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[Erdélyi Magyar Adatbank] 


BEVEZETŐ 
 
 
 
A szilágysági magyar népművészet kötetnyi bemutatását adni – nép- 


rajzkutatásunk régi adósságának törlesztése. 
Még a századforduló táján írta a szilágysági néprajzi gyűjtés egyik kez- 


deményezője, Boér Miklós, hogy „rendkívül érdekes etnográfiai viszonyai” 
ellenére a Szilágysággal „mindeddig mégsem foglalkozott valami nagy buz- 
galommal senki” és hogy a vidék néprajzi „felfedezése, kiaknázása még 
emberére vár” (4)*. E „várásból” aztán több mint fél évszázadon 
át tartó „várakozás” lett. A közben egymást váltó két néprajzos nemzedék 
a Szilágyságban olyan „átmeneti” vidéket látott, ahol a kutató is legfen- 
nebb csak átutazóban ha megállt néhány röpke megfigyelésre. E megfigye- 
lésekből lecsapódott pár cikken (6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 34) s egy hím- 
zés-mintagyűjtemény közreadásán (17) kívül a magyar néprajzi vonatkozású 
közlések továbbra is késtek. Még jó, hogy bár rokonszakos kutatók érin- 
tették a néprajz határterületeit is (18, 20, 21, 28, 30, 31, 41). 


A törlesztés kezdetét jelentette az Erdélyi Néprajzi Múzeumnak – egy 
előzetes tájékozódó kiszállás alapján – 1954 tavaszán egymást követően 
foganatosított két gyűjtőútja, melynek során közel 300 román és magyar 
eredetű tárgyból álló beszerzést is végeztünk, első ízben hozva a múzeumba 
Meszesen túli magyar tárgyakat, többek közt teljes öltözeteket, kerámiát és 
famunkákat. Pár hónapra rá aztán, korábbi javaslatunk értelmében és a 
múzeumi gyűjtőút tapasztalatait felhasználva, sor kerülhetett az akadémiai 
Művészettörténeti Intézet magyar népművészet kutatóinak és a kolozsvári 
Képzőművészeti Intézettől melléjük adott több gyakorló hallgatónak cso- 
portos szilágysági kiszállására is. A következő év tavaszán a csoportból 
egyesek önkéntesen még további kiegészítő gyűjtéseket végeztek témakörük- 
ben. Közös elhatározásunk volt, hogy a különféle keretben vagy önkéntesen 
végzett adatgyűjtéseink alapján minél sürgősebben, lehető teljes képet nyújt- 
sunk eme alig ismert, de sajátos néprajzi tájunk népművészetéről. 


Valóban, 1955 őszén már együtt is volt a teljes feldolgozott és a je- 
lenlegihez hasonló kötetté összeállt anyag. Ezzel először az Akadémiai Kiadó 
magyar szerkesztőségénél jelentkeztünk, majd ennek megszűnése után, 1957- 
ben a Tudományos Kiadó kolozsvári fiókja vállalta a kiadást. Munkánk 
másfél évi itteni állomásozása után azonban ez a kiadói részleg is felszá- 
molódott. Szilágysági magyar népművészet című kötetünk osztozott a már 
korábban elkészült másik két – a kászoni székely és a moldvai csángó 
népművészeti tájmonográfiánk sorsában: másfél évtizedre lekerült a könyv- 
kiadás napirendjéről. 


Hogy aztán most közel húsz év előtti munkájuk beteljesedése láttán 
milyen gondolatok, érzések foglalkoztatják a kis munkaközösség immár 
őszülő tagjait? – az jogos kérdés, de a teljes válasz meghaladná egy tudo- 
mányos igényű munka bevezetőjének tárgyilagos légkörét. Mindenesetre a 
 


* Az itt, valamint a továbbiak során zárójelbe tett szám vagy számok a kötet végén 
található szakirodalomban felsorolt művek folyószámára utalnak. 
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Kriterion Könyvkiadó felkérésére újból elővett kéziratok „leporolása” és 
„megújítása” során az ifjúkor utáni nosztalgiánál erősebb volt mindenikünk- 
ben az a melegség, amellyel az egykor bejárt szilágysági tájakra, falvakra 
és már akkor idős adatközlőinkre visszaemlékeztünk. Valamint az elégtétel 
érzése, hogy munkánk nem volt hiábavaló. 


Most, könyvünk megjelenésének alkalmával az iméntiekhez hasonló 
kérdéseinket immár a jövő felé irányíthatjuk, és onnan várhatunk is rá fe- 
leletet. Hiszen könyvünknek, egy eddig ismeretlen néprajzi tájunk sajátos 
népművészeti kincsei feltárása és az ennek kapcsán felmerült tudományos 
vonatkozású felismerések közzéadása mellett, azt a társadalmi szerepet is 
szántuk, hogy a maga helyén és módján, még ha oly szerény, de alkalmas 
tégla legyen kultúránk továbbépítőinek kezében. 


Szilágyság. Eredeti és mai szűkebb értelmében is, a „szilfás meder” 
jelentésű Szilágy folyócska vidéke. De, mint ezt az 1570-es években Kusa- 
lyon tanítóskodó Ilosvai Selymes Péter egy verse is bizonyítja, a XVI. 
században a Szilágyság tájnév már a szomszédos tövisháti falucsoportra s 
így nagyjából a Meszes és Bükk hegység közé ékelt egész medencére, a Zi- 
lahból igazgatott egykori kis Közép-Szolnok megyére kiterjedt. 


Az éppen száz évvel ezelőtt történt megyerendezéskor aztán az Alföld 
felé nyitott szomszédos Kraszna megye hozzácsatolásával kibővített megyét 
ugyancsak a Szilágyról nevezték el, s így Ady Endre nemcsak iskolavárosa, 
Zilah, de a megyéhez tartozó érmelléki szülőfaluja után is vallhatta magát 
dölyfös nagyurakkal dacoló szilágysági hétszilvafás, bocskoros nemes iva- 
déknak. Azóta is aztán a közigazgatási terület határa még többször mó- 
dosult, a „külső”, alföldi részek leválasztását más, erdélyi falucsoportok 
odacsatolásával pótolták, de volt, hogy a megye meg is szűnt. Mind e köz- 
igazgatási változások közepette azonban a Szilágyság mint a népi tájszem- 
léleten alapuló nagymúltú tájnév megmaradt, a Szilágy mente és környéke 
,,hepehupás” tája és sajátos hagyományokkal rendelkező népe a katonai 
szolgálatot teljesítő elődök viselete után a „kékbeli”, boros-mulatós szoká- 
saik után a „nótás”, földrajzi helyzete után a „belső”, történeti-néprajzi 
jelentősége és a helybeliek tájtudata alapján pedig az „igazi Szilágyság” 
jelölésére. 


Az áttekintett szakirodalom, felderítő útjaink, a talált falusi levéltári 
adatok és egyéb előzetes információk adatai tükrében ugyancsak az alföld 
kiegyenlítő-újító hatásainak kevésbé kitett, hegyek közé ékelt hegyaljai ro- 
mán falucsoportok által szomszédolt, gyakran a Tövisháttal azonosított 
(37) eme szűkebb Szilágyság mutatkozott a népművészeti kutatásra is leg- 
alkalmasabb, viszonylag gazdag eredménnyel kecsegtető terepül. Benne vél- 
tük megtalálni az egész tágabb vidék magyar népművészetének egykori sa- 
játosságait is leginkább fenntartó tájat. Az ide számítható magyar lakosú 
helységek többnyire egymástól alig pár kilométerre eső, sovány, agyagos 
határú, szőlőt is művelő apró falvak, Zilahtól kezdődően északi és észak- 
nyugati irányban: Szilágycseh, Szilágyszeg, Hadad és Görcsön vásároshelyek 
és a körülöttük sorakozó Szilágyfőkeresztúr, Diósad, Kisdoba, Nagydoba, 
Vérvölgy, Szentkirály, Nagymon, Menyő, Szilágyszeg, Désháza, Bősháza,  
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Benedekfalva, Völcsök, Ardó, Szamosújlak, továbbá Lele, Nádasd, Bog- 
dánd, Szér, Kövesd, Sámson, Erked, Kusaly, Mocsolya, Balla, Goroszló.* 


Természetesen, a gyűjtési munkaidő ésszerű kihasználása, az elemző ku- 
tatás érdekében el kellett kerülnünk a falvak hosszú során át való ötlet- 
szerű „vándorlást”; mindnyájunk számára kötelező kutatópontul csupán né- 
hányat választottunk, kiindulópontul és időnkénti közös megbeszéléseink 
központjául pedig a hagyományőrző, de – árusító fazakasai révén – a 
széles környékkel is kapcsolatot tartó Szilágy menti Désházát. Az egymás- 
közti munkamegosztás tematikai alapon történt, Désházára már ki-ki az 
otthon kidolgozott gyűjtési tervével érkezett. Nyilvánvaló, hogy „menet 
közben” még sokat módosultak a gyűjtési tervek, hiszen a kutatás folyamán 
újabb és újabb problémák merültek fel: egyes részletek vagy összefüggések 
nagy jelentőséget kaptak. A gyűjtőpontok is, különböző néprajzi jelenségek 
térbeli változását követve, újakkal egészültek ki. Így aztán végül is a fel- 
sorolt falvak közül talán egy sem maradt, ahol valamelyikünk meg ne for- 
dult volna, sőt az összehasonlítás érdekében a környező más (román és ma- 
gyar) helységek közül is többet felkerestünk. 


A népművészetkutatás korántsem egyszerű „motívumgyűjtés”. A nép 
körében nincsenek „dísztárgyak”; az esztétikai érzék és igény használati tár- 
gyakon: épület, tűzhely, bútor, edény, ágynemű, ruhadarab, guzsaly, fejfa, 
jelképes tárgyak, illetve ezek együtteseiben – udvar, lakásbelső-elrendezés, 
vetett ágy, teljes öltözet stb. – nyilatkozik meg. Nyilvánvaló, hogy a külön- 
böző alkotások valódi értékének meghatározása csupán létrejöttük, egymás- 
sal való kapcsolataik, a népéletben és népi társadalomban betöltött helyük, 
szerepük és jelentésük ismeretében lehetséges. Az egyes tanulmányok szer- 
zői kutatásuk során rendszeresen fordultak magyarázatért az egykori élet- 
módhoz és ennek alakulásához, amely a jelenségek, tárgyak létrejöttét, fenn- 
maradását, formai és tartalmi módosulásait elsősorban indokolhatja. E 
rekonstruáló-munkában és változás-vizsgálatban nagy segítségünkre voltak 
az akkori idős adatközlők, és sok esetben még a legidősebbek emlékezetét 
is „megnyújtó” különféle helyi levéltárakból, levelesládákból „pihenő 
óráinkban” kiböngészett adatok. 


Hálával gondolunk vissza a több száz szilágysági földművesre, idő- 
sekre és fiatalokra, férfiakra és nőkre, valamint a hivatásukat az itteni fal- 
vakon teljesítő értelmiségiekre, akik, megértve munkánk közösségi jelentő- 
ségét, készséggel szakítottak időt, hogy segítőtársaink legyenek a magunk 
elé tűzött feladat teljesítésében. Ha munkánk eredményes, ez az ő hozzá- 
járulásuknak is köszönhető. Illő, hogy elsősorban nekik, a közülük elhaltak 
emlékének és utódaiknak, a mai szilágysági olvasóknak ajánljuk e könyvet. 


 
Kolozsvár, 1973 
 


DR. KÓS KÁROLY 
 


 
 
 
* A fenti helységek román nevei említésük sorrendjében: Zălau, Cehul Silvaniei, Să- 


lăţig, Hodod, Gîrceni, Cristur, Dioşod, Doba Mică, Doba Mare, Verveghiu, Sîncrai, Naimon, 
Mineu, Sălăţig, Deja, Beuşa, Benesat, Vîlciog, Arduzel, Ulmeni, Lelei, Nadişu, Bog- 
dand, Ser, Chieşd, Samşud, Archid, Coşei, Mocirla, Borla, Goroslău. 
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LAKÓHÁZ, LAKÁSBELSŐ 
 
 
 
A szilágysági népi lakóházak építése, beosztása, tüzelője és berendezése 


kérdésével mindeddig senki sem foglalkozott. Bár a Szamos vidéke, földrajzi 
adottságai révén, természetes átjáró terület volt Erdély és az alföldi részek 
között, jelentős nagybirtokok híján a tőkés-földesúri rendszer megélénkülő 
vérkeringése elkerülte. A vicinális vasutakon és sáros utakon a Szilágy mel- 
léki falvakat kutatók alig érintették, különösen olyanok, kik meg is álla- 
podtak volna az egyszerű zsúpfedeles, paticsfalú hajlékokban, ottani ala- 
posabb széttekintésre. 


