi török házakat

kbl vagyon,

fából

ácsoltatott.

akkor még Egerben trök
pincék is.» Az egriek, e följegyzés
szerint, még akkor endegették azokat
a férfiakat, a kiknek török származása bizonyos. Ilyen volt a meghalálozott Topa városi tanácsbéli
úr. az
öreg Ali szenátor, kinek apja még
((Találtattak

valóságos körülmetélt mohamedánus
volt. Po.sta Áron külstanácsbelinek
VAKOLAT-DÍSZÍTÉS. BÁNRÉVE (gÖíMÖr).

II41i

az

apja

is

ozmán

Nolt.

s

Egerben
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keresztelkedett meg-. Idetartozik a címerébe félholdat visel Török familia is, nevezetesen:
ftisztelend Török József apáturnak és hajdan rimaszonihati plébánosnak a nagyatyja

muzulmán ...
Ahogy a Török-familia címerében lev

született

félhold a törököktl maradt, épp úgy a törökvilágra emlékeztetnek bennünket azok a félholdalakok, amelyek itt-ott a palócházak
oromfalán húzódnak meg a virágbokrok között díszítésnek.

Ha nem

szépmvészeti, de kultúrtörténelmi szempontból ugyanoly becsesek, mint
amiket iparosok építettek
saját mesterségükhöz
szabván azokat, karaktert adtak egy-egy utcának, kivált Miskolcz régebbi része s Rimaszombat gazdag ilyen házakban. Adunk mutatóba bellük (44-2— 451)"
is

falusi házaink, a kisvárosi régi házak,

A

;

palócok é[)ítkezését ersen liehad. A palócság ugyanis az

folyásolja a

magyar törzs, aki még ismeri
hadat: a családból alakult, szkebb

egyetlen
a

A

törökdúlás földönnépét és megdunántúli magyarságot, a

köteléket.

törzsi

futóvá tette az Alföld

bolygatta a

hadak szervezetébl azonban azt látjuk,
hogy a palócok törzseit nem mozgatta
el si helyükrl. A régi magyaroknál
a had a családhoz tartozók összessége
volt, amelybe nemcsak a nk és a gyermekek, de a cselédség is beletartoztak.
Azoknak gyjtneve, akik egy családhoz tartoznak, a palócoknál ma is: had.
Balog-had, Kelemen-hnd, \'argaígy
had. A hadnagy szó egy-egy ilyen had
els emberét jelenthette. A had a közép:

magyarságban is a nemzetséget
Egy 18'26-ban kiadott könyv
megemlíti, hogy palócország fvárosákori

jelenté.

nak,

Szécsény mezvárosnak birája

Mi-jejT

:

idktl fog^'a hadnagy-nalí nevezitten. A had elnevezés ma már
különleges palóc szó. Ha másutt is
régi

MISKOLCZI RÉSZLET.

(442)

tetik

fölbukkanik az országban, bizonyos, hogy palóc ember

nem

vitte

oda; a nemzetség elnevezést

használja a palóc, helyette inkább a c.^ctnota elnevezéssel

A

bens

érzelmi kötelékek fzik

él.

minden ügyes-bajos dolgukban védik egymást. Így parancsolja ezt a palócbecsület. A had férfi tagja férfi-cseléd.
anyó.
apó, az elaggott
a ni tag fehércseléd. Az elaggott férfi
A férj felesége, amannak testvérét kiáebbik iii-ani-nak mondja. A pahJc nóta
had tagjait

egymáshoz

;

:

:

n

;

:

:

szerint

:

Nem
Nem
Nem

nem fejes,
nem szeret.
nem csalfa,
meg nem csalja.

káposzta, ki

menyecske,
menyecske,

Ki az urát

ki
ki

Nem

szeretem az uramat,

Cóak a

ki.it'bbik

Ha meglátom

uramat.

az uramat,

Rosszul érzem én magamat.

A

hajdani törzsszerkezet összetartó érzése igen ersen ki van fejldve bennük s
minden egyes ember, ha a had közös becsületérl vagy sorsáról van szó. Az egy
hadba tartozó famíliák ritkán válnak meg szülfalujoktól s nem igen szakadnak el messzire
tal[)raáll

Malonyay Dezs:

.4

magi/fir nt'p niúirszcU'.

V.

31
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egymástól. Ez a magyarázata annak, hogy a palúcfalvakat legtöbhnyire egy-két család
lakja s tele vannak egyforma nev emberekkel. Örhalom község 3'2'2 adófizetje között
5 Bagyinszky, 12 Ballá, 25 Bertók, 11 Cserni, 8 Csordás,
Farkas Pál följegyzése szerint

—

Ji^^l^'l^J=á^i>i^ééiás^=k,i=Á.h^=i^

^l&^á^MK.

^p
<c

1

<

r-

ABLAKDÍSZÍTÉSEK BORSODBÓL.

A felsk

(44.!

—

445)

Duhicsányból. az alsó SajókazinczróL

16 Fábián, 9 Forkas, 29 Hegeds, 7 Járja, 31 Kanyó, 9 Márton, 7 \agy és 14 Varga van,
vagyis 13 családiiéx ISO adózó. És így van ez a hadrendszer mindenütt. Hugyagon például,
266 adófizet közolt 24 Antal, 22 Hallá, 8 Benécs, 19 Borda, S Boros, 22 Ferencz, 16 Gyri,
19 Pénzes, 6 Hiczi és 7 Sándor van, vagyis 10 név esik 151 családfre. Természetesen, az

egyforma

nev

hadak

osztogatásában nagy

íiait
slci-

el-, utó- és csúfnevek különliöztetik meg egymástól
lénielvik csúfnév köré egész r<'t;énv
palóc, úgy.
,i

s

ezek

fzdik.
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A had szervezetében a had lojedehiie a gazda, aki nem doltíozik. mert az
vállán
gazdaság irányításának, a munkabeosztásnak s a fölügyeletnek, a parancsolgatásnak
gondja. A gazda mindig magányosan étkezett
t öregségében értelmesebb gvermek
a

;

)

i

-

It

—

-?

—

(

.

'

'1

I

^

'^Bb V^-t

IMI

,

T5.'Jfc

Tfg

«^

f^

:i£:^a!
MISKOLCZI RÉSZLETEK.
1

segítette,

aki

.\vasról

a

:

2

l44G

— Jöll

Tetemvárról; 3 Városi utcarészlel; 4—5 Avasi pincesor; 6 Kporosról,

házrz

rangot

viselte,

csak ha

alkalmas gyermek

nem

volt,

akkor

következett sorra a család valamelyik idöseblj tagja.

A gazdaószcnij rangnak joga és kötelessége nem éppen a gazda nejét, hanem
mindig a had legidsebb njét illette. Ilyenkor a gazda és a gazdasszony ellenrizték egymás gazdálkodását. A közös jövödelem fedezte az egész ház élelmét, adóját, a gazdasági
eszközök árát, a férfiak ködmönét, szréi, kalapját, lábbelijét a dolgos legényt megtisztel;

31*

.
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ték egy-két szebb ruhadarabbal, különösen pilykés kislajbival.
kinek maga erejébl kellelt megszerezni.

A

Más ruhadarabot minden-

Ilyen házközösségben a munkafölosztás is bizonyos házi törvény alapján történt.
lányok ruházatát az anyának kellett elteremteni a piacra vitt tojásból, tejbl, csibébl;
az otlhdnszütt vászon árából került ki a leány
boltiruhájának ára. A leány lakodalmi költségét
az apa és anya közösen viselték megtakarított

pénzecskéjükbl.

ma

is

Szegényebb emberek leányai
el napszámba, így szer-

szívesen járnak

zik meg ruhácskájukat s a rávaló pántlikát és
gyöngyöt.
Ha a gazda gondatlan, ha korhely leteszik
a tisztségérl, s mást választanak helyébe. A rendes
apa föltétlen tekintélyét mi sem igazolja jobban,
mint az, hogy fiának
keres menyasszonyt. Miután kiszemelte az alkalmas leányzót, azt mondja
fiának: (iNo fiam, megházasodtálls Mire a fiú azt
:

kérdi: alIát aztán kit vettem el édes apám?...i)

Sokan vannak, akik házasságuk eltt

alig ismerték

feleségüket.

A

palóc új párját rendszerint a szüli hajlékba

Sokszor több feleséges fiú gazdálkodik a
s békességben élnek egy födél alatt.
A gazdasszony látja el a konyhát fiatalabb
asszonyok a küls munkát végzik, ezért nem is
igen értenek a fzéshez addig, míg a gazd-

viszi.

telken,

;

asszonyságban rájuk nem kerül a sor.
Azt mondja a magyar példabeszéd aKés kanál,
nem esik csörrenés nélkül. » A családok bizony
összeperlekednek némelykor, különösen, ha valami
nyelvesebb fehérnép kerül a házhoz. Ilyenkor
a sok pör-patvar vége iwálakcjzdón) lesz, vagyis
megosztják a birtokot, (íiii/ilat hiiznak'S), sorsolnak az egyes részek fölött. A válalkozásnak csak
akkor volt ereje, ha ezt jelképileg is dokumentálták. A gazda ugyanis egy kenyeret annyi részre
szelt szét, ahány részre szerte vált a had. «Elszel:

tük a kenyeret)) annyit jelent, hogy a szétvállás
befejezetten megtörtént. A válakozást nagyon elsegíti
[

ujabban iVmerika

is,

a torzsalkodó asszonynép.

'"

A

sokkal jobban, mint
szénbányászat és a

gyáripar fejldése a mezgazdaságtól mindinkább

[

BEPILLANTÁS DIÓSJENI, ERDÖKÖVESDI ÉS
SZENTSIMONI UDVARBA. (452 454)

—

több embert von

el,

amit a gazdaságok már

sinylenek. Mindez lazítja a hadi köteléket.

A

is

ház-

közösség megszntével a régi patriarkális élet
megsznik, az erkölcsök is mintha lazulnának

is
.

.

Sok palóc egész sereg dédunokájával, több feleséges fiával él közös háztartásban. Följegyezték, hogy Szuha községben negyvennyolc ember élt egy hadban. Alig volt azonban
olyan község, amelyljen ne lelt volna húsz-harminc tagból álló néhány had. AJvárcsak a
méhkas, teli volt eslénkinl a kis palócház.
külön házikót é|)itenek. Egész kis utcák ezek

Ma már
a

az

ujházasok, ha

a

telek

engedi,

házak, amelyekben az elválakozotl fiatalok

245

még eléíjgé szaporán szület cryermekeikkel. Az ilvcn lelken lakókat egyportán valók-nak mondják. Az ilyen házak homlokzatát is szépen díszítik, noha a díszítések az utcára nem is látszanak ki.
cinek, e vidéken

Ilyen építkezést Szentsimou, Alsó- és Felsöhangony, Sajópüspoki,
\'elkeuye, Simoni,
Horka, Mellété, Pelscz, Szalócza. Gicze. Bereske, Rlmaszécs mutat jellegzetesel.hen
az
ilyen teleknek rendesen nincs is kaj.uja. rendhentartása
miatt az egyportán valók nem is
pörlekednek.
;

A válakozás miatt, vagy jiedig azért, mert az ösi kisházhan az egész had meg nem
a régi épületeket toldják-loldják, az eredeti Lelteiket itt is. ott is
heéi.ítik úgy, hogy az
eredeti letelepedési viszonyok kihogozása igen íjajos már.
fér,

KISHARTYÁNI P.\LÓCHÁZ. (nÓGRÁD).
Ahogj'an az ezredévi

Egy

l'öljegyzés szerint.

kiállítás faluja

Rimaszécsen

a

(455)

mesterkélten bemutatta.

házközösségek idejében olyan hosszú szohában

hogy ((háromszor kelleti köszönni benne, míg észrevették))
A hadakba tömörült palócnép nagy darab földet szállott meg, ha nem
mezejét az országnak úgy látszik a palócságnak a nagy osztozáskor. a törzsek
laktak,

.

.

.

;

désekor az ország so^ányabb, hegyesel)b részével

Mekkora

is

legjava

elhelvezö-

megelégednie.

kellett

vannak ennek a népnek a határai, arra
egyedül a kiejtés, a nyelvbeli sajátságok adnak felvilágosítást, mivelhogy nyelvében ersen
elüt ez a törzs a többi magyarságtól. Xyugat felé népmvészet, építkezés, népszokás lassan elapadt, megsemmisült. így tehát, ismételjük, a nyelv, az egyetlen maradandó, amit
legnehezebben hagjTiak el népek s ami legkevésbbé módosul az idk folvamán. a kiejtés,
hangzás igazít útba a határok megállapításánál.

A

ez a megszállott orszáf^darab, hol

kimutatás

négy kataszter hold

szerint
esik, s

a

palócok

területe

ötven

minden lakóházra hat

négyszögmérföld.

lélek.

A

.Minden

lélekre

négy holdba beleszámítandó

UDVAIi

a

legel, az

haszonvehetlen

a

út,

SÓLYMOSRÓL (HEVES).

terület,

az

ujíar

1456)

is.

Is-y

tehát

csak

két

hold

term-

minden leleki'e. A népesség átlagban annyi, mint az ország több részében. Ez a
nép igen nagv szeretettel van szüllVlIdje iránt. A hegyes, kíives, erds, hejte-hupás vidék
kemény rögjét ers munkával kell nivelniok, de el nem hagyják addig, míg csak egy
falat száraz kenyeret megszerezhetnek rajta. Ha végül Amerikára szorulnak, ezt is csak
azért teszik, hogy az ott szerzett pénzen az si iiirtokot valahogyan visszaválthassák.
Az Amerikáitól hazakerült palóc, a régi kis gunyhó helyett nagyobb, módosabb épületeket emel, amelyeken bizony ott vannak a formák, amiket Amerikában megfigyelt. Nemcsak viselete, nemcsak hajléka vetkzi le a régi formákat
a beszéde is. Néhány évi
föld jut

:

amerikai tartózkodás után a hazatért palóc jól beszél angolul, gyermekei pedig az
helyesírásban

is

otthonosak.

különösen azok a

fiatatai

A magyar

szót önkéntelenül

is

angol
angol kifejezésekkel,
Beszélgettünk egy palóc

keverik

emberek, akik gyárakban dolgoztak.

hogy Amerikában valamit hozatott a biicóerc.^Kú. Mikor
jegyzökönyvünkbe beírtuk e megfigyelésünket, az egyszer ]>arasztasszony ránk szólt,
hogy ezeket a szavakat nem így kell írni, hanem úgy, mint az angol írja, mert az egészen
máskép ír, mint ahogyan beszél ... A körülállóknak azután elbeszélte, hogy oda kunt csak
mindenki niLyójz, iiihózisz. Ott még a köztársasági elnök is csak nii.izter. Ott nem kell
ám az embernek egyre azon törni a fejét kit, milyen megszólítással tiszteljünk meg
A palócok földjén sok várorom nézeget egymásra. Itt a Pogánpár, ott a Somosk,
amott a Baglyas, Salgó, Fülek, Pocsk, Gede, Sirok, Hasznos, többé-kevésbé ép romjai
asszonnyal,

aki

azt mondotta,

I

I

:

.

.

A legtöbb küzsé.gben van N'árdomb,
Várhegy, Váralja ne\ ü dl, melynek környékén várnak már hire hamva sincs, ^'árak s
nevek liizonyítják. hogy a palóc-magyarság mennyit küzdhetett és szenvedhetett
tekintgetnek széjjel az erdborította hegyormokról.

dl

megvédésében. Hízzunk benne, hogy jövendkben is hivek maradnak a hazához,
idegenbl is vissza hozza ket a szivük, ide a feliérre meszelt hegyxidéki

hazája
s

a messze

házikókba.

A

amerikai vándorút sok mindent elszíntelenít, ell'elejtel, mint ahogyan
is például a dlnevek jelentségét. Ha már itt vagyunk a palócházaknál, gazdaságuknál, jegyezzünk föl néhány dlnevet, intelmül, hogy aki csak teheti,
iparkodjék ezek jelentségét a nép kréljen kinyomozni és a magyar ismeretek számára

az

id

civilizáció, az

elkoptatja errefelé

megmenteni.
Pilinij községben a dlk, vagyis bizonyos földterületek elnevezése
Bóbiska, Sirmány, Leshegy, Zuhaj, Gimvgye, Fink. Tobóka.

Riina.széc.ten

K

:

a

következ

:

^likócsa, Görécsenköz, Gombiealja.

van egy Koplaló-bérc. Ennek ne\i' onnan ered, hogy mikoi' a
török Fülek váiát elhagyta, hadi foglyait itt rizte, nagy ko[)laltatásjk közben.
íi fLi 11

ciLípdlfalván
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X Kara nc-i- hegy

jeliMilösclili

Bóhásza.
ózele községben
Gágereszti, Kövicses.
:

Tsizes,

|i(inl

jaiiiak

neve: Csakta, Keresek, Zsodány. MátraRakotyás, Purga-kö, Batányak, Csibaj,

.Mehes-donib,

Aldtranoi'ák községben: AknllaiKisd, Dongor. Szalondoka, Pagonyszer, DergószorosEmberest.

lápa, Póris,

Kazár községben
lark.

:

Nagytordás, Bozorád, Turondjos, Polyos völgy, Xyárjiiska, Bene-

Székortvány.

Poczikvár, Diklámoslelö, Bodony, Polyaidcút, Csanálos,
Zagy\.'aróna községben
Ravaszlynk, Csobánberek, Aszaló, Bu(lis/.l<i.
A palóc-házzal összefügg adataink nem lennének teljesek, ha meg nem említenók,
hogy az ezredévi kiállítás falujában is benmiatták a palóc-házat (45,5).
:

i

Jankó .Jánosnak

a kiállítás néprajzi falujáról irt

tanídmányában lév palóc-ház ^íógrád

megyének Kishartyán községébl

való. .lankó szerint Pápai Károly volt a leglelkiismeretea palóc-faház címen leirt, az csakugyan legjellemzbb a
sebb házészlelök egyike; amit
palócságra még ma is. Jankó tanulmánya egy kinyalt, pallérizlésü házat mutat be, melynek
oromfalán két padláslyuk s közötte egy kereszt van; ez alatt az építésre vonatkozó fölirás.
Könyvünk igazolja legjobban, hogy a Jankó János tanulmányában bemutatott palóc-ház
mennyire nem típusa a palócok díszes házainak. A kiállítási ház megé|iítéséhez rövid volt
az id, nagyon sokan is szólottak hozzá, ])énz sem volt elég az alapos kutatáshoz. Beismerte
ezt maga Jankó János is; azt mondja, hogy a kiállítási ház részleteit egy kiállítási közeg
és egy megyei tisztvisel gyjtötte össze, akik egy igen jómódú gazdának egész modern
házát javasolták, mely alig jelentbb a |)alócra, mint az egész alföldi és dunántúli magyarságra, ahol az épúgy elfordul. LJjfajta házak ugyan a tüzhamvasztotta régi házak helyén
fordulnak el, többségben azonban nincsenek. Ahol elfordulnak, csak feltnk, de

srn

nem jellemzk.

—

Tekintsünk most kissé konil a telken (456 457).
A lesisibb portán láthatjuk, hogy a pajtákat, a csröket és az istállókat a lakóházzal
nem építették egy födél alá. Ennek oka, hogy a fából összerótt lakóházakat bajos lett
volna a melléképületekkel szervesen összeépíteni. Amikor az építkezés vályogra, köre tért
át, akkor az istállókat is egy födél alá helyezték (458— 45ít) az emberi hajlékkal.
A pajtának két része van; nyitott részélien lovakkal nyomtatják vagy csépelik a

gabonát: a másik résznek három alkatrésze: a rakcdö,

ahol

a

magnak,

a

vetnivalónak

?

V ^1

^^^ím,t;^:F»^
UDV.\R HHJASOKKAL.

(457)
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kiválogatott

gabonát

kalászos

tartják

;

a

•>2eiuhá:z: a kicsépelt szem raktára; a ózer-

hdz

:

külömbözö gazdasági eszközök örzágú szántóvasal,

helye. (dtteii látni lehet két
niellyáltal a
Buzsinszki Márton vályogháza Bánrévén (Gömör)

amoda

forgat

gatagság

köveket a szántás között ide
jáli,

volna

azt

a

állít\ áin,

hogj-

kövektl

nagy

tisztogatni

szántóföldet, mert az adja a bevetett

s

l)al-

a

magnak

a szükséges nedvességet ezek gondolkozás
módjára az adhatott a Lakosoknak okot,
hogy nyáriján leginkáljl) vízl>en szenvednek
fogyatkozást.)) Nógrád l'elsöl)b részeiben
még sok faekét is látunk. Eleinte azt hittük,
hogy ez valami nagy elmaradottság jele.
Megmagyarázták azonban, hogy kénytelenségbl használják, mert a vaseke meghajlik
s eltörik a köves talajban. Az ekexasat tehát
,

k

Horkai ház (Gönir).

a faekére szegezik és

A
rejtett

zugaiban a nép mesterkedésének sok

termékét
lásra,

úgy szántanak.

figyelmes kutató a melléképületeknek
látja,

melyek érdemesek

lerajzo-

Egy csrben

például

fényképezésre.

Gömörkörösí gazda háza.

korcsolya hevert. Mit jelent itt ez az elneOLYAN HÁZAK ALAPRAJZAI, MELYEKBEN A LAkAs
vezés, ai'í'a Szcndrei János következ leírása
ÉS IST.ÍLLÓ egy födél AL.VTT van. (458 460)
felel meg
«A XVI. században bortermelésünk és kifejlett borkereskedelmünk mellett
egy érdekes, ma már régen teljesen megsznt céh is volt városunkban (Miskoiczon), s ez a
korcsolyások céhe volt. Azt a létraszer alkotmányt, amelyen a hordókat a kocsira föl- és
lerakni szokták, azt hívják ma is korcsolyának. Ennek készítésével foglalkozó s egyszersmind
pincekezeléshez ért emberek voltak a korcsolyások, akikrl a város 1573-ban külön statútumot is alkotott. Eszerint: ha vidéki ember érkezett a városba bort vásárolni, köteles volt legelsöbben is a korcsolyásokat megkeresni s a borokat csak azokkal rakathatta fel. amikor
is egy fél régi magyar akó bortól, ha azt pincébl vonták fel. ^ dénár, ha pedig kamrából fi dénár járt nekik. Ha pedig nem akarná a korcsolyásokat igénybe venni, azt a bírónak jelenteni köteles, amikor is másokkal is felrakathatja, vagy maga is felrakhatja a bort.
de a megszabott díj felét

—

:

ez

esetben

is

köteles a

korcsoly ásóknak

megfi-

Elmultak a kor-

zetni.))

csolyások,
szerint:

s

a

közmondás

((Rimaszombaton

se csinálják

már

a csuto-

rát.))

Képunkdu

jellegzete-

sen megépített csrt

tunk

mény

lá-

terjedelmes faépít-

:

összerótt gerendákból van a fala. mini a
vési házé s a födele zsup-

KERÍTÉSEK NÓGriÁDBÓL.
1

Horpács

:

2

Kökényes

:

(461 a)

.3—4 Berkenye.

;

pos.

Több

reszzb(")

áll
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középs nagy

terét, mely körül arányosan helyezdnek el a részek, széröföldjének mondják.
csépelték ki a termést, kivált régebben, amikor még csak hadaróval dolgozlak hosszú
szön. ol\kor be a télbe is. A széröföldjétöl kétoldalt halad egy-egy csrág mindegyik
csrágnak azon a végén, amelyik a csr hátsó fala leié esik, ott a csúrliók. Kívül a csrön
Itt

;

ugrik elre

—

elnevezését

illeti,

—

csrág
két szekérszín. Ami a csrszerkezet
a gerendákból rakott csrfalat cáfírcldalnak mondják, közbül vannak a
cároójzlcpok, s ezek részekre osztják az egészet; a csroldal és az oszlopok tolott l'ut el
olyan szélességben mint a két

vízszintesen a hciítö (értsük bcrítö gereiuia). azon szarulak,

az emberi lakás födelén.

A

meg a kakasülók, akárcsak
szarufák közé égerfalécek vannak verve, olynn sren, mint azt

a fejes matring kívánja.

Tekintsünk körül

a

Mátra vidékén. lm azon

aminek alaptervét adjuk, a gazda az

OSI kerítés
Fent vessz

ez

is.

,\

jómód

vagy

aziilán,

a

család

a

Málraderecskérl való' házon

lakószobáját bels háznak nevezi. Pitaros,

keményfából.

tartja össze,

(317),

komrás

(461)

Lócz községbl.

szapiuvidása

iiici;\

állnztatja

lassacskán valamelyest

ezt a legegvszerül)l>, nioiidhaliii ösformát.

van

Itt

l

rbán Pál

kháza

(318), Siden.

komra mellé még egy búzáskomrát
kívülrl

nyílik,

nem

s

komrás ez is, de a
úgy az építményhez tapasztva, mert
komra. Egy körösi gazda házában meg,

Házas

(szobás), pitaros,

építettek, csak

a pitarból, mint a

tolibi

úgy, mint a sidihez búzáslovak, tehenek ólja külön

rendes háromhelyiséges ház végibe isláli'it építettek (4()ü),
komrát, pedig
amint az eddig látott háztí|)usok nuitatják
állott egykor s nem egy födél alatt az emberi lakással.
a

—a

—

hogy mana|iság az istáló (régi nevén az ól) a házhoz csatlakozik és azzal
Különösen Hevesl)en ügyelt íik ezt meg. .\zon a részen, ahova a nagy

Említettíik.

egy födél

alatt

áll.

lábas állatol kötik, a jászol eltt hidld.i
befektetett

\;ui.

talajra

gerendára, az ormos gerendára szegezik,

Malonyay Dezs: A

nia{/yar

nép

múvcsx<'t<'.

V

rakott
aiiiinl

deszka. Ezt a deszkázásl két
azt

ké])<'ink

ko/ött

a

bánrévi
32
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m

ház
két

^ISI^.

az

un-itií

rajzán láthatjuk: ktH-

istál(')jáiial\

iilflall

rövid

a két

áll.

mellett, a

lal

jászol; közliíil a két hidlás koziilt.

szemben,

ajt(')\al

ott a szénatarl(j.

Az istálóban mindenféle szép szalma-

í

fonást látunk díszítésnek
a lovak
közé akaszt(jtt rudal
a stráf-fál
;

—

—

mesteri

szalniafonatokkal

borítják,

nehoííy a lovak fiilsebezzék lábukat.

A palóc is. mint
lovát

1

nagyon

általában a mayyar,

szereti.

A

lóval

legények, apjuk padlásáról
DÍSZÍTETT KAPUOSZLOPOK.
1,

2

Mulyad (Nógrád):

<4G2

Í64)

3 Sajószenlpétci- (Borsod).

bánó

ellopkod-

ják a l\ukoricát. és titokban adják a
lovaknak, hogy az állat jobban hízzéki

A borsodszemerei plébános mesélte
egy ns koesisa, aki saját kukoricáját hozta el hazulról, a plébános
lovainak adta, bármint civódott is véle ezért a felesége. Mikor a plébános e túlságos
jóakaratáért nu'gdorgálta kocsisát, a kocsis azzal védekezett, hogy nem elég fényes a
lovak szre. A né|) ugyanis ,izt tartja: ha a ló sok kukoricát eszik, attól szre szép
fényes, tükrös lesz.
nékünk, hogy

volt

Több községben i'olliuit. hogy a házak falán patronnal mázolt színes lóalakok vannak;
megtudtuk, hogy a gazdák annyi lovat föstenck a falra, ahány az istálóban áll. így büszkélkednek gazdaságukkal. Ha a faluban azt akarják kifejezni, hoi;y \alaki tekintélyes
jómódú gazda, azt mondják: négy ló is van föstve a falára!
A palóc legény heves, lobbanékony. Korcsmában, búcsúban bizony egyik sem engedi
a jussát. .Jó katona is válik Ijelöliik, még pedig Iciiinkábli huszár, a kik rettegett ellenségei
voltak a világháborúban a pikás orosz kozáknak. Már a kis gyermeket is lóra nevelik,
(júnyolják is egész életében azt, aki leesik a lóról. A palócot bírósághoz citálták s ott
megkérdezték tle: a sok .Nagy János közül melyiket akarja tanúnak idéztetni? Azt
mondta közelebbi ismertetíijelnek: Azt, amelyik leesett a lórul
A palóc leány is pompásan
.

.

!

üli

meg

.

.

.

.

a lovat.

Palóc

férfi

az ékszert

nem

lószerszámot, a szé|)en

ismeri,

jómódját

lovaival,

Ezen

marháival

mutatja. Szereti a

idéken a lovak fejét fölgazdagon borítják el a sallangok. Állatvédelmi szempontból bizony nem igen helyeselhetjük ezt, mert a lónak szemét, orrát veri a sok sallang s látásában is akadályozza,
idegessé teszi. Kérdeztük az egyiK pal
legénytl, miért költ(dieznek ,erre a sok sallangra?
cifra

kicsipkézett

tn

sallangokat.

a

s

;

Azt

felelte:

«Azért. mert ez a

szeép!))

Hogy a cifra lószerszám a
mafiyarság régi pompaszeretetébl fakad, mutatja egy régi
leírás, mely Ulászló királynak
Egerben történt

14íl4-ben,

lá-

togatása alkalmából ezt jegyezte föl: «A találkozásnak

pompáját emelte a tzifrán

Magyar Nemes

készitett

sora,

kon
KAPUOSZLOPOK.
i

Ludány

;

3,

(4B5)

4 Nógrádhalászi.

kiknek nem tsak ruhájoa sok arany

tsillándott

készület,

nem

lel-

iljak

tsak

gyöngyök és rojt,
nyakokban ragyog-

.
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tak az arany láiílznk,
kai, s

hanem

niég' l(naik is i^^en dráifa t/.al'i-any;ukkal és tziíra

mesterséges nyergekkel voltak relékesitve.2)
A módos palócnak liámlja fogott sallangos, csótáros lovait

látva,

mintha csak ilyen

maradéka volna elttünk
Valamikor a lószerszám is a népies ipar terméke lehetett. Tudjuk, hogy
Hacsav tót kisközség lakosai nyerges mesterséget folytattak.

díszfelvonulás

szerszámok

!

a rimavolgyi

néki,

Az uraság, telepítéskor, nemcsak házhelyet adott a jobbágynak; azt is megengedte
hogy az erdbl a kerítéshez fát hordhasson be. A belsségek között lév kerítések

neve:

kzgát. A

álló kerítés:

tölgyf'ahasábokból

.\zd karc-gát

'

(4(51).

E hasábokat gödrbe állítják, a
nevük: z.ülip. \ fa drágultával
újabb idben ilyen kerítést már
nem készítenek: vékony karókat
szúrnak

a földbe

le

s

ezek közét

Csakhogy
most már vesszhöz sem igen juthatnak s így került sor a tövióc^
nyírfa surjával befonják.

gátra,

a

/öiv'.jejre,

a jöre77i/re, a

fonott gdlra. Földbe vert karókat
tövises ágakkal raknak meg. Ez sok
helyet foglal

el

és

könnyen rongá-

A jó

közbiztonsági viszonyokat jellemzi, hogy sok ház telke az
utca fell nincs is elkerítve, ha csak
lódik.

virágos kiskert nincs a ház eltt,

vagy az udvarban szeretik
úgy illik, hogy
a leány, templombamenet, virágot
vagy rozmaringszálat vigyen kezében tartott keszkenjében. \em is
mert

itt

a virágos kiskertet

;

legény az, akinek vasárnap, búcsúban kedvese föl nem virágozza a
kalapját

I

.

.

FAOSZLOPOK.

A

közgátakat rendben tartják,
mert hát: Jó kerítés, jó szomszéd.
Igen természetes, hogy a fában,

erdben bvelked

1, 5,

6

Gömörböl;

2,

(41)0—4701

3 Párád (Heves); 4 Diósjenö (Nógrád).

nép mvészeti emlékei jórészt famnnkák, fafaragások. Kivált
korában, amíg az erdk nem voltak elküloniÍNC. a leghatalmasabb
törzsökök kínálkoztak kapuoszlopnak. Amilyen soká csak megállott az ilyen földbe ásott
oszlop korhadás nélkül, olyan rég idre nyúlnak vissza ismereteink iié[)mvészetünk történetében. Fájdalom, messzibbre nem. Innen \an az, hogy ezek között az oszlopok között
is a legrégibbeken ers empire és X\'I. Lajos korabeli hatást látunk érvényesülni.
Egyébként igen komoly alkotások ezek (462 474) s a fejfákkal tartanak atyaliságot.
Formában talán még változatosabbak, mint a temeti fejfák. Olyiknak alakítása, lelépíté.se
palóc

ezeltt, a jobbágyság

—

szinte monumentális, mintha ilyen kicsiny arányú dologban nyilatkozott volna meg készítjének arkitektonikus érzéke, nem lévén módjában nagyobb alkotáson mutatni meg erejét.
Ha e fejfáknak némelyikét nagynak gondoljuk el, toronynak, kupolának: csodálatos eredeti
Lehetetlen letagadni, hogy a kMpui).iiványokba is belé
formák alakulnak képzeletünkben
.

.

.
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KAPU- ÉS KERÍTÉS OSZLOPOK N-ÓGrAdBÓL. (471 — 472)
1 — 3 Ludány
4 — 7 Rapp
8 — 14 Balassagyarmatról.
;

:

avatkozik az idegen stílus hatása, de igen kicsiny inértéklx'ii.
télyok kljöl épített kapul'eleiii rendesen

díszes laraíjott

A

l<\áza

\'\
áll,

I.

Lajos koratieli kas-

vagy gömli,

esetleg

egyéb forma. E vidéken is tölib ilyen kastély épült s a eo|)l-stílus e csinálmányai nem
maradtak hatás nélkül népünkre. Az a forma azonban, amit |)alóc faragóink az (jszlop
hegyébe állítanak, az nem váza tül)bé, hanem sajátságos alkotás, olykor nagy óriás gyümölcs, vagy nehéz kerek kii|)ola, esetleg ela])rózott, többszörösen ismétld ereszek s
formák, amik a kinai építésre emlékeztetnek. Nézzük végig
tetcskék egymásra állítása,

—

[•AOSZLOPOK GÖMÖHBÖL.

(473

—

474)

'^
DÍSZÍTtTT KISKAI'UK

\

ELEZDIil. (BORSODI. U75— 47SI
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Nagyhangrnn, Apátfalva. Hasznos. Visonta.
Bolyok kapuoszlopait: sehol semmi ismétlés a
formákban, ahány, annyiféle és mindegyikben erélyes tagozás, buksi, egyszer, de ers
duzzadások, vagy ers kúpok, fogas aljú piramisok: némelyik szinte nyak nélkül áll a
törzsökön, a másik vékony, nyúlt nyakon
emelkedik, amit megsokszoroznak alul lépcsmódjára az egyre kiljebb ereszked tagozatok. Némelyik.
mint egy susai kerítésnek

—

sarokoszlopa,

—

türelmetlenül egymásra hal-

mozott négyszög és duzzadt formákból

é])ül

másik szerény körülötte, egyenes
minden vonala, ahogy a frész adta s mintha
irtóznék a hajlós kerek élektl. Szerény alkoKISKAPU. (479)
tások ezek méretben, emljermagasságunál alig
nagyobbak de ha vizsgáló szemmel nézzük,
valósággal egvéniséget lelünk mindegyikben. Meg vagyunk gyzdve mostanság, amikor
a modern építés még mindig mohón keresi a formákat, hogy megalkossa korunk stílusát,
sok becses eszmét lel majd az építmvész ezekben a faragásokban. Gazdag bányája ez az
ötleteknek, a tetvonalaknak, silhuetteknek s megérdemli közülük nem egy, hogy nagyobb
méretekben valósítsák meg.
Abból a gyjteménybl, amit liemutatunk. nem tudjuk, melyiknek adjuk az elsséget.
Nagyon szépek Hangony, Párád. Szentsimon kapufelei. de mégis talán a bolyoki nyolcfajta
fel.

töbl)

:

:

sorozat a legbecsesebb, kiváltképen

építmvészeinknek (474a

e).