Ilyenformán a következőkben bemutatandó kép teljesen új lesz, s így 
általa a hazai magyarság népi hajlékáról alakuló összképünk is egy jelleg- 
zetes közbeeső táj fontos összekötő vonalaival egészülhet ki. 


Az Erdély felől, főként Kalotaszeg irányából érkezőnek már első szét- 
tekintéskor feltűnik a Szilágy melléki falvak építkezésében mutatkozó kö- 
vetkezetes puritánság, a célszerűség határai közt maradó egyszerűség. Ez 
nem csupán a túlzott méretek és arányok kerülésében, hanem bármilyen fe- 
lesleges cifra részlet hiányában s általában a mesterségi tudással való hival- 
kodás kerülésében mutatkozik meg. 


Ennek egyik oka feltétlenül a faépítkezésben sokfelé szokásos merészebb 
arányokat, építészeti megoldásokat és dekoratív részleteket könnyen lehetővé 
tevő kellő épületanyag, különösen a hosszú, egyenes fenyőszálfa hiánya. A 
Szilágy-medence földművesfalvaiban csak rég meggyérült tölgyesek, és még 
a környező hegyvidéken is csak bükkerdőségek vannak. De szűkében van itt 
a magasabb házalaphoz való épületkő is. 


E fontos anyagi meghatározó mellett azonban figyelembe veendő 
az itteni egykori ún. bocskoros nemesi hagyományokon alapuló általános 
egyszerűségkedvelés is.1 A Szilágy melléki falvak népének értékrendszerében 
a cifra dolgok „parasztos”-nak, „cigányos”-nak minősültek, a hivalkodó dí- 
szítés a saját közösségen belül legfennebb a gyermekek, ifjak „mulatsága”- 
ként áll jól. Még a saját mesterek készítette díszítettebb kályhacsempék 
vagy színes varrású női piroscsizma is a környező hegyvidéken maradtak 
fent, a hímes fatárgyak faragása pedig kizárólag a legények, a tűzhely kör- 
nyékének feltűnő virágos festése pedig a lányok tevékenységi körébe tar- 
toznak. A meglett ember álláspontja jut kifejezésre abban az 1954-ben hal- 
lott vérvölgyi vélekedésben, hogy „nevetség az, mikor a vásáron valami 
rongyos ökröket cifra járomban hajtanak fel”. Figyelemre méltó, hogy az 
első látásra cifrának mondható fejfák faragott idomai sem öncélú díszek, 
hanem egy ősi eredetű és nagyon is kötött közösségi jelrendszer hagyomá- 
nyos kánon szerint alkalmazott elemei. 


 
 
AZ ÉPÍTKEZÉSRŐL 
 
A Szilágy menti falvakat körülvevő egykori hatalmas tölgyeseken ala- 


puló tiszta tölgyfaépítkezés emlékei mindenekelőtt egyes közösségi épületek, 
ugyanis a köztulajdonban levő (községi vagy egyházi) erdőkből csupán 
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1. rz. Szamosardói harangláb 1726-ból.   2. rz. Krasznarécsei harangláb. Építette 
Pap Tamás és Nagy Mihály 1754-ben. 


 
 
 
ilyen célra utaltak ki kellő mennyiségű és válogatott méretű fát. Magán- 
használatra elegendő kellett hogy legyen az évi nyilas osztáskor kinek-kinek 
jutó famennyiség. Csupán az új házasoknak és „égett embereknek” volt 
„joguk” az új lakóház vázához szükséges tölgyfához a községi erdőből. A 
zilahi, krasznai, szilágysomlyói, szilágycsehi, valamint a ballai, sámsoni, vér- 
völgyi és más falubeli kádárok is a megrendelő által hozott vagy a mások- 
tól vásárolt tölgyfából készítették a rengeteg hordót, kádat és puttonyt. 
A tölgyfaépítkezésnek az egykori fabőségről és a mesterségi tudás- 
ról is valló nagyszerű emlékei, a népi monumentális építészetnek Szilágy- 
ságban is elterjedt alkotásai, a haranglábak2 (1–2. rz.). Figyelemre méltó, 
hogy egészen a múlt század utolsó negyedében egyre-másra épülő kő temp- 
lomtornyok divatjáig néprajzi tájaink közül épp a Szilágyságban volt leg- 
több tölgyfa harangtorony3; felülmúlva gyakoriságában nem csupán az Ér- 
melléket, Szatmárt és Szamoshátat, hanem a „fatornyos” Erdélyből a ha- 
ranglábairól nevezetes Kalotaszeget vagy Kisküküllő mentét is.4 A népi 
monumentális faépítkezés jelentőségére mutat, hogy a Szilágy vidéki magyar 
(református) egyházak közül összesen nyolcban teljes fatemplom is volt.5 E 
XVIII. században (pontosan 1699–1808 között) épült templomokra vonat- 
kozó egykori szűkszavú adatokból megtudjuk pl., hogy a völcsöki „fatemp- 
lom a fatoronnyal egybekapcsolt” volt, míg a többiek mellett külön állott 
a „harangláb”, „torony”, „állás” vagy „ágas”, a vicsai ,,templom oldala 
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patics” és az erkedi „fatalpra épült” s így föltehetően szintén csak favázú, 
paticsfalú templom volt. Ez utóbbi két adat egyben az eddigi legkorábbi 
a szilágysági patics-építkezésre. Ugyanakkor e fatemplomoknak más egy- 
házközségekbe vagy éppen más nemzetiségű falvakba való elszállításának 
kulturális csere jelentőségű gyakorlatával is találkozunk.6 


Hogy közelebbről milyenek is lehettek az egykori magyar fatemplo- 
mok, arra részletesebb ismertetésük híján7 csak következtethetünk a még 
megmaradt haranglábak és a környékbeli román fatemplomok építéstechni- 
kája alapján. Mindenesetre, e XVIII. századi monumentális tölgyfaépítke- 
zésnek is van néhány megnevezett mestere. Így pl. a krasznarécsei harang- 
lábat felirata szerint „Anno 1754. Pap Tamás és Nagy Mihály csinál- 
ták”, a krasznai régi udvarház 1745-ben állított „cifrán készült” hatalmas 
tölgyfa kapuja pedig minden bizonnyal az itt dolgozó „conventiós molnár 
vagyis ács mesterember”, Szabó György műve lehetett.8 Ilyen helyi meste- 
rek megléte azonban még nem zárja ki, hogy esetleg valamely XVIII. szá- 
zad végi fatemplom építésénél környékbeli román ácsokat is alkalmaztak9 


vagy hogy – a szamosközi–Felső-Tisza menti falvakhoz hasonlóan – olyan 
magyar „templomfaragó” községből hozattak kész fatemplomot, mint pl. a 
Szatmár-vidéki Vámosatya.10 Hasonló tudású faragó molnárok állíthatták 
a Szilágyságban a gőzmalmok elterjedése előtt általános községi, földesúri 
és egyházközségi lovas „szárazmalmokat” is.11 A fa harangtornyos templo- 
 


 
 


 
 
3. rz. A krasznai református templom kazettás mennyezetének festett kockáiból. Természet- 
rajzi, népmesei és biblikus képek, reneszánsz jellegű csokor. Pataki Asztalos János munkája 
1736-ból. 
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4. rz. Régi szárazmalom, Érmihályfalva (rekonstrukciós rajz). 
 
 
mon kívül a régi Szilágy menti falukép jellegzetes építészeti objektuma volt 
a szárazmalom sokszögű kerengőháza is. Ezért is sajnálatos, hogy e sajátos 
népi ipari konstrukciót már évtizedekkel ezelőtt is csupán romjaiban lát- 
hattuk s így már műemlékként való megőrzésétől is elkéstünk (4. rz.). 


Viszont itt vannak még a „nótás”, „boros” Szilágy szőlőhegyein s néha 
falusi udvarokon is a népi ipari konstrukciók esztétikai hatásokat sem nél- 
külöző szerényebb méretű, de mesteri alkotásai, a borsajtók. E tölgyfa szer- 
kezetek közt több a régi évszámos és feliratos, a helyi mesterségi tudásról 
mindenképpen tanúskodó, műemlékszámba menő darab (5. rz.). 


A szilágysági magyar templomok, más vidékeink református templo- 
maihoz hasonlóan, a XVII. és XVIII. század folyamán számos esetben vi- 
rágos festetésű kazettás mennyezetet és kórust kaptak. Az erdélyi népies re- 
neszánsz stílusban itt dolgozó bútorfestők közül név szerint a XVIII. sz. 
elejéről Zilahi Asztalos Istvánt és a század közepe tájáról a nagybányai 
Pataki Asztalos Jánost ismerjük.12 Előbbitől származik a krasznahorváti 
(1710) és szilágyfőkeresztúri (1712), utóbbitól pedig a krasznai (1736), szi- 
lágysomlyói (1737) és nagymoni (1755) templommennyezet. Az egyes ka- 
zettákon gyakran találkozunk a kor tudományos színvonalán álló „isme- 
retterjesztő” dekoratív ábrázolásokkal (3. rz.), bár az uralkodó kétségkívül 
a reneszánsz jellegű s néha törökös virágornamentika. Ez megjelenése óta 
itt is erőteljesen hatott a népi ízlés alakulására és közvetlen mintaforrásul 
is szolgált népi bútorfestőknek, fazekasoknak, csempekészítőknek, hímző- 
asszonyoknak, faragó ifjaknak és a tűzhelyet virágozó lányoknak egyaránt. 


Úgy, ahogy a hivatásos faragó molnárokkal, ácsmesterekkel építtetett 
falusi fatornyok és malmok, vagy a helyből kikerült mesterek vezetésével 
épített más szemrevalóbb épületek – papi- és tanítói lakok, egyházi 
iskolák, kölcsön magtárak és borpincék, cinteremajtók és óriási borsajtók – 
szerkezeti megoldásai, méretei, arányai és kivitelezése nemzedékek hosszú 
során át például szolgáltak és állandó tanulmányozás tárgyai voltak a 
maga kis telkén építő, vagy legalábbis állandóan újító, reparáló egyszerű 
falusi emberek számára. 
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Ugyanakkor természetesen a falusi építkezés nem maradt érintetlen az 
állandóan látogatott közeli vásároshelyek „városias” építkezésének hatásá- 
tól sem. Ez annál természetesebb volt, mivel a majdnem kizárólag kézműves 
polgárság házai is csak egy fokkal lévén „különbek” a falusiakénál13, gya- 
korlatilag elérhető modellként szolgálhattak utóbbiak számára. 


Úgy tűnik azonban, hogy az ilyen felülről jövő hatások mellett leg- 
alább ilyen erőteljes volt a környék földműveseinek építkezése, főként az 
építkezésben elöl járó, újításoktól sem félő, több ügyes áccsal rendelkező fal- 
vak példája. Hogy ezeket mennyire számon tartják, bizonyítja pl. a nagy 
 


 
 


 
 
5. rajz. Borsajtó 1837-ből, Vérvölgy. (Fő részei: medve, járom, présláda, sróf.) 
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6. rz. Régi telek elrendezése, Désháza. 
 
 
körzet falvait bejárt egyik désházi fazekas. Molnár Dani kérdésemre, hogy 
a környékbeli falvak közül melyek vezetnek az építkezésben, rögtön és biz- 
tosan válaszolta: „A legszebb házak Sámsonon, Vérvölgyön és Ballán van- 
nak, a legszebb kapukat pedig Széren csinálják. Ezekben a falvakban min- 
dig is jó ácsok voltak, de ott kezdték az újforma vályogházak divatját is.”14 


A szilágysági hagyományos beépítésű telken (6. rz.) együttlevő külön- 
féle rendeltetésű épületek a népi építési módok egész helyi fejlődéstörténeté- 
ről tájékoztatnak. Az állandó település építésének kezdeteit itt is, mint az 
alföld felé lejtő dombvidéken és az alföldön is, függőleges karók köré font 
kerítés és a málékas sövényfala (8. rz.) példázza. Kisebb pajtáknál, szőlőbeli 
pincéknél (12. rz.) azonban már a napjainkig is szokásos földbe ásott ágasok- 
kal adnak a falnak nagyobb szilárdságot s ez esetben a közéjük szorított 
3–3 vízszintes rudat fonják be (függőlegesen) és tapasztják meg két oldalról 
(13. rz.). A talpakra való építkezés kezdetét az udvar végét lezáró téres 
csűr képviseli (7. rz.). 


E technika egyidős lehet a nagyméretű gabonatermesztéssel, aminthogy 
a csűröket a kézi cséplés múltával (1930 táján) felváltotta a külön istálló 
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és szénatartó. Megfelelő épületfa híján a gerezdes boronaépítkezés talán 
megrekedt a kútgárgyánál és a talpakba csapolt sasok közti zsilipezésnél 
(rakott fal), mivel már csak egyes kisméretű ólaknál találkoztunk (10. rz.). 


Az udvart a telek hátsó része, a szénás, veteményes és gyümölcsös kert 
felé keresztben lezáró régi csűr nemcsak legnagyobb és legmutatósabb, ha- 
nem – komplex funkciójából következően – egyúttal építészeti szempont- 
ból is legösszetettebb épülete a gazdaságnak, amely után építőinek a lakó- 
házzal már nem voltak különösebb technikai problémái. 


Egészen a második világháborúig a szilágysági falvakban a talpakra 
épített gerendavázas, paticsfalú, támasztott szarufás és rozs-zsúpfedelű 
lakóház volt az uralkodó. Mint jeleztük, voltak egyes talp nélkül (földbe 
állított sasokkal, ágasokkal) épült régi házak is, azonban, legalább 1848 
óta, már mindenféle tölgyfa talpakra építették a házakat. A fedélnél vi- 
szont az általános zsúptető mellett előfordult a teregetett szalma- és a zsin- 
delyfedél is. A teregetett szalmafedél jobb tartására a ház két csúcsán a 
fejfákéhoz hasonló faragású nyársakat rögzítettek s a felrakott fedelet a 
szél borzolása ellen nyomatékul a tető élén át felső végeiken összekötött 
karókkal védték. Zsindelyes házak inkább Hadad felé voltak, a hozzá való 
nagy, hornyolt bükkfazsindelyt egyes Bükk alji román falvakból, főként 
Mosóbányáról hozták. A régi házaknál a helyiségek sarkaira, a középen vé- 
gighúzódó mestergerenda alátámasztására, a rövid falak közepére, valamint 
a hosszanti oldalakon közbe állított sasok (ágasok) közti három vízszintes 
hevedert függőlegesen fonták be. Azután két oldalról megtapasztották, siká- 
rolták és le is meszelték – kivéve a hátsó külső falat, amelyet legfennebb 
csak kibaboztak a meszelővel. E gyenge és vékony paticsfal helyett alig a 
századforduló tájától vált mind általánosabbá az az eljárás, hogy a sasokra 
 


 
 


 
7. rz. Régi telek zsúptetős és paticsfalú épületekkel. Máté Géza, Désháza. 
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8–10. rz. Málékas, lábas tyúkketrec és rakottfalú disznóól, Vérvölgy. 
 
 
 
kívül is, belül is egy-egy sor faragott lécet szegeztek (bolti vasszegekkel), a 
lécek közét pedig szalmával meggyúrt sárral kitöltve, majd kívül-belül is 
megtapasztva a korábbinál kétszer vastagabb és szilárdabb falat nyertek 
(5. fk.). 


A ház földjének egy arasznyi feltöltése, valamint az elöl kissé szélesebb 
eresze alatt húzódó sár tőtés (tőcik) már a legrégibb házaknál is megvolt. 
De már a földbe ásott ágasos paticsház idején megjelenik a tornác is, alol 
tornáctalppal, ebbe csapolt lábfákkal a kiugró fedélrész alátámasztására.  
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11. rz. Kiskapu, Désháza. 
 
 
A lábfák közt többnyire karfa nyúlt végig, de deszkázás nem volt. Más 
vidékekkel ellentétben a Szilágyságban általános volt, hogy mindkét ablakos 
oldalra tettek tornácot. Az utca felőli tornác feltételezte a fedélszék ez 
irányban való megnyújtását is, amit fiókgerendák alkalmazásával értek el 
(15 c, 16. rz.). 


A 40-es évektől kezdve és főleg az 50-es években aztán a hagyományos 
favázas sárfalat mindinkább felváltotta itt is a Szatmár-vidék és Érmellék 
felől Tasnád és Kraszna vidékén át másfél százada hódító téglaépítkezés15. 
Míg ez új jellegű, kőalapon való téglafalazásnak szilágysági kezdemé- 
 
 
 


 
12. rz. Szőlőbeli pincék, Vérvölgy. 
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13. rz. Régi ház paticsfala (részlet),  14. rz. Talpas paticsfalú ház szerkezete, 
Kraszna.     Sámson. 
 
 
nyezői – városi polgári házak, falusi iskolák, papi és tanítói lakások épí- 
tői – inkább égetett téglát használtak16, a korábbi paticsépítkezéssel 
az erdők államosításával (1948) beálló faszűke miatt felhagyó falusi 
földművesek körében az égetetlen téglaépítkezés indult hódító útjára. 


A vályogtégla készítését – amelyre minden falu határában kiváló 
nyersanyag található – jobbára a faluvégen e munkára megtelepülő vályo- 
gos cigány vállalja. A partolással kitermelt agyagos földet vízzel összegyúr- 
ják-keverik s a férfi arra a helyre talicskázza, ahol felesége majd kiveti a 
téglát. A sorba rakott sárcsomókból a feneketlen fa formával kb. 8X15X30 
cm-es vályogot vetnek: az előzőleg jól megvizezett formába begyúrják a 
sarat, majd a formát fölemelve a vályog eredeti helyén, a föld színén ma- 
rad. Az egymás mellett kivetett vályogtégla 5–6 napig itt szikkad, akkor 
 
 


 
15. rz. Újabb csűrök szerkezeti részletei, Désháza. 
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16. rz. Lábfák: a. ékkel beszorított lábfa és b. ágas lábfa a mestergerenda kiálló vége alatt, Sám- 
son; c. lábfa kötésekkel, Vérvölgy; d. ágas lábfa, faragott, Sámson; e. esztergált lábfa, Dés- 
háza; f. Templom mennyezete utólagos alátámasztására alkalmazott „ágas” oszlop ékkel be- 
szorítva (a magyarvistai ref. templomban, 1699-ből). 
 
 
aztán ötvenesével – egymás közt szelelő helyet hagyva – laza csomókba 
rakják s így szárad ki véglegesen. 


A napjainkban már általános vályogház- és vályogpajta-építkezés 
előnye a favázas falazással szemben a könnyű és olcsó előállítás, és az, hogy 
a vályoggal az égetett téglából is szokásos változatos és szép sima falsíkok 
építhetők. Az égetett tégla ugyan tartósabb, de a vályogtégla előnye, hogy 
előállítása (az égetéshez szükséges drága tűzifa és munka megtakarítása ré- 
vén) sokkal olcsóbb, nagyobb mérete folytán rakása szaporább és még me- 
legebb is a vályogfal. Ha pedig karbantartják (rendesen tapasztják, vakol- 
ják), a vályogfal is eltart; jó kőalapra rakva földszintes háznak nehéz cse- 
répfedél alatt is tökéletesen megfelel (8. fk.). 


 
 
A LAKÁS BEOSZTÁSA 
 
Erdély felől a Szilágy mentére érkező utasnak mindjárt föltűnik az 


itteni lakóházak kisebb s alacsonyabb volta, keskenysége, s ha betér vala- 
melyik hajlékba, akkor is első benyomása a lakásbelső másutt megszokott 
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17. rz. Ház-alaprajzok és lakásbelső-el- 
rendezések. a. Özv. Boros Györgyné XVIII.  
sz. második felében épült háza („A ház a 
nagy szükség idején – 1815–18-ban – már 
avult volt”), Nagydoba. b. Koszta 
György 1840 táján épült háza, Hadadná- 
dasd. c. Könnyű Géza „százéves”, talpra 
épített, paticsfalú és zsúptetős háza, Vér- 
völgy. 


 
 
téres voltának hiánya. A felületes szemlélő hajlamos e jelenséget az elma- 
radottság vagy alacsonyabb igény jelének tekinteni, alaposabb vizsgálat azon- 
ban már arról győzi meg, hogy a berendezés leltára hasonló igényekről 
tanúskodik, mint pl. Kalotaszeg vagy a Székelyföld esetében. Így a lakás 
tekintetében első pillantásra feltűnő különbségek okai olyan helyi adottsá- 
gokban keresendők, melyek a lakóház méreteit s a lakóhelyiség tágasságát, 
sőt alakját is bizonyos mértékig megszabják. Ilyen tényező mindenekelőtt 
a szilágysági medencében honos építőanyagok és alkalmazásuk technikája. 
A fenyőfa-övezetben vagy annak közelében a házfal és fedélszék anya- 
gául önként kínálkozik a könnyen faragható, szállítható és emelhető, egye- 
nes és nyúlánk fenyőszál, amellyel hosszú és mégis szilárd falak, nagy fesz- 
távolságú, széles és magas fedélszékek építhetők. Ezért lehetséges egyes 
hegyvidékeken, pl. Csíkban olyan házak építése, melyeknek mélysége (szé- 
lessége) eléri akár a 8–10 m-t is, egymás mögött több helyiséggel a tornác 
és alkóvszerű kamara között a 6–7 m széles ,,nagyház”-zal). Ilyen lehető- 
ség mellett a ház egész hossza alig kell hogy több legyen 11–12 m-nél, 
vagyis az épület majdnem négyzet alakú. Ezzel szemben a fenyőfát nélkü- 
löző, az azzal való bánást is alig ismerő, s ehelyett a környező tölgyesek, 
berkek és falusi kertek lombhullató fáival, valamint az agyagos föld kí- 
nálta nyersanyaggal dolgozó Szilágyságban, az Alföld más vidékeinek egy- 
kori építkezéséhez hasonlóan, a házat a legutóbbi időkig a tölgyfa talpakra 
állított vesszőfonású és sárral tapasztott paticsfallal építették. E gyenge fal 
szélesebb fedélszéket (még ha e célra külön hozattak volna is megfelelő 
fenyőfát) nem bírt volna el, s így a házak szélessége, a hosszabb padlás- 
gerendák alátámasztását segítő mestergerenda beiktatásával is csak ritkán 
haladja meg a 4–5 m-t. A ház terjeszkedési iránya tehát inkább hosszanti 
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lehetett: a szobát a mestergerenda irányában megnyújtották, a különféle 
helyiségeket pedig egymás után, sorban ragasztották. 


Így kapott az ősi egysejtű lakóház idővel ajtaja előtt keskeny, majd 
később szélesebb előszobaszerű pitart. E padlástalan helyiség alkalmas nyári 
főzőhely lett, mivel a tűz melege itt „nem állt meg”. A falvak legöregebb 
házainál még ez a mennyezet nélküli pitvarforma maradt fent (17 a–b rz.). 
A pitvaron túl aztán idővel még egy helyiséget ragasztottak a házhoz. A 
ház eme újabb sejtje eredetileg csupán gabona, élelem és drágább eszközök 
tartására szolgáló keskeny, ablaktalan és padlástalan, hideg kamara volt 
(17 c, 18 b rz.), viszont ha a megházasodott fiú is itt volt kénytelen lakni 
(legalábbis amíg új házat épített magának), padlást, rendes ablakot és tűz- 
helyet is kapott, esetleg oldalfalát is kijjebb vitték, s immár ódalház lett a 
neve is (17 c rz.). Ha pedig már eredetileg is tágasabb lakóhelyiségnek 
építették, kicsiháznak nevezték, megkülönböztetésül az utca felé eső nagy- 
háztól (18 a rz.). E beosztást aztán már csak egy lépés választja el a 20-as 
évektől általánosodó lakóházbeosztástól, amely az ünnepi alkalmakra szol- 
gáló nagy tisztaházból, a tágasabb pitarból és a tulajdonképpeni házból 
vagy lakóházból áll. 


 
 


 
 
18. rz. Ház-alaprajzok és lakásbelső-elrendezések, a. Petkes Gáspárné háza, Désháza. b. Régi  
ház, Kraszna, c. Nyárikonyha, Désháza. 
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A 60-as évekig épült régebbi és újabb házak alaprajzi vizsgálata ezt 
a fejlődésképet mutatja. Igen tanulságos azonban, ha a pitvar alakulását, 
szerepe változását külön is szemügyre vesszük, mert ez sok tekintetben hoz- 
zájárul az előbb vázolt fejlődéskép értelmezéséhez. A tágabb értelemben 
vett Szilágyság peremén, az Egregy völgyében fekvő Vármezőn a legrégibb- 
nek mondott „százesztendős” lakóház csak a tulajdonképpeni házból és pit- 
varból áll. A 20-as években a házbeli terjedelmes kemencét sátoros tüszelyé- 
vel együtt kiköltöztették a pitvarba, s helyébe az újabb típusú plattenes 
fűtőt építették (18–23. rz.). A tüzelőhöz jutott pitvarnak így már megvolt 
a lehetősége, hogy konyhává-lakószobává fejlődjék. S valóban, a jobbára 
román lakosú környező falvakban a házak a 30-as és 40-es években e két 
helyiségből állanak. Azonban a Szilágy menti magyar házaknál a szokásos 
fejlődés az volt, hogy a régi házbeli kemencének sokáig csupán „farát” 
nyomták ki a pitvarba (hogy ne foglaljon annyi helyet a házban) (17 a, 24, 
25, 26. rz.) és csak akkor került ki az egész kemence (17 c rz.), midőn 
az épület már új helyiséggel (kamara) bővült, amely bármikor második la- 
kószobává volt alakítható. De a pitvar, az ide költöztetett kemence ellenére 
is, padlástalan, hideg, tehát lakhatatlan helyiség maradt. 