— 479),

mint a székelyházé, még a legdíszesebb
tornácos építményeken is. A nagykapu s a kiskapu díszítésére nem fordít annyi gondot
a sajómenti nép. mint a székely, pedig fája lenne hozzá bven. Székelykapukhoz fogható
nagy kaput, de dísztelent, láttunk ugyan fönn Mm-ányban. de azt tótok csinálták és kívül
esik a mi vidékünkön. Ers. keményfából összerótt kerekzárású kiskaput Pelsczön találtunk
egynéhányat, de ezek is simák, dísztelenek. Az
egyetlen nagyobb szabású kaput .Sajókeresztúron
láttuk. Ennek beosztása ugj^anolyan. mint a
székelyeknél, de bár hatalmas gerendákból állítot-

A

palóc-ház kapuja szerényebb (475

ták össze az egészet kivált erteljesen rótták össze
,

sarkokon a függleges és vízszintes tagoolvnn rövid kötarerendákkal. amit azután

fölül a
kat,

C-o.n
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ívesre faragtak: vésett vagy lostötl unianienliim

nincsen
zik a

rajta, fazsindelyes széles eresze alól hiány-

galambdúc is.
Meglehetsen sok

a díszítés azukon a kicsiny
kapukon, amiket a sajómenti falvakban lelünk,

Pulnok és Sajószentpéter közölt a legékese])bek
mégis Velezden vannak. De bár díszítés elég van
rajtuk, megépítése jelentéktelen mindegyikének
és az a szinte monumentális er, ami az erdélyi
kapukat jellemzi, hiányzik ezekrl. Három geren;

dából kerül ki az egész kapu, két leásott oszlopból
és egy szemöldök-fáhól, amit vízszintesen illeszte-

TAKARÉKOSAN ÉPÍTETT KAPU

A.INÁCSKN. (482)
nek a két oszlopra. Ennek a fels vízszintes
gerendának a fels vonala vagy csúcsba megyén
át és nyomott lapos ormot képez, amire még keskeny lécet szögeznek, hogy ereszt formáljon, vagy pedig csak vízszintes marad az egész. A szemöldök-gerenda liemetsz<'tt díszítései
vagy bemélyített félkörös mezbe illeszkednek, amint azi két kapun látjuk,
vagy páros
félkör kereteli az ornament bokrot, a félkörök
csücskébe pedig szívforma ereszkedik, amibe
monogrannnot írtak, vagy pedig egészen szabadon futnak szerte a díszítés kígyódzó indái. A két

—

oldaloszlopnak feje

van; faragással kiugratott

is

négyszög mez. amibe

kört írtak

azon belül

s

sugaras csillagformát.

Ugyancsak

láliat

közül Jiárom oszlopának,

faragtak
s

a

négy kapu

az oszlopok flerekára

gazdag ])okrot metszettek. Ujabb munka mindegy 1905-bl, egy meg
kett, 1903-ból való
19ü6-ból,
jeléül, hogy a nép még mindig kedv;

—

vel ékesíti házát s holmiját ezen a vidéken,

csak azért

is,

a légyott

.

merf

e

már

kiskaj>uk eltt van a taldca,

A

LEGSIBB KAPU.

(48:il

Sövényfonás egy lil>oUldaróc/i pinceházon.
.

.

Miskolczhoz közel, Radistyánban ugyanilyen
lelíink egy házon, de párosával helyezve a nagykapu két oldalára; a nagykapu^azonban liefoglalva nincsen, s fels arkitekturát képez párkánygei-endája is hiányzik.
Általában azt mondhatjuk: a palócságon, aminthogy nem gondoltak arra, hogy a
nagykapui és a kiskaput befoglalva, ai'kitektonikus egésszé képezzék, annyira hanyagul
munkálják meg a nagykapu szárnyait, st a kiskapu szárnyát is csak könny fedödeszkákból szegezik egybe. Mintha könnyen- romló, idnként kiváltandó résznek tartanák

kapui

KAPU KÖKÉNYESRL (NÓGKÁD).

U84)

VISONTAI KAPU.
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A MISKOLCZI PAPSZERKÖL.

amik

(481)

—

4S7j

alkalmasabbak, mennél kisclib súlyúak. \ iszont nagy szeretettel faragják
mvészileg külön egységeket képez kapuoszlopokat, a bálványokat
széles kemény törzsökökböl, mintha ezek volnának hivatva a maradandóságot, a megálló
ert jelezni a silány fenyölécek között. Egy diósjeni kapun a nagykapu szárnyai gyöngék,
de a nagykapu bálványa annál ersebb, jó és
szakadozoltak, azonképen a kiskapué is,
és ékes munka. Még a matyóságon is, ahol ékesre metsz, himcz és farag mindent a jómódú
nép: a kapuk felépítésébl hiányzik a monumentalitás. Igaz ugyan, hogy kevés a keményfájuk, ós távolabbról szerzett, kereskedkadia fenyfára vannak szorulva mostanság, de ékes

ezeket,

aniuil

ki a különálló, szinte

—

A

kiskapu legtöbb házon hiányzik, ellenben a nagykapu szárnyai
tárhalja azokat a gyerekember is. Ritkásan szögezett, vízszintes deszkák adják a kapu testét, amiket középen egy álló és kél oromban hajiolt
kölléc tart össze. Sok házon már megvan a külön kiesi- és nagykapu, és a kiskapui
vernek, olyan koporsófödélszemöldök-gerendával építik meg, amire deszkából apró let

kaput alig

régi

oly

is

látni.

könnyek, hogy könnyen

t

félét,

de az oszlo|>(ikon díszítés alig van.

A

nagykapuk, több helyüli,

deszkásak, s

míg fels vonalát

fölül

a

lécesek, alul

kapunak

ellágyíl-

barokkossá teszik olyan deszkával, ami felül
összefogja a rács álló részeit, az alsó deszkás
részt apró oszlopocskákkal és lécekkel árkádossá
formálják ép úgy, mini legtöbb helyen a vércelelel.
Ez a törpe árkád olyik helyen aztán a kerítésen
folytatódik, (lmorben a szárazvölgyi magyarságnál faragványos kapukkal, oszlopokkal, boltívezett
kiskapukkal találkozunk. Különösen a hatvanas-

ják,

Ti^A

hetvenes évekbl maradlak szép példányok.

A kapuoszlop és a kerítésoszlop a jjalócsági
népinü\észctnek igen becses anyaga.
Ua körülnézünk a palóc-ház udvarálian (49!^),
a sok ékes kútágas közül egynéhány megérdemli,
hogy bevegyük képét

e

könyvünkbe

(49ÍI).

A

palcó-

Ezek
Kevés az olyan, amelyiken
az elágazás alá nyakforma tagozatot faragtak, s
rorniállák,
a két ág végét kerekre, bütykösre

sági kúlágasok egy része természetes ágasfa.
a

JÁNOSI (GÖMÖb) IiAz ékes AJTA.TA.

(4f«i

legdíszleleneblx'k.

mintha a két kehelyvonal megkunknrodása lenne.
Az ágasok legtöbbje azonban igazában nem ágas,
lanem gerendába vágott hosszúkás nyílás, amibe

—

^i'

m

4

--^^

Ü^,

,^:=-^>.
r-^^^

%
f'^
<

i!

„i'i-,i^,l!,jai>,tlwHi«Wf-

0.

GÖMORI KAPUOSZLOPOK.
Fels

1.

;í,

4 Siisn

;

2

Bolyok: 5—10. Felsöhangony.

—

'4740)

Alsó

1

—

fi.

Felsöliangony:

7—9

.léne.

'M

>

^fc^--:_

•^.1j

V.

'

Jr
£ -L
o

<

I

o

a:

a
-9
a
b

0,

f-

o
<

a

<

a

a

o
a.

o

rr

.Ol
>

>

•

_r:.i?i-

.

.:^

t
rr^A

lA

»Crcríy-,

l-f

,«)

tWi
,

í

W^

!

í

'"

>r-f
-.

:^

7:p.T; rfTr[>7ryTaJ-S

u

(r

,^^cM^
KAPÜOSZLOPOK.

1474,1

1—17. a; Bolyuk (ISoisodi: 18— 2U FclsöhniigonylGöniöri

:

21—25

P;ir:iil

(Hevi-s); 27 Susn (Gfiniör).

f

257

"^'^^

KAPUK RADISTVÁN KÖZSÉGBÖI..

—

(BOII^O^Jl

SAJOSZENTPETFRl HAZ KOI.ABAKKAL (BORSODI

J.S'.h

'

jnnt

ezen l'oriluljun. miut tcng:elY(ii a kúttjéiii. lüiiick az
olykor két (laral)hól van összeróva, a teteje vatty lerde lap.
vagy ékesen l'aragull csúes. ersen domború
amire deszkát szöfíeztek. védeni az csü ellen,
gyrvel, vagy gyrkkel. .V nehéz, süvegformájú végzdés alatt \an olyan is. aminek nagy
keresztül

átlyiikaszlotl

\iisnnl;il

diiírnak. liotjy

gerendának,

iiielv

—

formája egyszer, hanem a fába indákat metszettek, amik körülveszik a nxilást. vagy ki rek.
körzvel ^ágotl rózsát a nyílás fölé. A legérdekesebbet Bohókon láttuk. Ez egyszer,
átlyukkasztott

gerenda volna, de tetejére kerek deszkát s erre galambdúcot helyeztek; az
szokatlan, de igen festi és kedves az egész
látták el

egészet csu])os zsindelysüveggel

;

alkotmánv.

Eddig a házal külsleg vettük szemügyre. Tekintsíink be

ni(>>^t

már

a

lakásba és keres-

ott is népnk müvészkedését.
szobában legelször a kemence köti le tigyelmünket. Ezen a vidéken is megtaláljuk
a szénaboglyához hasonlító hiibcó kemencét (501). mely az .Vlföld fell ferjedhefetl idáig.
E kemencét a pitvar falához a nyak, a kemence
torka köti. s azon keresztül a konyha felöl
ftik a kemence száját. Ellié van a kocik, a
fzéshez szükséges tz helye. A szobában lév kemence szája olyankor szolgál be a szobába, ha
beházasodások miatt egy-egy család szkebb
térre szorul. .\ száj mindig az ablak felé nyílik.
E vidéken jellegzetes a kürtö.'t kemence
ezek négy(5(Xt. .)(V2) és a .>ipc.'> kemence (503)
búbos kehohjtt
épülnek,
a
szögletes alapon

sük

meg

A

;

mence

alakja kerek.

A külls kemence

elnevezés magyarázata,

hogy a kemence szája fölé. mintegy félméter
átmérj cs. kürt borul. A kürt hengeres (de
hasábos is lehet) és fölfelé keskenyedik mindig
függlegesen vezeti föl a füstöl ;t paillásra. Alsó
:

része mogyorófapálcából hajlított koszorú.

láson a

kürt

tervének

mesífelel

.V

|>ad-

alaprajzban

apró lyukakat fúrnak, ezekbe mogyorófapáleákal
bocsájtanak s a pálcák végét a koszorúhoz
kötözik; fels végük bunkós lévén, azok a padlás
apró lyukaiban megrögzdnek. A pálcák teliál a
Matonyay Dezs: A magyar nép mvészete

V.

DÍS/.ES
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Uürlö vázát, szárát alkotják, amit lzvcszs azután szárát sárral

szkkol fonnak be
l<i\nl-l)('lül

A kürt

lietapasztják.

szája fölé

füzvosszobl

hosszúkás ládalorma ki^kemencét fontak s eg-yik keskoiiyc-lih oldalát, a fiistjárásiiak. nyitva hagy-

.1

|)adláson

lak; a füst a védtelen fíistlyukon távozik,
inert a régi

palócháznak nem \(>lt kéménye.
idnkint meg kelleti

A kiskemencét

,i

koromtól tisztogatni.
A kiskemence helyett a |»adláson végig
egy füstvezet csövet fektettek, melynek
neve M'p. .npka. Tudnak arról is, hogy
\alamikor ezt magában a szobában, a

KAPU ES KAPUBALVANY DÍSZÍTÉSSEL
niÓSJENÖRL. (192)

:

niestergei'enda
is

szaporilsíik

A
hanem

.ii'poó

a

iiick-gT

Tüzltiztonsái''

okáliól

ma már

kemence kürtje nem függleges, hanem

hogy ezzel
kürtt elhagynak.

\ezelfék,

folíitl

mindenféle

rézsútos,

tehát

nem

a

padlásra,

konyhában épített szabad kéménybe viszi. Mivel
a szabad kéinényes ház késbbi fejlemény
a sípos kemence a kürtös kemencénél szintén
ujabbi alakulás. A síp, sipka itt félhenger, melynek lapos alapja lölgyfadeszka. Knnek kia

szoba falába vezet,

s

a füstöt a

:

lyukkasztqtt széleibe fonják félk()rösen a fzfavesszket.

Szeder Fábián a kürtt

.Kzilíaíö

néven

említi,

bizonyára

azérl.

iiicrl

ez

kiszívja

a füstöt.

A kürtbe kürt-dugót szorítanak, hogy a meleg túlságos hamar el ne távozhassék.
vastzhelyt állítanak a szobába, akkor is be kell dugni a kürtöt, mert a tzhely füstje
a kemencébe jut s ha nem lenne dugó, betódulna a szobáiba is.
A kemence szájába úgy alul, mint folíü, szélesebb
a hábkö, pánkö, cócreóZnijeg van építve, ami a lángot és a szikrát tartja vissza. Több helyen a kemenceszáj eltt
húzódó padkának, a tüzpadnak közepe is cácvcAznijcg.
kcnn-iiccni/Liknak lii\ják.
Azt a részt, mely a tüzelhelytl a kemence szájáig terjed
A kürtös- és sipos kemencének ajtómelletti részéhez is építenek, ennek neve: ózap,
az alja
ózappaUija. Közmondás is van róla «Hivatlan vendégnek szap alatt a helyi.
szapp
Szeder Fábián palóc szcijegyzéke szerint
a kemence küls oldala, amelyen a
a kemence oldal niellell \ aló földbl
világító fa-szilánkokat szárítják. Szerinte, a szapally
Más
szap:
lapo^;
kemence,
amelynek lleveslien szapha a neve.
csinált i)ad.
i'orrás szerint a
Ha

k

:

;

;

:

;

;

:

:

r

M^

\'
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Míisült a kenienco olflaláu kct léiicsü-

hely %(iit. Az ilyen kepártázatod kemence. Az alsó
kuckc. A pártázatun
pártájiüt: a i'elsö
ültek a Ibnóleányok, a kuckón pediij' a
gyermekek húzódtak meg. Pintér szerint
volt még egy alul üres pad is. ez Miit a
szap. Mások ezt kccig \ agy padka néwel
zetes pártájzaícó

mence

:

:

:

illetik.

A

régiek szerint sok kemence liels

már egy kis magasabb

szögletéhez

iele volt ragasztva,

amiben

kaiidallú-

szárított

lenvö
K.vpi:

forgácsot égettek a szoba megvilágítására

olyankor,

amikor

nem

akartak

És kapubálv.íny díszítéssel

NOSZVAJRÓI,.

(495)

tüzelni.

Az olajmécs neve szegényke. Elmaradottabb falvakban még használják, st suk helyt láttuk, hugy hasogatott gyertyánfa
világával is beérik. A kemence közelében, a falban, több helyütt egy kis fülke van s egye:

bek között ebben

áll

a

f'áliól

készült

sótartó

is.

Rendes palóc asszony szárazon

tarto-

gatja sóját.

Jó kemence mellett könny a telelés, tartja a közmondás. Sütnek, fznek rajta, szögében melegszik a gyermek, s éjjeli vacka is ott van. A gazdának a szap a kanapéja, azért
is emelkedett az egyik vége. még pedig az. mely a kemence szája felé esik. így a fekv
ember látja ki jó be az ajtón?
Egy följegyzés szerint, a kemence padkáján az ág}-tól eltiltott vének alszanak, akik
a papnak már ágybért sem fizetnek. Ügy látszik, ez az ágybér a had portáján állolt ágyak
száma után járt a tiszteleudönek. Az elaggott családtagok a téli nap legnagyobb részéi is
a kályha mellé húzódva töltik el. A kemence tetején szárítják a tökmagot, ami a gyermekek kedves csemegéje, de olajat is íitnek belle. Itt szárad a rakottya fzgallya, amit
mennydörgéskor a küszöbön kereszthe kell tenni, hogy \ illámcsapástól megmenekedjék
:

.

.

.

a ház.

A kemence
A kemence

tetején melegszik a kedves háziállat

is,

a cicelka. a macska.

olyan ers, hogy lakodalomban egész sereg gverniek csudálja tetejérl

a vigasságot.

állít

Ezek az si melegít építmények is pusztulnak nuir.
A vastzhely sütjének a ne\e i-iii-a, rcia.

a palóc.

:

helM-tle ma.iiiuit.
Icra. doh.

A

vastzhelyet

sparherd a palóc

KAPUK És KAPUBÁLVÁNTOK DÍSZÍTÉSEKKEL NÓGRAdVADKEBT- ÉS PERESZLÉNYRL.
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(49Sl

asszony nyelvén pcrJieli/ lesz. Éppen úgv. mint ;iliot;\an az Orenstoin boltos Urióten
hoUcMi: a Lichtenstein uraság: Lik I.ih'áir. az Auíícuíeld k(irurvos Ágonfcd doktor; a
:

szabadságos palóc-katona Ürlauh-ja: rlap.
Ezeken a kemencéken bizony díszíl(j népmüvészetn<'k nem sok a nyoma. Hanem
arkitektonikus szempontokból annál ligyelemre méltóbbak a kemencék, melyeknek fonásával, építésével a nép sok formaérzékel tanúsít.
A fazekasok, a kályhások annál pazarabbul díszítették a kályhafiókokat. A középkori várakat kandalló ftötte, csak a kor vége felé lépett föl a téglákhói és csempékbl

A kassai fazekasok artikulusa fornid.^ kdlijhdt. és inélij kályhát ismer.
formás kályha bizonyosan lapos és dombordíszes csempékbl, a másik pedig tányérosan
homorú csempékbl volt rakva. Noha a vidék városaiban, a falvak kastélyaiban, már a
XV. század végén kályhákban l'ütöltek, ezek a nép hajlékába mégsem tudtak lejutni,
mert a búbos kemencét a nép maga megfonta, betapasztotta, pénzt tehát nem kellett
rakott kemence.

A

A

kemencét évenkint kétszer is bemeszelték szép fehérre, így tehát a díszekel
nem trte meg. Errefelé, a német Kachel szó után, csak a kályhaliókot, a csempét illeték
érte kiadni.

a kályha szóval.

nyárban medd ?» Ez a kemence, mert
magában.
már nem sok kemencéi ülnek körül a gyermekek. Elmúlnak az idk,

Palóc találós kérdés ez

gyermekek

télen a

Bezzeg,

ma

Mi az

:

:

aTélben

fias,

körülülik, de nyaranta árván

áll

s

az öregek a fonó, tollal-

palóc meséket

vasgyerek vitézségérl,
üveghegyrl, hamu-

amikor a kemence ])adkáján tere-feréltek a hosszú
fiatalságnak

foszló

Árgyélus

a

mondták

szapról

a

királyfiról, Ráróról, áspis kígyóról, a

szép

téli

garabonciás diákról, az

pipkérl, hétfej sárkányról. Habszem Jankóról,

szr

paripáról,

ma
st

még

is

lábát

asszony

meg

estéken,

rézhidról,

ólomfej

barátról, az arany-

aki úgy benne él
hogy a palóc, mieltt lefekszik, párnájára keresztet vet,
mert különben megnyomná és kiszívná -vérét ... a bibányos

a bibánijoá

bbájos

asszonyról, a

asszonyról,

a nép képzeletében,
is

keresztbe

teszi,

I

«Voll a világon egy ország, amelyikAmikor még olt meséli öregapó a kocigon
nek az égin sem csillag, sem hódvilág, sem nap nem vól, hanemháitt sitél vól mini a
I

.

.

.

koromfekete éccaka. Lakott
ebbe az országba egy kirá,

annak három szép lyánya

vól.

Megint lakott ebbe a sitét
országba egy szegény (unber
fija,
is. aimak me vól három
kiseljbikel kis
e közeö a lel
Egyszer
Miklósnak
hitiák.
csak azt mongya kis Miklós
az álljanak Édes apám-iu'am,
szt bcszélvik azl országba a
kíi'á annak száuta letlszebbik
:

KÚTÁGASOK.
1-3

Diósjeiiö

;

(499)

4 Bolyok.

:

;
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lyányát,

aki

országának égire elhozza a

csillagokat, a hódat

meg

a napot,

menyek
mongya

hál fej

kled a kiráho. oszténg

me

mink hárman, ha nekeönk aggva

neki,

lyányait ieleségeö. hát tellycsil

ságát

.

.

jílk

ki\án-

.»

Múlik már a nép mesél kedve, erkrajcáros ujságot olvasnak
a szapon s arra kiváncsiabbak
milyen is
az élet tengerentúl, az ohiói tárnákban, a
sen.

Ma már

:

csikaaiói koh(ik mellett

.

.

.

KUIiTOS KEMENCK.
a) kürlö

A

bútorzat

errefelé

is

egvíinlet

s

;

c)

h) a

kemence

patka

;

f)

széja

s/apka

;

;

f/)

(50U.1

c) tiszpal,

kocig

:

tiszpó

;

d) lüzlóca

h) cseresznyeg.

a bútor elhelyezése az épület alilaknyílá-

sához alkalmazkodik. A palóc házon az
utcára két ablak néz. az els szobának
egy ablaka pedig az ndvarra nyílik úgy,
távol van a ház sarkától,
mint a legközelebbi utcai ablak. A kemence
tehát nem kerülhet, csak az ajtómelletti

hogy olyan

sarokba.

Az
ban

áll.

szögben.

asztal, a

két ablak közötti sarok-

Az ablakok

alatt lóca fut,

A háznak ama

derék-

fala mellett,

mely

a szomszéd telekkel határos, vagyis ahol
a kemence áll ott az ágy, aminek neve
:

ill

általánosan

A szk

:

2ii/c.i:zoli/íi.

palóc

szobákljan

a

beren-

BUBOS KEMENCE.

(501)

dezés egyszer. A padokat, asztalokat a
Mátra, a Bükk, a Karancs erdeibl kerüli keményfa-deszkákból hajdanában a gazda maga
készítette. Bármilyen egyszerknek látszanak is ezek a holmik formájukban, rajtuk a palóc
igen egészséges tervezési készsége.
Az asztal körül csak férílaknak van ülhelyük, a fehérnép férje mögött áll, s onnan
nvúládoz a közös nagy tálba. A gazda az asztal ama sarka mellett ül. amelyik a szoba szögle-

KÜRTÖS KEMENCE.

SÍPOS KEME.\CE.

(02l
IstváiiíTy

Gyula

r.íjzai

a Néprajzi Érte>itöböl.

(5031

262
tébe esik, a vendéget is ezzel a hellyel tisztelik meg-. Itt is az a régi magyar szokás.
az a tisztesség, hogy a gazda maga iszik elébb a borosüvegböl, s csak azután kinálja
«Adom böcsülettells Mire a vendég «Köszönöm, böcsülettel
vele vendégét emigyen
:

:

veszem.*

Az

Szinte alig hihet, hogy a villa használata még a legutóbbi idkig is ritkaság volt.
mutató- és középujjukkal ették ügjesen és tisztán. Findura Imre is föl-

ételt hüvelyk-,

három ujjal esznek)).
értknek a kalotaszegi asztalok logikus szilárd
összeépítése, biztos kötése. Ugyanígy vagvunk a palócságban. Azok az asztalok, melyeket a
504 506. ábrán bemutatunk és amik közül kett a hevesmegyei Sáláról, egy pedig a borsodjegyzi,

hogy aközös

tálból

mártogatnak

Már els kötetünkben feltnt

és

a hozzá

—

SZOB.\RÉSZLET SÁTÁRÓL (HEVES).

(5U4i

való. szerkezet dolgában olyan jók, hogy egysorba állíthatók a középkori
bútormívesség legsikerültebb munkáival, és formában is jellegzetes mind. Azt hisszük: ilyenek
lehettek a középkori magyarság asztalai is. Ez a régiszabású bútordarab szerteveti négy
lábát, hogy megálljon jó biztosan. Ers, vízszintes paralelltartók fognak össze felül két-két
lábat, és tartják az asztal lapját, alul pedig nagy fiók jár. mélyen leereszked, néha egészen
az asztal felemagasságáig. a kenyérnek való asztallia. A lábakat középen, vagy azon alul
kötlécek tartják össze, amiknek végibe éket vernek, hogy szorosabban álljanak. Hogjha az
egyik sátai asztal lábát nem vágta volna frésszel hullámvonalára csinálója. hanem hagyta

megyei Matyinkáról

volna

egyenesre, úgy mint -azt a másik

sátai

magyar parasztbútornak mondhatnók. Az
kalászból

kötött

aratási

koszorú.

Különleges

cédulákat cérnára fzték és az asztal

asztalon

asztal

fölött

látjidi

:

mind

lógott, egyik

a

három

asztalt

s-

aratástól másikig, a

palóc szokás, hogy a paptól kapott gyónó-

fölé akasztották.
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A

régi szép

nemes

lócákat

fiihól,

let;-

inkább százados tülgydeszkából készítették,
de mindenesetre keményfából, mint ez a régi
népdal mondja
:

'

•'

[tiázába.

Ha bemegyek, ha bemegyek

szeretm

a

Leülök a, leülök a cseresnyefa-lócára,
Balvállamra hajtja a fejét,
El ne felejtsem a nevét.

A
A

más bútoron

lócák hátán, de

divatos

erre

az

áttört

díszítés

is,

igen

(507—

iiOiS).

palócbutor között legszebbek és legérdeke-

asztal 18üi-bl matyink^ községbl
sebbek azok a lócahátak, kanapéhátak, ame(borsod). (505)
lyeknek deszkájába emberi és állati alakok
vannak kimetszve. Ezeket az alakokat többször külön laból faragják ki és a bi'itor kimetszett fülkéibe beállítják, beersítik. Ezeknek
az alakoknak a rajza rendkívül eredeti, ámbátor nem plasztikusak, csak a sík felületbl
vannak kimetszve. Rimócon lerajzoltunk néhányat. Az egyik ilyen lócahát közepén virágos

vég

kereszt látszik, két díszes átlyuggatott oszlop közé állítva. A keresztvirág felé kétoldalt
lovasok jönnek, négy-négy mindegyik felöl. A legközelebb álló két lovas paripája ágaskodik, az a mögött álló fölemeli a karját, mintha valami kürtöt fújna. A leghátsó két

nem

lovas rajza

egyezik a két oldalsóval

;

a

balf'elüliek

fölemelik balkarjukat,

míg másik

kezükkel a kantárt lógják a jobb lócavégen az egyik ágaskodi) lovon valami madárféle
ül, s alatta ágaskodik az állat
a másik ló is ágaskodik, lovasa eltte áll és kantárszáron
fogja. Valami hódolásféle lehet ez a lovasok részérl
a kereszt eltt.
Egy másik rimóci lócaháton, aminek csak az egyik, az érdekesebbik felét rajzoltuk
az utána jöv mezben lovasember
le, középen arányos helyzetben két kecske ágaskodik
vágtat, azontúl valami vadászember küzködik farkassal, mely fölágaskodott s úgy támad
az emberre; az utolsóeltti mezt vízszintes léccel két részre osztották, a felsbe futó
;

;

—

;

farkast metszettek, az alsóba pedig nyúl

vagy macskaféle

Egy ugyancsak rimóci karosszéken
kimetszéssel.

ember

Az

alsó

mezben

közepét két egymás mellett

összefogózkodott

emberpár

akik tartanak valamit kifelé

lopok

fekv mezt

díszítettek

fels
álló

foglalja

es

el,

másik

épp az alsó oszcserépbl kelt virág.
Hasonló alakos kimetszésckkel díkétoldalt,

;

fölött,

szítik a

bölcs végét

véget az 509
alak

a

természetesen profdban, mel-

áll,

kezükben

egymásiolött

;

lovas-

lette pedig, kétoldalt két oszlop; a

mez

két

aminek háta meggörbedt
legvégs kicsiny mezben,

állatot,

így az egész test arányos, jól stilizált díszít formát ád
egész a lóca szélén, magános ember áll.
s

áll,

a

— 511. ábra

középs

is.

Ilyen

bölcs

mutat, amin két

kimetszett rózsával

de ennek a két
embernek a rajza egy, úgy látszik egyszerre vágták ki, az egymásra helyezett

ékes léc

két oldalán,

deszkából.
Filiny

községben

és

környékén

otthonos az ilyen bútor. Hasonló
bútort mutat be Nyáry Albert báró a
is

ASZTAL SÁTA KÖZSÉGBL.

(50G)

ilyen

264
Néprajzi Értesít-ben. Piliiiy község néprajzi k'iiása kapcsán. E Icíiiis a következket
mondja
eA község népének a faragáshoz ers érzéke van. Töliben foglalkoznak közülök azzal,
hogy bútorokat csinálnak, s eredeti faragással látják el azokat. Legiöbbre vitte e (éren Bertók
Jankó, aki közönséges bicskával igen jellegzetesen faragja ki eredeti ötleteit. Egy lóca
támláján, biikkfaerdben vadászatot ábrázol. Már maga a faágak és lombok stilizálása
érdekes és változatos. Aztán a lövés nyomán eles szarvas, a szimatoló kut\a. a inahirától
követett vaddisznó, az ágak közt békén íddogél mókns, meg a vadász egyaránt nagy
jellemz ervel vannak ábrázoha. Egy másik sorozat a tölgye.sben legel jnlmyájat mutatja
:

PAD RIMÓCZRÓL (NÓGrAd).

(507)

Aztán egy széklámlán otl van a kaszárnya, a kapu alatt rköd baká\al, míg egy
másik házikóból a gazda, fejszével vállán, erdre indul. Egy asztal oldalán a szántó-vet
igazgatja ökrös igáját, utána pedig szórja a magot a pajtása, másik oldalon már az aratók
mennek szép libasorban. Az egyik asszony már alakjával is jelképezi a termébe.

kenységet.
nak.
a

A
A

feje.

fogas egy egész szakasz huszárt mutat, amint kivont karddal támadásra rohanközönséges lovat vastag nyak, nagy fej jellemzi, míg a tiszt úr lovának kicsi, linóm
Szeml)en egy bakacsapat, akikel szintén tiszt vezet. \"an köztíik dobos, zászlós,

B^^

H««g»!ii»'g^viwsw<«fl»j8jei

HlMÓCZl PAD NVr.YITOTT RÉSZE.

'

(.'^.08)
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BOLCSO ES P.\DRESZL1.T1:K rUMOCZROL.

Ironihitús

tosan

A

is.

U'(i|('l

szttek

])amiitlal

Ízlés díszekel

Az asszomok

slilizált

sznek

takarókendök kapnak
stl).

királvt

niillt-iiiuinra a

paiiiitjiáii.

Nagvon szép

\

sdkiele

s

])aras/,lniriv(''s/..

aiiiiiil

koiMinásan, paiás-

Kzclótt vörös és

pávákat, ualaml)(>kal,

iiial)liaii

pedig-

kék

íiiívcsck.

a szovéslicii

egész modern

szinhen. \'ánkf)s\éoek, abroszok, kötények, ajándék kalács-

lálliatni

^'an kozlid<: pávás,
als(')Szoknyákon,

szls,

t'ügíjelevoles. H-s. szives,

farkas- fokötökön, zselikendkön.

inagidv találják ki hozzá a mustrál

is.n

tormája: az ágyszék, mely négyszeglet

Az ágynak legsihli

Összerótt, kezdetleges tákolmány. Ezt
ki.

Jl

iiicii

el'ajta díszítéseket,

Ezeket a leányok csinálják

kifarai;ta a

nici;'

iiáüdkaf,

slingeléseket

az istálókha szorult

is

I."0!)-

ma már. a

láliaklii')l,

legszegényel)l>ek sznliá jálian

is

deszkáklMil
alig látjuk.

Régente a

különlegessége volt a
ágy (512). Az ágyat négy

palócföld
óátoi-OA

magas oszlop környezte, négyszögben. Föls részeikre mogyorófapálcát ersítettek s ezekre mintegy

harminc méter hosszú lepedt rán-

A lejied két vége az ágy
eltt ért össze s ott szét lehetett

coltak.

tolni.

A

sátor

tetejét is l)elodték.

Minél ráncosabb és fodrosabb miH
a leped, annál szebbnek találták.

Módosabb helyen
csipkével

két-három sor
Valóságos

díszítették.

is

családi ereklye volt a sátorlepedö,

mert a család valamennyi asszíjnya
azonegy sálorleped árnyékában

meg

szülte

magzatát.

mondják

Azt

:

gyermek-

a

áííyas asszony, óátorf fck.izik.

máskor nem

az asszony

ban feküdi

szüléskor

is,

Ma

ilyen ágy-

mennye-

zetes ágyba fektették.

A
sátoros
ledtével

|ialócz ezért nevezi a szülést

ünne[)nek. nieluiek
illik

Sok

kimeszelni a

kamara

lakiill

közeházat.

alilakán

szalniafonás hel\etlesiti az üveget.

Bizony

télen,

Malonyay Dezs

az
:

északi

megyék

A magyar nép müvészfCc.

BÖLCS
V.

HÉSZI.ETE RlMÓCZnÓL.

(511)

34
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—

légmérsékletében, szells berendezkedés ez,
de hál
az asszonyok segilenek magukon. Az utcai szobában

kemence

álló

tetején köveket

vagy tölgyf'apallókat

azokat az ágyba rakják.
Az ágy elé alacsony lócát állítanak, melynek
neve
ringed', ringaó. Mikor még a fejlödöttebb

melegítenek

s

:

nem

csecsemt kisteknbe fektetteknt lábával.
A sátorlepeds ágyak pusztulnak. Sok községijén már csak a hirük maradt meg.

bölcsök

voltak, a

ték. Anyja, a lócán ringatta a

A
SZUNYOGHÁLÓS ÁGY.

nyoszolyák jöttek

festett

divatba,

amelyek-

nek háta a ciíVamenetü házoromzatot utánozza.
Az egri járásban a menyasszonyágyai különösen

(512)

szépen

díszittetik,

színes

A

virággal.

tulipánnal,

menyasszony ágyának már csak azért is díszesnek kell lenni, mert szem eltt van. Lakodalom eltt ugyanis, a nyoszolyólányok a vlegény házától kocsikon, nagy vigasság között
mennek a menyasszonyékhoz ágyat kikérni. Velük megyén egy tréfás, figurás ember, aki
rigmusokkal kéri ki a menyasszony bútorát és ágynemjét. Humoros párbeszédek után kiadják az ágyat, a pompásan dagadó dunnákat és a ládát, azután nóta-szóval hajtatnak
vissza a vlegény házához. Ott meg-setik a menyasszony ágyat, melybe kutyát vagy macskát
is dobálnak, hngy a menyecske medd ne maradjon
A palóc falvak halárában, a zöld legelkön tömérdek a híd. A gömöri Uzapalin,
errl azt tartja a nép, hogy
balogvölgyi magyai' községben van egy LiiduA nev
Széchy Mária birtoklása idejében a lakosok száz darab fehér ludat vittek az úrasszonynak
:

1

.

.

.

dl

;

dl

földjeit. A libatenyésztés, a toUiju, a toll a palóc
ajándékba s ezért ajándékozta nékik e
asszony fjövedelmi forrása. A nagy ludtenyésztésnek az is egyik magyarázata, hogy
a palóc asszonyok büszkeséggel páázitják, tornyozzák föl a nyoszolyát, dagadó, tarka
párnákkal lelgerendáig.
Az ágyban van a dunna, ezen a ciha és fejel. A párna csak kis gyermek ágynemje. Az ágyiruha párnája a házasszony leánykori munkája. A vászon kenderje saját
fonta a fonalat. A dunnahajak szép rózsás szövete .sokszor abból a
kertjüklien termett,
szoknyából kerül ki, amit a változó divat levettetett a Icánynéprl.
Ha az asszony nagyereklye az
A menyasszony-ágy vetetlenül áll a házban,
beteg, csak akkor fektetik bele,
mintha az ágy bvös erejével
akarnák nieggyógyíllani

—

!

.

.

.

Egy ágynemet gombos nyoszolyának hívnak
róla

;

nóta

szól

is

:

Esteiegyik, alkonyogyík,

A madár

is

elnyugogyík,

Hát a világ szép asszonya,
Hol nyugogyik az écaka ?
Se nem ágyba, se nem házba,
Se nem gombos nyoszolyába.
Zöld erdbe, sík mezbe,
Ott

itt

(513)

a let sötétebbe.

A

fiatal

is

tulipános ládában hozta az

urához.

TULIPÁNOS LÁDA AJNÁCSKRL.

is

A

Fillér tót

menyecske köntöseit
ratkói völgyben

lév

kisközség lakosainak

nagy része szekrényeket

és ciira

messze
vidékek vásáraira elszállítottak.
ládákat

készitt'lt,

Ügy

amiket

látszik erre

nem

a ládát

készít asztalosok eit'rázlák a bútort,
hanem külön bútorfestük,
mert Miskolczon az lK83-ban kell
kimutatás ezerötszáztizenkilenc iparos között még külön egy lnitorlestöt is megemlít.

A ma

is

divatos tulipántos

lá-

dák ósét szintén a X\"II. században
leljük meg, köztük néhány igen
szépet, föstöttet. taragottat. aminek
tetejét

s

oldalát

protilozott

lécek

mezökre, mint RánlTy
TULIPÁ.NOS L.ÍDA BOROSBERÉNYRÖL. 1514)
Kata ládáját, mely az országos \\)armüvészeti múzeumban van. Utóbb
átvette a nép is ezt a ládatipust, bár egészen bizonyos, hogy a aszuszékn volt eladdig
a nép ládája. Azóta lett kevesebb a ládán a plasztikus díszítés, ellenben megszaporodik
a festés, mert nincs a falusi embernek olyan gyaluja, ami kiadná a cifra prolozott
osztották

VERKENYÉRL

ÉS SZÉCSÉNYBÖL. (515—516)
34*

RIMASZOMBATI UDVAR, JOBBKEZT A VAROSBAN

léceket.

A

jíalócsági

Kz ellap vagy

ládákon a

mezt

t('l<ila|i

IS

OTTHONOS SZUSZEK.

a

rcinli'st'ii

képez, vaiiv kiilonáUn hosszúkás

fi'sli'tl

mezt

(lis/.

(517)

java sem oda kerül.

ki. mintegy talajizatnak az ornamentális díszítés számára, amely hosszúkás lap olykor az alsó Ilók ellapját
adja. Kétoldalt a láda oldalán, esztergályozott féloszlopok állanak, vagy olyan nagyok,
mini a láda magassága és fölérnek egész a fedlapig, mintha igazán a szerkezethez tartoznának, vagy ajirók ezek. mint azon a két ládán, amit a X\'III. táblán mulatunk.
A gömiirszkárosi a szehbik. Alsó szélének menete ugyan rokokós, valamint az a két

hasítanak

forma is az alsó keskeny mezben, ami az 1838-as
szám mellett van. hanem a többi festett díszítés
igazán magyaros, népies ékítményeink javából való.
A fels nagy l>okor törzsöke tojásforma, többrét
és díszes. Ebbl kétfelé széles, kövér levelek erednek, ugyancsak réteges szerkezetek
a leveleket
veszi körül virágbimbók apróbb tomörsora,
míg az ékítmény két széls tömegét, mondhatnók
ennek az eszményi mérlegnek ornamentális egyensúlyozóját, nehéz piros rózsa képezi, aminek köze;

srn

pébl három-három

szúrós fehér bimbóféle fakad.
Borsosberényböl való láda egyszerbb, és nem
látszik meg rajta a rokokó hatása (513). Az ellap
mezeje két leié van osztva ezen is; keskenyebb

A

amin kétohlall esztergályozott féloszfels, s/.éles( bb mezre,
tulipánok állanak sorjában. Az öl-l. ké-

talai)zalra.

lopkák
RÉGI MAGYAR SZEKRÉNY, SZUSZÉK

MACZONKÁRÓL

(HEVES).

(518)

aiiiili(H

állanak, és liiy

pen ajnácskoi

zolil

I,'hI;i,

amim

k clnlapja eg\(ilen
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mez

és díszítései bemetszel tok.

Ez

a díszítés

(hEVES). IÖ19— 520)

sajátságos egvesítése a roknkónak és niagyar

nem hiánvozlialik a rokokó kiintemplomaink vakolatból Idiiiiáll díszei között.
Az egri járás ládáinak teteje olyan l'ormájú, mint a házlodél.
A kis szobákban széknek nem igen jiil hely. Az asztal két oldalán liiló kaidslóca
a kanapé, a kemence széle, s a láda az ülhely. Ha vendég érkezik, behoznak egykét

népies l'orniáknak,

korodás

ott

—

KÖZSÉGBL

s

olyan két bokor, amiknek aljáról

amilyent többet

lócát az ereszalja alól.

Ami

is

találhatunk

l'alusi

szék

van, az

mind az ismeretes há-

tasszék,

melyen a rokokó és

renaissance igen éi'dekes népies
földolgozásai nyilvánidnak meg.
.V
I

."il.")

— ölG

atoll két

ké|)einken Ijemn-

nógrádi szék fogalmat

nyújt a népies rokokó bútorról;

az eíívik Berkenvéröl. a másik

RÉGI MAGYAR SZEKRÉNYEK, SZUSZÉKOK TAR ÉS HASZNOS

KÖZSÉGBL

(HEVES). (521—322)
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Szécsényböl való. A szécsénvi a rilVálib. festett díszítés s azon látszik meg- jobban XY. Lajos
stílusa. A lábak dísztelenek iiyyan, mint minden parasztszéken, külöléc sem fogja össze a
lábakat, de a hátlap körvonala nyugtalan, hullámos és két faragott kunkorodás ér össze rajta
középen, amiliöl

három lecsüng

lulipánszár ered.

Ugyancsak rokokós

a két

végén meg-

FÁBÓL METSZETT SÓTARTÓ L\PU.ITRÖL.

MÁNGORLÓ ÉS FAKANALAK JÁNOSIRÓL.

(523)

SÓTARTÓK HASZNOSRÓL.

(52U)

TOLLTAIITÚ. BKI! I^()GRÁD).

KUUMPLITÖR JÁNOSIRÓL.

(524)

<525)

KANÁLTARTÓ DIÓSJENRL.

|527

(528)

kunkorodott kar, aminek faragása egyébként igen gondos és Ízléses. A berkenyéi szélvnek
csak a liál lapja díszes, kai'ja nincsen. Az a forma, amit ezen látunk, az már a XVII. század
második felében, a jezsuita-stílus idején ismers lehetett a nép eltt székünk hátáirkanyargó
dús indák erednek, lapos reliefben faragottak, és hozzáilleszkedve a cifraszél deszka mezejéhez, sarjadnak fölfelé, megkerülvén kétoldalt azt a nyílást, ami a szék fogására szolgál.
;

.
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Eddigi köteleinkben elég sok hútort ninlalliink iie az ország kiilömvidékeirl, mégis csak azt mondjuk: nagy nyilt kérdés még a magyar
népies bútor kérdése ... A föstott diszités bútor (írnamenlikája inkábli

hoz

magyar. Van

lielöle

szerkezelbeli

bven.

Ala|>osabl)

önállósága,

kntatást azonlian

megépítése,

a

magvar bútor

eredetisége

magyar holmi a eitVametszés liátlai
pompásan hajladozó kontúrokkal
ékes fornyo.ságy, a hullámvonalas tálas,
mindez
azonban másíitt is otthonos népstíhis, amihez kikivan. Hiszen

ékesked

szék. a

—

mutathatóan kél évszázadon át ragaszkodott más
nemzetbéli pórnép is. Bútorunkon több stílus hatása
mutatkozik: itt a német renaissance. a X\'II. század-

W.

jezsuita barokk,

beli

Lajos stílusa.

A

barokk tömérdek mintát adott a székhátak
hez, faragásához, szerkezetéhez: XV".

nak

liatását<')l

de a templomi székek oldalait

nak

a

Lajos

stilu'^á-

sem tudott szabadulni
mely nemcsak a tálasok alját,

a közelmúltig

a népies asztalosság,

hajladoz(')

jezsuita
díszítésé-

vonalakkal

MOSÓLAPICKÁK.

inkább nyugtalan.

is

cifrázta. Továljbi

(529—530)

föladat an-

kiderítése, milyen volt a népies, a régi bútor,

mieltt

e

hatások hozzáférköztek

?

.

.

Érdemes azonltan már most megjegyeznünk, hogv a nép bútorán a renaissance
mvészet végs korának minden alakulása meglátszik, csak éppen az asztalon nem. Ennek
egész szerkezete becsületes, magyaros egyenességgel, jellemz ervel van megépítve.
A kamarában, a pitar eltt (517) nagyon érdekes láda: a Aziiásék bilincseli le
érdekldésünket úgy alakjával, mint gazdag díszítéseivel (518— 52"2).
Szeder Fábián is említi, hogy a
szuszék szekrényformájú láda, melyben ötven mér gabona, st több is
Ezek a szuszékok. homliárok
elfér.

többé-kevésbbé ép állapotban ott láthatók a lakás, a melléképületek, a
telek minden részében; a légi darabok
mutatják, hogy a szuszék tipikusan
él ezen a vidéken. Valaha bútor \<)lt.
mint

már mondottuk,

luli[)ános láda eldje.

l)izonyára

Ma már

a

inkább

csak gabonát tartanak benne.
E .isuázékckbíin kell a jiiagi/ar
biitcr elejét kere.tniuik

!

-- írja

(

Iróh

István, sok meggyzdéssel. Megépítésük, egyes részeiknek összerovása,
példásan szerves munka, akárcsak a
Franciaországban fönnmaradt egy-két
i'ománkoi-i sbútoré. lírassó vidékérl
ismerünk templomi ládákat, melyek
hasonlítanak a palóc-föld hombárai-

hoz. .Vmazok díszítése
és

bizánci

azonban román

niotivumokból

kerül

ki.

az ilyen alakú ládákat

Valószín, hogy
ismerte meg elször a magyarság új
települöhelyén és a középkor magyar-

SÓTARTÓ BUJÁKRÓL (nOGrAd).

(531>
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ságának is ez \(ilt ruhásszekréiiyo. Csak a módi szorítoUa ezeki't az eriül duzzadó, szép
rormájú l)útordaral)okat a szobából ki a kamarába. A sziiszékot ina már csak a barkácsoló,
Jaragó ember áesolja össze, aki azonliaii hségesen rzi is a régi nemes rorniákal
a ruhás láda készítését átvette az asztalos, a tamilt mesterember.
A szuszok ácsmunka, ami az asztalosmunkától különbözik, mert az asztalos a biilnr
oldalait rámaniüvekkel esiiiálja.
a sziiszélvokou azoiilian nincsen ráma: a deszkák közvctcllenül a lábat is megadó négy saioNoszlopba vannak csapolva, mint a középkori templom:

—

ajtók deszkái.

A

szuszék rendesen bidikfábii! készíil

A

:

vagya

teteje Tormás, akár a liázfodél

ko])orsó

Bogács és Xozvaj tájékáról kerüllek ide. A löldii
különösen loniöriien, Murányvölgyben és a Felsö-Balogvölgyben készült.
A magyar díszílókedv csak a virágokban, a levelekben leli (irömél, éppen azéil föltn, hogy az si magyar bút(unak tartott sziiszékoknak reiidkívíil buja (írnamentikája
olyan geometrikus, amit lii\étcl nélkiil szerszám a<l ki, a vés, a korzó. Ezt a vonalornamentikát bekarcolják, bevésik, a szuszék megépítéséhez ill alkalmazkodással.
A néíív sarokoszlopra külön díszítés kerül. Hendesen átlós téy-lák, zcíf-zuíí vonalak,
vagy köröcskék, amiknek mezejét többszörös vízszintes vonalak választják el. Vannak
azonban összetettebb díszítések is olykor c sarokoszlopon, de ez a díszítés mindig kübinálló és sohasem keveredik egybe a vízszintes oldahh^szkák díszítésével.
A tet ornamentikája aszerint igazodik, ahány deszkából áll. Minden deszkán külön
sorakoznak vagy nagy leikörök, többrét húzott vonalakból, közbül lefutó egyenesek választószalagjai, vagy a nagy körökhöz olykor kisebb félkörök tapadnak, azon mód, mint a
XVIII. századbeli lportartó szarukon;
de gyakran iktatnak a körös mezk
közé hálóformát is. Az oldalrészek díszíteteje,

olykor lapos

is.

híjiosak l'oroszh),

(

tése legtöbbször

köríves

—

ben

friz

egymásba fonódó,

fél-

— akárcsak a román építés-

felül

a párkány alatt, azon alul

pedig, a kíivetkez deszkán négyszíig

mezk, téglaformák

látszanak sorjában,

benne kicsiny kerek magvak a legalsó sorban megint vagy féJkörrik. ^agy
egészen kerek rózsák vannak.
;

I)c

nincsen határozott sza]>álya en-

nek a díszítésnek. \'an nlyan szuszék is,
aminek oldalán a legfbl) motivum nagy,
díszes féltányér, emellett

n

meg

kétoldalt

fölfelé; van olyan, amelyen
ág
nagy háromszögformák \áHaknziiak a
körrel, vagy a félkörbl nnek elé,
világos
akár \alami nagy tbl,

leveles

—

—

kelevények és liáríjinszögleles sarjadEgyetlen egyet láttunk, amelyiken
a három deszkából áll() (>ldailai>ot egyet-

zá.sok.

len

zárt

hármas

meznek

ornamentális
és

tekintette díszítje,

vonallal cifrafoniiájú

mezt

megtöltötte

kereteit

eszmcnvi

ami körös gunKÍkbii!

szögletes

be

rajta

luiNenyzelIri,

sarjail

fölfelé.

.V

lobbin külön ékesített minden vízszintes
kanAi.tartó BÁroKFALi'uÓL.

'.í:i2i

dcszkaszálat

faragója,

s

így egymásra

i

CINEZETT OSTORNYELEK, FURIGLYA.

—
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.\jnácsl<ö.
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)niür.

I

—
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i

Heves.)

RÉGI

MAGYAR SZEKRÉ^•YEK (SZUSZÉKOK) POROSZLÓHÓL

(HEVESI.

273
szalaiídiszckliül

tV'ktelett

;i(li'i<l(>tt

ki

;iz

(iriia-

montika.

Az
naiíyoii

a

sorozat,
és

ííazdají

aniil

itt

minden

demli, lioiíy küliin-külön

mutatunk be,
megér-

darabja

figyeljük

meg

rajta

mert hisz a réteges szerkezet tol
eltekint\ e, ami közös a legtöbbön, úgyszólván
mindegyik más és más mvészi megértés
a

díszítést,

szerint

készült.

Munkatársunk, (Iróh Istxán runiulat arra
hogy mennyire rokon ez a díszítésmód
is,
a bronzkori fémeszközök díszítésével! l'gyanaz<ik a szerszámok az egyeneseket és zeg-zug
vonalakat vonó vés, és a kori adó cirkálom
:

mind a két ornamentikát: így a bár
különböz anyagon sok tekintetben hasonhi

szülte

a

di.szítés.

A bronzkor
állapíthatjuk a

A

díszítéseit

palóc konyhájában

Maga

hasonlóan meg-

mai kor egyéb tárg\ain

is

ott a

is.

ÜTK, NÓGRÁDBÓL.

népmüvész-

Gyermekjátékok beégetett

párjának a kenyérszakajtót, a sótörö mozsarat, a csipkés szél
pócokat, a sótartókal és kalántartókat, kanákedcs.

készítette

középsn

Ié\

(533— SS.'i)

díszítéssel.

Az

alsó ábrn a

ö díszítés kiterített rajza.

losokat, a tésztanviijtó cóiki'lcfát, a tökgyalukat, knmi]ilitört, ká]iosztagyalukat (5'33-528).

Bizony,

nem

szívesen vásárol a nép boltban, hiszen Thuróczy

hogy a diósjeni hegyekben

talált

még

azt

is

följegyezte,

((gránátkövet* a paraszt-vadászok puskába töltik golyóbis

helyett: ...

A

olt a faipar mindig virágzott. Az egyik
másik lapátot, a harmadik dézsái, zsindelyt, deszkát, szekeret, kádármunkát készíteti: sok frésznialom is mködik e megyékben. A faiparosok külön, népes
céhekel alkotlak. Innen a palóc-házakban a fából készüli sok holmi.
A konyhában lév víztartó faedény neve viseái'cc^ka, mely az si házakban egyszer
fátokén áll. Sok helyüli a pilar falában egy kis fülkében áll a vizeskorsó. A rocska mellett
van a inericóke, vagyis a bögre, a pohár.
.\l)afalván a 5"2*J. ábrán bemutatott sulykot találtuk. Szívl)ól fakadó, nagy viráa kél oldalát keretelö leveles díszítés emlékeztet a kalotagos szár a díszítése
szegieki-e. A 530. ábrán bemulatolt sulykot Licze községben találtuk. E sulyok teknikája kezdetlegesebb. Rajza nem rossz, a szlöbogyókkal váltakozó levelek és a hullámÍzléses,
de a bcülögelell kerek vésönyomok szeretel nélkül valók.
vonalas inda
Általában azt lapasztalluk, hogy e vidéken nem fordítanak a sulykok díszítésérc annyi

község

palóc megyékel hatalmas fenyvesek borítják,

faviilát, a

:

:

gondot,
között.

mint Kalotaszegen,

A

ahol a sídykok díszítése

sótartót mulatjuk

ékesített

dolgok

közül

.531.

be,

Az

532.

kis

sarokoszlopnak kedves a

ál)rán

talán legszebb az odavaló faragások

ábránkon a Buják faluban talált
amelynek elején a két metszett rózsa jellemzi ezt a díszít eljárást.
látható bálorfalusi kanáltartó, katnihi.). ékes munka, különösen a négy

krebschnillel

formája.

A

bekarcolt díszítés

szúrós

l'enygalyakia

emlé-

keztet.

Aiiúnt ürhalmon kutatunk, nagy kíváncsian jön ál a szomszéd gyerek: vájjon mit is
akarhatunk itt?... Ke/ében sajátságos tárgyal (533—535) pillantunk meg. Azt mondja,
e tárgy neve ütü, amivel e vidéken a gyermekek nagyon szeretnek játszani.
Malonyay Dezs ' A magyar nép mvészete.

V.

35

*

274.

E játékszert szívesen díszítik is, hogy a iívermokekiick annál naíjyoljb örömöt szerezzenek vele. Az ütnek kiterített rajzát 535. ál)ránkon szintén bemutatjuk. A csonkakúp vastagabb felén kétfüles edénybl nagy, kerek, róz.sás, indás növénv sarjad, aminek
az ága alá kakas húzódott. Az üt vékony részén virágos szárak kelnek,- de még elfér
fölöttíik néhánv cifra bet, meg az évszám.
Pompás magyar díszítéseket lelünk e vidék cserépedényein.

A

konyha

falán, a

szobában tálasokon lógnak a színekben

virító,

virágokkal

tányérok, korsók, amiknek legnagyobb részéi csak ünnepi alkalommal használják.

A

ékes
szebb

edényt a leánnyal adják hozománynak.
Az egri járásban is a szobák falán igen sok a rózsás tányér: az apátfalvi edénykészítés java munkája mind s ha a cserépedény összeesörren a lalon: valami kedves ember
lialt meg abban az órában
A tál már csak azért is díszes, mert sok helyen di\ ik még itt is a magyaros mátkatál
I

.

.

.

küldése.

Pünkösdkor

a cifralálat

rozmaringgal

s

akácvirággal földíszítik, csemegével megs a leányzó e tálat kedvesének vagy

—

díszes boros kancsót helyeznek

tetézik, közeliébe

mást rak belé és a tálat küldi
tovább ... A tál így járja a falut aratásig, de olykor eljut még a szomszédos falvakba is.
Keresztanya az ö gyermekágyi lan fekv komaasszonyának egy hétig hord ételt, aminek a
neve posztrik. Ezt sem illenék csak aiéle akármicsodás dísztelen tálban a komaasszony

barátnjének küldi

el,

aki

a

kiszedett

csemege

helyett

:

elé lenni!

A
sokkal

palóc

Az étel
ha alkalma és módja kerül
ha díszes edényben tálalják És van a palóc konyhán sok linóm jó
Ezeket dicsérik a lakodalmi vöfélymondókák
is

szívesen rendez nagy áldomásokat,

izletesebi),

magyar

étel.

'

!

Itt

az jó

marhahús ecetes tormával,

Vagy akinek tetszik, savanyó mártásval.
Vagyon ám tyúkhús is, fajn iborkával,
Bion nem kiméték, levágták sorjával.
Hát serlés orjából honne tálalnának.
Enné jobb eledelt bion nem tanának.
Liba, kacsa, jérce piros pecsenyéjét,
Kévánatos ízvel már meg sorra hoznék.
itt módval disznó meg marha
Ki léve, megsütve, ki meg mártásval is.
Aki meg kedveli a csontos hús izit,
No meg az fogában derekasan bizík
Annak im ajálom fejit a disznónak,
Nagyjártányi lödön ez tartatik ám jónak.

De vagyon

is,

:

Bizony némely részi félnapi nyárson

Sorosángyom

sütte,

mindég

sült,

melletti ült.

Hozom a hercét, a csöröge fónkot.
Meg a vékony rétest, a jó túrós lángost.
Serceg zsírba süt az herce szépen.
Sütbe az rétes hasonlatosképpen.
.Mmáva, turóva, van ttve az rétes,
Maruzsáva szinte, attó olyan éldes.
Cimetve, cukorva is meg van ijesztve.
Sorjáva, rendive az tálba illesztve.
Ilyen helyes rigmushoz díszes tál

is dukál
mértékben fcil\taljak. mint seiu)l < hazában.
olyan
nagy
fazekasságot
Göniörben a
fazekasdknak mondják. Számos község löldmegyék
általában
népét
a
szomszédos
Gömör
I

.
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mves

népe ráém idojélien a

l'azekassátíot,

mint házii|)nrl

végzi.

iK'm/.cdékröl-nom/.edékre

az egyes csah'idoU Uíilondioz rendszerével, ^'alanlik<l^ a gümöri

logalom volt az
országban, melynek minden ziig;il bejárta. Szekerét csodálatos ügyességgel emeletnyire
rakta meg. .\z edényekkei galmnáért eserekereskcdést folytatnak. Az i'iton persze sokat lát
lazekas

ember. Azért mondják rá még ma is: ulluneiil ember az.
Sok községnek majdnem egész lakossága cserépedény, zsindely

a l'nvarozó

élt.

A gömöri

fazekasok

Iji'iszkén

lovas emljer az!»
és kályhakészítésböl

emlegetik, hogy a cserépzománcot, a mázat az ö hazájuk-

ban alkalmazták elször. A gömöri cserépedény hires is volt messze vidékeken, olyan
kitnen tudták égetni, hogy az asszonynép vásárban hangjáról megismerte a gömöri
edényt. Hogy milyen becsülete van az idevaló edénynek, azt jellemzi ez ;^ közmondás:

«Még

a melléli fazék
.V

vasipart

vasgyái-ak a nép

nem

érdekldött,

mintázható,

szép

a

eltörik)).

is

század elején

nnilf

kezébl kivették
az

edénykészités

agyagja

fehér

még

apró tótkeniencék képviselték itt, de a uagjaz agyagipar iránt azonban a nagytke

ezt az ipart,

—

megmaradt

tette

a

a

né])

Gömöri kitn, könnyen

kezén.

fazekasipar ösfészkévé. (A nógrádmegyei

Boltár

község leírásánál egy régi könyv megjegyzi, hogy van olt egy különös neme az agyagnak,
melynek a neve áaponaría. Ezzel a malomkerekek tengelyeit szokták megkenni a molnárok.)
Már 18l')7-ben följegyezték, hogy Ostyán \i(lékérl ."j(».(l(IO mázsa agyagot adtak el más
vidékre. A fazék és korsó gyártását évi (JO.UdO darabra lettek. .\ zsindelyt milliószám
gyártották

már

akkor.
vidék agyagmvessége földrajzilag három nagy cso|)ortra a murányvi<lékire,
a gácskörnyékire és a mezökeresztesire tagozí'idik. Közbe, persze, sok apró fazekas-hely
esik. .\ három csoport munkáján nem egyezik az ornamentika, s különbözik a mvészi

A

j)alóc

:

gömöri gölöncsérfalvakal felsorolta Korabinsky földrajzi lexikonja 178r)-ban
Gömörröl ISO.j-ben kelt munkája.
Legtöbb fazekas falu a Murány folyó alsó vidékén fekszik. A balog\ölgyi Padár
magyar község is sck edényt készített. A fazekasságot nemcsak magyarok, hanem igen
nagy számban mívelik a tótok is. A Rimaszombat mellett lév Tamásfalva lakosai nagyrészt kályhások és fazekasok. A Himaszombat fölött lév Zsaluzsán, Susán, Pongyelók,
Szuha községek tóick, de jól Ítészéinek magyarul is, ffoglalkozásuk szintén agyagedéoykészités. Érdekes, hogy Rimaszombatban valamikor igen nagy agyagipar volt, de most
már egyetlen fazekas sincsen. ,\z utolsó fazekas özvegye beszélte nékünk, hogy a Rima
pártján vagy százötven fazekasnak 50—60 kemencéje állott, aminek a neve itt bánya
volt. A kályhásné ki is vezetett bennünket a kemencék egykori helyére, ahol éppen az
eltte való napokban bontották le az ura liányáját, anyagjáért felélien. A kemence helyét
köralakú bemélyedés jelezte. Az asszony leírása szerint, a bányának nem volt teteje; az
égetend edényt a kemence közepére rakták, a tz körülötte égett s a szabad tz lángja
érte az edényt. A lángok a szabadija csapkodtak. Az edény úgy kitíizesedelt. mint az
acél s úgy kiégett, hogy abból Ijizony egy porcika sem maradt égetlen. Egy fazekasnak
négy bányája is volt, kisebb is. nagyobb is. Kéményes kemencét itt nem építettek. Az aszszony nagyot sóhajtott, körülnézett s azt mondotta: Bizony, más idk járlak akkor, amikor
ezekben az árbocos házakban még iazekasok laklaki
Arbocos házak?
Hát igen, tessék csak fölnézni a házak csúcsái'a ott vannak az árbocok
Csakugyan, a legtöbb ház oromcsúcsán télméternyi, gyrs, gombos rudacskák
meredeznek valamikor ezekre volt helyezve a fazekas-címer, a cifra! Ha végigsétálunk
színes cserepekbl (536).
a rimai)arli faházak között, még látunk ma is ilyen cifrákat
Mindenik fazekas címere más figui'át mutaloll, egyiken kokas \oll. a másikon ember ült,
mintha dolgoznék, harmadikon a fazekas korongot hajtott, ki meg golyót csinált rá, ki
rózsát, ki meg tidipántot. Ezek a cifrák a fazekasok jelvényei, házuknak talán ismertet
jelei voltak. .V rimaszond)ati nmzeum szép sorozatot riz l)elöhd<. Zsindelyezés közben

ízlés

is.

.V

:

és Bartholomeidesnek

.

.

—

.

.

.

I

:

:

:

.35*
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ÁRBOCOK A RÉGI RIMASZOMBATI FAZEKASOK HÁZAIBÓL.

(536)

sok árbocot levertek, sokat meg csintalan fickók dobáltak le. A fazekasné fájdalmasan
árbocukat is leverték, éppen a minap!
panaszolta nékünk, hogy az
Bementíink szíves
hívására, a szobájália, ahol több nemesebb kivitel cserépedényt láttunk, tinomabb testesEgyiknek tetején körte volt mintázva. Elmondotta, hogy az ö ura ilyen tinomabb
sel.
munkákhoz is értett, de meghalt szegény. Egy este elment hazulról s kiint a réten agyonütötték. Ma sem tudják, ki ölte meg. Elvette imádságos könyvét, elkeresett belle egy
újságból kimetszett hírt. amelyben a helyi szerkeszt urak igen szépen beszélik el, milyen
Ma már tót parasztok hordják
derék ember volt az utolsó rimaszombati fazekas
.

1

.

.

.

.

.

edénynémt Rimaszombatba.

Zsaluzsányból az

Említsük meg, hogy a fazekascifrákat újabban pléhutánzatbaii alkalmazzák az úrielül üstökös házak érdekes l'ödélszerkezetét nagyon ügyesen
épületeken. Említsük csak meg ezúttal azt is, hogy a rimaszombati protestáns fgimnázium gyönyör épületének vakolatába nagy. magyaros ^irágokat ábrázoló mezket mintázlak a régi edények díszítései nyomán. Bárcsak minden város így
becsülné meg a magáét, bárcsak ilyen magyaros eredetiséget lelhetnénk minden városunkban
Kiválóbb fazekas községek a palóc Deresk, Licze (537 542), Mellété, a félig magyar
házakon, mint ahogyan az
alkalmazzák a villaszer új

I

—

Süvele, Kövi, a tót Periasz, .lolsva-Tapolcza. Miglész murányvölgyi, Felsöszkálnok rimamenti tót kisközség lakosai mindig híres fazekasok voltak. Nógrád vármegye 1715- '20-ban
kelt összeírása szerint, egész községek folytattak fazekas-ipart, úgy Kálnyó, Poltár, Szinóbánya. Gácson évszázadokon át készült cserépedény s az egé.sz Alföldet ellátták. I7"2<')-Iian
ötvennyolc fazekasmester dolgozott a községben. Gácson a fehér asztali cserépedényekbl
aolly jeles készítmény vagyon, melly sokfelé vitetik, vevdik és használtatik, szép és tartós. d
Borsodnak, Hevesnek is van jó agyaga több helyült, azokon a hegylarkokon, amik dél felé
nyúlnak le az Alföldnek, például Tibolddarócon.
A szomszédos tótság edényei is természetesen legelször a palóc házakba találtak
utat. Híres volt példuál Hont megyében Belluja és Berencsfalva tót községek gelencséripara; e falvak lakosai nagy mesterek voltak az engobe-karcolásban a .sgraftitóban. Cifra,
nagy, öblös, virágokkal, alakokkal, fölírásokkal hímes korsóik messze földön híresek voltak.
Kancsóik alakja
ózéle^ koi-óó kintcVel. egyeneónyakú ósiiikebb kor.iö, diigórajdró
ózüknyakií kcmc. A korsók hasán rendesen bort és jókedvet magasztaló tót versek voltak. Még pedig gót betkkel. Ezeket azonban rózsák, tulipánok, görbécskék, forgócskák,
szivecskék koszorúzták. Ilyen korsókat csak megrendelésre készítettek, de a közönségesebb
edényekkel még Szarvasig is eljártak. A fazekasok földmíveléssel is foglalkoztak és semmi:

:

féle

céhbe, ipari szervezetbe

A

kassai

fazekasok

fazekasokon kívül.

A

nem

állottak.

artikulusa

céhszaliályzat

fehér cserépedény készítését

paraszt- és

himpellér-fazekasokat

is

i.smer a céhbeli

amazoknak csak közönséges vörös cserépedények

engedte meg.

\

és a

fehéredény-készítök lehettek a hiinpellérek,

akik városban laktak; ezek a him[)ellérek a népmvészet terén derekasabb munkát végezlek, a céhbeli mcstcreinhcrek inkálib tdcatmunkákat gyártottak: a kályhák készítése i«

inkább az ö munkakörükbe tartozott.

^^^^
^^^HBB

|-*i'í^,.

5^^^^B

r ^y^'jtáfvíí

^

LICZEI FAZEKASOK.
1

bunkózzák az agyagot; 2 a knrongozásrmegkezdése

;

3,

(537
4,

—

542)

cifrázós; 5 rlik a

mázat;

6 égelö

kemence.
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Rozsnyón meg Rimaszombatban régen is fazekascéhek munkálódtak. Erre bizonyítékok ránkmaradt munkáik mesterjellel ellátott kancsók, tálak, amiknek fels felén ott
a csináltató mesternek a neve vagy céhének a jele, fenekén meg készítjének kezdbeti.
De vannak írásbeli bizonyítékok is. A rimaszombati vármegyei múzeumban igen töredékes,
szinte érthetetlen lapot találtunk. IGöO-bl valót, amit megbecsülünk annyira, hogy szó
:

szerint közöljük,

mint fazekasságunk történetére vonatkozó írásos ereklyét.
pryma.

<i

Anno Dominy Jezu

Christi 1650

Az Fölséges mindenható Ur Istennek segedelmébl és engedelméböl az Fazekasok Böcsületes Czéhe egyenl akaratából végeztük Ezt az mikor uj mester akar
Beállani tartozik az Cének Beállásért adózni (?> tyzenkét Foryntot, Ezek melelt egy
poharat. Egy pint bort ötven Egedik
tál Ételt, (?) egy pecenét. Egy
Diák Lukács Dékán Fazekas
esztendben volt Cémestere A
Ezeknek az ydeyekben szerztték Ezt ekként (?} Az dolgokat Egyenl akaratából
az Töb böcöletes uraymval Egyenl képen, úgy mint Bady Mihály uram és
Esztend eltt való Városbirája, második Miskosci Mihál uram város Ivapitnnna
És Hotak (?) Paly uram. Bodó András, Cetneki György, Ezeknek utána töb Becöletes
végezésben az úristen
és voltak. Ez Fell my
uram
végezésben.
Felsége alga meg Kögelmetöket ebben
MásotIszorC.' ?) Anno Domini Jezu Chrysty l&2 Böytel havának Tizen Kiencedyk

....
.

.

.

Napján.

A Fazekasok Céhe ugyanazon Egenl
hogy
uram

akaratból Végezték és találták yónak
Bady Mihál
Azért
megint
Embefell
Emberséges
Ez(?)
ezek
mellett
András,
Bady
dékánná
és
telt víz

rek voltak.
ys Sokan nem fizetik.
Ezeknek utánna mivelhogy az legén
Végezték az legénnek hét számra Tizenkét poturát az utánna valónak Fizet, az
hogy Az esküt Dékán uramnak
alábvalónak nci poturát
Ez felöl még
az Kinek legéne találtatik és meglássa mellyik
Cé yósságára megh bünMert az mely uramon rajta
rendelé

....
....

....

tettök

A
A

»

neg\"venes években Miskolczon és Rozsnyón fayencegvárak mködtek.
cserépedények elnevezése itt bögre, bütykös, csupor, fazék, kancsó, korsó, köcsög,
:

tányér, csobolyó és a felemeléskor

Iá),

csörg

csöcsöskorsó, sirány.

sirány böszájú, fületlen kisebb fazék, melynek formája teljesen azonos az Árpádkor sírjaiban talált ama edény formájával, amiben a holtak mellé ételt helyeztek.
A legrégibb történelmi korszakoknak: a kökornak. a bronzkornak agyagmvességét
jól ismerjük, mert a fölásotl telepeken, az urnatemetökben, a sírokban igen sok cserép-

A

nemzet els félezer esztendejének agyagmvessége
hogy a süvetei s a pollári agyag-ból mindenazonban
koron égették az edényt és díszítették is azt kedvükre. Elpusztult azonban minden, amit
a XV. századig csináltak. .\ régész megment mimlen kis eserépdarabot, mert hiszen rajtuk
rendszerint díszítések vannak, ami az si emberben ébredez müvészkedésre vet világot;

edényt lelnek régészeink.

A magyar

teljesen ismeretlen. Bizonyos pedig,

földmunka közben sokszor találnak magyar korból való edényeket

is,

halósághoz, az edényt összetörik. Ha a hatóság
az ügy letárgyalása után ö semmisiti meg. Kár pedig ez nagyon, mert
az edények deríthetnének világosságot hazánk agyagiparának legrégibb
A gömöri liánvavidéken ersgyoker kultúra és ipar sarjadt már
íves korszakában. A gömöri templomok mészrétegei alól el-elcsillanó
a

pénzt beviszik

a

ezüstpénzzel

kézhez

ma már

is

telve.

kai)ja

:

csak ezek

múltjára.
a középkor csúcs-

falképek igazolják

munkáiból mégis csak kevés maradt reánk. .\mi
ezt a kultúrát. A középkornak
kevés emlékünk van. az is csak néhány kályhacsempe, tisztára gótikus íz, minden népiesen
magyar ornamentika liijjával. A gólikiis nnivészetbc nehezen férkzött belé népies mvéfazekas

:
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kciclcl szalagjainak ornamentikájában

szctüiik, fsaU a kdzépkori tcinpldiiii lalképck
ciivot-niást,

népies

ma

is

ami idesorozhaló,

mvészetünk befogadta
fafaragásunkban

él

mvészet formái

csúcsíves

s

ijótiknja

nem

Icliiiik

ismer. Viszont azonlian

melynek egyike másika még
hogy népies fazekasságunk se zárkózol d a

a gótika lobbi díszitölbrrnáját,

adatunk van

s

kíiUold

a

aniil

rá.