Azonban a szilágysági pitvaros háznak eme általános fejlődéstől eltérő 
irányzatával is találkozunk. Nagydobán ugyanis találtunk egy kb. kétszáz 
éves kamarás házat és több hasonló beosztású, de már elpusztult ház emlé- 
két. E ház alaprajzának jellemzője, hogy az előteret a mestergerenda iránt 
épített válaszfallal egy elülső kis pitvar és egy hátsó, ugyancsak padlásta- 
lan füstös kamara-részre osztották el (17 a rz.). Ez az alaprajzi megoldás 
rokonságot mutat a Déli-Kárpátok vidéki (pl. Hunyad és Vîlcea megyei) 
román17 és a Keleti Kárpátok vidéki (székely és csángó) magyar18 háza- 
kéval, melyeknél a szoba („ház”) bejárata előtti keskeny, mennyezet 
nélküli helyiség már régóta egy hátsó zárt (kamara, füstház, konyha, kis- 
ház) és egy elülső benyíló részre (saroktornác, eresz, pitvar) oszlott. 


A pitvar egy korai, elöl s hátul még fal nélküli állapotára utalnak az 
első és hátsó kijárattal is rendelkező megoldások (17 c rz.). A szilágysági 
pitvarok azonban már a múlt század folyamán általában hátsó kijárat nél- 
kül és padolt mennyezettel épültek. A helyiség hátsó felébe helyezett tűzhely 
és a szobabeli tüzelő ide kivezetett füstje a fölötte lévő szikrafogón át tá- 
vozik, s e füstös belső részt, a mestergerendánál kissé lenyúló, esetleg – al- 
földi mintára – ívesen is kiképzett deszka falrész „választja el” az így 
többé-kevésbé füsttől mentesített első résztől. A hátsó, kémény alatti rész a 
konyha, az első rész pedig az előszoba szerepét tölti be. 


A szilágysági házak legújabb keletkezésű és legkezdetlegesebb része a 
házföldjével egy szintre feltöltött és letapasztott keskeny házalja, tőcik 
(töltés) és az ebből fejlesztett tornác (17 c, 18 b rz.). Az ágasfás-mester- 
gerendás paticsház csak a külön – többnyire utólag – eléje helyezett tor- 
nácig juthatott el. Mivel a paticsház ágasait több emberöltő óta talpba ál- 
lítják – azelőtt földbe ásták –, a tornác gyakran esztergált lábfáit már 
kezdettől talpba állították. Sok régi ház elé azonban sosem került tornác, 
hanem a ház elejének ereszalji részét csupán töltés szegélyezi. Mivel a szé- 
lesebb oszlopos tornácot is csak ritkán deszkázták, noha a bejáratot s falat 
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19. rz. Özv. Boros Györgyné régi házának pitara a kamrával, Nagydoba. Régen, egészen az 
50-es évekig, még több ilyen paticsfalú kamarás ház is volt a faluban, melyeknél viszont a 
pitvarnak többnyire deszka-mennyezete is volt s a padlásra a kamarából jártak fel. 
 
 
a keskeny töltésnél jobban védte a csapó eső és tűző napsütés ellen, leg- 
fennebb ideiglenes munkákra és termények tartására volt alkalmas. A ház- 
ból is többnyire csupán az egykor bent tartott szárítórúd került ki ide. 


 
 
A LAKÓHÁZ BERENDEZÉSE 
 
Azok a szükségletek, melyek a lakóház hagyományos alaprajzi beosz- 


tását kialakították, megszabták annak a berendezési módját s egész belső 
képét is. A lakóház berendezése mindenekelőtt az egyes helyiségek rendel- 
tetésével áll kapcsolatban, a helyiségeken belül pedig a berendezési tárgyak 
csoportosítását megszabja a tüzelő kötött helye, a fal adott méretei, az ajtó- 
és ablaknyílások, s végül maguk a berendezési tárgyak használata és alakja. 
E tényezők határozták meg a szilágysági lakásbelső jellegzetes képét is. 


Lássuk egy ilyen szilágysági ház hagyományos berendezését, úgy, amint 
az az első világháború előtt még általános volt s a hagyományőrzőbb fal- 
vak pitvarból-lakószobából álló régi hajlékaiban itt-ott még megtalálható 
(17, 20 rz.). A kis, zsúpfedeles paticsház elöl kissé kiugró eresze alatti töl- 
tésen csak ideiglenesen otthagyott kapa, zsák, kosár található; egyetlen bú- 
torféle a nyaranta ide helyezett házi készítésű kezdetleges ágy, mikó, nyikó 
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vagy dikó, a gazda s esetleg felesége ekkori hálóhelye. A nagyobb fiúk 
s legények viszont télen-nyáron a pajtában hálnak, láncokkal felkötött ágy- 
ban, hova kis létrával mászhatnak föl. A töltésről a tyúkok ellen fölállított 
derékmagasságú, vesszőből font vagy léces külső cserényajtón vagy verécén 
és a keményfából készült fahevederekkel, fasarkokkal, fafordítóval (kilincs) 
és kívülről vashoroggal (kulcs) nyitható farekesszel (zár), illetve tőkezárral 
(Nagydoba) ellátott, befelé nyíló pitarajtón át jutunk a házba. A pitvar- 
ajtó a melegebb hónapokban rendszerint tárva van, itt távozik el a nyáron 
főzőhelyül szolgáló pitvar tüzelője füstjének egy része, sőt még a kellő vi- 
lágosságot is az ajtónyíláson át nyeri, hiszen az öreg házak oldalsó vagy 
hátsó falába vágott parányi puciablak kevés fényénél legfennebb csak tá- 
jékozódni lehet a helyiségben. A pitvarban az ajtó mellett, a kisház felőli 
sarokban áll a hijúba szolgáló létra, míg a másik oldalon a befúrt lábú 
vízpad a kártyákkal, vedrekkel. Tovább, a külső fal mentén áll a 
lisztes- és gabonáshordó vagy edény, illetve a bükkfa szekrény vagy 
fenyődeszka hombár. A belső sarkot, de gyakran a pitvar egész 
belső felét elfoglalja a két arasz magasságú, kőből-sárból készült sütő- 
kemence gömbölyű háta (fara), fölötte pedig arasznyi átmérőjű kürtőn át 
tódul a pitvarba a szobabeli tüzelő füstje (26. rz.). A régi házak pitvará- 
ban legfennebb nyáron kap helyet valami kezdetleges, kecskelábú asztal. 
A széles tűzhely egyúttal ülőhely is, mert a pitvarban még a kezdetleges 
befúrt lábú kicsiszék is ritka. E tűzhelyről felszálló és a szobabeli tüzelő kür- 
 
 
 


 
20. rz. A lakóhelyiség (ház) hagyományos berendezésének „régi” (XIX. század eleji) és 
újabb (XIX. század végi, XX. század eleji) típusai. 
 
 
 
 
24 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 
 
1. fk. Régi telek. Petkes József, Désháza. 
 
 
 
2. fk. Tornác-részlet. Hunyadi Miklós, Désháza. 
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3. fk. Régi teregetett szalmatetős ház, Sámson. 
 
 
 
4. fk. Régi zsúptetős cséplőcsűr, Désháza. 
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5. fk. Épülő pajta-csűr, Désháza. 
 
 
 
6.fk. Disznóól és szín. Kis Kasza Ferenc Gergelyné, Sámson. 
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7. fk. Málékas rúcaóllal, Sámson. 
 
 
 
8. Épülő vályogfalú ház, alol pincével, Vérvölgy. 
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tőjén is ide vezetett meleg füstöt a pitvar hátsó része fölött terpeszkedő 
szurkos szikrafogó vakkémény, kijáró kémény (21. rz.) vagy bobotyia ké- 
mény (17 c rz.) fogja fel, s vezeti tovább a hijúba. E kezdetleges füst-elve- 
zetési módnak tulajdonítható, hogy ha a pitvar első felének mennyezete 
már kapott is padolást, a pitvar állandó lakhatásra alkalmatlan, huzatos, 
hideg helyiség, ahol csak nyáron főznek és falatoznak. 


Így a régi házak valódi lakóhelyisége a pitvarból nyíló tágasabb ház 
(20. rz.). Mint neve is elárulja, ez a lakóház ősi sejtje, de a pitvarral s 
kamarával kiegészített háznak is ez a helyisége elégíti ki az összes lakha- 
tási igényeket: az állandó sütés, főzés, a pihenés és alvás, az étkezés és ven- 
dégeskedés, a különféle ülőmunkák és az értékesebb ingóságok tárolási helye. 
E lakóhelyiség berendezéséből a lakhatás fő feltételét biztosító széles tűzhely 
foglalja el a legtöbb helyet: az ajtótól befelé eső egész sarkot. E tűzhelyen 
nyugszik a sütőkemence, előtte a sátorral. A kemence nagy részét helynyerés 
céljából már régtől a pitvarba „nyomták” ki, de azért még bentről hevítik 
s a kenyeret is innen vetik bele. A kemencéből kitóduló füstöt és a kemence 
előtti tűzhelyen főzéshez rakott tűz füstjét, lángját és szikráját a kemence 
szája előtt lábakra állított sátor fogja fel (24., 25. rz.). A tűzhely kemence 
mögötti szabad része, a sut, télen igen kedvelt alvóhelye a gyermekeknek 
és fázós öregeknek. A tűzhely közvetlen folytatásában, a fal mentén elhe- 
lyezett pad meg éppen állandó ülő- és alvóhely (24. rz.). Ez többnyire 
tölgyfából faragott széles deszka, melynek egyik felét a tűzhelyre támaszt- 
ják, másik fele meg cöveklábakon nyugszik. A rádobott bőrön üldögélő 
vagy pihenő gazda bármikor könnyen kitekinthet a pad fölött vágott kis 
egy- vagy kétkarikás (egy-két szemből álló) ablakon s így ellenőrizheti a 
ház mögötti telekrészt. Ezenkívül a tűzhely közelében még csak egy-két 
apró kisszék található (41 c rz.). A tűz melegét-fényét körülülő család egyes 
tagjai többnyire a tűzhely sut felőli részén, külső peremén, a padon s a 
kisszékeken foglaltak helyet, az asszonyok is itt üldögélve fontak számos 
nemzedéken át, s egészen a petróleumlámpa elterjedéséig itt olvasott, aki tu- 
dott, téli estéken. 


A paddal egy oldalon, a ház belső fala mentén található az elsőágy, 
a gazda és élettársa fekvőhelye. Mivel az ajtóval szemközti sarokban van, 
egyúttal a házbelső egyik ékességévé is lett, mint az asszony által 
„hozott”, vagy nagylányának hozományba készített, díszes lepedőkkel és 
hímes párnákkal szépen felvetett rakott- vagy vetettágy (44. rz.). Hogy 
a vetettágy, illetve az ágynemű többet mutasson, maga a bútor idővel 
oly magas lábakat kapott, hogy az ágyba csak egy eléje helyezett hátas 
karospadról (karoslóca vagy hosszúszék) (29., 30. rz.) léphettek föl. Utóbb 
(1900 tájt) e padot mindinkább az ágy elé helyezett három hátas karszék 
váltotta föl (40., 41 b rz.). Az ágyra egymás mellé 3, s mindenikre még 
2–5 rend más párnát is helyeztek. Hogy a vetettágy még magasabbat mu- 
tasson, a századforduló óta mennyezetesen, azaz lyukasan vetik, midőn a 
tulajdonképpeni fekvőhely az ágy mennyezetszerű rakománya alatti lyuk. 
Itt alusznak a házastársak, vagy csecsemő esetén az apa a nagyobb gyerek- 
kel, míg a szoptatós anya az ágy előtti padon vet magának ágyat, hogy a 
bölcső előtte lehessen (42. rz.). 
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21. rz. Régi és újabb forma kémény. a. Özv. Boros Györgyné házában vakkémény, Nagy- 
doba; b. kijáró kémény, alsó fele fűzfavesszőből fonott, felül gerendából rakott, belül sárral 
tapasztva, Désháza. (Az első világháború előtt a faluban még csak négy helyen volt kijáró 
kémény.) 