I

elöl teljesen.

iparmvészeti múzeum riz egy gótikus kályhát, de ezen szentek állanak derekig
Szent Péter, Szent Pál írá.sos szalagokkal, a bnbees emberpár az almafa ket
oldalán, de né]iies formának nyoma sincsen rajta. Ezt a kályhát bizonyosan városi mc-lcrendiei- csiuálta. idegenbl hozatta a mintát, mert ezz<'l egykor éppen úgy kereskedtek,
uiinl most.
Ila nincsenek- is középkori i'detiyeink, de besajtolt díszítés gótikus edény
maradt reánk egynéhány.
-Vz

reliefben

:

t

,

.V

szécsényi vár

piacán

két

kancs()l

ástak,

amil az iparuuivészeti

múzeum

szerzett

meg. Ezek az edények a XVI. század els felébl származhatnak. Sajnos, népiesen magyar
ilíszítéseket ezeken sem látunk, mert városi mester csinálta, aki a korabeli német fazekasnuinkák ízlése után igazodott; díszítései a kési gótika áttörölt geometrikus mveire és
német földi díszes gombokra hasonlítanak. Ha e korsó ornamentikája nem is
a mienk, azért a [)alóc földben talált
lelet mégis becses, mert megnnitatja
mennyit tudott teknika dolgában a kési
gótika fazekasa. Meglátjuk rajta, hogy az
agyagiszaiipal, az úgynevezett engobe_

:

bal való leöntést

cot

nem

nem

ismeri,

használ, de

a

ólomzomán-

rárakással vagy

díszített
edényt már
ólonnnázzal vonja be. Ennek megállapí-

benyomkodással
tása

nagyon

fontos,

korszakos

m(>rt

agyagmvességünk
történetében. Száz esztendvel késbbi
korból ugyanis, már olyan edények,
állunk

fordulónál

évszámmal jelzett tányérok
SERKE KÖZSÉG. (543)
maradtak ránk szép számmal, amelyeken
dúsan sarjadzik a németes renaissance
ornamentikája. Ezeknek az edényeknek teknikája már egészen más, mint
edényeié. Szép fehér ólomzománc borítja ezeket a majolika-edényeket.
föliralos,

.V

terméketlen,

kevés

memléket hagyó, politikai
meg agyagmvességünk olyan

csapásokkal

a

teljes

kési

g()tika

XVI.

század

már a
népmvészet szempontjából is érdekel. Az agjagmvesség terén nagy reformok állanak be
városainkban, különösen Rimaszombaton és Rozsnyón ers fazekas-céhélet indul meg és
elmultával változott

fejldik.

ismerjük,

tehát

Az egy endjeröltn bekövetkezett

A

óriási

irányba, mely bennünket

változásnak történetét szerencsére jól
habán név alatt ismert népnek

magyarországi fazekasság újraszületését a

köszönhetjük.

Mindenekeltt

jegyezzük meg, hogy Nagyszombatban, 1567-ben, Zsolnán pedig
már statútumaik voltak: Vittenczen a fazekasok tót céhe
ItvO-ben alakult; Csejtén l()09-ben tíztagú fazekas céh volt; Modorban a fazekas mesterség a céhlevélnek l(j4"2-ben történt kiállításakor már szépen virult; Nagyszombatban
l.i(v-ben szerkesztettek artikniust. Látjuk tehát, hogy magyar földön részben magyar, részben tót kezek készítették az edényt és díszítették népies motivumokkal.
borítják
\ palóc IVddön lépten-nyomon találunk fehér edényt, melyeknek testét
olyan színes díszítések, amiklten szendjeötlk a magyaros molivumok (XIX -XXII. tb.),.
E/.eket az edényeket Í2a/ia/?-edényeknek nevezik, mert a köztudat azt tartja, hogy ezeket
1.5S'2-ben

jól

a fazekas-céheknek

srn
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Erdélyben és Sáros])atak környékén is sok ilyen edény
van, amelyeket szintén habán munkának tartanak. A lial)ánuk Morvából szakadtak hozzánk,
anababtisták, újrakeresztelok voltak, akiket hitükért l'hurzó Szaniszló olmützi püspök fölbujtására I. Ferdinánd király Morvából kiüldözött. A szekta hívei lassan húzódtak át
Nyitra megyében már 1530-ban jelentkeznek. ÍNyáry Ferenc
a szomszédos magyar földre
1546-ban
malmot
és házhelyeket vásárolnak. A király fenyegetésére azonban
már
birtokán
a

habán elnevezés

néj) készítette.

:

úgy ez az uraság, mint mások, ismét üldözik ket, visszatérnek tehát Morvába és Ausztriába.
Hazánkban újra megjelennek 1.5.54-l)en. Bocskai csap.-itai l().")()-])en Csejte, Viltciii, Szobotistye, Lévár, Kbsztolány nev községeiket fölégetik és 1'20 habánt hadul visznek. A habánok
közül sokan 1621-ben Erdélybe menekülnek Bethlen Gábor fejedelemhez, de a menekülök
helvére

ismét új

hitsorsosok érkeztek.

a szerencsétlen kis népet,

A

német, a magyar, késöbl) a török
fejedelemre i.s panaszkodnak,

még Rákóczi György

is

íildözi ezt

nu-rl

ö

sem

nézte szívesen vallásukat.
Mcgfejtetlen kérdés

az, hogy a halíán szó honnan ered? Bizonyos csak annyi, hogy
Magyarországon,
s csak a nyugati határszéli megyékben ismerték ezt az elneveitt támadt
is
anababtisták,
másutt
de a habán elnevezést ezekre nem alkalmazták. Sároszést. Voltak
patakon például, újkereáztéinj volt a nevük. A habán név valahogyan úgy ragadhatott rájuk, mint a mi magyarjainkra a palóc. Egyesek szerint: a bujdosók magukat
Hannoveránereknek mondták, ami az ö kiejtésük szerint Hannoberánernek hangzott.
A hivatalos írások a hosszú nevet így rövidítették: Ha(nno)beráner, habaner. Mások szerint
a szláv «hal)ati)), fukarkodni szól)ól származik. A zárt udvarokat röviden hab-nak nevezték. Innen támadhatott a tót habán szó. A korsósok magukat Hafnernek, tájszólásilag
Ilafanernek mondták. Dr. Szendrci János kutatásai szerint, az istenes kis nép nevét valószínleg a Hausháben szótól nyerte. A habánok ezermesterek voltak. Volt köztük késmves,
kardcsiszár, kovács, lakatos, bognár, takács, csapó, szabó, szitaköt, kötélver, asztalos.
Sok volt köztük a fazekas is, de azért habán elnevezés alatt nem szabad éj)pcn csak

k

hozták be a fehér bádogot, ezért boszorkánypört is folytattak ellenük,
mondották,
hogy ilyen portékát csak az találhat ki, aki boszorkányokkal cimborál.
mert azt
jöttek,
hazánkban nem értettek a borkezeléshez: a habán vincellérek
be
nem
Míg ók
borderítö eljárása föllendítette a magyar bor értékét. Az uraságok bellük válogatták híres
vincelléreiket. Gyógyítottak is a habánok. Majthényi László szerémi püspök 16"24-lien irja
fazekast érteni.

:

«... az nyavalyás Gáborné asszonyomnak mig én haza megyek az jámlmr újkeresztény
borbér használjon neki)). Báró .Majthényi György 1649-ben írja Pozsonyból ((Hozzon kgd.
:

csináltasson nékem
valami hat szép pálcát az újkercsztényektl, valamely pár késekel
az üjkereszlényökkel vagy harminc tubust, egy kis haltartómba akarnám az vizet vitetni)).
Sok más íouri család, képzettebb orvos hiányában, ilyen ((medicse artis professor)) tudományára bízta életét, különösen a l)ányavárosokban, ahol a habánok kmetszök voltak.
Egymást Testvérnek (Brúder) hiviák, hivatalosan Tauier ne^et niundottak. Innen a cseh
toufarner elnevezésük. A habánok 1763-ban áttértek a katolikus hitre, tehát kétszázhuszon.

.

A

.

késbb

megszeretett nép sok kiváltságot
nyert, s házközösségben, kommunizmusban éltek. Lakásaik, szokásaik az öt környez népekétl elütöttek; érthetlen, zagpa nyelven beszéltek, zárkózottak voltak, ezért nem tudta ket

bét éven át alkotlak önálló szektát.

dolgos és

a szlávság fölszívni. Mária Terézia 1781. évi pozsonyi rendeletében megtiltotta, hogy a
megtérteket habánoknak mondják, hivatalos nevük üjudvarbeli katclikii^ volt, mert zárt,
négyszög kúriájukat Neuhcf-ni\k mondották. Nyílra megye közgylése is megliltotta a

habán név használatát.

A

lilalom

azonban nem

járt sok eredménnyel,

a csúfnevüket sem tudták kiirtani. Csúfnevük tótul
liollaijáró,

botfai-agó,

eluiicahirü

I

ilkol(idzók,

:

havrainj; latinul

hovíularii.

:

kertészek.

mint ahogyan

még

ótablarii, baciilareá,
Ez(^l<el

az adatokat

a l'ebidék és a szláv irodalom jeles ismerje: Erny(^\ .lózsef írta nékünk.

A habánok

faluszám

maradlak

meg Pozsony

városaiban, ahol Iteolvadlak a nM'sler<'udM'rek

ko/(''.

és Nyitra megyében, a l'elvidék anui
hükalolikusodásuk után régi erkölcsei-

—
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ma már

ket elhagyták, eltótosodtak,

liirmuiKliijiik sincs. Nevüket csak az egész országban
edények rizgetik.
A magyar motivuniokkal telitett korsók gyártását nem szabad pedig a habánok
érdemének írnunk, mint azt többen cselekszik. Ebben a mi véleményünket megersíti
Sochan Pál turóczszentmártoni fest, aki nagy szorgalommal kutat a habán majolika néven
ismert mipari tárgyak története után. Tanulmányait tót és cseh nyelven írja. xVzt írja
a magyarországi tótság híres majolikájának férdeme a cseh exulansokat illeti. .Jogtalanul
tulajdonítják azt a habánoknak. Számos Magyarországon talált edényen is sok az oroszlán-

rzött

fehérlalu, ékesvirágú

:

a cseh on szlán i)edig azt mutatja, hogy ezek az edények azonosak és egykorúak U'imének a cseh-morva gyártmányokkal. Igaz, ugyan, hogy az oroszlánt a habánok

díszítés, ez

F.^LURÉSZLETEh.
1

Lörinczi

;

2 Órhaloni {Nógrád)

;

lS14l

3 Pereszlény

;

4 Nógr.-idhalászi.

nem tudták. Ezek az exulánsok részben huszita-maradéegy részük evangélikus hitet vallott s Rákóczi György Puchón,
Ledniczen, Szakolczán telepítette le ket. Sochán szerint, kétségtelen, hogy a tót iolvidéken
a majolika gyártása csak e néptöredék bevándorlásával kezddik ok a felvidéken 1627
l(V28-ben kerestek menedéket, szintén igen erkölcsös emberek, ügyes iparosok voltak.
A magyarság népmvészetének szem[)onljából igen ersen kell hangoztatnunk .Sochan
ama megállapítását, hogy hazánk területén a fazekasipar a maga córégi dijjsiíédével.
mint háziipar mindenkor '.irágzoít az exulánóok bejövetele eltt is. A keramikában
elttük is volt már itt díszített edény. A korábban
mégis új korszakot nyitottak. Vagjis
érkezett haltánok a majolika teknikáját bejövefelükkor nem ismerték, majdnem egy század
multán tamilták csak meg az exulánsoktól.
Az avatatlanok jórésze az exuláns cseheket és a német habánokat, tévesen, egyazon
népnek tartja. E tévedés annál könnyebben támadliatolf. mert hiszen a kél népnek hasonló
is

átmásolták, de annak értelmét

kok, cseh testvérek voltak

;

;

:

Malonyay Dezs: A magyar nép mvészeti'.

V.

36

»
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szomszédságában laklak, covformán ipari reformátorok voltak. Az egyik
mert azt hitték a másik vallását követi. A valóság azonban az, hogy a
habánok németnyelv és nemzetiség anababtisták, a mi exulánsaink pedig csehnyelv
evangélikusok voltak. A csehek már 1647-ben katolikusok leltek s a csak 17(i3-ban áttért
habánok túl is élték ket. Az exuiánsok korában olvadtak a tótságba, ezért tnt el az ö
nevük teljesen. A magyar szakértk S.zeiidi-ei, Déneó-Dirner, HUázka, Petrik. Wartha
a habán mvészetnek tót jelleget tulajdDnitanak. Csak az elfogult cseh írók iparkodnak
e magyar földön termelt szépséges edények készítésének érdemét a cseh eredet javára írni.
Sochfm szerint, a habánok férdeme a inajulika körül <'sak annyi, hogy a XVIII. századtól
kezdve a XIX. század els feléig a korsiikal nagyban gyártották, emellett saját készítményeikkel és tótoktól vett portékával elárasztották a [liacot, tehát a gyártmánvt népszervé tették. így valóban érthet, hogy a habánok terjesztette árú, habán néven ment
át a közismeretbe, st az irodalomba is, «Mi volt ebbl valóban habán kéz munkája, mit
gyártottak a cseh testvérek és mit a tótok, talán akkor sem lehetett volna megkülönböztetni, annál kevésbbé lehel errl ma határozott véleményt mondani.
Kérdezzük mindezek után lehet-e azt mondani, hog\' az úgynevezett habán-edények
szépséges díszítése cseh is, tót is, csak nem magyar?!
Hiszen adatokkal igazoltuk, hogy
a habánok idejében fazekas céheink voltak Annyi azonban bizonyos, hogy a habánság
céheket nem alkotott, talán nem is alkothattak volna soha. Sochán elismeri, hogy már az
exulánsok bejövetele eltt, a magyar földnek srégi fazekas díszítései voltak, az új néptöredékek csak a keramikában nyitottak új korszakot A habán edények díszítése között
tömérdek van olyan, ami a mai somogyi pásztorfaragások díszítéseivel is megegyezik.
A cseh, a morva edényeken megnyilvánul a renaissance, a francia fayance gyárak ízlése,
a híres magyarföldi holicsi gyár mtermékei más országok ízléseire is kihatottak. Mindamellett bizonyos, hogy a vásárban vagy akár a szekerez fazekasoknál vásároló magyar
nép, a palóc nép például olyan dí.szítéseket kivánt, amilyenek az
lelkéhez voltak közelebb.
Azért van ott a habán edényeken is mindenütt a rózsa, a tulipán, a palóc erd királyi
vadja: a szarvas. Ne engedjük tehát elvitatni magunktól a habán edények díszítéseit se,
mert kétségtelen, hogy azok magyar ég alatt, hazai talajból, hazai ízlésbl fakadlak. Ha a
kutatók nem tudják eldiinteni, hogy az edények díszítései cseh. morva vagy tót eredetek-e,
akkor ne mondják ki olyan határozottan azt se, hogy e díszítések nem magyarok,
A szláv néprajz mveli igen sok igyekezettel akarnák tlük elvitatni népmvészetünk
magyar eredetét. Noha nagy szeretettel gyjtöttük össze eddigi öt kötetünk anyagát, m*
nem akarunk hasonló hibába esni a szlávsággal szemben. Mindenki köteles beismerni a
lótoknak a díszítés iránt való nagy érzékét, kedvét. Nem szabad tehát kitérnünk annak
megállapítása ell, hogy különösen az ország e részében talált régi edényeken a felvidéki
vallása volt, eijymás

népet

üldözték,

:

:

:

.

.

.

I

1

tót fazekasság

nemes

ízlése

is

megnyilvánul. Viszont

:

azt

is

meg

kell állapítanunk,

hogy

a reformáció századai l)an a német renaissance befolyásolja úgy a tólság, mint a magyarság
díszít motívumait, ámde a rimaszombati és rozsnyói fazekas céhek tagjai fürgén tanulják

meg

és magyarosítják

A

el

a renaissance

mintáit.

St

menjünk csak tovább

a megállapítá-

végén és a XVIII. elején: a rutének terjeszkednek .\bauj és Gömör
legészakibb felén, s
magukkal hozták az orosz,- úgynevezett moszkovita stílus népies
elváltozásait, templomaik sajátságos torony- és kupolaformáit is. Érdekes, hogy ezt a stílust
sokkal!

a

XN'II. száz év

k

radistyáni kálvinisták, a esetneki és a

tehát

elfogultak

kutatásaink

A

sebespataki luteránusok utánozzák.

habán edény név
habánoknak. Sochán Pál is

közben.

alatt ismert

Nem vagyunk

tárgyak díszítéseit

ezt írja: «A habánok szorosan
nem engedhetjük át a
alkalmazkodtak anababtisla szektájuk rideg felfogásához, követték az egyszerséget: ruházatuk, hajlékaik (líszt<'l('nek, imaházaikban képet, szobrot, oltári nem trtek. Hol fejldött
volna tehát mízlésük, érzékük a szép iránt'.'! Hz belóliik teljesen hiányzott, ezért tlük
mvészi alkotást nem várhatunk. A habánok núndiissze ügyes, pedáns i]iarosok voltak.
Lelkiismeretes nuinkájuk mellett csak a gazdagság utáni vágy volt az, ami iparukat fej-

azonlian
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lesztvén, ket utóbb kereskedkké tette. Ainikor már Morvaurszáiiiian, majd a felvidéken
megtamillák az exulánsoktól a majolikagyártásl a XVII. század második leiében nagyban
:

jövedelmez mesterséget. Megtanulták

folytatták ezt a

a teknikát, emellett híven és ügyesen másolták az exulánsok és a tót korsósok díszítéseit, de maguk ujat nem alkottak, formát ornamentikát nem teremtettek. Ahol lial)ánok sohasem voltak, ott a fazekasság, st afinomabb korsós ipar is szépen virult.))
A palóc vidék sok fazekas céhe a felszabadult legénytl szintén megkivánta a vándorlást, másként nem is bocsátották renuiklésre.
a habánok mhelyeit, de megjárták a tzsgyökeres magyar vidékek
cifráz(>
fazekas mestereinek

m-

helyeit

is.

.\

díszítésekben

tehát

nemcsak nemzetközi, hanem hazai
is

speciális néjjuiüvészet az

maga

a

^^í

^^

^'^^

^

C
C-

•

megnyilvánul-

nak, de az bizonyos, hogy a
rálehelte

magyar legények bizonyára megjárták

Y d

T
I

kölcsön hatások

A

magvar

edényekre

sajátosságait.

A

A.

ÍB

X

]B.

bemutatott rimaszombati céhokirat

már a habánok
korában céh voll. (lomörben magánosok, gyjtök, egyházak birtokában sok szép fehérfahi, tarkán díszített, ónmázas edényt találunk. A
rimaszombati múzeum igen szép
igazolja, liógy ott

gyjteményt riz. A .Magyar Nem-

Múzeum néprajzi osztályában
sok ilyen edényt mentettek meg,

zeti
is

T3
K

H

i

I
JTÍÍ

r

181^

melyek az 1754., 17;n)., 1802., 1844,
1851. évszámot viselnek. Ügylátszik,
különösen nagyobb korsókkal parádéztak.

A

fazekasok a templomok

részére bortartó edénynek hitbuzgó-

K

aTS^ 5

-^

ságból készítették a remeket. Tud-

nunk

hogy

kell,

ság földjérl

hogy

volt tehát,

legszebb

az agyagot az ura-

kellett hozni,

tanácsos

a fazekas a

edénnyel

lehet

figyelmességet

1

S

nw

fi

i

I

tanúsítson az uraság, a gazdatiszt

A

irányáliaii.

fazekasoknál külön-

MESTERJELEK.

(M— M7l

céhek díszített korsókat is 1—4. sor rimaszombati, 5. sor rozsnyói mesterek edényeirl 6. sor meghatározhatlnn helyekrl.
rendeltek, amelyeken a szokásos
magyar virágokon kívül az illet
mesterség jellegzetes szerszámainak is rajta kellett lenni
hogy ezek a díszkorsók emléknapokra is készültek, mutatja a rimaszombati múzeumban lév egyik iijal)!) korsónak ez
uBodndr Mibáhj erdccr leltein Cohurg herceg uraJaliiidbLiii 1885-ben,
a folírása
Szlatincídn Mari.y> Egy másik korsón ez a dévajkodó fölirás van isMultadban
ninc.i öi-öm. jövdben nincó remény, tehát igi/ál.y> Láthatjuk, hogy ezek az edények
magyar embereknek, magyar intézményeknek, magyar szokásoknak készültek. A gömöri
völgyek északon rendre bezárulnak, az azontúl fekv fold már idegen világ, ahonnan,
különö.sen régente, vásáros ember nem igen közlekedhetett be a jjalóc földre. Ott tehát
föl kellett lendülnie ama vidék saját fazekasságának is,

böz

;

;

:

nm

:
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Munkatársunk, (iróh István megállapítja, hogy a rimaszombati és a rozsnyói odényekon a készítk mesterjeleket alkalmaztak. A rimaszombati mesterek jeleit a 54."). ábra,
a rozsnyói mesterek jeleit a 54(). ábra mutatja. Azoknak az edényeknek a mesterjeleit,
amelyeknek készítési helyét nem leheteti megállapítani, a 547. ábránk közli. További kutatás
föladata a többi mesterjel megmentése. Talán kidenii majd nz is, hogy e titokzatos betk
mögé kik rejtztek olyan szerényen ?
Figyelemreméltó, hogy ugyanazon jel kiUonliozö korú edényen is szerepel, ami azt
mutatja, hogy a mesterség és a jel apáról liúra szállott több nemzedéken át. Van olyan
jel is. amit egyformán niegka[)unk a Rimaszombaton és a Rozsnyón készített edényen is.
sok edényen ott van, ami a mesterek termékenységének a jele. és a mesterek talán
A
al\afiak lehettek vagv koziis hagyományok fzték ket egymáshoz.
A rimaszombnii muzeund>an 1657-bl \an egy Vr jel (míödelrs kancsó, mely Rimabiezóról keridt ide, de nagMin valószín, hogy a rimaszombati vagv rozsnyói céh készí.

.

.

W

f^
ÓNMÁZ.\S KANCSÓK A XVII. SZÁZADBÓL.
Rozsnvc'iról és

lelli'.

mert egy ugyanilyen

(548

—

549)

Rimaszombatról.

jegy másik korsónak rimaszombati

származását kétségtelenül

Ez a másik korsó szép fehér, alul rovátkos, derékon fölül kékkel és
sárgával írták meg. A korsón az ornamentika nagyobliik része idegen, sajátságos hollandi
b.Trokk, de nem elparasztosított, hanem finom rajzú, azon alul pedig egy övdísrités teljesen
magyaros pávaszemes virág hullámos levelek között a korsó fülének díszítése még magyarosabb, csigavonalas, de szinte durva rajzú. íme ezen az egyetlen daralion világosan érintkezik a két ipari kultúra: a kívülrl hozott és magyar (548).
Több mester a jegyét datálta is. Legrégibb az 1557. évszám.
A második datált rimaszombati kancsó l(i89-böl való, de ezen íenékjel nincsen
Ml unkája gyönge, alap-anyaga ónzománc s az piszkos, egészben olyan, mintha
a megfrissit habán teknika nem ért volna el a maga tökéletességében ebben az idben mindegyik
rimaszombati mester mhelyébe. A XVIII. századbeli rimaszombati fazekas mesterjelek
sorjában így következtek /. B., A, T, TS, I, G. Ezek mind olyan kancsók fenekén vannak, amik most .Szabó Kleniérné tulajdonai.
megállapíthatjuk.

;

:

;

:
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Ozv. Gaskóné asszonyság:, ugyancsak Rimaszombatban, több mívi'f riz. E mvek
fenekén ezek a mesterjelek látszanak R. ME, G. K.
A rimaszombati múzeum régi cserépedényein a következ jeleket látjuk G, M. JSC,
:

:

É, S, H, I (i775-bül)

\V.

Gróh István tulajdonába került Rimaszombatból a ll'jelü kancsó (548), amin egyesül
magyar ornamentika. Az ö tulajdona egy AT, 5. F jel kancsó is.
Régi rozsnyói munkákból olt a városházán néhány szép darabot riznek. Ezeknek a legrégiebbjét 5 jel mester csinálta 1661-ben, bizonyára egy odavaló takácsmesternek, mert
koszorúban három velélöt írt a kancsó elejére, és szép lazán virágos tlíszítéssel födte be
az edényt. A többi rozsnyói muidva jóval ifjabb ennél. Van egy, aminek fenékjele ölösa hollandus barokk, és a

ÓNMÁZAS KANCSÓK A

XVII,

SZÁZADBÓL.

—

(550

551)

Rozsnyó és Ratkó községbl.

s díszítése rokokós, tehát a század derekáról van. Van ott egy kicsi ónfedekancsó, aminek a fenekén kerek o bet van, melyet függleges vonal szel keresztül
van egy
bets is (549), ugyancsak a XVIIl. század közepérl.

forma szám

les

;

K

Gömör megyének egyéb
jegyeztünk

föl.

Rimaszombat között több mcstcijelel
munkája megvolt Rozsnyótól északra Nagyveszerésen

vidékein. Rozsnyó és

A W jel mester
A mester az edényt

:

17M4-ben készítette (550), a fölírás szerint Sáfár .lanó
megrendelésére, de csinált ugyanolyant egy pelsvi palóc-családnak is. A mester tehát
bizonyára rozsnyói ember volt még. A többi jeles mester céhét nem tudnók megállapítani.
Ilyenek a M. W. jel mester, aki 17íi4-ben gyönyör munkát csinált, Ratkón akailtunk
a Saj<) mellett.

rá

(551).

^lás ilyen mesterjelek

:

:

S. G. I.

E munkák kora két-három

évtizednyi pontossággal megállapítható az oniainentikádíszít motivumokból, mivelhogy a díszítésen nagyjából meglátszik aiinuk az eui-ópai
hol ersebben, hol gyengébben,
amihez odasimulni, ligylálszik,
nagy stílusnak hatása,
mvészi becsületkérdésnek tartotta a tanult céhbeli mester.
ból, a

—

—
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A

X\ II. század második lelél>öl \alú iininkáU
minden mas^varsága mellett is, a német renaisancera
emlékeztet. Ezeken az alap anyaga meglehets jó kékesfehér vagy
sárgásl'ehér ónzománc, ami összeálló, egyenletes s csak a széleken
kásás olykíir. Az ornamentika finom. laza. az indákat igen kicsiny
ecsettel rajzolják; a virágok, levelek meglehetsen aprúiékosak.
legrég^iebbek. a

stílusa,

Kedves színük a kolialtkék, a harnakö adta

viola, a zöld,

meg

srbb

a sárga. Ez az ornamenlika él lová]il> 1700-on túl is, de
lesz. gvarapszik figurális elemekkel, nagyobb nuneken lovas vitézek-

egész a X\ III. század els harmadáig".
Ettl kezdve megérzik a munkákon X\'. Lajos stilusa, bár eleinte
igen gyöngén. A kancsóknak csaknem egész felülete ékes ebben
az idben, ornamentális övek futnak rajta többrét, alul-felül, geolevelesen cifrázottak, ezek között meg egy szélesebb sávon gyakran
kel, halásszal, pásztorral

KÁVÉSF.Dt.NV.

A

'....2/

XVII. századból, Felsösajóról.

metrikus diszítések és
figurális

díszítés foglal helyet, olykor

irotf

eszményi városnak képe, tornyok és árkádos házak,

vannak a felvidéken. Az a Ratkón lelt, 1734-bI való, kobaltkékkel megkészítje még
kancsó, amirl elbb szólottunk, szép ])éldája ennek s amint látszik

ma

amilvenek

is

:

nem fogadta

el

az új francia stihist.

K

jel és a három jel, már ersen rokokós.
városház két kancsója, a
dolgában igen tökéletes átveszi az új stílusból a hálósdíszt, a
rocaille-re emlékeztet kunkorodást, csak hasán mutat mindegyik egy-egy ovális térben
szépen megrajzolt mag varos virágcsomót. Ez a rocaille-forma kisért azután i'azekasaink
több munkáján, sajátságosan egybefonódva a magyar ornamentikával, galyas frízekkel,

Ez

A

rozsnv(ii

a két

munka

teluiika

;

geometrikus szalagokkal. A rokokó naturalisztikus anyagából kerül az edényekre a pálma,
terebélyesen hajlós törzsökön ntt fa, aminek töve melll kétoldalt két bokor sarjad. Ez a
pálmás sarjadzás néha csak egy nagyobb mezi formál a kancsó hasán, kivált a kisebb
munkákon; némely mester azonban, mint az I ji-l, háromszor is megrajzolta mvén egy
övbe, setét violaszín mezkkel válaszlván el egymástól, ezt a laza rokokós díszítést.
A X\ III. század vége még mindig jó korszaka
fazekasságunknak; a teknika majdnem olyan tökéletes
a fehér zománc csak
mint azeltt egy emberoltM'l
\alamivel sárgábli s a díszítés, rajzlian. mintha kevésbé
.

lenne finom, de viszont eredetiségben, magyarosságban
t|

,

gyarapodott volna. Eltnnek a rokokobeosztása abroncsokkal,
iélkörös, szinte románszabású és egyéb geometrikus
frízekkel, alul-felül a középs nagy mezben pedig
megjelenik gyakorta a szarvas, dúsan rajzolt oi-namentális srségben, vagy pedig különálló, magyarosan
i-ajzolt bokrok sorakoznak a kancsó derekán. A TS
jel és az 1784-böl való VV'jel rozsnyói kancsók szép

mintha

még

formák, szigorúbb a felület

munkái

e kornak.
XVIII. század legvégén rohamos esést, pusztulátunk a céhbelí agyagmívességben, kivált teknika

A
lást

szempontjából

kedény-

s ezért

az elduivuláséi-t az osztrák-cseh

és porcellánipart,

tehetjük egyedül felelssé,

aminek a gyártuiányaí akkor jelennek meg elször
tuK'gesebbcu piacainkon és kiszorítják az úribb házakból céheink munkáit. Paraszlosodni kezd a fazekasság

ÓNMÁZAS KANCSÓ.
.V

XVII.

s/;-.z:uM)ól.

(.S53)

Köviiöl (GOmörí.

ús

egy-két

els

é\ti/e<lnyi

évI i/edélx

II

.

kíizködés után, a XIX. század
a drágábii. de mvészi

Icmoudauak
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<Jn/,(iin;'mc()s

Az

cljiiráMiil.

Iiclif-lnirgyábh

lesz.

uiTiamriitik;i

Uapkodú.

alelo

nem

s/ciucil

Iiuclincllcii

soknl

niiinkáia.

de
akinrk

A

célilicli

slilus

iiicstcic^nilnT

(loliijiltan.

a

rajz

müvét

gvatráii fizetik csak.

Eltnnek a nie-lcrjelek is, a XVIII. század
már munkájára, nem írja nevét a

nem

liüszke

Ic^vétíelicz knzcledvéii.

lenekre, szinte kiérzik

fazekas

diszítésiiol,

hogy

eélja sokat csinálni, piacra,

hamar, népnek valé olcsó dolíiot.
Ai>vagmvesséííünk e hanyallii korában
amit mi e lo-lalkozás középkorának mondanánk— alig csinálhattak szel.li, maradandcihh mnnkál, legaláhh mi nrni .Mka.llunk ilyenekre. \em készülnek ékes, nagv
kancsók, hasas, öblös edények, amiknek az oldala tele dísszel, meg a céhre
vonatkozó jelvényekkel, nem csináltatnak relormálns egyházak templomi
edénvt, mint régejjbcn, ezeltt ea-y
leiii'olili

emberöltövei.

amik

Azok

az apró kancsók,

az ónzoniáncos teknika

korából

ha ékesek

valók,

legvégs
rajznk

is,

kevésbbé aprólékos. Az olyan mester,
aki régibi)

idk

nevelese, hajlós tör-

zsökü lát lost az edény oldalára, arra
nagy, nehéz leveleket zölddel, közbül
sárga virágokot, a
két oldaláia pedig

t

ers

linkrokat X\'. Lajos stílusának

fogása szerint,

s

fel-

csak a kékes-piszkos

zománc,

az alaptest mutatja, hogy
végét járja ez a teknika. Más(jk füg-

gleges,

mós

álló

száron helyeznek

virágokat,

s

az

hagymaforma réteges
a

tuli|ián.

aminek
v

irág.

a

tbl

Laza Ijokrokat

el

szár
kél,
is

cso-

nagy,

akár

látunk,

kiizepe kelylies tulipánforma

rendesen fehér,

s attól kétoldalt

vékony indás virágok hajladoznak. \/. ilyen laza díszítés nagyon
szép. kivált a sárga ónzománccal borított edényeken. Ez a sárga ónzománe
csak késn jelenik meg. E korban
mégis hanyatló agyagmvességünk
legszebb darabjai ezek. E sárga szín
középen áll rendesen, az okker és a
nii>g

nai'aiK-s

a

kozíitt.

violát,

bár

tiszta,

ezek

tüzes

lazúros

és

megti'iri

áttetsz

meg agyagmivességünk

TAl.AK U0C;.4CSHÓL (BORSOU).

magán

t<')nusok.

jiM

a

re;i

Sajálsági>s.

l'eslell

Iiogv

(.')54l

s/ini'kel.

ugyanebben

az

idben

ami ti)nusán.ik niélységélien és tisztaságában v'etekedik a sárgával. E két alapszínnel többel tudnak az KSOO. év
tájának fazekasai apáiknál, de egyebeklien a k(uilárkodás felé liajl.iuak mái-.
Térjünk vissza az ornamentikára.
Iv/. idben jelennek meg edényeinken legelször azok a <liszitések, amikhez hasonlót
kivarrott szrökön és subákon, s a szcsmesterek mustrakönyveiben lelünk. Íme az agyagmvesség szakít a hagyományos ornamentikával, és merész kézzel nyúl a legmagyarabb
motivnniok után. Ez idben, tehát a XIX. század legels évtizedében jelennek meg edényeinken azok a magyarosan rajzolt bokréták, amikn<'k legföblj molivuma, ritmusadó foltja
kedveli

a kiMtaltos

kék (')uzoiuáncus

alapot,

288

középen
két nag-y. párosan álló rózsaszem, esetleg még egy harmadik is ezek lölött
hosszúra vont vékony levelek tömege teszi szorossá a teret a nehéz virágok között. A rajz
még ecsettel készüli, egy nagyobbal, ami a foltokat adta, meg egy finom, apró, vékony
szálúval, amivel a körvonalakat húzták meg. A gurgulya, az új népies fazekasság e kedves
diszítö szerszáma, még nem került be a céhbeli fazekas mhelyébe, csak szórványosan.
Igaz, voltak olvanok is, akik a külföldi gyári termékek ékességeit utánozták, elszórtan
;

rózsákat föslöltek kobalttal a sárgás vagy kékesfehér
azonban csak kevesen voltak. Ellenben igen szépen

mezre, szimmetria
kifejldik

és

a

nélkül. Ilyenek

múlttal

szemben

még gyarapszik a geumclrikus <líszítésmód. Már a XVIII. század derekán szívesen írnak
szalagokat, öveket félköríves vonalakból, kockás hálóból, sorbarakott tojásíormákból,
amikbe kisebb magvakat illesztenek és az ónzománccal utolsónak dolgozó fazekas átveszi
örökségnek ezeket a formákat mind, megszaporítja és használja gyakran. V'annak kancsóink, amiknek derekán függleges Aonalaklu'il álló rács halad köríü, aminek közepébe
pettyeket csöppentelt sorjába a fazekas, akil-fölül pedig kúpformára húzgált vonalak frizét
helyezte. Van olyan is, amelyen nagy tojásvonalak állanak sorjába s két rendben egymás
fölött

;

a vastag ecsettel

rajzolt

tojások

közibe

vékony hajlós vesszcskék illeszkednek

Több kancsón összetapadt köröknek frize fut körül a kancsó derekán, amiknek közibe szemet, pöttyöket rajzolt a fazekas. Akad ágas friz is, amiben minden tag egy-

összefonódva.

egy húzás, szigorú geometrikus ismétléssel.
A XIX. század els harmadában már elhagyta a céhbeli

fazekasság

az

ónzománcot

és focAkolja az edényt, vagjis szikkadt állapotban leönti linom. rlött agyagiszappal, azután
zsengélés után leönti vastagon ólommázzal és kikiégeti gyöngén, Záengéli az edényt
'

;

égeti másodszor, ers tzben. Ez az éngobe eljárás ez valamivel mvészietlenebb, durvább
könnyebb és gyorsabb munkát enged, de bizonyára gazdaságosabb. El[)aiasztosodik véle
olcsón
a céhbeli fazekasság, elveszíti úri vevit s vásáros népnek dolgozik ezentúl, sokat
cifráz, ers színekkel, nagy, könny motívumokat ír és bár megbecsüli ezt a munkát a
;

;

nem kerül az többé soha az úri nép konyhájára.
megkorongolt nagy formák jó ideig ugyanolyanoknak maradnak meg, mint az
ónzománc-teknika korában karcsú liiles kancsiik, és kisebb-nagyobb tálak, hanem díszít
motívumai immár az t'7z<7eZ7t'-eljárásl)ól sarjadznak. A nagy hajecsel mellett, ami a leveleket
és kövér rózsaszirmokat adja, nem jut szóhoz a kicsiny hajszálvonalat húzó ecset, ellenben
rendes szerszám már a gurgulya, a vastag kontúrvonalat csurgató, kicsi edény, vagy
szarvacska, aminek a végét átlyukasztják és lúdtollal illesztenek belé, hogy azon csurogjon
elé az agyagos festék. Bekarcolásl, sgrafiltól nem látni a régebbi palócsági engobált munfalu népe,

A

:

kákon, hasonlóan hiányzik róluk a plasztikus díszítmény, virágoknak, ember-, állat-alakoknak a reliefje, nem úgy mint Sárospalakon vagy Hódmezvásárhelyen, ahol szívesen fogtak a fazekasok,

meg

a tálasok ilyen szol;>rásznak való pepecselésbe, az ehnull század

els

felében.