 
A ház (szoba) harmadik sarokrésze az ablakos falak találkozásánál 


alakult ki (29., 31. rz.). A ház rövidebb oldalán levő két és a tornác felőli 
egy ablak meghatározta az idekerülő bútorok jellegét, mivel: 1. csak az 
ablakpárkány magasságát meg nem haladó bútorok helyezhetők ide, 2. és- 
pedig olyanoké, melyeknek használata kapcsolatban van az ablakokon át 
beáramló fénnyel. Így került ide az étkezésre, a vendégeskedésre, írás-olva- 
sásra szolgáló, keményfából faragott asztal (45. rz.) vagy fenyődeszka kihú- 
zós asztal (29. rz.), a kétablakos fal tövébe helyezett, ülőhelyül is szolgáló, 
keményfából készült régimódi hosszúláda, vagy rongypokróccal letakart, há- 
tas fenyődeszka padláda elé (30 d, 43. rz.). E ládafélékben tartja az asszony 
a vásznait, zsákjait, szőtteseit, ágyneműjét. A padládával egyvégtében áll 
(a fal mellett) az egyik karszék is, mikor az asztalt nem ülik körül, vagy még 
inkább a varrógép, mely a századforduló óta majd minden háznál van. Ez- 
után következik a felvevő- és testi ruhák tartására szolgáló, vésett díszítésű 
bükkfaláda, a szekrény (32., 33. és 34. rz.), melyet a század elejétől foko- 
zatosan felvált a fenyőfából készült, festett, rövid kerekláda (36–39. rz.). 
De újabban már ezt is mindinkább kiszorítja a töltés (tornác) felőli ablak 
alá helyezett fiókos kaszten, melynek fiókjaiban „vásári ruhák”, tetején pe- 
dig vásári poharak és különféle olcsó csecsebecsék, gipszfigurák állanak. 


Ezt követően az ablak és az ajtó közti részen található a második ágy, a 
család más tagjainak éjszakai fekvőhelye. Mivel napközben a gazda szokott 
rajta szundítani – kár lenne ezért a vetettágyat megbontani –, lepihenő- 
vagy fekvőágynak is nevezik. E második ágyat csupán szabályos csíkozású 
rongypokróc takarja. Ezt az ágyat úgy helyezik el, hogy a pitvarból be- 
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nyitva meglehetősen rejtve marad; ezért sem szükséges díszes megvetése. Az 
ágy fölött a falba ütött nagyobb faszeg a kalap, sapka tartására szolgál. 
Közvetlenül az ajtó mögötti sarokban találni a ház legkevésbé mutatós bú- 
torát: a főzéshez szükséges lisztet tároló egyszerű bükkfa szekrényt, avult 
kerekládát vagy fiókos ferslógot, újabban viszont már inkább a nagyobb 
álló kredencet (48 b rz.). A szoba pitvar felőli falában gyakori a vakablak 
is, a főzéshez szükséges apróságok tartására. Az ajtó belső felén mindig kis 
fogas vagy szeg van a nagykendő és kabát részére. 


A ház fali bútorai (szeg, téka, kanáltartó és ajtófogas) sorában meg kell 
említenünk az ajtóval szemközti, fő falon a két ablak közt kissé megdöntve 
fölakasztott tükröt (31. rz.). A tükör köré akasztva pedig tarka, virágos cse- 
rép- és porcelán tányérokat találunk, vásárban vett vagy ajándékba kapott 
darabok, gyakran „emlékül” felírással (43. rz.). A Kalotaszegen, Mezőségen 
és Székelyföldön általános hosszú fogasféle (kancsó- és tányértartó) itt nem 
volt szokásban, csupán rövidebb (2 m-es) példányokat helyeztek a főhelyre, 
a padláda fölé (43. rz.). A pitvarban pedig a konyhai edényeket csak a 
mestergerendába vert faszegekre akasztották. A rúdról is, amelyre a tűzhely 
felőli oldalon szárítani való gúnyafélét, ünnepen pedig díszes terítőket 
vetettek, már az öregek is többnyire csak hallomásból tudnak, látni viszont 
már közülük is inkább csak a hegyvidéki meszesalji és bükkalji román há- 
zakban láttak egyesek. A mestergerenda azonban itt is, mint különféle iratok 
és könyvek tartóhelye, „bútor”-félének számítható. 


Mind a pitvar, mind a szoba az 50-es években még általában padolat- 
lan volt, és szőnyegfélét sem használtak. A csizmasarokkal, bakanccsal föl- 
járt házföldjének tapasztása s felhomokozása a menyecske vagy lány szom- 
bat délutáni rendes dolga volt. 


 
 
TŰZHELY 
 
Mielőtt a tulajdonképpeni bútorokat közelebbről is bemutatnánk, meg 


kell ismerkednünk a lakóház legősibb „berendezési tárgyá”-val, a tűz- 
hellyel. 


Alig fél évszázada még az egész Szilágyságban a tűzhelyes kemencének 
egy sajátos megoldása volt általános (24., 25., 26. rz.). A szobának a pitvar 
felőli belső sarkát teljesen elfoglalta a terjedelmes (kb. 1,7–2 X 1–1,5 m) 
és meglehetős magas (40–50 cm) tüszej, amelynek közepe táján magaslott 
a hátul a sütőkemencére, elöl meg a 35–45 cm magas vas lábra támasz- 
kodó, mintegy 50–80 cm magasan felrakott, alól nyitott, kocka alakú 
sátor (Szér, Hadad, Désháza, Lele stb.), másként kas vagy kürtő (Diósad). 
A sátor alatti szabadtűzhelyen való rendes napi sütés-főzéskor keletkező és 
a kenyérsütéskor a kemence száján kitóduló füstöt és szikrát ez az építmény 
fogja fel, majd itt kerengve a szikramentessé vált füst egy kürtőn távozik 
a falon keresztül a pitvar hátsó felébe. A pitvarban a mennyezet magas- 
ságában elhelyezett terjedelmes, csonkagúla alakú szikrafogó vakkémény alá 
jutó s közben kihűlt füst végül a hijúba (padlás) távozik (21 a rz.). A 
vakkémény helyett sok pitvaros háznak már nagy lefordított tölcsérhez 
hasonló kijáró kéménye van, amelynek keskenyedő sípja az alája gyűlt 
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22. rz. Nagy Orosz Ferenc pitara a sütőke- 
mencével, Szér. A kemence előtt a tüszej, két- 
felől a sut, jobbról a kis nyári fűtő, fent a 
szikrafogó kas (vakkémény), a két falon pe- 
dig a házbeli (szobabeli) tüzelők kürtőinek  
nyílásai láthatók. 


 
 
füstöt a fedélen át a szabadba vezeti (21 b rz.). E kéményfélék fogták fel 
– a szobabeli tüzelő idevezetett füstje mellett – a nyaranta használt 
pitvarbeli tüzelő füstjét is. 


A jellegzetes „kitolt” hátú kemencés és kandallós szilágysági tüzelő, a 
sátoros kemence, hosszú fejlődés eredménye s az utóbbi évszázadban még 
további alakuláson ment át. E fejlődés föltehetően a múltban sem volt tel- 
jesen együtemű, amennyiben a városok (Zilah, Szilágysomlyó, Zsibó) és vá- 
sároshelyek (Kraszna, Sarmaság, Hadad, Szilágycseh) körüli s általában a 
nyugatabbra fekvő falvak emberemlékezet óta előbb jártak mindenféle újí- 
tásban. 


Az a tény, hogy a leghagyománytartóbb Szilágy melléki régi házak 
utolsó sátoros tűzhelyeit is a sütőkemencével egybeépítették (s önállóan so- 
sem), arra mutat, hogy valamikor az egész kemence bent a lakóhelyiségben 
állott. E kemence aztán fokozatos terebélyesedése – amely a gabonater- 
mesztés és a kenyérfogyasztás növekedésével kapcsolatos –, valamint az 
egyre igényesebb házbeli élet miatt szorult ki félig. A fal szükséges „át- 
törése” a paticsépítkezésnél nem okozott problémát (nem úgy, mint a hegy- 
vidéki boronaházaknál, hol a kemencét egészében kitették s a kandalló ma- 
gában maradt). A kemence „kinyomott” hátának eső elleni védelme is 
indokolta aztán – a kellő füstelvezetés és a bejárat védelme mellett – a 
„füstház”-ul és előszobául szolgáló pitvar hozzátoldását. A kemence háta 
alatti sártöltés azután egyúttal a pitvar első tűzhelye is lett, rendszeres 
nyári tüzelésre, hogy a házban ne melegítsenek. 


A fejlődésnek alig száz éve bekövetkező fontos szakasza az, midőn a 
fával való takarékoskodás és a füstmentesebb fűtés és főzés céljából a ház- 
beli sátoros kemence mellé kis pléhtetejű, vagy gyári vas fűtőt állítanak 
(24., 25. rz.). Az így feleslegessé váló és sok helyet foglaló kemence aztán 
egy idő után kikerül a megszélesített pitvarba, a kémény alá, sátorral vagy 
anélkül (17 b–c, 18 b, 22–23. rz.). Végül a pitvarban is megismétlődik, mi 
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 23 rz. Juhos Ferenc pitara, Diósad. A kemence 
környéke babozva. 


 
 
pár nemzedékkel korábban a házban ment végbe: a kemence mellé kis plat- 
tenes fűtőt tesznek, s ma már gyakori az olyan régi ház is, amelynek pit- 
varából a sütőkemence kikerül az udvarra, egyszerű fedél alá, vagy ha köré 
falat is raknak, az ősi egysejtű házhoz hasonló nyárikonyhába, hová nya- 
ranta a házbeli élet is jelentős mértékben „kiköltözik”. Ugyanakkor az 
egykori pitvar a család állandó lakóhelyiségévé, padolt mennyezetű kony- 
hájává alakul. 


A hagyományos tüzelőrendszer legrégebbi része a tűzhely. Ennek külső 
szélét vályogból rakják körül, belül pedig kővel-sárral gyúrják meg. A szé- 
les tűzhely közepén a csonkakúp alakú sütőkemencét ívesen meghajlított 
gyertyán vesszővázra bolthajtással ugyancsak vályogból építik, bár újabban 
néhol (pl. Nádasdon) téglából is. A kemence alapjának nagyságát 4–6 
kenyér és 1 lepény befogadására mérték ki, egy szita segítségével. Mind a 
sütőkemencét, mind a szája elé kerülő kandallót (sátor, kas) majd minden 
gazda maga készítette. 


A kandallónak helyenkénti elnevezése is mutatja, hogy eredetileg min- 
denfelé paticsból, kerteléssel és belül-kívül megtapasztva készült, akárcsak 
a ház maga. A fonott sátor és pitvarbeli vakkémény többfelé azonos kas 
elnevezése pedig a kétféle füst- és szikrafogó rokonságára, illetve a 
sátornak a vakkéménytől való származására utal. Nádasdon az 50-es 
években még mesélték az öregek, hogy régen, akinek nem volt módja 
kályhacsempére, a kemence szája előtt négy magas karót ütött le a tűzhelybe, 
majd pedig ezeket megfelelő magasságban körbefonta, betapasztotta és 
bemeszelte. Széren a pitvarbeli kemence sátorát még a század elején is így 
építették, és csak ezt követően lett általános az egy sorban egymás mellé 
rakott s kívül-belül megtapasztott fedőcserepekből épített kis pitvarbeli 
kandalló. Szegényebb családok a szobabeli kandallót szintén csak egy rend 
sima cseréppel építették, amelyet aztán sárral bemázoltak, bemeszeltek és 
kifestettek. A tulajdonképpeni tűzhely a sátor alatti rész, mivel főzésre, 
melegítéshez, világításhoz állandóan itt égett a tűz. E tűzhely-rész helyen- 
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24. rz. Petkes József régi sátorkemencéje, Désháza. A vasfűtőt utólag helyezték a tüszelyre. 
A füstfogó és fal közt keskeny sut, az egyik végével a tűzhelyre támaszkodó bükkfapalló 
(pad) ráterített bőrrel az öregember pihenőhelye. 
 
 
kénti – pl. diósadi – kürtőalja elnevezése viszont arra utal, hogy a kocka 
alakú füstfogó kandalló valójában a fonott füstelvezető kürtő tűz fölé for- 
duló öblös részéből alakult. Szatmár, Bereg és más felvidéki megyékben 
még e kezdetibb fokon maradtak fent kandallófélék. 


Nagyobb hozzáértést kívánt a szobabeli kandallók díszes kályhacsem- 
pékből való építése. Az elöl cövek- vagy vaslábra és a kemence előreugró 
sár ponkjára, hátul meg a kemence tetejére támaszkodó sátor a két rend- 
ben fölrakott 16–22 darab nagy kályhából és számos párkányból áll. A 
vízszintes helyzetű vasrámára rakott cserép alsópárkányra állítottak egy 
sor kályhacsempét, melyre – egy keskeny derékpárkány közbeiktatásával – 
egy újabb sor kályhacsempe került, s végül az egészet koronaszerűen egy 
felsőpárkány-sor zárta le (26. rz.). A felső négy sarokba néha még tornyos 
gombokat is raktak. A sátor (kandalló) tetejét nagy cseréplapokkal, hibás 
kályhacsempékkel vagy bádoglemezzel fedték. Így a kétsoros csempés kan- 
dalló – mint mondják – „olyan magas volt, hogy egy tízesztendős gyer- 
mek táncolhatott alatta”. Szegényebb emberek a domború mintájú csempé- 
ket paraszton, vagyis zöldmázolás nélkül vásárolták, s felrakásuk után 
maguk vörös festékkel bemázolták. A vörös rókafestéket házilag készítették 
úgy, hogy a kemencében kiégetett tégla porát vízzel hígították. 


A díszes csempés sátorkemencék építésének szokása elsősorban a kály- 
hacsempéket is előállító két nagy szilágysági fazekas központ – Zilah és 
Désháza – felől terjedt el a környéken. „Aki nálunk járt és meglátta az 
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25. rz. Alszegi László régi háza kemence felőli sarka, Désháza. A látható részek: széles 
tüszej, vaslábon álló sátor kétféle kályhából, fonott és tapasztott kürtővel, jobbról sut az 
odahelyezett talpasguzsallyal, fölötte szárítókötél, balról vasfűtő, bádog kürtővel. Látható még 
a kemence szája, a kiságy vége, lapító, mestergerenda, fiókgerendák, padlás, pitarajtó és a 
tűzhely körüli babozás. 
 
 
 
itteni szép sátorkemencéket, az már kért kályhát, hogy ő is építsen a maga 
falujában” – mondják idős désháziak. A désházi kályhakészítők, a Hu- 
nyadi és Debreczeni család férfitagjai, az első világháborúig 6–8 forintért 
teljesítették a megrendelő kívánságát, aki a kész csempéket szekérrel 
elszállította, rendszerint a mesterrel együtt, ki aztán a helyszínen „fel is 
rakta a sátort”. A sátor alatt, a tűzhely belső sarkában domboruló kis sár 
pöcikre, ponkra támasztva égtek a nagy hasáb fák. A kiadott hőmennyi- 
séghez képest sok fát emésztő, utóbb „farontó”-nak csúfolt régimódi tüze- 
lőt, ahol még egyáltalán tartják, ezt elsősorban kegyeletből teszik s csak 
másodsorban azzal az indoklással, hogy széles kürtőjén át jól szellőzik a 
földes ház.19 


A sátorban összegyűlt füstöt öblös, tapasztott vesszőfonású vagy cse- 
rép kürtő vezette a falon át a pitvarbeli csonkagúla alakú vakkémény (Dés- 
háza), babakémény, fakémény (Szér), bobottyakémény (Vérvölgy), füstfogó- 
kas (Lele), kas (Szér), kaskémény (Diósad), illetve a fordított tölcsér alakú 
kijáró kémény alá. Míg az előbbiek keményfa vázzal és gyertyán-, rekettye-, 
esetleg fűzfavessző fonással, vagy pedig gerezdesen fölrakott hasított ke- 
ményfából voltak, belül mindig tapasztva, a kijáró kémények kizárólag 
csak fonással készültek (belül szintén tapasztva), hogy könnyebbek legye- 
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26. rz. A Szilágy menti jellegzetes sátoros kemence keresztmetszete. Lent: a szokásos 16 
(2x8) csempés és a nagyobb, 22 (2x11) csempés sátor alaprajza. 
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27. rz. Tűzhely körüli falfestés, Désháza. a. Kék rács, piros, illetve zöld hullámvonalas ki- 
töltés és keret, piros virágok, zöld levelek; b. Máté Ilonka tűzhelyének festése: zöld rácso- 
zás, piros, illetve kék háromszögek, piros virágok, zöld levelek. 
 
 
nek, s talán azért is, mivel az Alföldön, honnan a kijáró kémény divatja 
1870–80 tájától a Szilágyságban is sokfelé elterjedt, fa hiányában szintén 
fonottak voltak. Századunkban már sem vak-, sem kijáró-kéményt nem 
nagyon építettek a Szilágyságban, hanem – mint említettük – a pitvarok 
is deszkamennyezetet, téglakéményt és pléhkürtővel felszerelt vasfűtőt kap- 
tak. 


A házbeli tűzhely fontos központja volt a családi életnek. Itt sütötték 
pecsenyesütő vasnyárson a szalonnát, vagy háromlábú cseréplábosban húst, 
csörögét vagy pánkót, kürtőskalácsfán a kürtöskalácsot, és főzték gömbölyű 
fazekakban a levest, töltöttkáposztát, tejet. Itt a tűzhelyek szélén ülve fon- 
tak hosszú téli estéken s éjszakákon át a tűz melegénél és világánál. A 
mécs csupán a század vége felé terjedt el. Ez egy kis üveg volt, melynek 
szájára kilyukasztott gyűszűt helyeztek, s a lyukon át összesodort gyapot 
kanócot engedtek le az olajba vagy petróleumba, és hogy ne füstölje be a 
szobát, a kemencesátor alá helyezték. (Az asztal iránt, a búzakorona régi 
helyén, felakasztott bolti petróleumlámpa még később, kevéssel az első vi- 
lágháború előtt lett általános.) A széles tűzhely kemence mögötti részén, a 
sutban hevertek végig a külső téli munkában átfázott idősebb férfiak, a 
gyermekeknek pedig a sut rendes alvóhelyük volt. 


A házbeli tüzelőt a Szilágyságban is mindig nagy becsben tartották a 
családi tűzhely őrzői, a nők. Az Erdély felől érkező utast már a pitvarban 
meglepi a tűzhely, kemence és a körülvevő falak világos- és sötét-okker 
agyagfestékkel, fehér mésszel, vörös rókafestékkel, s esetleg bolti zöld és 
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28. rz. Tűzhely körüli falfestések, Désháza, a. Máté Józsefné tűzhelyének festése, zöld rá- 
csozás, levelek és névkezdő betűk, piros virágok és évszám, piros, illetve zöld háromszögek, 
b. kék rácsozás és tulipán, piros, zöld, illetve kék háromszögek, piros és zöld hullámvonal, 
kék és zöld levelek, piros növénycsúcsok. 
 
 
kék porfestékkel való kifestése. A tisztábban tartható falrészek rendszerint 
világosabb (meszelt), a füstnek inkább kitett részek pedig sötétebb (agyag- 
festék) alapszínt kapnak. Az utóbbi helyek mintázása egyszerűbb: vagy 
teljesen „sima” vagy legfennebb pongyia (spongya) vagy labdányi gyapjú- 
csomó odanyomkodásával történő fehér vagy okker babozás, ami, ha be- 
füstölődik, könnyen megismételhető (23. rz.). A tűzhely fehérre meszelt 
falrészei viszont rajzos mintákat kapnak (23., 25. rz.). Így pl. a tűzhely köz- 
vetlen környékén általános a többszínű (zöld-kék-vörös), kis gyapjúcsomó- 
val nyomkodott vonalas mintázat, főleg a kockaminta, amely az egymáshoz 
illesztett kályhacsempék hálózatát utánozza. Az idősebb asszonyok még tart- 
ják a régies, mértanias (babos, vonalas, kockás) díszítési modort. A lányos 
házaknál azonban az első világháború óta megjelent a virágos díszítés is, 
főleg a tűzhely körüli védettebb és szembeötlőbb falrészeken. A virágos min- 
tát kétféleképpen festik: papírból ollóval alkalmilag kivágott tulipán, ró- 
zsa stb. formákkal (sablon) vagy szabadkézzel. A papírformákkal festett vi- 
rágmotívumok többnyire a már meghúzott vonalhálózat egyes kockáinak 
töltésére szolgálnak. Különösen Diósadon és Széren van ennek nagy divatja 
(23. rz.). A szabadkézzel festett virágdísz viszont a kész kockás díszítmény 
szegőmintájából, mesterkéjéből fejlődött egyre önállóbbá. Ennek legügyesebb 
példáival természetesen Désházán találkozunk, hol a fazekaslányok, a fia- 
tal fazekasnék az edényekre festett mintakészletük felhasználásával válto- 
zatos falfestményeket hoznak létre (27., 28. rz.). 


A babbogatás a család nőtagjai, elsősorban a nagylány vagy menyecske, 
s csak ilyenek hiányában az idősebb asszony dolga. Különösen a lányok ver- 
sengenek abban, hogy meszelés alkalmával, évente legalább kétszer, minél 
díszesebben fessék ki a pitvart és a házbeli kemence környékét. Munkáikat 
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„szignálják” is, nevüket vagy legalább névkezdő betűiket és az évszámot a 
díszítményhez iktatják, úgy, hogy a belépő idegen is rögtön felismeri, hogy 
ki az ügyes kezű eladó lány, aki a házat csinosan tartja.20 


A fent ismertetett tűzhelyes-kemencés-sátoros-kürtős-vakkéményes tüze- 
lőrendszer a múlt században még a Szilágyság falvaiban kizárólagos volt. 
A helyi levéltári adatok arról tanúskodnak, hogy egészen az 1870-es évekig 
még a papi és tanítói lakásokban és az iskolákban is ez a fajta tüzelő járta. 
Így pl. 1839-ben Kisdobán a rektori házban és a gyermekek klasszisában vas- 
táblás tetejű sátoros kemencét építenek s a rektori ház szabad kéményét má- 
zolják, 1850-ben ugyanitt a papi ház kemencéjét 49 cserépből építtetik fel 
a fazekassal. Hasonló tüzelők épülnek 1853–54-ben Vérvölgyön is a rek- 
tori és papi lakásban és a klasszisban. Viszont ugyanitt 1873-ban a rektori 
házba, 1875-ben a tanterem számára, 1880-ban pedig a papi házba már vas- 
kályhát, illetve öntöttvas kemencét vásárolnak.21 Ettől kezdve aztán fokoza- 
tosan bevonulnak a pléhtetejű, majd plattenes öntöttvas kemencék, fűtők a 
földművesek hajlékába is. Előbb csak a sátoros kemencék mellé, a tűzhelyre 
helyezték, de az első világháború óta épült házakba már csakis fűtőket he- 
lyeznek és megkezdődik a régi, terjedelmes tüzelők lebontása is, hogy he- 
lyettük téglából rakott vagy gyári plattenes fűtőket állítsanak (24., 25. rz.). 
A régi tüzelő helyén már a régi házban is csupán egykori „járuléka”, a 
díszes kézi falfestés szokása maradt fent. 


 
 
PAD ÉS LÁDA 
 
A tűzhelynek a lakóház alaprajzi fejlődésében és a ház lakói életében 


betöltött elsőrendű szerepe mellett meghatározó szerepe volt a lakóház egész 
berendezésének, a bútorféleségek kialakulásában és csoportosításában is. 
Legősibb bútorunknak, a tehető-vehető széknek (és különféle származékainak) 
kezdeti formája a hajlék közepén égő tűz körülülésekor (a föld hidege s ned- 
vessége szigetelésére) a tüzelő anyagból alkalmilag odahelyezett nád- vagy 
ágnyaláb, vagy fatörzs volt. A mai fali és álló bútorok pedig a tűz me- 
legénél való szárításra és szárazon tartásra, a tűz közelébe-fölébe helyezett 
lecsonkolt ágból, kampóból, szegből, rúdból vagy fonott lapból és az alkal- 
mas épületelemekből alakultak. A bútorok harmadik csoportjának őse meg 
éppen maga a tűzhely volt: a település állandósulásával a hajlékbeli tűzhely- 
nek sártöltést építettek, amely egyúttal a tűz melegénél-fényénél való 
ülő-, heverő-, illetve munkahely volt. A tűzhelyből származott bútorok több- 
nyire helyhez kötött vagy legalábbis nehézkes darabok maradtak. 


A Szilágyságban a régimódi sátoroskemencék széles tűzhelyének első 
fele – mint láttuk – a hűvös évszakban a tüzet is tápláló fonó nők rendes 
ülőhelye volt. Míg a tűz világa a munkájukhoz szükséges kevés fényt nyúj- 
totta, a mögöttük égő tűz derekukat melengette. A tűz melege közelében 
való nyugodt fekvésre azonban már a lángtól, a parázstól, pattogó szikrától 
védett hely kellett. Ilyen alkalmas fekvőhelyül kínálkozott a füstfogó alátá- 
masztására is épített kis sárfal, a ponk mögötti keskeny rész, a sut. A sut 
mindenütt a fázós öregek és gyermekek rendes alvóhelye volt. E fekvőhely 
jelentőségére mutat, hogy van, ahol a régi tűzhely lebontása után is e részt,  
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29. rz. Varró György háza ablakos sarka, Sámson. Karoslóca (188 cm hosszú és 49 cm 
magas), padláda (187 cm hosszú, 53 cm magas, 47 cm széles, karja 41 cm magas), kihúzós 
asztal (77 cm magas, lapja 95x70 cm). 
 
a sutot meghagyják (17 c rz.). Dobán a hagyományos megoldás az volt, 
hogy a ponk és a fal közti sutban a sár töltésére lefektetett vagy cöveklá- 
bakra helyezett vastag bükkfa palló padolás, pad szolgált ágyként, az alatta 
lévő üreg pedig a tojóstyúk, kotló, vagy különféle dolgok tartására szolgáló 
hely volt (24. rz.). E megoldás ismerete azért is fontos számunkra, mivel két 
további, fejlettebb bútorféle, az önálló pad és a láda keletkezésének magya- 
rázatául is szolgál.  