Az ecset, a gui'gulya adta díszítés, jó, szép
egy kis gömöri kancsó, aminek rajzát kiterílve

A

díszítési

ebben az idben. A XXII. táblán
Az edény alapanyaga vörös agyag.

és stílusos
is

gurgnlyából csurgatták fehér agyagból,

adjuk.
s

ugyancsak gurgulyából csöppenlették

a virágok magvait. Középen széles szirmú rózsa, inkább csak kcmturokban rajzolva, a szirmokban zöld és fekete pettyek, beljebb kaiikák és fekete nuig ez mint legsúlyosabb
;

kancsó elejére került, de szebb a két oldalsó virág, aminek elképe talán
lleveles feny lehcilett, két lehajló gyümölcsé pedig magvas toboz. Olyan ember tudja
igazán megérteni r két motivum szépségét, aki mint tervez, benne élvén az ijiarmüvészetben, tapasztalja, jnilyen nehéz a stílusos, egyszer és vonzó díszítés megleremlése.
Van edény, aminek ideális bokorforma-díszét hullámos gurgulyavonalak adják ki, s
felváltva feketék meg sárgák. Tojásformák is sorakoznak, l'rizt alkotva, némely kancs(')
derekán, de töltelékük már vízszintes vonalUákból áll, közeikbe szúrós gályákat dugdosott
a fazekas, alul-felül pedig hidláuixdiial szegi be a kancsó szélét.

motivum

a
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A

gurgulya-adta liullánivonal Jegkcdvesobb motiviima

lazcUasnaU, niorl

lesz a IncsUoló

könnyen adódik a forgó korongon és egy-két másodperc alatt kóridfut a vonal az edény
törzsökén. Látunk azonlian olyan edényt is. amelyiken fuggölegcs liuUí'inivonalak osztják
részekre, gerezdeki'e

egymás

a

kancsó

testét

s

kozlnil,

bokrokat ír a
fazekas fehér agyaggal a fekete .mezre. Az így
adódó laza díszítés még az elmúlt ónzománcos
korszak ornamentikájára emlékeztet.

elszórva,

A
gulyával

még

fölött

kicsiny

paraszt-ornamentikától elutö. hahái- gurirott geonu'trikus díszítés l'el-felütódik

a XIX. század céhbeli fazekasságának

mun-

Látunk edényeket,
amiknek alján apró félkörökbl formált friz
fut körül széles sávban s fölötte merev indák
káin, egész a hatvanas évekig.

állanak

fölfelé,

szúrós lleveles díszítéssel.

Még

mindig élnek a félkörös frizek is, olyik durván
széles vonallal rajzolva, olyik vékonyabb vonalakból, s belsejükbe vagy kerek golyócskákat vagy
kúpformán egymásra rakott félköröcskéket rajzol
a fazekas.

Mind közelebb

jut a városi

agyagmxesség

a falusi háziiparszeren zött fazekassághoz és
összetalálkozik teljesen a kett a hetvenes évek
tájékán

;

a falusi legény

bemegyen már dolgozni

(555)

a városi mhelybe, mert a városi mester nem
nevel inast azóta, hogy szertebomlott a céh. Bent marad a giczei, mellétéi legény Rozsnyón
vagy Rimaszombatban, onnan házasodik s rámarad az öreg, céhben szabadult mester mhelye,
szerszámai, egynéhány régi füzet fehér

már és elparasztosodik,
agyagmvesség arra a
száz

leereszkedik
szintre,

esztend eltt dolgozott

mázak meg festékek
a

összeírása, amiket ez

meg sem

ért

céhbeli

amelyen

két-

a falubeli fazekasok

tudása.

Kétségtelen, hogy a falubeli kezdetleges
fazekasmesterség ugyanolyan, többszázados múlt-

a palócságon, mint a céhbeli iparosság,

bír

tal

és

hogy ez a múlt a mi szemünkben, akik a nép-

mvészettel foglalkozunk, csakolyan tiszteletreméltó, szinte talán még becsesebb, mint amazé.
Kár, hogy a falubeli agyagmvesség emlékeibl
nem tudunk összeállítani olyan teljes sorozalot,
mint a céhek készítette ónzománcos munkákból.

A

lalusi

holmi összetörik, elpusztul rendre s
munka él tovább egy emberöllnél.

kevés paraszti

A

templom, az egyházak pedig nem adtak helyet
ezeknek a népies dolgoknak, a sekrestyék, a
kálvinista kurátorok ládái csak ónedényeket, régi
ónzománcos mveket riztek meg.

A

legrégebbi

EGY FKLVIDÉKI CSERÉPTÁL DÍSZÍTÉSE

falusi ember kezébl
Gömörben, Balogvölgyön leltünk

(555o>.

ilyen

való darab az, amit

s

ami legalább

is

a X\'1I. századból

való (XXIll. tb.). Széles, ornamenlális szalag osztja ezt az öreg tálal két, nem egyenl
részre. Míg az alsót sugarasan haladó virágos szálak töltik meg, a fels téi-be hatalmas
Malunyay Dezs : A

ntagt/ar nép

mvészete.

V.

«>'
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háromkupolás építményt, bizonyára templomot rajzolt csinálója. Mindegyik kupola nagyobb
mindegyik fölött egy fia-kupola is áll. ami bizonyára e kupolák laternájának népies ábrázolata. Ezekben a kupolákban a ruthénság-hozta oroszos építés hatását
látjuk meg. Szerette e formákat gömöri népünk és élt vele. mert tornyait, haranglábait
ezek után építette (555a). Két ornamentálisan tagolt la áll tálunkon a templom két szélén,
de virágos gályákat ereszt a két kis kupola csúcsa is. Az egész, minden naivsága mellett,
igen erteljes és stílusos kompozíció. Maga a tál most a Képzmvészeti Fiskola tulajdona.
Amint ez a darai) mutatja, a falusi fazekasság ebben az idben az engobe-eljárú.i.>al
élt s azt gyakorolta mindvégig, egész a mai napig. Nagy kár, hogy a XN'III. századból,
s a XIX. század elejérl csak kevés emlékét bírjuk o falusi fazekasságnak. Gömörben
találtunk ugyan töredékeket, focskolt darabokat, tehát falusi ember kezébl valókat, amiken
a félgömbnél s

megérzett XV. Lajos

stílusa, és

Metzenzéfen láttunk két datált kancsót a direktórium korá-

ugyancsak engobáltakat. amikre nagy stilizált rózsaformákat festettek ecsettel és gurgulyával a jászai fazekasok, de ezek az emlékek nem olyan folytonos láncszemek, hogy az
ornamentika fejldése kitetszenék bellük. Nincs egyéb mód tehát a mai palócsági fazekasságot adjuk olvasóink elé azon mód. ahogy ma raívelik azt Mezkeresztestl kezdve
északnak fi a Muránv"\ölgyig, s onnan cl nyugatra, Nógrád széléig.
E falvak népe nagy edényeket készít, mert hiszen csak a nagy edény gyzi le méreteivel a línomabb gyári munkát. Agyagjuk szép világossárga, és legkedvesebb engobejuk
az rlött. liarnakvel festett, feketés szín, ami igen szép violás feketére ég ki gyarló, kezdetleges, uyilt katlan-kemencéikben. Fehér engobe-ot nem igen csinálnak, hiányzik az
legvilágosabb tónusuk is meglehetsen sárgás. Ami már
arravaló jó fehér agyagjuk
most az ornamentikájukat illeti, ez az edények nagyobli arányainak megfelelen, ugyancsak nagyban irott, merészen húzott, felületesen el-elkapkodott, de elég eredeti és még
meglehetsen gazdag. Az ö vásárlóközönségük megkívánja a díszítést, és nem venné
ból,

:

;

szívesen

a

csupasz,

készítenek Vas és

íratlan

edényt, az olyanfélét,

Komárom vármegyékben. A

liczei

amilyet

például a túladunai

fazekasok

fazekas ornamentikájának jókora részét

gurgulyából csurgatott vonal: másik szerkövér virágszirmokat, meg leveleket rántogatják
szaporán az edényre. Harmadik szerszám a liorgasvég bádog, amivel a sgralíttó vonalát
szántják a szikkadt edény oldalába, szélesen, úgy, hogy ez a bekarcolás nem csupán
a kontúrvonal szerepét végzi, festett felületeket szegvén be, hanem maga is díszita csurrantó szarvacska adja
a hajecset, amivel

számjuk

ki.

a

az ilyen nyílt

széles

ménji, ád.

Díszítenek patronnal

metszenek

is,

olj"ankéj).

hogy vékony összehajtogatott papirosból rózsákat

ki egyszerre többet s ezeket körültapasztván az

nem

edény meztelen oldalán,

a reá-

marad a papir-rózsa formája
égetés után is. Ritkán használják utóbbi idkben a szivacsot, mert szaporátlan munkát ád,
de régebben gyakorta mártogatták barnaköves festékbe és nyomkodták körül az edényre,
úgy, hogy a fehér alapon márványos rajzot adott a nyoma, hol srbbet, hol ritkábbat,
aszerint, ahogy nyomkodták. A pöttyöket, amik nélkül nincsen palócsági ornamentika:
öntött engobe-festék

vagy gurgulyával

ejtik,

fogja

ezeket a tereket

s

üresen

vagy ha nagyobbakat kívánnak, festékbe mártott mutatóujj hegyé-

vel pöttyentik.

A

gurgulyából ejtett fehér csöppeket néha nyomban a
edény oldalára, hogy ez és a fehér agyag kicsiny
tócsája egybefutván, széleken a barnaköve§ leöntéssel, igen szép, lágyszél köröket ád.
Az ilyen újonnan leöntött barnaköves edényt kanálból csurgatott fehér festékkel is diszitik
s a lefutó festék szép puha csíkokat formál az edény oldalán.
így kihasználja a palócsági fazekas a teknika nyújtotta díszít módokat, de ír is
sokat. Legkedvesebb moti\nnia az oldalról nézett rózsa, ami olykor tulipánhoz vagy bujalevel szegfhöz is hasonlít. Ezt a virágformát a széles ecsethúzás kunnyen adja ki és
azzal, hogy egy-egy levél megvonása közben, a húzás \égén elfogy kissé a festék az ecset-

mai rozsnyói lázekasok

fekete leöntés után hullajtják rá

a

az
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bi, vafíy több festékanyag jut az egyik sziromra, mint a másikra, szép árnyalások állanak
való biztos írásról, amihez
nem kellett semmi elleges vázolás. Ha azután ennek a virágnak, ami legtöbbször rózsára
emlékeztet, nagyobb pöttyöt ejtenek a közepébe, aldvor megvan a bele, a magja, de
tesznek több apró pontoeskát is. néha annyit, hogy mindegyik rózsaszirom tövére jut
elö és bizonyságot tesznek a bátor rajzról, a tétovázás nélkül

egy-egy.

líitkábban rajzolnak fazekasaink szemközt nézett rózsát, s ha mégis csinálnak ilyent,
az részarányos teljesen, négyleveles, felül derékszögben álló szirmokkal ezek mögül pedig a
;

közökbl ugyancsak négy kisebb
levelek

végeit

Gömörben

is,

búvik el, szigorú rendben

levél

s a

rózsa közepét,

bven tarkázzák csöppentett |iontokkal. Egynéhány esztendvel
meg Nógrádban is, írtak az indák végére nehéz, zárt szél bunkós

olyant, mint a ki

nem

meg

a

ezeltt,
virágot,

pünkösdi rózsa, de hegyesebbet valamivel, s annak vagy a
tövére illesztettek egy nagy pettyet vagy derekán övezték apró pöttyök sorával. Az bizonyos, hogy ezeknek a virágoknak, akár nyíltak azok és kehelyformájúak, akár csukottak,
nem igen természetbéli forma az elképe, hanem az ecset, meg a türelmetlen sebes rajz
formálja mindannyit. Mert gondosabb rajzra id nincs
annyi gond már nem lelik a
fazekastól, hogy megkörvonalozza ecsettel a virágot és formálja, mint a régiek tették, vagy
legalább gurgulyával csurgassa körül, mint a tordaiak csinálják, avagy lacskával karcolja
meg a körvonalakat a régebbi paraszt-fazekasság eljárása szerint.
Az ecsettel húzolt ilyen virágokon kivíil, külön csoportba kell foglalnunk azokat az
elliptikus szilvaformájú hosszúkás mctivumokat, szikárabbakat vagy kövérebbeket, amikbl
Nógrádban készül sok, tányérokra meg fazekak oldalára. Egyik ilyen nógrádi tányéron öt
eféle magvas virágforma tapad a középs körhöz s a hosszúkás virágokba zöld magvakat
húzgált a fazekas, körülvéve az egészet dúsan négy ágból sarjadzott leveles indákkal.
Olykor az ilyen üresbclü hosszúkás virágzat hegye sarjat bocsát, kilevelezik és így
virág formálódik, ami egymaga díszíti egy pataki tányér közepét. Egy másik pataki edényen,
egy hasas fazék oldalát körülfutó indán olyan virágokat látunk, amit egy bels karika és
köréje írott hat kis karika alkot. Az eféle apróbb elemekbl formált csomós virágot nem
ismerik a gömöri fazekasok.
Azok a levelek, amik a virágok tartó indáit borítják, egyfélék mindenütt, az egész
palócságban: fölül szélesek, kerekdedek, ahogy az odanyomott ecset adja, alul meg hegyesek,
testetlenek, mert vékomabb réteg a festék, eltávolodván a hirtelen húzott ecset az alaptól.
Cserepeinken így az írás, a cifrázás szüli ezeket a formákat, de hogy mégis belevalók a
magyar ornamentika anyagába nagyon, abból látszik, hogy a szcsök és szrmívesek is
hasonlót hímeznek. Ledéinek, a palócság Tisza felé es részén, Mezkeresztesen, melynek
fazekassága rokon némileg a középtiszai meztúri agyagmívességgel, olykor ezeket a hegyes
leveleket oly
húzgálják, hogy egyetlen fürtöt képeznek s ennek a leveles fürtnek a
tengelyébe bévül fehér pöttyöket ejtenek sorjába. Ama díszítésen, mely egy ilyen mezkeresztesi tál szélérl való, még kontúrvonal látszik, ecsettel húzott, ami körülfogja a
leveleket és virágokat a munka tehát régibb, bizonyára két-három évtizedes. Ez különben
nyílott

;

srn

:

meglátszik a díszítés rózsájának régies rajzán

A

is.

palócsági tálak széle leggyakrabban geometrikus díszítés. Párhuzamosan csurgatott

karikák, abroncsok, amik könnyen rajzolódnak meg a forgó korongon, szinte önmaguktól,
ha óvatosan tartja a fazekas fölibe a gurgulya száját. Hasonlóan könnyen kapja a hullámos
vonalat a tál peremére. Ez a két vonal a karika, meg a hullámvonal kereteli legtöbbször
a tálakat, de gazdagítják a vonalat háromszögben ejtett pettyekkel, s keresztbevont húzásokkal, amint azt egy liczei tányéron láthatjuk. Régies az a hulhunvonalas nagy keretegészen különleges a hetvenes évekbl valami
írtak;
rajz, amit egy pataki tányérra
Hronyecz rozsnyói mesternek a tányérkeretelése, azé, amelyiknek közepébe hegedst írt
ezek a szép ecsetvonások bokrokat formálnak, amiknek közibe piramisra rakott pöttyök
sorakoznak. Nagj'obb tálak szélét díszíthetik friz-formára sorjába rakott rózsaszálak, vagy
:
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hullámvonalas giirgulyával írotl indák, amiUnek oldalából szúrós lomb ered, avagv körívek,
csüng zsinegek összefügg vonalai, amik mellett szorosan pettyek állanak, mintha
felfzölt gyöngyök volnának.

befelé

Díszítik a tál szélét olyképen

sr

be a szélét
edény peremét.

láneolalban

is, hogy amíg lágy az agyag, hüvelykújjal
nyomkodják
egymásután mintha fonott kötél venné körül szorosan az
;

Euil)eri vagy állati alakot a mai fazekas ornamentikában alii; találunk, de kissé
régebbi munkákon, amiken meglátszik, hogy töl)l) kedvvel és türelemmel csinálták, mint

manapság, lelünk ilyeneket

is.

NÓGR.ÍDI

A
0, és a
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muzsikáló cigánnyal ékes, kicsiny rozsnyói

ma

is

munkálkodó

Balzsai

Márton

(556)

tálat szintén a néhai

voltak az utolsó remekelt

Hronyecz

csinálta.

céhbeli fazekas mes-

terek Rozsnyón.

A
is,

palócság

ott készült (a

déli szélén, ott, ahol

XXIV.

már megérzik

tábla) díszes darab, az

egyik legkedvesebb, igazán szeretettel

készült

a kunság hatása a fazekasmunkákon
cmberlej kancsó. Ez a pai-aszl fazekasság

darabja. Hátul, iule alatt a bekarcolt, írás:

«l844-dik évben készült Csáti Jánosnak Vivát töltse tele mindjárt.)) Alatta

A kancsó

meg

az

N ós M

megmintázott kún orca,
hegyében süveg, ami az edény csúcsos száját képezi. Alul a törzsökön két egymástói messzeálló nienleszél, teli ékes apró gombokkal, meg zsinórhurokkal jelzi, hogy az emljerkancsó
mellén szerte van gombolva a mente a keblen reliefljen megmintázott kígyó kúszik l'ölfelé
.szé|) hatsziniiú i'ózsák indái között. iJe nem szimbólum ez a gonosz állat, meg a virágok,
belük.

jó kövér

ü^slén a

lej,

;

naivul, de

jellegzetesen

:
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amik körülveszik, csak ártatlan dísz, akár a kalotaszegi kapuoszlopok virágos kígyói.
Az edény hátsó felén, kétoldalt a fültl, még gazdagabb a díszítés, de már nem megmintázott relief, hanem sí»-rafittóval körülírott föstés. A vaskos levélborította inda hullámos és

NOGIiADI CSEREPEDENYKKROL.

három nagy

rózsái tart,

l.'iáTl

amiknek magját, meg szirmait hegyes íemcirkalommal metszette

körül a fazekas. (Ma cirkalmat fazekasmhelyben nem látunk sehol.) Színben és lurmában
igen kedves az egész. Hevesben is találunk ilyen emberfej kancsókat. Ezek az edények

abból az

idbl

valók,

amikoron egy régi

író így jellemezte a

korsókkal parádézó |ialócokat
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lelki és testi tehetségekre nézve a többi Magyaroknál nem alább valók.
Különös characterek a vidám barátság, emberbecsülés és az adakozás. A hegyes sovány
körnvékbéliek is elegend jókedvük minden szegénységek mellett és késéssel megelégedvén, a hol szerét tehetik, békességesen mulatnak a bor, vagy pálinka mellett. Legyen ismers,
vagy idegen, egyformán kedvelik, a társaságokba hívják, st kéntetik. A gazdagabbak
de a
kinyitott piiicéjök eltt Aeiiki .je niegy el. a kit he ne intenének egy italra
.iaegény iá örcineát nyújtja indának cáigéá koráójdt. Házoknál a látogatót mindig megkínálják valamivel, ha más nincs, kenyérrel, és ha valaki ebéd vagy vacsora közt lép be
házokba. azt az asztalhoz ültetik, magok dicsekednek azzal, midn hosszabb útról megjönnek, hogy sehol se látnak olly jókedv és barátságos embereket, mint önmagoknál.))
Mióta a cirokfia, a íilloxera megdrágította a bort, kevesebb az áldomás, zajtalanabb
a vendégség. Nincs is hát szükség olyan szép, cifra korsókra, ékes csutorákra. Valamikor
pedig a csutorásnknak is céhük volt.
Pintér Sándor, aki a palócnéppel régészeti szempontokból foglalkozik, azt mondja,
hogy a nemzetek megismeréséhez a régészeti tudomány: kiapadhatlan forrás. A palóc nép
ismertetéséhez tehát a régészetet is segítségül veszi. Rámutat arra. hogy a bronz-kor

«A Palóczok

;

:

emlékein több ékítménj! misztikus jelnek tartanak a tudósok. Ilyen misztikus jeleik a
palócoknak még most is vannak. Ha a palóc kincset megyén ásni a keresztút metszésének köze|ién pontot rajzol, ezen keresztül egymást metsz vonalakat húz, s ezeket körrel
bekeríti. A ponton várja azokat a rejtelmes lényeket, akik néki a keresett kincset elhozzák
vagy megmondják hol rejlik a kincs. Ha a kincskeres nem áll a keresztút kell közepére,
a rajznak nincs bvereje. Ha a keresztvonalak a körön túl nyúlnak, a kincset hozó
((kisemberek)) (gnómok) helyett gonosz szellemek jelennek meg. Pintér Sándor a palóc
e rajzában a «négyküllj kerék* nev ékítményt látja, amely rég letnt népeknek föld
alól elékerül tárgyain igen gyakran rajta van. Errl az ékítményrl azt hiszik, hogy azok
:

:

a napisten vallását kultiváló népektl erednek. A beteg ember pokolvarát a palóc javasasszony úgy gyógyítja, hogy a seben keresztül tvel piros selyemszálakat ölt át úgy, hogy
ezek keresztezzék egymást. A metszöpont a fájós seb középpontjára esik. Ezután a javas-

asszony hüvelykujjával a seb körül kört húz. íme tehát: ismét itt van a négykíillöj
babonás palóc kerék, melynek az a rejtelmes hatása, hogy a seb gyökerét kihúzza, elszárítja, a fájdalmat enyhíti és meggyógyítja. Pintér, igen érdekes következtetéssel, azon
a

véleményen van. hogy a palócok ezt a misztikus jelet a napisten vallásából vették át,
a hatalmas napisten összpontosító erejét ábrázolta. A napból sugárzik ki a j<')lét

e jel

és boldogság, aki tehát

e jelben istenét tiszteli, az kincsekkel rendelkezik. így

a kincskeres palóc talizmánja s a kuruzsló jelvénye.

«No de

— mondja

Pintér

lett

e rajz

— maradjon

eltn

azon kérdés továbbra is függben, váljon a fold alsóbli rétegeibl
egyes tárgyak
Inkábli
mind. vagy csak részben valának-e misztikus jelei a hajdankornak
keressük föl a palóc egyéb eszközei ékítményét. Nem kell soká fáradoznunk, mert ha
bármelyik |)alóc hajlékának küszöbét átlépjük, az ajtótól balra a szögletben mindjárt
szemünkbe ötlik a atálas)) és amellett a ((kanalasn. A tálasban szép rendén ott pilicmiek
a kisebb-nagyobb tálak, fazekak, sirányok. Ixigrék, fedk stb. E csei-epek ékítményei,
cifrázatai éppen olyanok, mint amilyenek a (delhelyekeü)) kiásott edényeken sz(>mléllietk.
éppen olyanok, mint amilyeneket a hazánkljan oly nagy számban lév stelep-helyekcn
szétszórva hever ezer meg ezer cserépedény töredékein láthatunk, azon külömbséggel
mégis, hogy míg az si cserepeken a jellegz cifrázatok az anyagba mélyítve vannak,
addig a mai kor cserepein e cifrázatok már csak l'estvék, de a bemélyített ponlozatok ma
.sem igen ritkák. Egy ügyes palóc gazdasszonynak jól berendezett tálasán megtaláljuk
tehát mindazon cifrázatokát. melyek a k- és bronzkorbeli egyes tárgyakon elfordulnak.
cifrázatai

.'

—

nevezetesen

ott

találhatjuk a ((párhuzamos)), ((cik-cak)), ((káva)),

((csiga))

és a csiiiavonalból

ketts kíirvonalba kil)ontakozó vonaldíszítcsek minden alakzatát. .\ palóc saját kezével
faragta kanalának nyelén szemünkbe ötlik mindazon díszítménv. melv bármelvik kiváló

a

»
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In'onz-táigvon szemlélhet, a imlóc leány hiniezte ((kézelönn, ((ingvj'iií'aiyéroii)), «injíelön» slb.
iiííyanezen alakú kivarrások liiiinck el. hol a cik-cak vonaldísz kaíijiiikó-nak nevcz-

—

a eserépedéiiyckcn, kaiiálnyeleken és hímzéseken, hanem egyéb
mini |)él(lául. ha szemügyre vessztik a szántó-vet ])alóe rejszéjét, baltáját,
ha íigy(>hininkre méltat|iik
ing'-, derékszíj-, esnha csatjait és egyéb kézi szerszámait,
a juhászok, kanászok és egyéb ])ásztorenilierek késnyeleit, ])ipaszárail, osioinyeleil, dmlalelik,

sípját

és

iieiiH-sak

(le

eszközökön

is.

—

gordószárát, azok mindmeganiiyiaii

igen gyakran oly

ügyesen,

hogy

a

lipiee ilyetén eilVázalokkal ékitvék

leggyakorl(>Ual)b

metsznek

is

dicsérelére

és pedig

válnának.

késsel metszetnek a faanyagba, de gyakran cinnel vagy ólommal
egy régész a palóc nép l'elsorollam eszközeinek ilyetén cilVázatát elszigetelten tenné megligyelése tárgyává, azt kellene mondania, hogy e nép a tironz-korból még
]>edig nagyban csalna a látszat, meri c HÓp már akkor,
most sem lépett ki egészen,

E

cifrázatok

(intetnek

ki.

leginkáljb

Ila

—

Nógrád, Gömör. Heves és Borsod vármegyéket a vasutak nem éi-intették, midn
a Mátra, Karancs és Zagyva-menti kszén még értéktelen tárgyként piheni a föld gyomrában, faanyaggal és gazdasági eszközökkel tengelyen nevezetes kereskedést zött, s így az
ország nagyobb piacain megfordulván, a nemzettesltel egyenlen haladt a nuíveldés terén
és mégis, hogy ném(dy tekintetben si szokásait ily elre haladt ideig megtartotta, csak
úgy magyarázhal juk meg önmagunknaiv, ha cirogadjuk. hogy e népcsalád, már a honfoglalást megelzleg, mint elszigetelten ieleiepült földmível s baromtenyészl nép, itt
lakott. Szégyenére éppen nem válik e népcsaládnak látszólagos hátramaradása, mert ezen
jellemévé alakult szív()ssága nélkül aligha képes lett volna az eltótosodást(')l magát megmajdnem hihetetlennek látszó
tanúbizonyságot
óvni, s nem tehetne életével oly
arról, miszerint tobli mint egyezer év alatt nem adta nuigát el eset. hogy egy palóc
község elszlávosodolt volna; ellenben \an rá csel. hogy kiseiili l(i| községeket a palóc

midn még

—

—

magába olvasztott.
Ha már itt vagyunk

a konyhában, figyeljük csak meg, mit is fz a palóc menyecske,
konyha? Nézzünk körül a nép szakáesnivészkcdésének terén. Amint
megtaláljuk a legsibb edényíbrmákat, úgy rábukkanunk az egyik legsibb, legkezdetlegesebb eledel készítésére, amely visszavezet bennünket rég letnt évezredek tzhelyéhez.
Az asszony a féligérett szemeket, a hordózos-kalászt a tznél addig |iörköli, míg a kalász
tokiásza leég és a szemek megduzzadnak. A szemet famozsárban megtöri, megsózza, azután
dagasztja. Az ökölnyi cipókat, mint a krumplit, jtarázsban megsüli. E/, a tészta a hamuból
sült bodak, mely a palóc népmesékben mindunlalan elfordul.
Menjünk csak végig a faluban, kukkantsunk 1)C az egyes házakhoz, mi minden keiül

milyen

is

a palóc

ezen a vidéken asztalra? A cjo're nev fehér túró, savóval, tejfeles liszttel készül. A Icveágaluskás csirkéié. A kinyújtott tésztái a napon megszárítják, darabokra törik,
:
pila. A tojással behabart, forralt tejbe
ez a lehhencó. Ha kockára vagdalva szárítják

gahiáka

:

darabokra vagdalt hurkát raknak, a lébe vörosb(us (paprika), meg mindenféle más jó
fszer keverdik s így készül a habart luiikalevcó. A kukorica-galuskát tartalmazcj leves:
gólodén vagy fiii-kó-leveá. A tökmagot, kendermagot, a tányérvirág nuigját kisajtolják
ezt megfzik s így lesz a ZMifa- vagy
olajnak, a visszamaradt anyag neve ó;sak,
2óupa-le%'eó. A búza korpáját meleg vízzel leöntik s kenyérkovászt habarnak belé. ettl a
víz egy nap mullán megsavanyodik, lejjel megforralják, így készül a kiázi vagy cibere,
ami kedves bíijli étel, azt mondják jó gyonn-ol csinál. Igen kedves eledelük a lei'eócóik,
vékonyra nyújtott tésztából metélt, hosszú esik. Vöi'öshagymás zsírra forróvizet öntenek
s a külön kifzött csikót ebbe áztatják. A sz(»\szék bordáján is sodornak tésztát s ebbl
:

—

:

készül a bcrdáó

leve.i.

Különös sütemény a fercntc, összecsa\argat(ill, tepsiben sült tészta, annt azután
tejbe áztatnak, mézzel bekennek, mákkal és cukorral behintenek, l'udni kell, hogy a méz
a palóc-házban nagyon kedves csemege, a mézespálinka a vendéglátások elmaradhatlan
k( 'léke, persze nem olyan nagy mértékben, mint a tótságnál, csak éppen annyiban, hogy
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hvös

reggeleken kissé nckimelegítse a gyomrot.

Kenyérlészlából készült a tekeredik,

vagy i-akarc. A fonott kalács: morvány ; a pogácsa: bodag ; töpörtövel készül
áxuójzkó ; a zúzott krumpli döfcóke ; a zsírbansült.
a gödölény ; a krumplibukta
karikára vágott krumpli a macóánka ; a kukoricalisztbl készült gombóc: görhe. Sokféle
süteményük van: -.M'dcbatyii, paptérgyi. kontyK'aó, .i^sarkafé.izek. bátyurka, plajbdc,
amit szeretnek a vendégek. A látóba gyüttek eltt cifra edénybe, tálba kerül a szép fehér
vászonruhával leterített asztalra. A lekvár neve
lágya. A disznóhúst tavasszal hordóba
rakják el. úgy hogy egy sor szalonnára egy réteg venyigét helyeznek. Erre helyezik
a füslölthúst s erre ismét egy réteg venyigét. A jómód szeret vele büszkélkedni, hogy
s.\ikarcá

:

:

még

aratáskor

is

tart

füstölthús.

a

A

nagyljöjtben negj-venelnek, vagyis negAven napig
ételt. Ezt sem zsírral fzik, hanem kender-

napjában egyszer: világgyujtáskor esznek ftt
magból vagy napraforgóból ütött olajjal.
*

Húsvétkor szépen kimeszelik, rendbeteszik a házat, a lovak sörényét, szerszámát
megtisztogatják. Nagypénteken megúsztatják a lovakat, hogy rontás ne érje az állatot.
Délután az elköltözöttek sírját kell rendbehozni, ami itt ilyenkor még a mindszenli lennivalóknál

Sokan

is

fontosabb.

A

leányok patakba mosdanak, hogy egész évben szépek legvenck.

a patakba ruhástól belédlnck, s azon vizesen szaladnak haza ruhát váltani.

A

patak-

hordanak haza. s abban mindenki megmosdik. A házat is meglocsolják vele.
A gyermekek kolomppal, ostorral, kiabálással kergetik ki a házból a boszorkánvokat. ígv
azután megtisztul mindentl a ház. Meg kell tisztítani a lelket is. A férliak is rendesen
gyovciinak. meggyónnak.
férfiak kezükben gyertyával sorfalat állnak az áldoztatópadnál. Húsvétvasárnapján a kúton vödörszám öntözik a leányokra a vizet, vagy beleállítják ket a patakba. Ha szép szerével nem állanak bele: a vízbe lökik ket. Húsvét
másnapját ezért vízbehányó hétfnek is nevezik.
Ontözködés után a leány himes tojást ád az öntöz legénynek, de falatka szentelt
-sonka és mézes pálinka is kijár. Alig van falu cifrázott húsvéti tojás nélkül. Mi két helyrl
nnitattink be tojásokat
Dacsókesziröl Hontliól és Ostorosról Heves vármegyébl (559).
A dacsókeszi tojások igen széi)ek, rajzuk gondos és a díszít motívumaik sokfélék ezeket
a mintákat pedig bátran oda sorozhatjuk a magyar ornamentika legjobbjai közé. Legszebb
ilyen motivum a zárt szél, csúcsíveshegy virág
ennek hurokja néha vastag, úgy, hogy
még egy zeg-zug vonal tér el Ijeléje. bévül a magjálian széles sarjadzások vannak, szélét
pedig huUámvonalalv csipkézik. Ezt a csúcsíves záil virágot tagolják könnyedebben is
vékonyra veszik a héjját és bévülre h>veles és kacskaringós hajtásokat rajzolnak, vagy ha
kisebb a virág, pöttyökkel töltik ki. apró mákszem raag\akkal. akár a kékfestk. ^lásik
fmotivum a kelyhes tulii)án. aminek két kihajló szirma megkunkorodik, de megkunkorodik olykor a szirom alja is, és a két összeér kunkorodás a virág alján ornamentális
tövet képez. Ezeket a szirmokat is körülcsipkézik apró rügyekkel. vagy zeg-zug vonalakkal, belsejébl szálakat növesztenek elé, indákat, vagy csillagfélét helyeznek bele, az egészet
pedig kívül-belül megrakják pettyekkel. Harmadik nagy motivum, amivel sokszor találkozunk Dacsókeszin, a tagolt levélhez hasonló virág: hat- \agy hétágú, öblös szél. Ennek
i-ajza általmegyen mindenléle változatokban olyan virágba, aminek közepe réteges mandulaforma s ehhez csatlakoznak azok a kerek, öblös rajzú rügyek, kinövések, amikbe ugyancsak olyan magvat illesztenek, mint a középs nagy magvak, és pettyekkel veszik körül
níl

vizet

.\.

:

;

:

az egészet.

Nagyon szépek, változatos menetek az indák is ezeken a dacsókeszi apróságokon
szép formájúak a kisebb virágok, jjimbók, s van egyiken-niásikon kunkorodó kacs, amin

nnek, .\llati motívumot csak egyfélét láltnnk, madarat, minek fajtája nincs;
geometrikus díszítés Hacsókeszin nem divatos.
Annál inkább megbecsülik a vonalas geometrikus díszítést Ostoroson. aiin\i\Ml szívesebben, mert itt meg a növényi ornamentika szegényesel ib. mint Dacsókeszin. Az orna-

tíiskck
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nicntcU

rajza

se

olyan

már

szeretettclji's

ill.

I.iiliiiik

ill

i^cnnicIriUus

szabású

öveket

egyenesekbl, zeg-zug vonalakból. lánes/.cincklHil. amik kmíiiriilnak a lojás derekán és
megadják a nagy beosztását az ornami'ntikáiiak, s ebbl a széles gecjmetrikns ()vl)l egynéhány szegényes inda ered. Több tojáson s\igaras vonalakbi szerkeszteti díszítést láttunk,
a kél végére sapka módjára ráillesztve, a közljülesö teret pedig nagy szárakon lilioml'ornia
szckf, vagy arányosság nélkül hajladozó leveles ág díszítette. \'an olyan is. amit liosszál)an
Ibg át geometrikus szalag, mind a két escson áltaimen. ezi esetleg pedig még egy ovszalag
yágliatja el. derékszögben a másikra. Az ornamentika egyszerbb növényi motivumai közé
azonban beléveszi magát ezeken a tojásokon n nyúl. a knkasí'orma madár, mely ágat tart

FESTKTT HÚSVÉTI TOJÁSOK DACSÓKKSZlIiL

csrében,

meg egy megismerhetetlen

négylábú

állat, ;uui

(hO.NT). i55.S— .i59)

c^iUagos.in díszílell

mezon

Int végig.

a
a kaparás és a /xipcéi'cl való írás.
A lojáshimzésnek erre is
A kaparás persze igen sok gondosságot kíván s csak az a leány kap ilyen tojást, akit
babája nagyon szeret. Kipcének nevezik azt a kis szerszámol, ami kis behasított la, végében kis csövecskével. Az olvasztott viaszt ezzel viszik a tojásra. Losoncz vidékén a viasszal
rákl'arkas, nagykeresztes, nyeregbundás, domirajzolt alakoknak következ elnevezése ^ an
num, keresztes, kerítéses, halbordás, nagyleveles, bokrétás, kisasszonyos, katonás, orgonakétféle

ttdcnikája

:

:

sípos, cifrabimbós, egészgyisztás,

ist(Milétrás,

papstólás.

t<)kniai;os.

galandiházas, macska-

nyerges, lóherés, rozmaring-szalagos, malomkerekes, i-ozmaiingboki'élás.

A
.\

név

név sokszor alig magyarázza a naiv ábrázolást, máskor meg |)om]iásaii jellemzi.
a rajzolat is seredelü, mely nemze<lékeken ál rornimarad. A rákl'arkas nevet

is,

Malonyay Dezs: A magyar nép mvészete.

V.

38

2!)8

értjük

iiriii

•

meg

egvszerro, az ábrában

igen látnánk rákfarkat.

iirin is

húzta a

ki|irét

akart

írni

:

iiogy a rákfarka görb(\ lielclé
tiitla

A cifrázó

amint a
görbe IVUületcn, tudta,

isszony rákfarkat

kunkorí-

tehát a vonalat, azután odarajzolja

a iákl'ark izeinek elválasztó vonalait

ivókanAl csitárról (nógbád)

is,

kerget lapátaihoz
hasonló elrendezés négy molivumot,

a szélmalom egymást
(.WO'i

—

így lesz a rákl'arkas minta.

nép emlékezetében a motix iiniok neve megmarad, mikor azután a mintákat már
csak emlékezet után rajzolja, változtat rajtuk öntudatlaniü is, Ijeléadja saját ízlését, kedvét,
így azután azonegy név évek múlva más-más ábrát jelent, melyeken, ha elemezünk,
a közös vonást mégis csak megálla|)íthatjuk.
A hontmegyei Bernecze községbl érdekes sarkantyús és palkolt Icjd.^cküt (559a)
kaptunk b. Szokolyi Alajos úrtól, népének igaz j() liarátjától. A kilnjl tojást homokkal
megtöltik s azután vékony vasleniezeklil nyírt virágokat, alakokat színes fej gombostkkel tzdelnek i'á. Szélesel)b |)áut<ikra sarkantyúkat, kereszteket helyeznek.

A

—

IVÓCSÉSZE NÁDÚJFALURÓL (HEVES) ÉS IVÓKANÁL ROMH.ÍNYRÓL (nÓGRÁD).

A

es

\asúl

a havat.

nyomában

Ma már

járó civilizáei(j nuir

a palóclegény

éve pajtásaival együtt kihúzta

Tekintsünk

A
bár vele

még

mossa

el

5B2)

a régi szokásnkal, mint márciusi

«otkolonyt kezd» hinteni babája blúzára, jjedig néhány
a kúti-a és xddiú-rel öntözte le a leány csárdás ingválláf.

ki a legeltet pásztorság

is

is

—

is

közé

felvidék hegyi pásztorságának élete,

elég közös vonást

itt

(561

mutat.

is.

mvészkedése

Területünkön a

vidékeket

alsó

ság
a

eltér a síkföldi pásztorságétól,

fels vidéket tói pásztorság, az

legelteti.

pedig magyar pásztor-

Hermán Ottó

tanítja,

hogy

tótsággal a pásztorkodás révén a leg-

kapcsolatban áll az oláhság
felföld tótságának úgylátszik
egész területén a juhász neve: Walach.
azonos a i'/aii
oláh szóval
« Kz
A Magyar (jazdasági Történelmi Szemle
szorosabb
kérdése.

A

—

1S97.

folyama tisztára

(löniör juhászsága
kotott testületet,

Slcbcda

volt

szabadalmakkal
IVÓKANÁL CSITÁRRÓL. (nógiiád)

(563)

található

a

már

kimutatja,
Kllíö-lien

hogy
is

al-

melynek neve Walaóka
mely igen nevezetes
s
bírt

:

kaiácsonyi

ez

az

elnevezés

misztériumban.
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a

botiehemesek énekében

tettek

magyarra
juhász

ovce walasi

Pasli

is:

wlachok (juhászok) Betlehem

a

téve:

falvaiban

Ádám, Gyenes,

A
nev

halajka.
ilyen

Bató,

Géc,

szállásán.

2.

(i,

8

Dél-Nógrád;

:i

Na betlemskon

—

salasi.

.Iiihul legel-

mint fegyver
dolgnt még szövevényesebbé teszi, hogy vannak Gömör
magyar juhász-családok Farkas, (iencsT, Sándor, Varja
rga,

Hüszuos

juhászballa,

:

Jobbágyi,

Pál.

IVÓCSÉSZÉK.
1,

~

\Vahi.>kct

;

-1,

5,

7

Imre,

(564

—

stl).»

573)

Nádújfalu; 9 Nagybátony iHeves); 10 Varsány (Nógrád).

Tudjuk, hogy régente vándorlókedv erdélyi oláh juhászok a felvidéken liirkauvájakat
a falka lej- és gya|)júhasznát megtartolták, s bizonyos í'\rk nnillán
nagyíjbb mennyiség birkát hajtottak \issza cserébe. Lehetséges, hogy ilyen oláhok után
nevezték el a tót részeken a juhászt vvalachnak. Láthatjuk tehát, hogy vidékünknek különösen északibb részén, a magyar és a lót pásztoi-ság mvészele kölesíinhatások alatt
vállallak el tartásra:

300
tót pásztor azonban másként öltözködik, díszítéseit a réznek szertelen alkaljellemzi, tüszjét, tarisznyáját, dudáját rézbeverésekkel, gombokkal ékesíti.
vidék pásztorságánál legelször is a nierítöcsészék, merítpoharak, merítkanalak

A

állhat.

mazása

E

érdekesebbek, s ez a holmi parádésabb itt, mint a dunántúli pásztorságnál. A mcrítöknek
ez a vidék klasszikus hazája. A még följebb es tót és rutén megyékben is pompásan
díszített merítkot lelhetünk (560—582).
Palóc földön a \íznierílö csészék nagy elterjedését a sok forrásnak tulajdoníthatjuk.
Nógrád vármegye néhai jegyzje, Radványi Ferenc, 1710 körül írt latinnyelv versében így
jellemzi a

vármegye négy járását

A természet a losonczi járást hegyekkel,
A íülekil azonkívül t'orrásoUkal díszesítetle,
A szécsényi ád kenyeret,
A kékki "petlíg jó bort termeszt.

A Mátrának is tömérdek Ibrrása van, a legmélyebb völgyekben, s a többszázméteres
hegytetkön is tör elé kitn ivóvíz. Nevezetesek e vidék égvényes vizei, például a világhír parádi víz. A megyéknek egy-egy részében lépten-nyomon bugyog forrás. A forrásokat
csurgókntaknak nevezik, ezeknek
az ásott kutakat el

vizét becsülik legtöbbre.

Ahol ilyen csurgókutak vannak,

hanyagolják.

is

Érdekesen jellemzi azonban a palócot, hogy palóc-legény világért sem menne a kútra
Méltósága nem engedi az ilyesmit A kút körlete csak trécsel, pletykálkodó fehérnépnek
való,
ha azonban künn dolgozik a mezn, ha fát írt erdn, örömmel megyén a forrás
üde vizére s ott a merítöcsésze jóformán nélkülözhetetlen szolgálatot tesz. A pásztor a
I

!

—

merítcsészét rendesen tarisznyája küls részén,

még

))e(lig

jobbfclül hordja,

hogy kéz-

nél legyen.

patakokat, kutakat a palóc különben az smagyarok vízimádásával
még. Azokban laknak a tündérek; a sárkányok, boszorkányok tanyája: a
mocsár,
a forrásokban csak jó szellemek lakoznak. Talán ezek tiszteletére volt olyan
Karancs hegyén van a Karancs kútja, mely terméskbl fakadó
ékes a merítöcsésze!
forrás. A hegyre járó búcsúsok ebben megmosakodnak, mert gyógyítóvíznek tartják.

A

tiszteli

forrásokat,

ma

is

—

.

.

.

szerint e fonás akkor fakadt, amikor Szent István kardját beleszúrta a hegybe.
Mátraverebélyben van egy sziklahasadék, melyet Szent László ugratásnak neveznek. A rege
szerint, a szent király Ágasvár-hegyröl ide ugratott s a szikla oldalfalából csörgedez
nyitotta meg, hogy szomjúhozó seregének vizet szerezzen a forrásnak
forrást kardjával
a nép gyógyítóert tulajdonít. A szent király lovának lábanyomát behorpadások mutatják,

A monda

;

melyeknek épségére ügyelnek.
Merílink formái becsesek még

~

ami egyébként l;iányzik nem egyrl.
aminek csak fülére, a fogójára
\an köztük lapos, alacsony perem, szinte
olyan is, aminek alja lapos, akár
Akad
tlib
jutott bevésett ékesség. \'an mély, szükszájú.
kerekaljú. Mutatja, hogy aki
azonban
legtöbb
leteszik.
A
a csé.széé, úgy, hogy megáll, ha
díszítés nélkül

is,

kanálforina,

használja, ritkán ül asztal mellé, csak

Az ivópoharak legjellemzbb

úgy

állva,

díszítése a fül,

forrás mellett iszik.

amely sokszor plasztikus

állat- és

ember-

fülön a tarisznyás embert, a kost, kecskét, a lakatot, a medvét s farkast
ügyesen stilizálják, egész csoportokat valóságos szobrászati érzékkel szerkesztenek. A lapos
fület sokszor csak áttörések, kiuietszések díszítik, melyek hasonlítanak a románkori és a

alakokat mulat.

A

gótstíl templomok ajtóihoz, ablakaihoz. Egyes ívezetek stílusos oszlopocskákon nyugosznak. Kétségtelen, hogy ezekhez az áttörésekhez a templom, a kastély, az oltár adta a
mintát. Több merítpohár 'fülén az alakok humoros jeleneteket ábrázolnak; nem egyszer
érzéki dolgokkal is pajkoskodik a pásztor. Ábráink közül díszítés dolgában leggazdagabb a
581—582. számú, féIgönd)forma, gömöri merít. Nyele csigaformára összekunkorodó kígyó,
és karcsú gyík, aminek feje még a nyélhez való, de megnyúlt, vékonyodó teste alája nyúlik
a

gömböly medencének. A

csésze oldalára gazdag IVizl faragtak; nagy virágok kelnek

itt
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vegyesen fenyóbokrokkal. Két ilyen l'eny(5forma bokron sasok ülnek szemközt egymással,
másik bokorra meg özek kapaszkodtak ós rágják a lombját egymással szemben, igen
stílusos ábrázolásban: a fenék legalján farkas és ugró nyúl látszik. Mindezek a díszítések
domborúak és szinte plasztikusabbak a kelleténél. Van azonban lágyabb ornamentikájú dísz
is az egyik repedt öreg merítón
aminek hasadt peremét ólomverettel kajicsolták egybe,
a

,

címeres IVOCSESZEK.

'074

—

ÖSO)

ez Tereskéröl val(). Xógrád megyébl. A fül itt is összekunkorodó
csészének fordul. .V medence oldalán gazdag lombú fa látszik leveleit
és nyúl rágja, mellette a mezben két hosszúorrú vízimadár, az egyik mögött tojás.
Általános, hogy ha maga a merít csészéje csupasz is, a nyele azért gazdag tagozású. A 5G0.. 561. ábrák két merítjét Nádiijfalnban rajzoltuk le, azok ilyenek. A medence

hogy tovább tartson:
kígyó, amint

fejjel

a

:

z

mindkettn, de egyiknek a fogantyúja ersen tagolt, horgas formájú a másik
fogantyújának tetején gyík megyén kifelé fordulva, és nem befelé, mint az elbbiek kígyói.

oldala sima

;
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E

kis nierítopoharak rokonai voltak

használtak

tej- és

azok a nagy merítök, amilyeneket tejgazdaságokhan

savómerítésre. Különösen a juhturó készítésével foglalkozó gazdaságoknál

voltak ezek a merítök nagy számban. Igazi hazájuk

hattak

le

azonban

Innen származ-

a tót vidék.

a jialócok közé. Majd ha dúsahb anyag lesz összegyjtve, a pontos lelhelyek és

a készítk megnevezésével, esak akkor húzhatjuk

meg

magyar

a

és a szláv

mvészkedést

akkor mondhatunk véleményt arrcM. hogy a két n(''|i nu'ívészkedésében mi az eredetiség és mi a kölcsönhatás.
íincdeznck már. mei-l hiszen az erdk irtásával,
Hzi'k a merítedények nagyon
a legelök l'ölosztásával, a gazdálkodás
elválasztó vonalat, csak

t

modernizálásával

errefelé

is

tiin('d<'zik

Bükk erdeinek
megfogyatkozásával elhalványult az si
a ]iásztorélet.

A Mátra

és

szokásokban olyan gazdag kondásélet is,
a gyapjú árának csökkenésével pusztul
a juhászat. A forrás is kevesebb, mióta
a vidéki't megfosztják a csapadékot gyjt

erdktl.

A

palócság és a véle határos tótság
kedves díszít eljárása a teljes
virágálian még él ólniozás. Csinálnak

egyik

ólomvereles karikás nyeleket

X\

111.

ilyen

tl>.),

módon

pusztítja

el.

(583. kép,

guzsalyszárakat, botokat. Az
foi-mált oi-namentikát

nem mossa

el

nem

a használat,

kézfogás, koptatás. Az ólom kékesa
szürke tónusa kitetszik mindig még jol)ban azokon az öreg szerszámokon, amiket megbarnított az

id

és az izzadságos

a fémnek
vagy a komoly
areometrikus ornamentika, de van ebben
a díszítéslien valami momunentális, arányítva a savval maratott \agy bemetszett

kézfogás.

szelid

Talán

csillogása

az

anyag,

teszi,

ornamentikához képest. Ami pedig a
díszít formákat illeti, ezeken látszik meg
legjobjjan, hogy a nél> nem ragaszkodik
ivócsÉszE És A BA.iTA LÉvö MEGNAGvÍTOTT DÍSZÍTÉS

DÉL-NÓGRÁDBÓL. (581— r.s2)

minden áron bizonyos díszít elemekhez,
érzékkel mindig olyan
formákat^ teremt, amik legjobban meg-

hancm egészségcs
felelnek

az anyagnak. így a beágyazott

akkor áll meg legjobljan, ha összefüggen, megszakítás nélkül öleli körül
a guzsalyszárat, vagy a karikás szárát. Ugyanazért csak lyukakat vágnak beléje, háromszögeket, keresztformát, szívformájút, így hálóssá teszik az ólomlemezt anélkül, liogy szertetépnék. Különös ornamentika fejldik ki ezen a módon, ami igen sokszor a gótika áttörött
geometrikus mn\cir<' emlékeztei, liái' valószín, hogy csupán eme teknikai kötöttség adta
ólomví-ret

ki

ezeket

is

:i

i-egiekhez hasonló l'ormákal.

L<'gpompásabbak és legbecsesebbek az ulounerules karikás-nyelek. A kondás ritkán
elégszik meg az ólomadta ornamentikával. Vékonyítja, vastagítja ízlése szerint a rövid fát,
de csak bicsakkal, szabadkézzel, nem pedig mvészetsorvasztó esztergapadon. Legfölül, a
végén, lélkörbe hajlított drótot vag^ szegei üt be s erre tonuir ólomknpakot ver. hogy
erssé tegye a nyél végét, mert ezen függ majd a szíjból fonott ostor. .\ kupak alatl

A

:'
(

IXt)

kXKX
txx:

•3r^
VU»Í

'íK-

PÁSZTOROK OSTORNYELEI.

(583)

\
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ékos vorel következik, épji (ilyan íj;útikiis izü. mini a guzsalyoké. de helye van
benne az évszámnak, meí^ a gazdája neve kezdbetinek.
Ig-y az egyik, 1888-ból való, és T P betvel kezdd nev ember csinálta. Alább
ékes gvrk következnek, több sorban egymás alatt, a gyrkbl azonban jelvények
erednek. Azért mondjuk, hogy erednek, mert az ólom valósággal egy test az egészen. így
az egyiken keresztet látunk kél letzött balta közé állítva, amiknek éle kifelé fordul, mint
ha a keresztet védelmeznék. .\ másikon három keresztel látunk, egy nagyobbat, aminek
három ága fölött erny vagyon, félkörös formájú, s ez az Üdvözíté, a másik kelt, az
alacsonvabbak. nyilván a kél lator keresztj(\ Ahol külön darabokból metszik ki ezeket az
ábrázolásokat és nem függnek ("issze az (ilomkarikával, (inuan kihull nagyon könnyen
a fém s esak ágya mulatja, hogy mi leheléit lienne. így ment tönkre egyik darabunk
díszítésének legérdekesebb része, a fenyfa mellé tzött balta, buzogány és egyéb kisebb
jelek, amiknek értelmét most már alig lehet megállapítani.
De ékesíti a karikás nyelet a kondás bevert rézzel is igen
sokszor, bár kevesebbet vészen ebbl, mint az ólomból.
Egyik bemutatott daraiiuukoii a körberakott nyolcas
formák mind rézbl valók.
Fiatal pásztor a babájának faragott guzsaly-szárat
áttört

szereti ólounual ('kesilcui.

is

A

guzsalyokon

takarékosan

bánnak az ólommal,

rendesen tövére teszik a legtöl>bet. és a hatszögletesre
vagy nyolcszögletesre faragott rudat borítják be szigorúan
geometrikus rajzú hálós verettél. A pálca derekán ritkán
van veretes dísz. legföljebb hegyére tesznek még olykor.

N^->

((Földfazék, fakanáh), tartja a

közmondás. Régente

bizony ni^n adlak |)énzt [déhkanálért. Megfaragta azt a
gazda, a legény maga. Egy-egy pásztor ellátta vele iiz
egész falut. A 584—585. ábrának ékes kanala igen régi

XIX. század elejérl való, ha ugyan nem
régebbrl, mert nyelének díszítése az osztrák kétfej sasból formálódott. A kétfej sast pedig, mint díszít elemet,
lehet, nyilván a

II.

den^káig.
díszített kanalak.

(.5»4

—

magyar népmvészet, fkép
templomok, és használják a miilt század

József idején fogadja be a
kálvinista

a

A

kalotaszegi írásos varrottasok között

is

lelünk

ilyen sasos formájúakra. kancsókat is találtunk így díszítve.
583;

tartó

Pásztorkodó népünknek igen ékes holmija a gyújtó(586—591). Megelz két kötetünkben sokat be-

a luhulunai ]iá-</.lnrok faragott apróságaiból, gyújtótartóiból, kicsiny zsebbéli
tükreibl, amiket dús oTíiamentika bcirít. kozlnil [tedig end)erek, állatok alakjai. A palóc
pásztorember is díszíti a maga gyujtótartóit. de ezek motívumai mások, mint azokéi

mutaltunk

ott,

túl

a

Dunán, mivelhogy más

leltünk, s ha

van

is,

bizonyára

a

uem

palc'ic

oly

lelkivilága
állahuids.

is.

niiul

Díszített

zsebbeli

SdUKigyban.

.\

tkön-e není

gyujtólartókról

hiányzanak a kackiás |)ár()k. a bojtár a menyecskevei, a juiskás betyár, a vadász, aki
Nincs
visszahköl, amikor visszafonüil iá a szarvas és virágos indát nuitat szájában
ornamentika, páva vagy
ezeken biikát vagy diszinM I<mc|(i pásztor sem. nincs nehéz
galamb, amelyik virágos galyat tart csrében, nem ismerik a spanyolviasszal való díszítést,
ami színessé teszi ezeket az apró csecsebecséket. Módunkban van pedig, hogy a jialócsági
gyujtótartókból egy gyjteményt mutathassunk be. Legtöbbje Nógrád déli felébl való.

is

.

.

.

sr

Ha a díszít motívumok komolysága szerint osztályozzuk, azokat kell elre helyeznünk,
amiken egyházi, bibliai ábrázolások látszanak. így az egyiken Krisztus áll kitárt kézzel
a buzavetésben és megáldja a termést. Ugyanennek a d,uai>uak a másik lajios felén ismét

S3

^m

^

habAn-edénykk gömörbl. (XIX.

tb

35.

:^

HABÁN-EDÉNYEK RÜMÖRBI.. (XX.

Ib.

HABAN-EDÉNYEK GÖMÖRBL. iXXI.

tb.

^|y^?^*! lJH

'

rh

HABA.N-EDENYEK GÖMÖRBL. (XXII.

tb.

aa
-a

i

o§^Vgo

1

—

2.

—

—

Mezökeresztesi (Borsodi aKvagedény-diszílések.
3. Hozsnyói lányér.
5. Mezöcsálí korsó.
6. Licei fazék. (XXIV. Ib.

—

4.

Licci íGüiiiöd tányér.

—
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Jézus félalakja, amint kezét áldásra emeli,

lolül

i.,-.],-

az iskátulva kicsiny íö.lelén a derékig

bepólyált g.v(>rmek .lézus.

Csak a gyujtótartó fenekére jutotl'a ráncosnvakú kos faragott
kepe, ami azt mutatja, hogy faragója, aféle istenes ember, juhász
lehetett. Egv másik evujlótartón Dániel áll három, ugvancsak ágaskodó oroszlán
kózolt, de nem "veremben," mert
az egyik sarokban hajlós törzsök pálma kelt. Ennek
a darabnak másik lapos oldalán
ugyancsak ott a gyermek Jézus, két bárány között, tehát juhász fai-agta ezt is. Xem fából,

GYUJTÓTARTÓK ROMHÁ-WRÓL.

(586

—

591)

Pásztorfaragás.

csontból faragta

valamelyik pásztor a harmadik ilyen istenes ornamentikát egy gyújtó
szólunk felle, ámbár hogy a csontfaragás
faragást értünk s nem lapos,
maratott díszítést
igen ritka népünk mvészetében. E gyujtótartóvá alakított csontdarabon az áldó Jézus mellképe van s alatta bárány, másik felén a kiesi Jézus édesanyjával, mellettük meg szintén bárányka.
tartóra, de

A

—

világias

ábrázolatok

egyiken kondás, amint nyájai
magas helyrl néznénk, tehát
felén lovas

—

itt

érkezik egy ház

is

másmilyenek, mint a somogyiak és a zalaiak. Itt is van
de a disznók egymás fölött látszanak, mintha

terel karikással,

nem
elé,

síkba, hanem térbe helyezve. Ugyané darabnak a másik
kardos pandurforma ember, és szól valamit a kapuban

Matonyay Dezs : A magyar nép mvészete.

V.

39
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ülnek. Kétségtelen, hogv ezeken az ábrázolásokon meglátszik ei'ösen a teni|il()iii. meg az
képeinek hatása, de bizonyos az is, hogy a pásztorember azoknak a barokkos
képeknek heves mozdulatú alakjait, amik a templomban kínálkoztak néki sokadmagukkal,
szelidekké, nyugodtakká tette a maga kicsiny l'aragványain, mérsékelte, egyszersítette
mozdulataikat, a maga stílusát adta belé e figurákba, amik egyszerek, meri vagy egészen
szemben vagy profilban állanak elénk, mint a primitiv mvészi korok, az egyiptomi vagy
iskola

a

kezd

bizanczi

mvészet

ábrázolásai.

trónszéken ül emln'it látunk, talán királyt, akinek
van halul, széke mögé támasztva. Ellié lórul leszállotl ember áll, lel kezével geszlikulál, a másikban kardja; háta megélt a lova lürelmetlenül emeli lábát. Ugyanennek a kicsiny tolóliókos gyujlólartónak a keskeny oldalán Attila csodás kardjának meglalálását l'aragia ki a pásztor úgy, ahogy azt az iskolában tanulhatta. A tidbl kibúvó
kard ilt vasszilánkocska, tle egyoldali ökrök állanak, fölötte két madár lebeg, másoldalt
pedig az ijedt pásztor megy el kam])s bottal kezében, hátat fordítva a csodálatos pengének. Ha összevetjük ezt a kél ábrázolást, nem lehetetlen, hogy a trónon ül ember
(iyiijteményünk egyik darabján

kardja

maga

olt

Attila.

Ilyen trónon

ül

másik gyujtólarlón

aki eltt lovasember

király,

de ezen

is,

már

a

szerszámok, nyilván ágyúk. Az iskátulya másik
lépked fzfa mellett

a

konda ulán

és jelent,

áll

hátterében

jelenet

felén, a

elmond valamit, van egy
látszanak

sátrak

nagy

mez

és nézi az el\iinul(') katonaságot

kerekes

és

legalján, disznópásztor

huszárok mennek

:

négy lovas egy

^gutolsó visszafordította lovát

#
Ji^^^^k

^;^^;^í>v,

BOROTVATAUTÓ.

célzatú

(.VJ2)

ott,

köz!

akik

sorlian,

;

a

a leg-

sorban bakák lépkednek egymásután, egyetlen raj, a legels emlier már
l'''^

letérdelt, tüzelésre készen.

ovl)en

egymás

fölött

íme,

haladnak

három
itt

az

mezben, akár az
falképeken, mind egyenlen

alakok egyetlen nagy
egyiplonii'

nagyok, tehát minden perspektivikus
Ugyanennek a gyujlólartónak a keskeny
a földbl, azon mód, mint az elbbinél, úgy,

kicsinyítése nélkül a messzeljb álhiknak.

a csodás penge ütdik fel
népének az elvonuló katonaságot,
hogy/ Attilának kellene tartanunk az ül királyt és az
ha a király menyezete fölé nem véste volna be a pásztor azt a szót, hogy Satophik (nem
Svatopluk). így honalapító magyaroknak kell tartanunk a harcosokat?...
Van olyan gyujtótartó is több, aminek oldalára készítje szerszámokat vésett. így az
egyiken sren állanak egymás mellett
frész, fejsze, faragókés, szekerce, gyalu, sulyok
meg kés, csui)a házi szerszám xi^^y látszik, nem |)ásztoreuiber csinálta, bár ugyanennek
a darabiuik másik felén huszárok mennek lóháton egymás után. Van olyan darab is, aminek old.-dára gályákat metszett faragója s ezt a szól emlék. Ezen már még jobjian megismerszik a városi kuliura hatása, aminthogy iskolai tanulság bizonyítéka a tblii is.
Endékezzímk meg a jiásztoremlKM' kedves zenél szerszámáról: a í'urulyár(')l. nnú ugyancsak nem maiad díszítés nélkül. Legszebbekel láttunk Heréden; sárga fájához pomjiásan
illeti az ornamentika veres és zöld bemetszett s festett ékessége. Egyiken, fekete gyrs sávon,
ezt a niiuidást láttuk bevésve: i(Eh kirí, eb adja.'D A mondás fölotl hatalmas virágmoti\ uni,
ers tövön, alatta meg elszórva kisebb ornamentális motívumok. Gazdag geometrikus díszí-

oldalán megint

:

:

:

tés
s

gyrk

osztják

ezeket a részekel

ezen
tölti

is,

'meg

meg
a

a lobbin, részekre

mindenképp nagyon szépen, amint az

a bemutatott

srbben,

három darabon

is

kit

látszik.

kerül a brdomborílásl is. Alig vau
Legszelib lirmunka azonl>an, azok között

Isujcri a ])alóc pásztor, vadász és

amin ott ne ékeskednék a szarvas.
egy evkészségnek a brtokja.

a kicsiny hengert, a furulya testét,

pásztor ornaineulikával, kit

lazábban, de
(W'Ill.

tb.).

iHutai-isznya,
aiuil

leltünk,
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Érdekes a 5;t"2. sz. borotvatartó, amit
Torna megye területén leltünk

a hajdani

cil'ra,

le

:

A munka

.lászón.

183(VÍjól való, szerkezete

nem

fortélyos, aki

sem tudja venni

karcolt

díszítés;

ismeri a csinját,

födelét, likítése be-

a

el)be

a liekareolásoklia

azután festéket dörzsöltek
lelt

kal

s

így

látliat(')vá

az igen vékony, szinte hajszál-vonalaknieííhúzotl

resztes

hálós osztásúak, tehát

és

fok

ersen

malomhAz sajógömör községbl.

(593)

ellenben hajladozók,

mindegyikének
A fedlap másik végén, közel a sarokhoz, amin megfedlemez, vitéz látszik bevésve, amint kicsi dárdát szegez háromfej sárkány

széles

a

levelek

magvas

belsejében
fordulhat a

A

f('döla|)on, a

haronnózsás gazdag
el, aminek virágai ke-

stilizáltak, a levelek

lágyak,

A

rajz.

vékonyabb végén
díszítés helyezdik

ér halad végig.

Szent Gi/cj-gi/ pokolra, semmi több. A sárkányfejek közül
harmadik pedig, a legfels, emberforma de ennek a legfelsnek
a nyakán díszes taréj fut végig, mely taréjnak a rajzát ismerjük a XVIII. századbeli
agyagipari ornamentikál)ól. A borotvatartó tetején a kicsi elliptikus tol()kán vagy tolózáron
niellkép látszik, fz- vagy babérág koszorújába fogva, csupaszkép férli, göndörhajú,

ellen.

fölírás

kett koronás

a század

ez

mellette

:

kígyófej, a

elejérl

:

viseletben. Körül a borotvatartón, a két hosszabbik oldallapon
közé fogva ez a sajátságos írás látszik bekarcolva Lettem, Vagyok,
Múlok, iMiiétLexsek, De Mi, Nem Tudom BuMilok iH30. Elmélked ember volt, aki csinálta.
Rozsnyón, nem nagyon régen, a Rákoshegy erdejében egy puskaportartót leltek.
Stílusa után ítélve a XV"I. század második leiébl vagy a XVII. század elejérl való lehet.
Népiesen magyaros íz nem sok van rajta, mert rajzolni tudó, tanult, városi mester csinálta,
valószínleg ötvös
hanem az egyik nagy mez tetején ott a nagy szemes-rózsa, amit

való

csillagos szalagdísz

:

;

levelek, két

munka

:

alma meg két makk fog körül

s

ez

már nem egészen

tiszta

német renaissance
ornamentumot

a két kicsi zárólap pedig, a csont alsó elágazásán, olyan két rózsás

mutat, amit bátran be lehet venni a magyar népies ornamentikába. A tanult képíró ismerte,
átérezte kora mvészetének stílusát. Az egyik oldalon hegyes-völgyes tájképet látunk.

z

Az eltérben gyökeres

törzs mellett két
fekszik
egyik nyugodtan, másik visszaközéptérben ház, amit jegenyeforma fák nttek körül tovább, balra,
az emelkedésen egy várkastély része. Legfölül, ebben a mezben, a hegy gerincén szarvas
rohan és visszanéz, mint a melyet megriasztottak a lporszaru másik oldalán vadkan
elé
fa mögül, s rohan neki egy lándzsavct vitéznek. Ennek a vitéznek a rajza sajátságos
vegyüléke a németes klassziciznmsnak,
renaissancenak, amibe némi magyarság
is belejátszik, akár a fricsi kastély figuráin,
amit ugyanekkor diszítliettek sgralittóban.
A vitéz fején renaissance sisak, derekán
régi vért, lába mezitelon, de oldalán görbe
magyal- kard lóg.
fordulv a

:

följ(d)b,

:

a

;

j

;

Kevés maradi ránk
<lok népies

íz

a

következ

száza-

csontfaragásából, keveselib,

semhogy az egésznek

a menetét bemut áthatnék, .i^ni ez nem is annyira helyhez
k()tött mesterség, mint a többi; a lpor-

tartó

úri

vadászemberek készsége volt;

ezek a löporlarliik késbb,

a

W'll. század

malomház ukécelypatak községbl.

(594)
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végén s a XVIII. században nemcsak itt a mi vidékünkön, de mindenült Magyarországban
geometrikus díszítések. A csont lapos felén, mely a legnagyobb sík teret adja, ott a nagy
körzvel vont rózsa, amiknek belsejét ugyancsak részekre osztották fel. cirkálómmal, vagy
merleges négyfelé oszló, esetleg hatfelé metsz egyenesekkel, a rózsához kívül pedig
kicsiny köröcskékböl odatapadó, vagy belle sarjadó rügyféléket illesztetlek.
Manapság a nép, bár sok szeretettel faragja még a fát. a csontot nem munkálja
többé. Ezért örvendettünk meg annak a kicsiny csontfaragásnak (595), amit Nógrádiam
leltünk Rétság környékén

s

mi nyilván odavaló pásztorember munkája, flyujlótartó

a

s mint a többi apróság, ami Nógrádból került, ez
mellette ott van, mint leglöbbön, a pásztorember

is

vallásos

állata

:

a

ez,

ábrázolással ékeskedik, de

bárány,

persze

mint Isten

báránya, ki elvette a világ bneit
Faragásunk egvik oldalán az áldó Jézus mellképe látszik, keblén szívvel, mint
azt a templomban láthatta a pásztorember, de talán még merevebben, stílusosabban.
A mellkép alatl ott a bárány, gyöngéden és meglehets jól megrajzolva, amint elrelép
.

.

egy sajátságosan ékesített mezben, mely ékességnek vésései talán a mez füvét akarják
ábrázolni. A gyujtótartó másik oldalán a gyermek Jézus áll anyjával, aki kézen fogja
gyermekét jobbjával, másik kezét pedig vállára leszi. A gyermek bal keze mellett természetesen ott a bárány, bár csak fele fért el a szent állatnak. Ez a kél alak is merev, szinte
részarányos elhelyezés: rajzuk

nem

érdektelen.

CSONTBÓL FARAGOTT GTÍUJTÓTARTÓ
SZÉCSÉNYBÖL.

(595)

TEMET.

UTCARÉSZLETEK RIMASZOMBATBÓL.

(5ílüa;

líetegségében a palóc inkább a koniániasszonyhoz, nénémasszonylioz, a falu javasfolyamodik, a rendcsen távol lakó drága orvost csak akkor hivatja, amikor

asszonyaihoz
az

már nem

igon tudhat segíteni rajta. Ilyenkor

nem érnek

az orvosért, mert hát nappal

Orvosban különben sem igen

is

inkább éjszaka küldenek szekeret,

kocsit,

rá a lovak.

bizik a palóc,

— sorsát

Isten kezébe helyezi s a halál elé

bölcs megnyugvással tekint.