A tűzhelyen való fekvőhely e deszkapadolásától azonban még több lé- 
pés van a tűzhelytől független és tetszés szerint helyezhető bútorok létre- 
jöttéig. A tűzhelytől való „függetlenedés” egy korai formája a pucikpad 
(Diósadon 1822-ben ugyancsak „putcik pad”). Ez egy kb. 1/2 m széles és 2 
m hosszú, 5 cm vastag keményfából faragott palló, amely egyik felével ugyan 
még a tűzhely belső (sut felőli) színén nyugszik, de külső vége már földbe 
vert cöveklábakon áll. Az idős családfő helye, ki itt a ráterített báránybő- 
rön, (újabban inkább rongyszőnyeg-darabon) üldögél, vagy fekszik, s ugyan- 
akkor a kívülről jövő bármely gyanús neszre kitekinthet az itt vágott apró 
ablakon (17 a, b, 20., 24. rz). Még közelebb áll a valódi, mozgatható bútor- 
hoz az a megoldás, midőn a cöveklábakat két befúrt vagy bevésett lábbal 
helyettesítik (12. rz.). A száz év előtti szilágysági falusi otthon télesti képé- 
hez egyaránt odatartozott „a tűz mellett ülő” asszony és „férje, ki a’ padon 
feküdt”. A pucikpadot most már a régimódi széles tűzhelyű házakban is alig 
látni, helyét rendszerint elfoglalta valamilyen négylábú bútorszármazék: 
hosszúszék, karoslóca vagy éppen kisebb ágy (17 a, 18 a, 30. rz.). 


E félig még a tűzhelyhez kötött, de félig már saját lábán álló pucikpad 
átmenetet képez a tűzhely folytatásába vagy közelébe állított cöveklábú 
padok felé. A Szilágyságban ilyen padokat mi már nem értünk, de a múlt 
században még elterjedtek voltak. Így például Nádasdon a tűzhely ajtó fe- 
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30. rz. Padfélék. a. Karosszék görbefába fogott karral (támlával), Désháza; b. hosszúszék 
a vetettágy előtt, keményfa lábakkal, hornyolt deszka karral, teteje (ülőlap) alatt heveder 
(lent szerkezeti részlet), Diósad; c. Karoslóca (192 cm hosszú, 49 cm magas, 34 cm széles, 
háta 34 cm magas), Sámson; d. padláda, Désháza. 
 
 
lőli oldalán volt szokásos a cöveklábú vízpad. Désházán meg az ajtó mö- 
götti sarokban állott hasonló mosogatópad (46. rz.). Jogosan tételezhető fel, 
hogy ezek csupán utolsó maradványai az egykor a ház falát itt is körülszegő 
cöveklábú padféléknek. E kezdetleges, mozdíthatatlan („földben gyökerező 
lábú”) padféléket váltották fel régtől a fal egyes részein a keményfából bár- 
dolt, csapolt lábú, majd fenyődeszkából s a lábaknak befúrt lyukaknál erő- 
sítő hevederrel készült hosszúszékek (Désháza, Diósad stb.), illetve lócák 
(Sámson). Eme első nagyobb mozdítható-költöztethető bútorok is itt már 
csak alantasabb szereppel, a ház eldugott részein, a pitvarban, a kamarában, 
hijúban lelhetők fel. Ezzel szemben a pad hátas megoldását – karosszék, 
karos hosszúszék, karoslóca – még most is feltalálhatjuk a régies berende- 
zésű házak vetettágya előtt, néha az asztal közelében stb. (29., 30. rz.). A 
hátas pad régies formája is faragott volt, és mind az ülődeszka, mind az 
élére állított hátdeszka végeit egy-egy természetes hajlású rámába rögzítet- 
ték (30 a rz.) olyan módon, ahogy ezt főleg a „görbefa” felhasználásában 
kiváló Székelyföldön (pl. Kászonban) is készítik. A századforduló táján azon- 
ban már ezeket is mindenfelé felváltotta az asztalosmunkájú fenyődeszka 
pad, melynek fűrésszel „kihajtott” keskeny hátát az ülőlapba csapolt lábak 
tartják s rendszerint kékre vagy zöldre festettek (29., 30 c rz.). 


A cöveklábú bútorok idején – az apró székek mellett – a ház egyet- 
len mozgó bútora a gúnyás szekrény (láda) volt. Szállítható kellett hogy le- 
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31. rz. Nagy Viktor kisháza ablakos oldalának berendezése, Désháza. 


 
 


gyen, hiszen a lakodalomkor a menyasszony ebben hozta új otthonába ke- 
lengyéjét, de hogy a földes házban tartva a ruha ne pálljon meg benne, elég 
magas lábakkal készült. Inkább kis építményhez hasonló, sarokoszlopos ács- 
munka, mintsem mai értelemben vett bútor (32–35. rz.). Az alföldihez ha- 
sonlóan, a Szilágyságban is a koporsó jelentésű középkori latin „scrinium”- 
ból származó „szekrény” a neve s nem az erdélyi magyar „szuszék”, „kar” 
vagy a román „lădoi”, „sîsîiac”-féle elnevezés. A szekrényt a Szilágyság 
minden falujában, ahol volt bükkfaerdő, minden férfi elkészítette eladó lá- 
nya számára, saját szerszámaival, hisz – mint mondják – „nagy hozzáér- 
tés nem kellett: megcsinálták a lábakat, s azok közé rakták be a faragott 
deszkákat, mint a boronákat”, vagyis mint a rakófákat a házfal sasgerendái 
közé (35. rz.). Így pl. Széren 1880 előtt „minden ember” értett a szekrény 
elkészítéséhez és hímzőkéssel való kicifrázásához és ugyanitt még századunk 
elején is három „szekrénycsináló” volt: Szabó A. András, Antal K. Sándor 
és Bodoni Simon. E régi, házilag készített ládák igen kicsik (átlag 100 cm 
hosszúak, 55 cm szélesek és 55 cm magasak), lapos tetővel és nagyolt dí- 
szítéssel: egyenes, V, X és kör elemekből összetett vonalas mintákkal. Jel- 
legzetes itt is, akárcsak a nyugat-erdélyi román szuszékoknál, a tulipános 
ládák mintájára kettéosztott mező, egy-egy nagy díszes rozettával (32. rz.). 


E háziipari munkáknál sokkal tökéletesebbek és díszesebbek voltak azok, 
amelyeket a Szilágy medencéjét környező bükkerdős hegyvidék famunkára 
specializált szlovák és román falvaiban csináltak. A Rézhegységbe erdei 
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32. rz. Csente Péter 1824 táján készült tölgyfa szekrénye, Szér. a. teteje, b. eleje, c. ódala 
hornyolt mintái. 
 
 
 
munkára telepített szlovákok főleg Hármaspatakon állították elő tömegesen 
a bükkfa ládákat és hombárokat, és ezeket jobbára Feketetó, Élesd, Zilah, 
Somlyó és Sarmaság vásárain árusították. Az itt készült hosszú, alacsony 
és lapos tetejű ládákat nevezték a vásárlóik hosszú- vagy tótládának (20 a. 
rz.). Más közeli nevezetes ládakészítő központok voltak a bükkhegységbeli 
román lakosú Mosóbánya (Băiţa) és Kisvárca (Varţa Mică), valamint a Me- 
szes hegységben Meszesszentgyörgy (Sîngeorz) és Paptelek (Preuteasa). Utóbbi 
központban rövidebb, magasabb és sarkain felálló („szarvas”) púpos fedelű 
ládákat készítettek. E ládaformát készítői és elsőrendű vásárlói után oláh- 
ládának nevezték. A helyben készült szekrények mellett az említett román és 
szlovák központokból származó ládákból is találunk a szilágysági magyar 
házakban.22 


A Szilágy medence falvaiban, egyrészt az erdők megritkulása, másrészt 
a mind egyoldalúbb földművelés a famunkát, így a keményfa házi bútorok 
készítését is egy évszázada rohamosan háttérbe szorította. Ugyanakkor a 
bor-, gyümölcs- és gabona-feleslegből s a többféle eladásra is termesztett 
zöldségből és egyes népi ipari termékeikből a magyar falusi lakosságnak meg- 
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 33. rz. Szekrény 1880 tájáról, tölgyfából, Dés- 
háza (h. 105 cm, sz. 54 cm, m. 47 cm). 


 
 
 
volt a lehetősége, hogy kezdetleges házi készítésű bútorait rendre felváltsa 
városi és falusi asztalosokkal csináltatott fenyődeszka bútorokkal. Az első 
ilyen asztalosmunkájú bútor volt a festett láda, mely a XIX. század első 
felében már jobbára az egész környéken kiszorította a keményfából faragott 
szekrényt. Ilyen festett ládáról van szó a vérvölgyi egyházközség egy 1834. 
évi peres iratában, s ilyen ládák maradtak fenn ugyancsak még 1848 előtt- 
ről pl. Désházán, Széren, Sámsonon s máshol (36. rz.). A mai házakban még 
látható legtöbb régi virágos festésű láda azonban a 60–70-es évekből datált. 
Ekkor már oly általános, hogy még az adósságért lefoglalt tárgyak közt 
is rendszeresen szerepel. Így pl. a Désháza bírói ládájából származó becsüle- 
velek közül egy 1874. éviben idős Lakatos Sándor, egy 1878. éviben pedig 
Mátéh Miklós adósságáért foglalnak le a becsüsök mindenekelőtt egy-egy 
ládát. 


Akárcsak a régi szekrény, a festett láda is az új asszony szokásos bú- 
tora volt, amit menyasszonyként hozott férje házához. Elhagyás vagy válás 
 


 
 


 34. rz. Keményfából faragott szekrény, Szér 
(h. 100 cm, sz. 54 cm, m. 46 cm). 
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35. rz. Sámsoni ácsolt szekrény szerkezeti rajza: a. bal oldal (fent felülnézetből); b. bal első 
sarok (fent felülnézetből). 
 
 
 
esetén az asszony kelengyéjével együtt természetesen a kelengyetartó ládát 
is magával vitte. 1875-ben hadadnádasdi „Koszta István panaszolja, hogy 
neje Szabó Ágnes az éjjel... elhagyta, sőt a nagyapját s anyját magával le- 
híván a háznál lármát ütöttek, a láda kultsát el kérvén tőle, s nyiltan ki 
mondta, hogy nem lesz a ládája csak reggelig a háznál...” Az asszony eme 
legfőbb és többnyire egyetlen bútora haláláig személyes tulajdona maradt. 
Rövid lévén (hossza 85, szélessége 45, magassága láb nélkül 40 cm körül), 
kerekládának, szállítható és a házban is könnyen elhelyezhető lévén (pl. 
Széren) gyalogládának is nevezték (36–39. rz.). Ebben állott a menyasz- 
szony majdnem egész hozománya: rendszerint 3 ing, 3 pendely, 3 fersing, 
3 kötő, 1 karton ujjas, 1 fekete huszárka, 1 zsalikeszkenyő, 1 fejkeszkenő 
(kásmír), továbbá 6–9–12 párnahéj, 2 derékalj (tollúval), 1 dunyha (taka- 
rózni), 2 lepedő, 1 pokróc, 8 zsák, 2–3 tarisznya. E hozományát még csu- 
pán a rajta lévő menyasszonyi ruha egészítette ki, valamint egy kis kender- 
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36. rz. Petkes Lőrincné 1848 előtt Szilágy- 
somlyón készült kerekládája, Désháza. Sötét 
okker alapon cinóbervörössel árnyalt fekete 
pajzskeretben vörös-fehér csíkú rózsák levelek- 
kel. Méretek: h. 70 cm, sz. 38 cm, m. 37 cm. 
Lába és fedélrámája hiányzik. 


 
 
 
föld, hogy – mint a désháziak indokolják – „ami nem jutott hazulról, 
csináljon majd ő maga”. 


A falusi ácsok is megtanultak kézi fűrésszel, gyaluval és enyvvel bán- 
ni, és fenyődeszkából maguk is elkészítették a farkasfoggal összerótt és „fe- 
hérben hagyott” deszkaládát. Szegényebb falukban – pl. Désházán – ez 
volt a gyakori eljárás. Tulipántos festett ládákat csak a vásáros helyek – 
Zilah, Kraszna, Somlyó, Sarmaság, Zsibó, Cseh és Hadad – asztalosmeste- 
rei készítettek megrendelésre, vagy a helybeli vásáraikon való árusításra. A 
„mondva csinált” (megrendelt) láda belsejére a lány nevét is fölfestették. 
Legtovább tartott a tulipános láda divatja Hadad környékén; Hadadon még 
a század elején is nevezetes bútorfestő asztalos volt Timár Ferenc. 