Ha

gyermek beteg

erdbe, s egy elhasílotl IVui keresztül húzzák;
nagy perecet süt s azon átdugja a gyermehideglelsnek egy gerezd fokhagymát hetvenhét felé vágnak s pálinkával beadják
a

:

kiviszik az

anyja, a faluban kilenc helyen szedett, lisztbl
ket.

A

;

a torokfájóssal lenyeletnek a kisharangköteléljl egy picurkát.

\em
égrl,

srn

csoda tehát az sem, ha ott a hegyek fölött
fut
egy-egy palócnak, különösen kis gyermeknek halálát.

le

egy-egy csillag

az

s jelzi

Amikor a palóc

haldoklik, kinyitják az

ablakot,

hogy

könnyebben szabadul-

lelke

hassf)n a másvilágra.

((Ha

pegyid

eélteének

megsznik

fonala me'sszakad, amnieérges hala'nak torkába beakadó,

—

marhát nem fogják be
.V leányt hófehérbe
öltöztetik, a menyecskére legszebb ruháját adják. Az asszony az ö menvasszony-ruháját,
a férli i)edig a menyasszonyától kapott jegyruhát, inget, gatyát híven megrzi, mert abban
akarja megtenni az utolsó nagy utat
.\ palóc asszony ma már olcsóliban megkapja a vásznat Losonczon a zsidónál, mint
amennyi a házi vászon munkája ma már neni varr ö magának ingvállat, pruszlikot, derekat,
mindezt megteszi egyetlen ruhadarab: a Muz. Virágot nem ír vásznára, mert kidrukkoltatni
könnyebb a vásáron. Szr, ködmön már régen nem kell. .\ menyasszonv sem öltözik
már esküvjére rókaprémes mentébe, s azok a ruhadarabok is egészen kivesztek már,
amelyeknek viselése hagyományhoz, szokáshoz, hithez, st valami babonához fzdött.
Csak a halottakat öltöztetik föl még ma is úgy, mint azt a régi becsület kívánja.
a halottasháznál

a

munka,

a

.

.

.

1

;

A

fiatal halolt

ma már

mellére lópalkót helyeznek

s azt

véle együtt temetik el

;

ez a szokás

amaz si szokásnak az cinléke lappang benne, amikor
a régi magyarok a vitézzel együtt temették el annak lo^át is. A palóc babona szerint,
a patkót azért teszik a halott hasára, hogy «föl ne gyüjjön». meg ne puliadjon. A ravatal
azonban

ritkább, nyilván

alá ecélból vízzel felt dézsát

Ha

is

helyeznek.

az elköltözött keresztszül volt, csak akkor kulcsolják kél kezét keresztbe

imakcnyvvel akkor temetik, ha olvasni tudott. Apró holmiját eltemetik véle, mert különben
hazajárna értük. Természetesen, nem maradhat cl a pipa sem, egy zacsk(> jó szüzdohánnyall
;
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A

sallangós, csipké>ssz('líi. liiinzctt doháiívzacskók után kutatva,

kijelentést

«Voll a háznál egy cifra tulipántos, de

:

eltemetlük, mert nagyon szerette szegény

Abban

mellett az idt.

éjjeli virrasztás

A

nem

hallottunk

boldogult

fekszik

:

fznek

és

esznek,

divatos, de nap[)al szent énekekkel

tehetsebbek a kántort

ilyen

apámmal

édes

1»

a helyiségjten, amelyik])en a halott

mint máskor. Az

gyakran

bizony azt

is

éppen úgv,
a

töltik

halolt

meghívják.

Temetkezési vállalat persze nincs a kis falvaklum, hát a szekér oldalát viszik be a
szobába ravatalnak. Egyik végét a lócára fektetik, a másikat pedig egy tizakós boroshordóra, ami mostanában, ilyen rossz termések idejében, annigy is csak üresen áll.
A rend az, hogy a halott a mestergerenda hosszába feküdjék. A halott ágya-szalmáját a temet árkáijan elégetik. Sokan e szokásban a régi halotthamvasztás emlékét látják. Mindegy,
okos közegészségügyi cselekedetet végeznek.
A palóc keresztelje cLi .^zükóég; házassága közép.^ ójzükjég: a temetése
i'égáö ózükáég, (luíoIóö ózük.iég):>.
A magyar embernek általában gondja .szokott lenni arra, hogy halála után tisztességesen temessék el. Ha a szül gyermekeinek oda ajándékozza ingatlanát a néki azután is
járandó élehnicikkekcn kívül még a tisztességes eltemettetést is kiköti, sót azt telekkönyvben
bekebeleztcti. Különféle temetkezési társulatok vannak ma már, amelyeknek tagjai havonkint átlag 20 fillért fizetnek holtuk napjáig, csak azért, hogy 40 60 koronás temetésben
legyen részük, s ne liantnlják el ket gyalulatlan fakoporsóban, mint a község szegényeit.
Gyöngyösön már l(S()3-ban három ilyen egyesület mködött s amikor egy-egy tagja meghalt a társulatnak, az élk mindannyiszor 10 krajcárt fizettek a közös pénztárba.
Régi jó kivánság Adjon Isten minden jót, diófából koporsót. Az ugyanis gazdagon

—

:

:

:

:

—

:

halt

meg, akinek koporsót diófából csináltatnak.
A temetést az elhunyt komája rendezi, akinek fujierdtor a

ö hívja

meg

ajándékot

titulusa.

az ismersieket, ö fogadja a sirató asszonyokat, akik elsirató

kapnak.

vidéken

Tót

különö.sen a jól bepálinkázott

sirató

A

halotti torra

niondókájukért

asszonyok tudnak

hangosan jajveszékelni. Nagy keleté van az olyan asszonynak, aki szépen tud a koporsó
fölött sírni és zokogás között kiénekeli a halott érdemeit. Sok faluban azonban a családtag

nem

sír,

mert

azt

tartja,

hogy

a

köny a koporsóba

megszai)orodik

szívóilik, ott

s

a halott

vízben kénytelen feküdni.

Általában szokás, hogy a család a kántortanítónál búcsúztatót rendel, ami annál
drágább, minél töl>li a verse. E búcsúztatóban a halott nevében szól az énekel kántor
az elköltözött minden hozzátartozójától, jóakarójától elbúcsúzik, s búcsúzik minden jószá:

gától, marháitól, lovaitól, kutyájától, macskájától, malacaitól is

A

mester

úr,

a kántor úr feljegyzi,

hogy

a

.

.

.

megboldogultnak

kik

rokimai.

voltak

—

—

a bmegírja
nem egyszer bizony izzadva
csuztató
gmusokal, ersen sarkantyúzva makacskodó Pegazusát. A kis hétéves Szúnyog
István Romhányban járványos betegségben pusztult el, s a mester
így énekelt be
szenteléskor kopoi-sója fölött

jóakarói, szomszédai. Azután neki

r

:

A járványiuik mely uralkodili.
Áldozatul sok ^vermek esik.
Mert a vörheny pusztítja ket
Az ártatlan szép kisdedeket.
Itt a kedves Szúnyog Istvánkát,
A szülöluick kedves magzatát

Szüliért

ott

A kiktl most

imádkozik,
igy búcsúzik:

Szúnyog János

Kérem

Istent,

jó atyám érted,
hogy áldjon téged,

e földön soká.
Életedet tegye boldoggá.

És éltessen

Szinte elrabolta a löldröl

Lanko Hona anyám

A szeret szülök

Éjjel-nappal ö csókolgatott,
() volt nekem ápoló dajkám.

E

szi-vérl.

földön nem élt csak 7 évet.
Iskolás volt már a kis gyermek,
Hirtelen betegségbe esett,
.Mely megölte a szép kisdedet.
De Ulkc él fent az egekben,
.\z angyalok szent seregében,

virrasztott.

Melyért nyújtom csókom és hálám
Most Jánoska kedves testvérem
Búcsúzom tled jó kis vérem.
Éljél itten jó egészségben
Szülimnek nag\' örömére.
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Sziimjoy János én örc-g atyám.
Btirgony Eva jó öreg anyám:
Köszöiieti.mei fogadjátok,

Mert szereltelek s ápoltatok.
Lankó János öreg atyámnak.
Kalicka Anna öreg anyámnak
Nyújtom mostan vég búcsúzásom.
Áldja ket édes Jézusom.
Szúnyog Rozál jó nagynéncmre.
Megyeri Ezecliiás kedves férjére
Szálljon az Isten szent malasztja.
Kis rokonuk nekik
ivánja.

Lanko János nagybátyám voltál,
Lanko Anna tlem megváltál.
Kívánom ti nektek végemben
Isten áldjon meg itt mindenben.
Marcsok hliuin jó keresztatyám
Szabó Erzsébet keresztanyám

Köszönöm tinektek

S

A

I

jóságtok.

Mellettem tett fáradozástok.
Összességgel kedves rokonim.
Szomszédinkkal ismerösinkkel,

mind kdi engem itt szerettetek
jó Isten legyen veletek.

Ezek a versek bizony nem a niag:yar irodalom gyöngyei. De hát azt mondta
nékünk a derék fomhányi mester úr Xem az a l'ontos. hogy a versláhak jók legyenek,
hanem az, hogy auagy szívrehatás légyen, és senki se maradjon ki, és ne kerüljön más
;

mint amely öt a tisztesség jussán megilleti!))
romhányi mester bevallja, hogy ö bizony az ö nagy népszerségét éppen ezeknek
a keserves, naiv biicsuztatóknak köszöni, melyeknél szel)i)et a nép «még Pesten se hallotts,
amit
mindig szivesen el is hisz nékik.
A hevesmegyei Dorogháza községbl az ottani Uántortaníló úr közöl velünk ilyen

helyre,

A

búcsúztatót

."

E koporsó Bakos János

holttestét

Takarja, aki 58 évet élt,
Most ill tiagyja e siralomvölgyet,
Adjon Isten néki üdvösséget.

Kedves Párom Katona Anna,

kivel

Édes Fiam Bakos József és párod

Szcs

:

Terézzel titeket Isten áldjon,

Özvegyen maradt édes anyádnak
Életében legyél gondozója.
Kereszt

komám Bakos András

Szabó

Bocsáss meg ha valamit vetéltem.
Én is szívbl megbocsájlok mindent.

Isten áldja egész háznépével.
Boldogan éljenek az életben.

l\atalin

és párja

komaasszonyomat

32 évig házasságijai! éltem,

Összes rokonaim és szomszédjaim.
Ismerseim és jóakaróim
Mindnvájukat áldja meg az Isten
.Mennyországban találkozunk ,\nien.

A temetési szertartás után a koporsót, amikor viszik kifelé a házl)ól, háromszor a
küszöbhöz koccintják, hogy a halott többé vissza ne térjen.
Szent
A fiatal legényt: leányok, a leányokat pedig: legények viszik a temetbe,
Mihály lován, vállon.
Temetésen a fiatal leány k(i|)()rsója eltt cserépbe ültetett rozmaringot visznek. A sírt
rokonok ássák meg, ez az illendség. A temetésen a végtisztességet az egész falu megadja szép szokás, hogy a iérliak kapával mennek a pap eltt s a koporsó leeresztése után
betemetik a gödröt, lolhantolják a sírhalmot, oldalára keresztet rónak. Vannak falvak, ahol
a rögöt lábbal rugdossák a ko|)orsóra. hogy a megholtat hamarabb elfeledjék. Az özvegy
palóc azt mondja, hogy a felesége halcmhan i-an. vagyis a temetben nyugszik.
A halottilorokat még itt is ülik. Terítenek az elköltözött számára is eveszközeit
keresztbe teszik, tányérját leborítják s az asztal mellett helyét üresen hagyják, mert szentül bizonyos, hogy lelke köztük van. A torban közös poliárból isznak s mindenki rövid
beszédben magasztalja az elköltözött érdemeit. A halottitorok, épen úgy, mint a napokig
tartó lakodalmi dáridók, egyre szegényesebbek lesznek, mert amióta a «cirokszer» és a
afcnerosszpora)) vagyis a (iloxera és a peronospora hadban állanak a szltkével, drága a

—

;

:

ital nélkül összejövetelt nem érdemes rendezni
céhek halottjaikat különös ünnepélyességgel lemették. Szigorú büntetéssel rendelik el, hogy minden céhtag jelen legyen az elköltözött mesterlegénynek, inasnak, a mester
feleségének és leányának temetésén is. A miskolczi fazekascéh tizenhetedik artikulusa így

bor,

már pedig

1

.

.

.

A

Malonyay Dezs

:

A magyar nép

múvészí-te. V.

40
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szól:

((Ha valamely ctMiholi iiK^sterPinbcr, avaj'v

a céhbeliek megjelenni

elmulatná, mesfeinek

és

a halottat

luiszonöt.

elkísérni

annak cselédje
laihi/iii

nieiilial,

loi-nak. aki

legénynek pedig tizenkét

|)énz

annak

pedig- azt

lészen

leniclési^re

ok nélkül
És ha

büntetése.

olyannak történne halála, aki tisztességesen a maga értékébtil el nem temettethetnék, az
a céhnek közönséges köllségébül temettessék
úgy nemkülönben hogyha valamely vándorló
fazekas legény a városban minekeltte beállott volna, megnyomorodnék s meghaláloznék.
a szerént a céh ötét segíteni s ellemettetni tartozni tog.»
A végtisztességnek ilyen megadása a kölcsönös megbecsülést jelentette. A temetésre
való meghívás is (dálda-eresztésseli) történt. Sok eéh a halottvirrásztás kötelességét a
legényekre bizla.
Szendrei János l'öljegyzi, hogy a mikolczi csapó- és gubásiljúság tagjának temetésén
a menet élén egy legény a társaság koszorúját vitte, mely csinált virágból font koronaalakú ereklye-tárgy volt, fels részén két keresztbe helyezett félabroncsforma, kávával,
tetején kis nemzeti szín zászlóval. Belsejében egy citrom függött, cérnaszálon. Az egész
nagy tányérra volt helyezve s bejárások (ifjúsági gylések) alkalmával az ifjúság tisztviselitl (atyamester, nagy és kis bejárómesterek, nagy és kis dékán, jegyz, szolgáló legény,
;

segédek) körül

Ha

idt

asztalon állott.

az iljúsag valamelyik tagja halt meg, a kiiszoint a temetési

menet élén vitte egy
másik két legény lépdelt kivont karddal, melyek hegyébe
citrom volt szúrva. A koporsó sirbaeresztése után a két legény a nvitott sírhoz lépett, a
kardja hegyén lév citromot földobta s mikor leesett, estében, a levegiben, kardjával ketté
szelte s az úgy hullott a sírba. Éhez különös ügyességre volt szükség. Már Bél Mátyás is
megemlítette, hogy a nógrádi halottak temetése valóságos ünnepség, mert hiszen a temetkezési pompa különös sajátsága a magyarságnak, kühinosen a nógrádiaknak. «Pom[)a
funebris ingenium lo(|uitur cum gentis universa'. Inni inipriniis nobilitatis neográdiensis.B
Azt is megendíti, hogy az elhunyt koporsója után kedves lovát vezetik. Ez a szokás is
emlékeztethet benníniket a régi magyaroknak ama szokására, hogy a vitézi lovával együtt
temették el megemlíti, hogy a nógrádi temetéseknél sohasem marad el a gyászbeszéd, amit
itt magyar nyelven tai-tanak. Följegyezték, hogy ilyen gyülekezetkor aháromszáz brös kofsit
is lehetett megszándálni s illy brüskotsiban csak a frend urak szoktak vala utazni.
Mocsári Antal az li. l!S'23-ban megjelent megyei monográfiájában Szendri Török
András 17"23-ban történt temetését következképp írja le, hogy ez emlékezetül maradhasson
«Az udvar közepén elre már elkészült magasabb hely vala építve, melly is vas-szin setét
]iosztóval bevonva vala egészen, mellynek tetejére fellét(^tett a már lelketlen test, mellynek koporsója .selyemmel vala befedve, apró ezüst szegekkel rendel kiverve, hoszszában a
két oldalain ezüst bádogból a megholtnak neve kirakattatva és a születése s halála esztendeje feljegyezve kitetszetlek; ezen feljül ékesitetlék a familiaja tzimerei, fehér selymen
kifestve, tiz példányban a koporsó oldalait. A koporsón alul és feljül egész gyászruhába
legény,

mellette

két

oldalt

;

:

felöltözött férjliak

ég

fáklyákkal állottak, a fáklyáról

függ

fehér selyemre ^olt festve a

Török família Izimere. Távolalib állott egy bai'ua ])ej paripa, pompás ezüst ló készülettel,
a magyar nenizel hajdani szokása szerint felékesitve, melly paripára felüle egy vas-pánlzélba
fegyverkezett férjhú, borzasztó egész vas-öltözetben, melly szerint szokta vala magát hajdan
a magyar az ütközet téres mezején lel fegyverkezni
vas és tollas sisak volt fején, jobb
kezében tartván egy kivont kardot a bal oldalán ennek ellenében vezetéken állott egy
egészen feketével bévoni |iaiip.i, a mellynek tsak a liilei tetszettek ki, s tsak egy kevés
hézag hagyatott szemeinél^, hogy láthasson, eri-e vala a familia <S. Izimere felfüggesztve,
a paripát egész gyászruhába öltözve, egy lovász vezette. A koporsó fejénél hasonló gyász
ruhában egy íérjliú állott, kis zászlót tartván kezében. A koporsó emeletének legalsó
részén, kél oldalról karszékek valának sorban helyheztelve, a mellyeken sorral a szomorú
gyászos felek ülének. tudniillik: a megboldogulthoz legszorosabb vérséggel tartozandok
jobb oldalát foglalta el ni;yan a megboldogultnak inegszoniorodott keserg özvegye,
:

:

—

:
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li';'mviii\;il

t-s

iiiiiidnyá jaii

losl ví'tcÍn cl

;

lial

uvás/.-ndiáliaii,

leeresztve. bélmi'kc')Z\a

:

uldahui a

asszonyi

az

k(i|)iir~iiiiak

nem azmi

kiiUinösen a kopors(>

iiléiicU

a/

atvaliak,

ki\ íU

n\ég

fekete

fejénél alól

a

hcisszas renddel,
fátyollal,

nieíihollnak kedves

hosszan
lijai

és a

szemekkel ülének karosszékeken. Távolahh a koj)ors(') jolib oldala l'elol elfoglalták a helyet a megjelent Méltóságok, és a Fo Xemcsség, bal oldalát elfoglalta a nagy
születés asszonyi nembl az els; ngy végre azokon lul vala az egylie-gyült népnek sokaveje kíinnyes

sága. Így lévén mindenek a legnagyoblj Isendesséijijcl elreiidehe, az ájtatossághoz mái' el
készülve, elnii>ndatoll az i-lö adaiiilci iialotli lieszé<liiek elö-sza\a (Textusa); akkor a

is

.\

KOSDl

TEMET

(NÓGRÁd).

(59B;

meghivallalott Méltóságoknak és a nemesi rendnek selyemre kifestett nemzetségi tzimcrek

id-közben nagy Isendesség leve a sokaság között: ezeknek iilánna az
elkezddött szomoru hangú mu'sikával, ennek végeztével kezdelét \ctle a
tanitás (halotti Prédikátzió), mellyel monda ékes eladással és tiszta magyarsággal Ouatsányi
János akkori -Nagy Zellei Plébános, és egyszersmind \ ice Esperes, felvévén újra elszavának Dániel Próféta II. H. 31. 32. v. «Te oh Király! látád, és ime egy nag\ állc'> ki'ii.
ábrázatja rettenetes vala, annak az
nagy és jeles tekintet kép áll vala eltted, és az
álló képnek léje jeles aranyból vala». Ezen gyászos tani! ásnak vége lévén, magyar jeles
versekkel (Parentalio) el álla Darvas Pál, és azokat ill érzeménnyel el-mondá, s azoknak
végét érvén a f nemesek közül az clrendellettek fchr'xéii a koporsót, a residenlionális
osztattak, melly
ájtatos éneklés

4iJ*
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lakhely udvarán állal a kapuig vitték szép renddel, ottan feketével bévoni, és nemesi
tzimereivel ékesített hinlóra feltétetett a koporsó, és igy indula lassú lépten az egész gyülekezet Divény mezö-város szomszédságába, ahol is azon régi famíliának sir-bollja vagyon,

hová elérvén az odavaló Plel)ános Bolcsicskovics János által egy más tanítás mondatott,
annak végezetével a koporsó a már elrendelt örök nyugodalmára betétetett igy végre
vísszatérének, és a kik ezen végs megtiszteltetésre megjelentenek, illendképen megvena

s

;

dégeltettek.))

Nemes ember
is

végtisztessége

de csak az uri parádé

ez,

nyomán

igazodolt

már akkor

a nép.

A

János szerint, sokat foglalkoz\án az egyház
hogy ezentúl a temetéseket az egyház rendezi, loleg azért, hogy abból ne az idegen kereskedknek, de a református egyháznak légyen haszna. Úgymond ((Akármely karban és rendben lév városunk
mískolczi

városi tanács,

Szendreí

ügyeível, 1735-ben a többek között azt az érdelves statútumot hozza,

:

lakosainak halotti alkalniatosságnkbiil, hogy ecclesiának maga javára és sul)sistenliájára
valamely hasznot prosperáljon, tehát elvégeztetett, hogy ecclesiának négy rendbeli koporsóra
kívántató materiáknak vásárlásárul és confeclíójárul apiala disposítíót tegyen és azokbul
akiknek minem fog kívántatni, a matéria kiadatlassék, hogy

városunk lakosai idegen ncmzettiil. azoknak gazdagilásával koporsót kívántató matériát vásárlani ne kénszeritessék.»
Így temettek azután egészen a XVIIl. század végéig s hogy
csakugyan olcsó volt a hivatalos taksa, látjuk Csorba István
költségeibl. A koporsó volt 51 krajcár,
17',l7-iki temetésének
kantor
harangozás
a
34, 9 diák díja 40 és fél krajcár,
a
24,
20 itce bor 1 ft. 04 krajcár, kél kenyér 36 és a préihkáció 64
krajcár.

Ugyancsak 1735-ben mondotta ki statútumban Mískolcz
hogy aki az avasi templom belsejében kíván temetkezni,
az tartozik az egyháznak 400 magyar forintot fizetni. Mondván
((hogy valakik potíor uraimék és az böcsületes város nemes és
város,

:

KEBESZT AZ öBHALMi

rcudcn lév lakosai közül magok meghidegedett testét
••!
,..,,.
,,
..
i-U
ecclesiak templomalian temettetni kívánjak elsben
ecclesiáis az olyattén személyek, vagy penig azoknak succesoraí
nak szükségére conferáljanak és numeráljanak 400 11. Hung.))
Xégyessí Szepessy János és Jobbahází Dry András mindjárt jelentkeztek és kifizettek

TEMETBL

NÓGRÁDI.

^^^.'^^'^^^

(.W?)

,

parton

lev

,

.

.

•

I

a 400 forintot,.

Pintér Sándor följegyzi, hogy sajátságosan majd mindenik palóc falu szélén áll egy
piramis-alakú, klil épült tömör oszlop. A világ négy tája felé tekint oldalán egy-egy
fülke van, melynek ma már a nép nyelvén káponka (ká[)olna) a neve. Ezek az é|)ítmények
eltünedeznek. Az oszlopok azt a temetkezési helyet jelölik, hová a meg nem keresztelt,
tehát l)(igány gyermekeket temették. A temetés egy fazékban történt, mint az némely
községben most is szokásban van. E cserépedény a- palóc asszony nyelvén: ,)//-/z//. Pintér
Sándor szerint, ennek alapja és cifrázata a bronzkori temetkben gyakran kiásott edé-

nvekkel majdnem azonos. Pintér azt hiszi, hogy hajdan az oszlop mellett az anya könyeil
hullalla az edénybe, most azonban ilyenformájú edényben ételt visznek a mezn dolgozó
emberek nlán. Pintér vélekedése szerint ez oszlopokat a régi magyarok az ö istenük tiszteletére emelték oltárnak s a táltosok ilyen oszlopoknál végezték szertartásaikat. A katholikus
\;illás hatása alatt a palúc anyák azt hiszik, hogy az oszlop körül nyugvó gyermekeik
minden hetedik esztendben éjjeli tizenkét órakor fölébrednek és siránkoznak ha ilyenkor
egy jótét lélek arra megyén, a kisdedek mindannyian, mint szárnyas angyalok röpülnek
;

a

mennyországba,

—

de ha éjfél után egy óráig senkit sem vezetne arra útja, e kisdedek
s hét esztendeig várják ismét az arra téved jó lelket, ki

ismét nyugvóhelyükre térnek

:
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ket

a pogánysáí;:b('>l luog-szabaHil ja. Ma is van mégsiránknzását minden hetedik es/.tendóhen hallják.
Ezeket az ciszl(i|i,,Ual sok faliilian kerestük, de

sok

palóc

közscjn;.

ahol

a

kisdedek

már nem találtunk ilyet, bár Szécsény
közelében minden íaliü átkulattunk. Azt hallottuk, hogy Varsány községben volna ilyen
oszlop,
de bizony már ott sem tudnak róla semmit. Pintér Sándor értesített bennünket,
hogy Mátravereliély községben azonban még mindig áll ilyen emlékk.
A palócság temetje liajdan a templom körül leriilt el. Mivel pedig a lemploiu maga-

—

salib.

kiemelked

A
a

helyen,

domb, vagy halom

teniclt löbbé-kevésbbé

temetk

megteltek, legtöbbje

ers
már

fal

tetején épült, odakerült a

l'ogla kiirül,

temet

olykor erdílell kapuval

is.

Ezek
Csak olykor: mészgodiir ásása,
csákány nyomán. N'émely helyütt,
ellátott.

emlieroltökivel ezeltt.

vagy egyéb alkalommal láthatók a csontok az ásó meg
pl. Abaújbaii, Pet-Szinyén, eldion a tótság közé ékeli kiesinv magvar reiormálus
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TEMETBL

(nÓGRÁd).

eí^-vház-

(KISI

ban, bál- új temett telepített az egyház, mégis a templom kerítésén bévül temetkeznek a
papok, érdemes rektorok, és családjuk tagjai.
Ezek a templom kerítésébe hantolt sírhalmok beroskadtak, begyepesedtek, ilt-oti

gyümölcsfa is, kivált szilvafa ntt a régi hamvak felelt.
Az újali]) temetket ma már rendesen a falun kívül ássák, lehetleg partoldalba,
vagy emelkedetteblj helyen, ahol nem ütdik fel a talajvíz sírásás közben.
A nép is így énekli
Faluszélyin egy dombtet,
Az alatt van a temet.
Sok lyán kijár a falubó,

Én is mennék, de nem lehet,
Mer ides anyám nem ereszt.
Nekem is vót egy kedvesem,

Kedvesi sirjára leboró.

Eleseit a csatatéren.

rózsám a sirig.
Az örök nyugadalomig.
Vess rám egy-két kapafdet.
Kisérj ki

Talán megérdemlem tled.
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Az egésznek kerítése jó mély árok.
aminek beLsö szélét szúrós ákácbokrokkal
lillelik

jon

nehosív az állat

tele.

lieleliitaiigol-

az ajtófa néhol csak csapold, másutt

;

kapu. Ezen a vidéken is több a
szegény ember, tehát a sírokon a drágább
köemlék kevesebli. Ott azonljan, ako sck
léces

faragni

a lágy,

gel látunk.

A

kö.

vali)

kemléket

is e e-

régiek közöli legsajátságosab-

azok a félhenger-alakra faragott kövek,
melyeket leginkájib (i(ini<irlien a Balogvíilgyén állítottak az elhunylak sírjai fölé,
kivált a lutheránusok
e kohengereken

liak

FEJFÁK NOSZVA KÖZSÉGBL (BORSOD).

(599)

:

nÍM<scn népmvészet, de figyelemre méltók, mert a tájék különlegességei.

A

népies

Az

597, 598.

mvészkedés annál jobban érvényesül
számú

a fából metszett fejiakon.

Orhalomból valók, ahol a

díszített fejfáknak szép serege van.
románo.san lekerekített keresztvégekkel. A kereszt
közepén, a név fölött kehely ostyával, kétoldalt ég gyertya, az örök világosság szimbóluma, másutt meg edénybl kinöv virágbokor, vagy az I H S betk.
(lazdag e vidék faragott fojfáklian. Igaz, ezek a l'ejfák nem olyan finom, nem annyira

fejfáink

Alacsony, vaskos alkotások ezek,

cifra,

kiuiuyed faragások, mint például a kalotaszegiek,
l'nruiákia,

mint ottan,

síit

;i

nem

is

fejfák alakja a |jalócságon

tormák gazdagsága meglep.

Ha

lelünk olyan különlegesen temeti

rokon a faragott kapubálványokkal,

a fejfákal, elsknek tennk
hogy faragójuknak egyenesen
szándéka lett volna emberalakot utánozni, mert hiszen stilizált formák ezek, de például
a lólfalusi IVjfáknak kerek fejük van, az vékonyabb nyakon áll, meg szélesebb legömbölyített vállon úgy, hogy szinte lehetetlen ki nem nézni belle az alakot, áml)átor faragója

de

a

osztályozni lehetne

azokat, amelyek valamelyest emberformájúak. >>em mondjuk,

továljlt ritkán

megy

és az arcrészeket orna-

mentika pótolja. Ritkábban ugyan, de megvan a törzs jelzése is. Fölül, a kerek fejen,
bevésett, cirkálómmal húzott csillagrózsa
ékeskedik, alul a tagozatlan törzsökön van
az írás. A fejfának ezt az alakját megtaláljuk följebb

is,

a Sajó és a i\Furány völ-

—

gyében Süvete temetje például
magyarság fels határa
teli van
;

—

ez a
ilyen

lejfákkal.

iMás palócsági
oszlop,
le

aminek

temetk

IVjél

fej

fája

egyszer

félkörben kerekítették

az oszlop elejét ki-beugró tagozatokkal

;

beugró lai)ra vésik
megholt nevét, úgy, hogy azt védel-

ékesítik s egyik ilyen
rá a

mezi estl, hótól a kicsiny kiugró ereszl'urma. Sok ilyen fejfa van a szirmai relbrluiilusok
sek.

temetjében akadnak igen díszeamiknek ellapjára indás
;

olyaiKik.

ciinauuMitikát vésnel< és az ehireugró tagok.il.

apii'i

ereszkékel.

kerek

^ésö^el ki

is

Ingázzák.
FKJFÁK SAJÓKAZINCZBÓL ÉS SAJÓSZKNTPÉTERIBL.
(600— GOi)

El'Sel)

\anuak

tagolt.

igCII

jellcgZetCS

IcjlVik

a mislínlczi leleiu\ári Iciui'lnlii'u

is.
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Díszes voltuk cllciicrc csiipúu az clulapol

l)c ezeken is ííícii
erteljes iiiélyetlénémelyik tetejére deszkát szögeztek, nehogy
kikezdje a fa rostjait az es és napsütés. Xyiigodtald) t'oi-májúak azok a fejfák, amikel. a
Sajó völgyében lelünk, fel Putnokig. Az a két fejfa, amit e vidékrl mutatunk he, a sajószentpéteri meg a kazinezi (600—601), egyszer oszlop mind a kett, de ezeknek fejét is
eresz óvja s elejíil^re részben félkörös díszítést, részijén körös rózsát és indás díszítést
vésett készítjük. Sajátságos: e két fejfára, amint képünkön is látszik, koszorút akasztottak,
pedig ez ellenkeznék a református szokással! ... De megtartja e vidék református népe
sok helyen a halottak napját is, gyertyát gyújt a sírokon, st olyik helyen a |)a|) is inuit

sekkcl, a másik

három

oldal csupasz

vaí^daljúk

maradt

;

mond

katholikus módra az elhunytakért e napon, mert hívei megkívánják.
fejfák e csoportjában, amit bemutatunk, különösen megligyelni val'ók a noszvai
(599) és serkei (60"2) fejfák; a noszvaiak csak elül vannak faragva, a serkeiek között
kivételesen akad olyan is, amit kétoldalán is csinosítottak frészeléssel és faragással.

A

Hasonló szép famunkál csak a palóc-házak bejáróin látunk; annyi szerelettel, olyan
gazdag tagozassál faragja a palóc háza kapujának oszlopát is, mint halottjai fejfáját, e
kapuoszlo|>át annak a csöndes portának, amin túl az örökkévalóság kezddik.
Dorogházán a sírok mellé töbljnyire ers tölgyfából készített keresztet tznek, rózsákat
és apró kereszteket faragva reá dísznek
lolírásuk többnyire ilyen
Itt nyngo.sznak
Bakcó Jdiici porai. Élt 58 évet. Meghalt iSltí.
A nagykiterjedés Romhánynak három temetje is van, mind
;

:

szép helyen: magaslaton. Fejfákat
jóformán csak gyermekeknek állítanak, a nagyoknak sírk jái'. mert
jó kbányáik és ügyes parasztkfaragóik \ annak. E kövekrl a
kö\etk<'z felirásokal jegyeztük le:

nyugszik
Istenben boldogult
Bokros Mária
Emléke Bús Férjének
s Keserg Gyerniekkei
Itt

Hamvadozó

porait

H

Bús Szívvel Sajnálják
Elhunyt életének 3I-ik
Évében július hó I3-án
1849.

évben.

Béke Hamvainak.
nyugszik
Mi kedves lányunk
Maselta Maris

Itt

A

Meghalt
Béke Poraira.

Szül. 1807.

1910.

nyugszik
Az istenkerljében
Kovács Ferencz
Itt

élt íti

évet

-Nyugodjon békében.

Érdekes alakú keresztek vancsokvai temetben. Mint a
palóe temetk legtöjtbje, ez is közvetetleníil a templom szomszéd-

nak

a

FEJFÁK SEHKr; KÖZSÉüBÖL (GÖMÖr).

(I;U2)

320

ságában terül

sírokat egy-egy

fakereszt jelöli s akácfák lümbja árnyékolja be az
képünkéin bemutatott sírkeresztek legalább 25—30 évesek, jobbára
tölgy- vagy bikkfából faragotlak s eredetileg színesre voltak mázolva. Színezésüket azonban
az id viszontagsága nagyon lekoptatta s csak kevés maradt meg a faragás mélyedéseiben.
E sírkereszteket a nép maga készíti, rendszerint olyanok, akik az ácsmesterséghez értenek
maguk faragják, maguk festik s a gyásszal megegyeztethetönek tartják a piros,
fehér, zöld nemzeti szín alkalmazását is. E sírkeresztek legtöbbje széleseblj, csigaszeren
faragott talapzatból emelkedik ki. s a hó és es ellen való védekezés, de me^- a tetszetsebb
el

;

egész temelökertet.

a

A 603.

sírkeresztek a CSOKVAl TEMEIOBOL.

forma szempontjából

is,

((iU3)

valamennyi vagy csúcsos, vagy félköríves tetzettel van borítva.

Ez utóbbi rendszerint bádogból készül, de ezt már városi ember, a bádogos készíti.
Figyelemre méltó a Nógrád megye alsó részében lév Kösd község temetje (596)
a községben magyarok és németek laknak. A magyarok relVirmálusok, a németek katholikusok. A németek mind jobban és jobban magyarosodnak. Feledik a nyelvet, sót a
nevük is magyarosra kopik az idk folyamán. Mégsem vegyülnek, nincs egybeházasodás.
A temet, l'ábiánné Biczó Ilona megfigyelése szerint, két részre oszlik. Egyik felébe a

r7^

SÍRKERESZTEK A CSOKVAI TKxMKTBÖL.
IsIvánlTy Gyula rajza.

((104)

^-<^

lWz%
m/'''^^i

J

t-

^

^.M

SÍnKÖVF.K A KOSDI

Malonyay Dezs

:

A magyar

»«;>

mürészete, V,

TEMETBL

(nÓGrXd).

(6ffi)
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reformálnsok, másik felébe a katholikusok temetkeznek. A haloUasház közös. A reformátusok eml)eremlékezet óta mindig ugvanfl)l)e a Icmotbo temetkeztek és temetkeznelc
ma is. Míg másutt a síroklval megtelt temett tovább használni nem szabad, itt a koporscM

st egymás

koporsó mellé,
látnin

mennek

a

fölé

temetik nagy eeremóniával.

halottasházhoz.

az órlelmesebb, az

Dival])an

A

halottat

van nálnk a virrasztás

uékes énekíin imígyen szólal

meg:

KOSDI FKJFAK.

((Eljöttünlc

megmossák. «Halotl-

is.

A

virrasztók közül

a halottasházhoz,

hogy

(600)

megtiszteljük és megholt társunk

testének kívánjunk csöndes nyugodalmat, lelkének
üdvösséget a .lézus Krisztus által. Kérjük tehát Istent és énekelgessünk koporsója
fölött.)) Felhangzik azután, diktálás mellett, a virrasztó ének
azt

(irök

Nyugvó halolt megállt órád,
Álom jött rád,

Gyászágyon vagy

kiterítve

Mélyen elszenderftott,

S elkészítve
A sír hosszas útjára.

Nem

De még

virrasztanak veled,
Kikel kebled.
Míg dobogott, szeretett.

el

nem

ereszlhelmdc,

Mert szeretnek.
Ezért foly szemük árja.

Igen, a liit balzsamot nyújt
S a vérz bút
Eloltja szívetekben

És ámbár most már elváltok.
Rátaláltok

Egymásra az egekben!

Másnap
harangoznak
is

szokásos.

elteméi
a

ik

a

haiotlnak)

megljoldognUat,

s

prédikáfi(>

sok

mellett,

.

.

.

harangszó (niaj(hiem minden órálian
úgy, mint az más relormátus helyen

DIÓSJENBL.

mV
41*
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A küls

eltérés csak az, hogv iljú lialotliiál n luüoUvívk ezüstszín
hordanak, leányoknál virágbokrétát a vállukon, esryéljként pedig feketét.
Helyi szokás az is. hogy a templom elcsarnokába elvisznek búcsúztatni minden
halottat, csak azután vonulnak ki vele a temetbe.
fátyolt

A temetben

faragott fejfákat és faragott

ugyanis a sírköveket

ma

V^i

A

kosdiak

és zöldre festett

^

Régebben

sírköveket találunk.

ki a közeli

]<ljányáb(M

kövekjjj.

hozott

azonjian ezt a fáradságot sajnálják, készen veszik a sírköveket.
A faragolt sírkövek azonban érdekesek és említést érdemelnek (605).
Még érdekesel)bek a faragott fejfák, melyeknek csak a ftípusait ismer-

tetjük.
.^

úgy faragiák

is

is.

nem

fejfákat

a

nem

de ezt

igen föstik. Elfordul elvétve a kék, piros

tartós festékkel készilik, úgy,

hogy hamarosan

i/y>\l

lemossa bizony az es.

M

díszít motívumok a szomorúfz, szív, csillag, tulipán, virágszár, napkorong, kehely és különböz hnllámvonalú díszítések. Ezeket a motívumokat egyszeren csak

^^

J//YS

fejfákon.

leliraldkim

kívül,

alkalmaznak bevésett a]iróbb díszítéseket;

bevésik egyforma mélyen és vastagon. Kidondioritott díszt
találunk. Általában, amilyen

FEJFA

GÖMÖRBÖL.

a bevésett díszítés.

A

(tíOS)

ilyen

De

még

a sírköveken

ez csak tetézi a fejfák erteljességét és komolyságát.

ügyes faragó nincs, elmennek

A

sem

fejfák kifaragása, oly szegényes

fejfákat rendesen a családtagok faragják kedves halottjuknak

ügyeseblj ebben a mvészetben.

hez hasonlók

gazdag és ügyes a

a faluban

Xagy Tóth

:

Istvánhoz,

ha pedig
aki

leg-

kosdi fejfák közt vannak egészen egyszerek, a sírkövek

vannak dúsabb tagozásúak. Alaprajzukat, azaz keresztmetszeés négyzetalakúak. Az elbbieknek csak két
oldalon van tagozásuk. A négyzetes keresztmetszeteknél minden oldalon tagozást látunk.
A fejfa igen érdekes, mert motiviima vita tárgya. Nem akarunk az eredetrl határozott véleményt mondani, csak megemlítjük azt a két molivuniot. amire a feji'a visszavezethet. Els az emberi alak (606. kép 7). A göcseji gyermekjátékok között látjuk ezt
a fejfaformát. mint l)ábút. A hasonlóság annyira szembeszök, hogy ezt senki sem tagadhatja. .\z em])eri alak kezdetleges ábrázolása ez. Hogy ez a fejfa is emberi alakot akar
ábrázolni, azt nem állítjuk, de nem is lagadjuk.'Hogy a sír IVilé emberi alakot is állítsanak,
ez a gondolat, egészen természetes. Hiszen si szokás, hogy az elhunyt ember ábrázolását
emléknek sírja fölé állították. Megtették az egyiptomiak, a görögök, rómaiak, és ma is
szokás. Xem ez a motivuni laj)pang-e a bemutatott l'ejfa alakjában?... A másik motívum.
(606.

kép

tidvet tekintve, kétfélék:

1)

s

derékszög négyszögek

:

meljTe e fejfák eredetét vis.szavezethetjük
az almássüttöi vörösmárványli(il
Biedermayer-keresztek. Azonban kálomista ember nem gondol keresztre,
ha gondolna, nem állítaná a sírra. Hogyan kerídt hát Kosdra, ki vitte
:

oda. ki készíthette,

—

nem

tudjuk.

£
'A

\.''

FEJFÁK.
1

Szeatsimoii

;

(609)

2—5, Bolyok községbl (.Gömör).

készíill

:

:
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A

többi

kopjafákra enilékezlelnek, ép ú;y. mint a pcstiliegyei regi

a szokott

i'ejfák

kálomista lejfák.
Megligyehii vakík a népi fejfák, sírkövek feliratai, emlékversci. .Xem a halott emjjer
bennünket, de annak az élö em])ernek a lelke, aki azt a verset oda véste

érdekel ezen
a

vagy kbe. .Jellemzk ezek

fába,

a

né|iköltészet,

néplélek

a

pontjából. Általában érdekes megligyelni. mint fogalmazza

Vagy

úgy, hogy az

él

beszél a halottjaiból,

meg

elmondván annak

a

tanulmányozása szemnép ezeket a feliratokat

születési évét, halála na])jál

megemlíti a halott feledhetetlen jó tulajdonságait
elmondja,
megsiratta; megörökítik, hogy a sírkövét ki emeltette a esaládtagok
hamvaira, békét sírjára. Van olyan í'ölirás, melyen a halott maga
hogyan hívták, ki volt, amíg élt..
Találunk olyan feliratot is, melyen
kérdezné, aki a sírnál megállott, mintha kiváncsi lenne: Kit föd az
és

hogy

;

.

felelet

Itt

megnevezi egyszeren a

szívvel

Istenem

dirs eged

?

már

Ám

már líi'd
bocsáss meg,
Ugy lett, a mint akarod
A föld nem volt érdemes rá
Hogy bírja Tóth Jolánkát.
élt 15 hónapot, meghalt 1891. nov
sziv, melynek mindene valál
Emelteté e gyász endékjelet
S csak abban talál vigasztalást

A

hiveu megfutott. Hitedet megtartott.

Ott fönn majd találkozunk veled

koronádat

A körünkbl

Itt nyugszik istenben
elhún jó apa.
Mojzes Gábor
élt 63 Meghalt 1875
Néa:y kis unokája az

ölébe. Áiíitotta
és neje.

Erre azután a

e kis lányt ily korán
.\ngyalaí(l közé vetted.

:

el

I

Hogy

meggyá-

Sokat szenvedett. Agg vedd
odafenn.

a sír?

halottat.

szolt Juliász .\ndrás élt 73 évet.
szül
183G niegh
1009 júl^ 12. ez emlék
követ emeltettek fájó szív özvegye
Tekns Klára és szeret gyermekei András és Sámuel. Sok szenvedéseire fájó szívvel gondolva szintén gyászolják e kedves halottat.
Gyermekei és unokái. Pályádat
:

Elmondja: öt
mintha az élö ember

beszél.

.

nyugszik istenben boldogult

gyermekeitl igaz

meggyászolta,

közül. Áldást kérnek

!

titeket

Letépet végzel
A való eltntével

Remény, öröm és minden
Bízalnmnk oda,
Elnyelte a sir
Szabó József élt 2 évet.

Tekns András

De

a szerelem
hozzátok églie

tör,

kik szerelmünknek
voltatok vértanúja
egekbe szálltatok
nem szálltok földre

Anyai

szív tört bimbóját
Rejti e kis sírhalom.
Hogy lölötte fönn virasszon

A

szüli fájdalom.
Szegény volt-e angyalokban

többé békén
(A p.

Egyszerbb, de meghatóbb

él,

a

következ
Itt

nyugszik
kis

Fijunk a kijér
Szívünk fáj.

Én

is jó apa voltam,
Mig köztetek munkálkodtam.
De egy hirtelen nyavalya

Tletek

elválasztott.
férj jó apa
Isten veled,

h

E síremléket emeltette
Kemény Zsuzsanna

h

!

neje

És gyermekei István és Juliána
Béke hamvaira.

bet

p.

azt jelenti, liogy

:

pihenjelek.]
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Egy leány

így beszél

Én is virág bimbó voltam
Szülim örömére nyíltam
Egy betegség elsorvasztá
Keblünkbl kiszaiiasztá.

Mohos hant
Ha kérdem
Ki iiamvait feded

Hogy

tárt

karokkal

Porait öleled

Farkas Zsuzsanna

Éltemnek
Ifjú korában
Lelkem ártatlanságában
Vett

ki élt

55 évet

Mikor megkóstolta a
végenyé-

magához

Istenem
Kovács Sámuelt
11 hónapos.
-Még'

néhány szót

a parasztember íráshoz

a leliralok

nem

szetet.

helyesírásáról.

lietiröl,

A betk

szokott kezének ott a nyoma. Jellemz,

nagy közöket hagynak az egyes szavak között

A g-betül és az y-t egyformán írják. Mind
A ketts mássalhangzót is sokszor elvétik.

s

szöveg

a

kettt

a

nyomtatott betk, de
hogy minden ok nélkül

teljes figyelembevétele nélkül.

y-nak. Pl.: nyugszik

= NYUYSZIK.

Akár tavasz van, akár gyümölcsérlelö nyár, akár sz, a kis kosdi temet egyformán
\ nép lelke benne, tele mvészkedésének, költi érzésének látható nyomaival.

kedves.

A

szép fejfák,

a

rájuk akasztott koszorúk, a sírfeliratok összekapcsolják az elköltözött
Nem a szomorúság helye ez. Szükséges, mert ide hozzák az

földön járókkal.

lelkeket a

elköltözötteket,

de

inkál>])

az útját. Aki oda kerül,
s

az

kertnek tekintik, azon

nem tnik

beszélnek róla, foglalkoznak vele,

el.

ál

Mindennap

míg csak maguk

járnak be Váczra, sokszor tapossák
látják a sírját
is

melléje

nem

:

—

szegény, így-úgy,

kerülnek.

Temetés után a hátramaradt házastárs éjjelenkint egy hétig abban az ágyban fekszik,
amelyben az elköltözött vívódott. A palóc menyecske mély gyászának jeléül piros kendövei
köti be lejét, amikor szülöttjét a temetbe kiséri. Más gyászöltözetei a nép itt nem ismer.
A palóc nem igen tud belénjiigodni az elmúlásba jó emberei a temetbl éjjenle
hazajárnak ha a templomban világosságot látnak, bizonyos, hogy az öreg tisztelend úr
az öngyilkos, mint jajgató lélek jár haza a bolygótz és lidércjött vissza az oltár mellé
fény nem más, mint a mérnök, aki rosszul mérte tagosításkor a szegény ember földjét 1...
A megholt csizmájáról a patkót leszedik, mert temetése éjjelén mindenki hazatér a szállási
:

;

;

;

A másvilági éleiben való hitet igazolja az
megköszönni, ne ko])ogjon hát a csizmája
majd könnyebb legyen a kontya
a szokás is, hogy a hajlket lúdtollal helyellesílik
Van olyan község is, ahol kis gyermek temetése után hamuval behintik az asztal
tetejét, hogy meglássák: járt-e otthon a kis elköltözött? Némely községben az ablakba
egy tányér ételt lesznek ki, mert az bizonyos, hogy az elköltözn hazatér a szállást
megköszönni.
I

.

.

.

!

:

SÍflKÖ

GÖMÖnBÖL.

(610)

.

.

Ezen

V.

kötethez

,

java munkájukkal járultak dolgozótársaim, írók

és

mvészek.

Gróh István
a ké|ipk és a

szöveg nagy részében,

Sági János

az egész

munka folyamán;

Bíró Sándor

Istvánffy Gyula

Fábián Gyula

Kosnya Géza

Fábián Gyuláné,

szül.

Brézó Ilona.

FiLLippiNYi

Tóth Géza

Farkas Pál
És

Gróh István több tanítványa.

Sámuel

Ezen kötethez
java miinkájnkkal járullak dokfoztársaini, írók

CiHóii
a

képek

('-s

a

és

mvészek,

István

szöveg nagy részében,

Sági János

az egész

munka folyamán ;

Bíró Sándoh

Istvánffy Gyula

Fábián Gyula

Kosnya Géza

Fábián Gyuláné,

Farkas

s/.i'i..

IíiczóIi.ona

Fillh'pinyi

Sámuel

Tóth Géza

Fái,
És

Gróii István több tanítványa.

Miúonijttij

D^tsü: Á

iiingi/ur

»ir-/)

niíwészete.
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TARTALOM.
Lap

A

palócokri')!

\'isolcl

1

25

,

Lap

A

ház és ami benne

Temet

v;ui

lor.

_

Temploni _ _

KEPÉK JEGYZEKE.
Lap
45.

Szövefjképek.
3.

Solymo

A

közséí,' (Heves).

Medi,'yeb-

4.

A

5.

Salgótarjáni acélgyár.

6.

Az

7.
8.

Fülek vára.
Jánosi község (Göniör megyében).

9.

Kaszini'izás

11.

hímzéssel.
Képzcletalkotta levéldíszek szcsmunkán.

—

Szcsvirág.
Szcsvirág díszített szívvel.
Balassagyarmati szücsvirág.
47. Szcsvirág.
48- -49. Szcsvirág.
50. Famódra szerkesztett szcsvirágok.
51. Szcsvirág hímezve.
53. Szesvirág.
55. Kanász cilra szrben.
56- -57. Rozmaringleveles.
58. Szrhínizés.
.59. Egyenes szürvirág rózsalevéllel.
Szrhímzés.
46.

—

hegy-

10.

—

Brdíszítések

felknlatott terület térképe.

(izili

vass-yár.

Diósjenn.

Palóeok rhalimiról (Nógrád).
Palóc legények

—

15.

Nagylócziak.
Palóc leányok táncközben.

171

Diósjenrl.

19.

Könyvosztás a gyöngyösi
könyvtárban.

61.

Tülköl kanász szrben.

24.

Nagylócziak.

62.

•27.

Guba

63.

29.

Gubások gubát

Virág tölgyfalevelekkel.
Szcsvirág.
Szrvirág.
Szrgallér.

14.

60.

ifjúsági

viselet.

íruluak a miskolczi vá-

sáron.
'M).

64.
65.

A gubás

kártc)

a

felesége

melyek-el.

lil.

Gubás
Gubás

fonógép melleit.

68.

vetöfájn MiskolcznM.

69.

a

34.

Szövik a gubát.

35.

Gubások

38.

71.

40.

inglx-n.
Hímzett bundában és
Kislmndában és cifraszrben.
Kisbiindábaii, nagybátonyi asszony.

43.

Brvirágok.

73.

44.

Bördíszilések brruháról.

39.

70.

-

Szcs-virágok

—

Szrvirág

rózsa-

szrökrl.

—

Harisnyaköt.
Szrvirág kocsisszrrl.
Juhász szrben, Diósjenrl.
Cifra szr, kiterítve.
Szr ujj fenekének

—

díszítése.

kallója .Miskolczon.

b

szürvirág.

66- 67. Szalagdiszítések

vékony fonalat sodor.
33.

Görbe

levelekkel.

nép-

74.

Menyecske hétköznapiban, Diósjenrl.
— Hókamálos,
Palóc-viselet
1857-böl.
zsinói-os kabátban szentsimoni asszony.
Palóc menyecske viselete 1857-bl.
Rokka Rimóczról.
i-2*
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Lap

Lap
75.

Guzsaly.

113.

Anyák.

76.

Guzsalyok Bujáki-ól.
Guzsalyok Rimóczról.
Guzsalyszárak részletei.

114.

Dejtáiiak,

115.

Drégelypalánkai leányok.

Guzsalytalpak.
Kendert iloló Diósjcnröl.

110- -117.

80.
81.

Szövszék.

77.
7§.
79.

118.

kend

La|iujtörl.

—

Lóczról.
119.

.Madaras szttes törölköz
ujtröl.

—

Sztt dunahéj

kend

Lap-

Vizslás köz-

ségbl.
88—91. Szttesek.
92.

Ipolybolki

—

Himzések Gömörbl.
Lóczi leányok hajviselete.

98.

Diósjeni leány pántlikás hajviselete.
Nógrádmegyei palócleány hajviselete.

Menyecskék Pásztóról

12IÍ.

Orliahniak.

124.

Leány Romhányról.

Érsekvadkerti asszonyok fejkend viseMenyasszonyi fejköt lapujti
lete.

—

és lóczi menyasszonyon.

Diósjeni menyecske ingvállal és hímzett
\'erpeléti leányok tenikeszkenvel.
plomha menet, ingvállban és kivarrásos
keszkenvel.

—

fköt.

— Fköt vise-

Lóczon.
Lnkacsos liinizések Felshanganynd és
Szentsinionról.
(Gömör megye).
Asszonyok Recskrl fejkendvel. Fehérhimzések Berkenyébl (Nógrádmegye).
Menyecske pruszlikban Szenterzsébetrl.
Kúpalakú fköt Gyöngyös-

—

108.

—

halásziról.

—

Fejköts

menyecske

Pereszlénybl.
109.

—

Díszítés az alsó-

Asszonv Mikó-

Asszony lirdkövesdrl.

Asszonyok Diósjenrl.
menyecske kivarrásos

ing-

vállban.

Leánykák Pásztóról.
Tere-fere Diósjenn.
130. (iyöngyöspatai legény.
l'M. Paliiclegények hímzett
128.

120.

ingben

és

kö-

ténnyel.
132.

Díszítések legény-kötényrl.

133.

Cifraszür Borsodból.

134.

Nagylóczí legénykék.

135,

Kötény-viselet.

Ilii),

Uimzetl lepedszél Cselnek vidékérl
Gömör).
Hímzett lepedszél
Kelyhes minta.
Dobáczóról (Gömör).
Réce- és áttöréses munka Jánosiból.
Lóczi legények mellény- és kötényI

137,

let

107.

és Szentsimonról,

127. \erpeléti

—

Mikófalvi

A. slingelt farkas

Peresz-

szoknyán.

120.

—

106.

— Asszony

Dejtári anya és leánya.

falváról.

Romhányi menyasszony.

105.

—

122.

125.

leány hajviselete.
Recski
menyecske díszes kendövei.
101. Pántlikás hajviselet Dejtáron.
102. Érsekvadkerti leányok mellkendövcl.

104.

—

lénybl.

Rétságvidéki

97.

103.

120.

121. Viselet Jlikófalváról.

szttes.

96.

100.

—

Szentsimonról.

keresztszemes hinizés. — Himzés Gömörhi és Heveshöl.
93. Hétságvidéki keresztszemes hímzések.
94—95. Himzések.

99.

Leány viselet Hugyagról. (Nógrád).
Menyecske Hasznas községbl.
Leány
Diósjeni leány és
Mikófalváról.
menyecske.
Asszony
.Vsszony Szenterzsébetrl.

—

.Jánosi szttes.
87.

Menyecskék.
Menyecskék Pereszlény- és Diósjenrl.
Leányok Dejtárról.
Menyecske

—

—

Szttes törülköz

Menyecskék

Orhaloniról.

82—83. Gatya-viselet.
84 85. Középkori céliljc'li takácsok munkája.
86.

Hevesmegye.

138,
141,

—

viselete.
142,
143,

Dudáló kanász cifraszürben, bocskorban.
Hímzett
Hímzett párna .lánosíból.

—

asztalterít .lánosíból.
145,

Palóc-liúk.

147,

Dejláriak és Rondiányiak.
Kékfest-ducok Rozsnyóról.

148 -151.

Menyecskék fkötvel Hugyagról.
hidányi farkas- fkötm
Fejköl-

—

110.

A

111.

Fejköt-viseh't Érsekvadkerten.
Erdkövesdi menyecske viselete.
Recski
asszony ingvállban és fejkölvel.

112.

\isontai leány.

viselet Verpeléte-n.

157,

159,

—
—

—

153.

l'ci'cszlényi leány.

100.

l(il

Palóc-viselet Kazár községbl.
Tárkány község.

Bélháromkuti forrás (Borsod).
Perse községbl (Nógrád).
.Apátfalvai katholikus templom.
Apátl'alvi

—

Részlet

Részlet

Gömörbl.

mátus templom.

—

A

szílvásí

refor-
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ltí"2.

A

l'tílsvályi relorniátus tcniploiii Uerílí-

214.

sének kapuja (Gömür).
164.

A
A

165.

.\

Ití3.

niiskolczi lel'oimátus dcszkalciiqiloin.

ronián-slilusii

173.

solyniosi (Heves) templom.
noszvaji (Borsod) és hollóki (Nógrád)
templom alaprajza.

A

templom

(Nógrád)

szentpéteri

festéseinek mintái.
180.
181.

182.

Hadistyán (Heves).
Harangláb Hadistyánon (Heves).
A radislyáni református templom
.széke és szószéke.

— A radistyáni

pa|)-

refor-

mátus temidom.
183.

A

184.

A

berzétei református egyház

kendjérl.

berzétei református egyház térítinek

186

A

palánkár<il.

218.

A gömörszkárosi

relorniátus egyliáz

Útszéli keresztek.

190.

A

berzétei református egyház ónedcnyei.

191. Útszéli kereszt díszítések.
192.

Urasztal-terítkrl, líánhorvátí.

193.

Útszéli keresztiül. Dacsókesz.

—

—

a

(Heves).

— Részlet Felnémetrl

203.

Három-

204.

Gyöngyöspatai ágasos ház.

(Heves).

208.

Szelemenes faház váza.

209.

A

és négyosztásu jellegzetes házak

alaprajzai.

alja

Mestergerenda

Samu

Miklós házában

:

—

Díszes pitailiejárat. Saj<ipüspöki.
231. Oszlopdíszítések vakolatból.

—

Ablakkeret

Zselizrl.
jellegzetes felvidéki ház eleje.

.\

—

233.

Tompa

.Mihály

szülháza

Rimaszombaton.
212. Pereszlényi'utcasor.

házak.
213. Deszkázott véltelek és ereszek.

Oszlo|i-

Oszloi)díszitések vakolatból.

Oszlopdísz vakolatból N'elkenyéu.
Oszlopfejek teljes pompájukban.
Sajóradnai Borsod)
236r Ívelt ablakok.
235.

—

házorom

^

díszítés.

a padláslyuk mellett Saji'>kazincz községbl (Borsod).
239. Apróbb vakolat-díszítések házormokról.
N'akolat-díszítés.
240. Szentsimoni házról.
Bánréve (Gömörl.
241. Miskoiczi részlet.
242. Ablakdíszitések Borsodból.

Díszítések

—

243. Miskoiczi részletek.
244.

— .Jellegzetes ereszes

—

Velkenyén (Gömör).

234.

237.

palóciláz.

(Heves).

fejek vakolatból

— Jellegzetes

palócvidék jellegzetes legsibb házformája a füstlyukkai.
211. Két ház egy telken, Hasznos községben
210.

és

Jánosin 1864-bI.
Mikszáth Kálmán szülháza.
223. Díszített oromfalak.
224. A padláslyuk díszítései.
Az oromfal a tet eltt nyúlik
225. Kházak
Díszített ház Szenterzsébeten.
fel.
226—227. Díszített házak.
ház N'elkenyén ((iömörl.
228. Díszített
Sajókazínczi kniives.
229. Oszlopzatok a házon vakohdból. Sajóliüspöki (Gömör).
230. Oszlopos tornác Szenlsimonoh iGömör).

patak partján Sólymos községben

202. Siroki (Heves) pinceház alaprajza.

si

oldala

232. Oszlopdíszílések vakolatból.

lyán.

Házak

—
—

Dió.sjenrl.

—

Fakereszt Urhalom utcáján.
197. Cigányputrik Rimaszombaton.
198. Barlanglakás Cserépfalun.
199. Osi pinceházak Tibolddaniizon.
200. OszIo[ios folyosós barlanglakások Szomolyán.
Emeletes barlanglakás Szomo194.

201.

és faragott faoszl(i|iokkal

222.

Templomi hímzések.

189.

klábbal

—

tés

úrasztal- térítjének hímzése.
188.

l'itar

Füleksávolyon.
ÜrégelyRészlet
palánkáról.
219. t'.oburg herceg kastélya Cserépvárou és
egy földmivesgazda háza Jánosiban.
220. Díszített tornácoszlopok Nógrádból.
Sajóecsegi ház ács-díszekkel (Borsod).
221. Oromcsúcs-díszítések fából. — Díszítések
Oromcsúcs-díszía mestergerendán.

miskoiczi ref egyház hímzéseirl.

— 187.

—

Ház
Fonott vertelek és gerendázata.
Diósjeiirl, Lrínczrl és Drégely-

Házak, melyeknek oromfalát az elrenyúló tet védi.
217. .Mikszáth
Kálmán egykori lakóháza
Mikszáthfalván, emléktábláv^al.

hímzéseibl.
185.

—

Nádujialuról

216.

A
A

174—177.

lyukkal

(Heves).
215.

templom

apátsíági

(Gömörl.
169.

szellz

Ház

szalonnai rel". templom haranglábbal.
borsodi rcf. toni[iloni a várdomblial.

167. Jáno.si

Fejldött ház far községbl (Heves).

Bepillantás

diósjeni,

erdökövesdi

szentsimoni udvarba.
245. Kishartyáni palórház (Nógrád).
46. Udvar Sólymosról (Heves).

és
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247.

L'dvar ludasokkal.

248.

Olyan

házak

melycklieii

alajirajzai,

a

lakás és istálló egy l'ödól alatl van.

272.

Kanállarti'i Bálortaliilinl.

273.
27(1

Ütök Nógrádlx'il.
Árbocok a régi rimaszombati Cazekascik

277.

Liczei fazekasok.

Kerítések Nógrádból.
240.

si

házairól.

kerítés keniényl'ából.

— Kapnoszlopok.

250. Díszített kapiioszlopok.
251. Faoszlof)ok.

253.

254.

—

Falurészletek.

283. Mesterjelek.

\'isonlai kapu.
rl.
A miskolezi papszeirl.

281 ».

—

— .láiiosi (Göniör)

ház ékes ajtaja.
Kapuk Hadislyán kózségliöl (Borsod).

ház

Sajószentpéteri
sod).

25S.

Berke község.

281.

Kapu- és kerítés oszlopok Nógrádból.
Faoszlopok (iömörböl.
Díszített kiskapuk Nclezdröl (liorsod).
Kiskapu. -- Kiska|)uk Diósjenrl.
Takarékosan é|)ített kapu Ajnácskn. —
Ka|)U KökényesA legsibb kapu.

—

25(;.

279.

—

—

klábakkal (BorNógrád-

vadkertrl.
és ka|)ubálvány díszítéssel Diósjenröl. -^ Kapuk és kapubálványok
díszítésekkel Drégelyrl.
Kapu és kapubálvány díszítéssel Xosz-

—

Kapuk és kapubálványok
díszítésekkel Nógrádvadkert- és Pereszlényrl.

Ónmázas kancsók

kávésedény

és

századból Hozsnyónil, Hímaszombatról, Ratkón'il, Felssajóról és
Kövirl (Gömör).
287. Tálak Bogácsn'il Borsod).
a XVll.

:

i

Egy

felvidéki cseréplál díszítése.

292- -203. Nógrádi cserépedényekrl.
297.

Festett

húsvéti

tojások

Dacsókeszirl

(Ilont).

—

298.

Ivókanál Csitárról (Nógrád).
Ivócsésze
Nádi'ij faluról (Heves) és ivókanál Rom-

299.

Ivócsészék.

301.

Címeres ivócsészék.

kapulelfa

Díszes

Kapu

vajról.

284- -286.

liányról (Nógrád).

302. Ivócsésze

lév megnagyított

és a rajta

díszítés Dél-Nógrádból.
303.

Pásztorok ostornyelei.

304.

Díszített kanalak,

305.

(iyuj tótari

ók

Rom hányról.

kútágassal
utcája
község
Kútágasok.
(Heves).
Bul)os kemence.
Kürtös kemencék.
Sípos kemence.

300. Borotvatartó.

2(i2.

Szobarészlet Sáláról (Heves).

311.

Saj('igömör
községhi.
Malondiáz Drcgelypatak községbl.
Csontból faragott gyujtótartó Szécsény.
Utcarészletek Rimaszoudiatból.

2(;:!.

Asztal

31.5.

A

2()(l.

2111.

2i;4.

Felnémet

—

—

—

Matyinka községbl
Asztal Sáta községbl.
(Borsodi. Pad Rimóczról (Nógrád). — Himóczi pad
1801-bl

nagyított része.
m:>.

Bölcs és padrészletek llinióizról.
Bölcs részlete Rimóczról.

2(i(i.

Szunyogháli'is

ágy.

—

Tniipános

—

Tulipános

láda

Xerkenyérl

Borsodberényról.

-

és Szécsényböl.

2(;'.).

Himaszonibati udvar, jobbkézt a városHégi magyar
ban is otthonos szuszék.
szekrény, szuszék Maczonkáról (Heves),
1 égi magyar szekrények, szuszékok Tar,

270.

Ostoros és Hasznos községhi (Heves).
.Mángorló és fakanalak Jánosiról.

2(18.

—

—

Krumplitörö
szett

sótartc>

Hasznosról.

.Iáuosii-ól.

I.apujtröi.

Fából met-

—

Sótartók

-Tolltartó. Bér(Nógrád).

Kanállaric) Diós Jenrl.
271.

,Mosólapi(^kák.
iN(Jgrád).

—

Sótartó BuJ.ilu'ol

308.

—

Malomház

kosdi

31 C- -317.

temet

Keresztek

(Nógrád).

az

rhalmi

temetbl

(Nógrád).

Fejfák Noszva községbl (Borsod),
Sajókazinczról, Szent péteriljöl és Serke

3 IS—:319.

községbl (Gömör).

láda

.Vjnácsköröl.
2(i7.

307.

—

Sírkeresztek a csokvai temetbl.
321. Sírkövek a kosdi temetbl (Nógrád).
320.

323.

Kosdi lejlak.
Diósjenröl.

324.

Fejfák

322.

320.

Gömörbl.
Sírk Gömöi'bl.
Külöu mellékletek.
Eijijózíníiek.

128

Recemunka,

lepedszél Sajópüspökibl. (197.)
Csipkék Rozsnyó vidékérl (Gömör).
129.

(198 -202.1

l.cpedszél Páskaházáról' (Gömör). (2(I3.
Lepedöszél Rozsnyó vidékérl (Gömör).
(204.)

(
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129.

l-2><

Lepedszél Rimaszéosrl.

(2(15.

1

Lap
2.%

Gömi-i kapimszlopok. (474(í.)
Kapu- és kei'ítés-oszlopok Gömörmegyébl. i47t/>.)

257.

I-o|iodöszéI Sorko közsés:b61 ós Jánosiból.

i20(i.i.

Lepednszél Sajópüspökiliöl (Göiuörl.

Parádi oszlopok (Heves). (474c.)
Borsod- és hevesmegyei faragott oszlop-

(207.)

Receiiiunka,

lepodszél

Sajópüspöki-

fejek. (474rf.)

Kapiioszlopok (Rorsod,

böl. i208.)

Subriknlt lopedószél ((löniör).

lepedszél Simonyiból
(Gömör). (210—211.
Subrikáll lopedszél. kelvhes minta.
Síibrikált

(212.-

Serkérl

mintái 1870

3(M

Tchbázlm'iek.

Csipkék Gömörbl. liadna, Pescz és
Berzéte kzségekltl. (222.)
Himzett lepedszél Rozsnyó vidékérl
(Gömör).

Hímzések

26—27.
48- 49.

Hcvesmegyébl.

Rocén

.WIII.

a

századból

(1.

tábla.)

Viselet Nógrád, Heves, (iömör

megyék-

tábla.)

(II.

80- 81. Fülep István miskolczi szürszabó
mintakönyve 1824-bl. (111., IV., V.,
VI., VII.

96

97.

tábla.

Szövminlák
községbl.

112
;

— 113.

144

145.

156

—

1.57.

160

-

161.

I

Lukanénye

és

Nógrád megyébl.

tábla.)

Hevesi népviselet. (X. tábla.)
Szentsimoni (Gömör) római kath.

templom belseje. iXI. tábla.)
Kondói (Borsod) refoi-mátus temp-

lom.

(Xll.

tábla.)

Lökösházi (Gömör) evang(>likus

i297).

.Medgyaszói templom mennyezetérl.

Almágyi római katholikus templom
mennyezete.

(299.)

Rudóbányai református templom

1701-b<>n.

(Gnin

rklezsiának

(302.)

Házak Rimaszombaton.

206

207.

230.

Díszített tornác-oszlopok és rácsos ajtó

Díszített

(Borsod).

(393//.)

Házdfszítések Szentsimonról
(Gömör). (423).

Serkei református templom. (Xlll. tábla.)
94. Noszvaji templom (Borsod). (XIV.
lálila.)

194 —195. Palócfahiból. (XV. tábla.)

230

231.

2.")6

257.

272

273.

A tornác oszlopai között. (X\'l. tb.)
Palócasszony konyhája. (.XVII. lábhi.)
Cinezett

oslornyelrk,

luruülva.

(XVIII. tábla.)

Palóc

menyasszony tulipános

Iá<lája.

(XVJII. tábla.)

(393fl.)

tornác-oszlopok. Disznóslior-

községbl

193-

i'.'>'lib,c,il,e.)

Szuhakálló községbl (Borsod),

Szentsimonyi róm. kath. templom
(Gömör). (XIII. tábla.)
Sajóecsegi református temiilom (Bor-

193.

sod). (XIII. tábla.)

mennyezete. (300-301.)
Medgyaszói templom mennyezetérl
tábla, mely a festés évet és a festk
nevét örökíti meg. (301.)
Úrasztali kend, amit FuIo Mária hima berzétei

tem|)-

lom. (XII. tábla.)
192

(298.)

Csale

(VII. tábla.)

Viselet Heves,

(IX.

(22-Iíí.)

Himzés bségszaruval és szllürltel
Récén a XVll. századból. (224(f>.i
192 — 193. Szentsimonyi templom mennyezete
(Gömön. (296— 296fi)Noszvaji templom mennyezete (Borsod).

— 239.

Viselet

bl.

(223.)

Gömörmegyébl.

238

köi-ül.

Régi magyar szekrények (szuszékok)
Poroszló (Heves), Fülek (Nógrád),
Ajnáí^sk (Gömör), Ostoros (Heves).
305. Hímes tojások Ostorosról (Heves).

273.

(216.)

Csipkék. Kistapolcza, Berzék és Hudnáról (Gömör). (217- 220.)
Himzett lepedszél Ritnaszomliahól
(Gömör). (221.1

váti

Gömörbl.

'

299.

Snhrikált kakasos lepedszél Pállalvárói és recés csipke Rozsnyó vidékérl

zett

Heves).

Vasalt húsvéti tojások (Hont). Í559a.)
Nyitray Utániéi miskolczi szcsmester

298

272

(Gömör). (214—215.)
Himzett lepedszél Pálfalváil iGöniör).

és

(5556.)

lepedszél

minta,

(Göniör). (213.1

Nógrádból

Cserépedény

290.

81.

Subrikált csillaaros

Gmör,

|474c.)

(209.)

288

289.

Habán-edényck Gömörbl. (XIX—

XXII. tábla.)
304

305.

Népies edények

sodból. (XXIII

XXIV.

Gmör-,
tábla.)

Bor-

NK
9-Í3

Malonyay, Dezs
magyar nép mvészete
*.
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