A festett deszkaláda elterjedésével a régi vésett díszítésű bükkfa szek- 
rény a ház ajtó felőli sarkába vagy a pitvarba, majd onnan is a kamrába 
került liszttartónak. A szekrénynek csak nagyobb, 25–60 vékás és minden 
cifrázás nélküli, Mosóbányán készült változata maradt még használatban, 
gabona (búza, málé) tartónak. Többfelé (Diósadon, Désházán s egyebütt) 
azonban a bükkfa hombár helyett cserefa dongákból készített hatalmas 
(50–60 vékás) gabonatartó edényeket és kisebb liszteshordókat használtak. 


 
 


   
 


 
37. rz. Festett kerekládák. a. Teljesen ép festett fenyőfa láda (méretek: h. 69 cm, sz. 50 cm, 
m. 43 + 15 cm), Désháza; b. régi festett kerekláda eleje, Sámson. Vörösesbarna alapon sárga 
medalionban piros rózsa, zöld levelek és fehér pettyek (méretek: h. 97 cm, m. 40 cm). 
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38. rz. Kerekláda vagy gyalogláda 1860 tájáról (a Balogh Juliannáé volt), Szér. a. Távlati 
rajz (méretek: h. 99 cm, sz. 53 cm, m. 47 + 13 cm); b. a kissé erezett sötétbarna alapra fes- 
tett virágminta kivehető részletei: rózsaszín-piros-kék háromszemű virágú és zöld levelű ko- 
szorú, sárgapettyes rózsaszín vázában kék közepű sárga szirmú virág, fekete-fehér-piros-zöld 
részekből komponált füzérek, piros-sárga szirmú tulipán, zöldeskék tulipánfélék, előttük piros 
folttal, egész fent piros tulipán, középen sárga közepű fehér szirmú virág, zöld levelek. 
 
Ez a falvak borászatával, csereerdeivel és e kettő összefüggésében kialakult 
fejlett kádármesterségével áll kapcsolatban. Jellemző, hogy hasonló körülmé- 
nyek (tölgyövezet, szőlőművelés, elterjedt kádármesterség) olyan távoli vi- 
déken is rendszeresítették a gabona- és liszttartó faedények használatát, mint 
például a Szeret mente csángólakta részein. Azonban a század elejétől kezdve 
a fenyődeszka gúnyásládák mintájára hovatovább gabonának is asztalos- 
munkájú ferslágokat készítenek. Ezek rendszerint egy mázsa gabona tartá- 
sára alkalmasak. Akárcsak a „láda”, a „ferslág” elnevezés is nyilván elá- 
rulja eme újabb bútorok nyugati (német) eredetét. 


A XIX. század első feléből származó régi szilágysági népi festett ládák 
lényegükben az előző századi köznemesi menyasszonyi ládák és festett búto- 
rok folytatásai. Míg az erdélyi népi festett bútoroknál végig uralkodó ma- 
radt az újkor eleji eredetű, architektonikus keretben, „táblásan”, rene- 
szánsz fogalmazási elv szerint alakított virágcsokorral való díszítés, a szi- 
lágysági ládáknál már inkább az úri osztály körében utóbb divatozott ba- 
rokk s főként a rokokó díszítési modor leegyszerűsített, népies változataival 
találkozunk. 


A legrégibb (XIX. század első feléből való) ismert láda díszítése is a 
festést plasztikával kombináló rokokó jegyében fogant: a kis széteső fehér 
és piros virágos és fekete leveles csokor fekete kerete egy tulipánszerű pajzs 
kanyargós körvonala, domború faragást utánzó festéssel (36. rz.). Biztos csa- 
ládi hagyomány szerint a ládát szilágysomlyói asztalos készítette.23 Szembe- 
tűnő e bútorfestő-asztalosközpontunk munkájának a korabeli egész alföldi 
népi bútorfestő stílussal való egyezése, amely a nevezetes komáromi aszta- 
losság24 (és közvetlenül a Duna mentén végig hajószámra árusított bútorai)  
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39. rz. Régi ládák festett díszítményeinek részletei, Szér. a. Szilágysomlyón készült régi láda 
középmintája (zöld ágon fehér madár, fölötte piros-fehér árnyalású kerek és kékszirmú virá- 
gok), balról oldalsó mintája (sárga vázában fekete csíkozású piros rózsa, fehér szőlőfürt, kék 
tulipán, piros-fehér árnyalású kerek virág, fehér gyöngyvirág és fekete árnyalású piros tulipán); 
b. 1870 táján Szilágysomlyón készült sötétbarna láda középmintája (zöld és feketésbarna levél- 
füzér) és oldalsó mintája (fekete közepű zöld szirmú virágok, zöld és feketésbarna levelek). 
 
 
erőteljes irányító hatására vezethető vissza. A somlyói asztalosok következő 
nemzedéke is (az 1860-as, 70-es években) ugyancsak a korabeli alföldi népi 
bútorfestőkkel azonos stílusban dolgozott. Az ekkori ládaelők jellemző dísze 
a keskeny koszorú, gyakran gyöngysorból (37 a, b rz.), máskor apró virá- 
gokból fűzve (38. rz.). Két ez időből származó ládán azonban a koszorús és 
madaras minta mellett feltűnik az erdélyi népi bútorfestésből oly jól ismert 
erőteljes komponálású, részarányos és vázás virágcsokor is (38, 39. rz.). Te- 
kintettel arra, hogy itt az időrendben korábbi stílus (reneszánsz) népies orna- 
mentikájával állunk szemben, „felülről” jövő hatásról nem lehet szó, hanem 
inkább az erdélyi magyarságnál ekkortájt virágzó népi bútorfestés hatásáról. 


Ugyanakkor viszont erdélyi népi bútorfestésünkkel szemben a szilágy- 
somlyóiak megkülönböztető jegye maradt továbbra is az erős mértéktartás, 
mind a díszített felületek méretében, mind a színhasználatban. A ládák egy- 
színű vagy feketével márványozott, erezett vörösesbarna alapszínén a köz- 
vetlenül odahelyezett kis díszítmények (koszorúk vagy csokrok) a hivalko- 
dást kerülő nemesi-polgári ízléssel állnak kapcsolatban. Szembetűnő a mér- 
sékelt színskála is: piros (rózsa, tulipán), sötétzöld (levél), fehér (rózsa, 
gyöngyözés) és gyakori fekete (keret, levél, „árnyékolás”, „cirkalmazás”). 
Sárga, kék és rózsaszín csupán egy ládán látható. A festési modor egyik jel- 
lemzője a keskeny ecsettel való csíkos, „szálkás” vonalas festés. 


A rövidebb kerek-, gyalog-, tulipántos vagy menyasszonyi ládával 
nagyjából egyidőben honosulhatott meg az ugyancsak asztalosmunkájú 
hosszúláda. Ez szoríthatta ki mindenütt – az ablakos falak tövében – az 
egykori cöveklábú padokat. A 2–3 m hosszú, 50 cm magas és 30–40 cm 
széles festetlen hosszúládák fenyődeszkából készültek, s mivel kézi fűrész, 
gyalu, enyv és vasszeg is kellett összeillesztésükhöz, föltehetően inkább már 
falusi asztalosok csinálták. Egymagukban vagy párosával (sarokra téve) ál- 
lottak a házban. A hosszúláda egyaránt volt asztal körüli ülőhely, fekvőhely 
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és gúnyatartó. A Szilágyság peremén (pl. Szilágyszegen) még feltalálhattuk 
(mellékhelyiségekben) e kezdetleges fenyődeszka bútort, bár több mint egy 
évszázaddal ezelőtt már fogyatkozóban volt s azóta végleg kiszorította a 
hátas padláda (29., 30., 31. rz.). 1876-ban említés történik a „padládá”-ról, 
mint a nép közt használt bútorról, századunk elején pedig a padláda már 
oly elmaradhatatlan bútora a magyar földműves hajlékának, hogy a tízes 
évektől kezdve a menyasszony, a hagyományos kerekláda mellett, egy pad- 
ládát is hoz férjéhez, a második világháború óta pedig gyakorlati szerepé- 
ben és a népszokásban egyaránt felváltja a kerekládát. Ettől kezdve már a 
padláda szolgál a menyasszonyi kelengye tartására, a régi kis kerekláda 
pedig, mint a „nagyanyák bútora”, az első házból a kamarába, pitvarba 
szorul lisztesládának, vagy a padlásra kerül, ha nem éppen a tűzre. 


A házban az egyetlen padláda helye az ajtóval szemközti fal mentén, 
a főhelyen van, a sarokba tett asztal másik oldalán rendszerint csak székek 
vannak (20 b rz.). Csupán tágasabb, „módosabb” házakban van két padláda 
sarokra téve, úgy mint Kalotaszegen, a Mezőségen vagy a Székelyföldön. 
Szemben a tágasabb faházakhoz szabott, gyakran 3–4 m hosszú székely 
és kalotaszegi kanapékkal, a szilágysági padláda csupán 2 m hosszú, fek- 
vésre elég szűk (50 cm széles), viszont igen magas karja (40–42 cm) és 
háta van. Ládás részének egyetlen fedőlapja – mivel kelengyetartó is – 
mindig kulcsra záródik. Többnyire barna és sárga pácerezett festésű. Kez- 
dettől fogva a közeli városok és vásáros községek asztalosai készítették, 
akik egy ideig a ládával, az első világháború óta meg az egyajtós ruhatartó 
sifonnal, a 30-as évek óta pedig a fiókos kasztennal együtt árusították 
nagyvásárokon, de rendelésre is készítették. A szilágysági ház méreteihez al- 
kalmazott csinos és többszörös szerepe révén gyakorlatias bútordarab. 


 
 
SZÉK, ASZTAL, ÁGY 
 
Míg a köznemesség és polgárság otthonában már a XVII. században 


teret hódítanak a támlás, karos, esztergált, görbelábú, festett vagy kárpito- 
zott székek, a földműves nép körében Erdélyben és a Meszesen túli része- 
ken egyaránt egészen máig fennmaradtak a házilag elkészíthető, kezdetleges, 
befúrt lábakkal ellátott székfélék. A Szilágy melléki falvakban a múlt szá- 
zad végéig csak ilyen típusú keményfa székeket használtak (40. rz.). A 
tölgyfa tőkéből hasított 2–3 cm vastag, kb. 18X32 cm felületű, simára 
bárdolt lapba 2 cm-es átmérőjű négy lyukat fúrtak és ezekbe ékekkel nyolc- 
oldalasra faragott, lefelé vékonyuló, 25–30 cm hosszú tölgyfalábakat szo- 
rítottak be. Ez volt a közönséges, tűzhely körüli ülésre szolgáló, tehető-ve- 
hető kisszék (41 b rz.). A mosószék, sulykolószék és vízpad már nagyobb 
volt, a hosszúszék meg a hosszú, támlás karosszék és karoslóca meg éppen 
1,5–2 m hosszúra készült. Korai alkalmazásúak lehetnek a Szilágyságban 
is azok a hosszú karszékek, melyeknek hátát az ülőlapba csapolt lábak 
tartják vízszintes irányban. Hasonló módon készítette a 90-es évek óta 
ki-ki az asztala köré szükséges, három-négy, rokokó hatásra hegedű- 
forma támlájú egyesszéket, karos- vagy karszéket (40 a–d rz.). A 40 cm 
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40. rz. Karszékek: a. keményfa gyökérből, Désháza (szerkezeti rajz is); b. cserefa tetejű (ülő- 
lapú) és deckakarú (fenyőfa támlájú) szék, Désháza; c. szék 1840–50 tájáról, Désháza (m. 
37+40 cm); d. szék alulról, Hadadnádasd. 
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41. rz. Székek: a. karszék, Désháza (m. 42 + 28 cm), jobbról az üiőlap és kar felülnézete; b. 
kisszék, Hadadnádasd, c. újabb asztalosmunkájú, lécvázas fenyődeszka szék, Hadadnádasd. 
 
 
 
magasan fekvő teteje, azaz a nagyjából trapéz alakú 3–4 cm vastag ülő- 
lap átvésett nyílásába helyezték bele a támla (hát, kar) csapját, amelyet 
alól kiálló végén átütött faszeg rögzített (40 a, d rz.). A támla felső része 
közepén a rendszerint szív idomú kivágás a szék egy kézzel való fogására 
szolgált. Egyébként a jobb fogást segítették elő a támla cikornyái és az ülő- 
lap kanyarjai is (40 b, c rz.). Míg e székforma legrégibb példányait még 
keményfa gyökérből faragták (40 a rz.), utolsó példányai már fenyődesz- 
kából fűrészelt asztalosbútorok voltak. A második világháború óta aztán 
jórészt kiszorították ezeket is a lécvázas szerkezetű, egyenes állású hátas- 
székek (41 c rz.). Többfelé esztergált lábakkal és háttal. 


Hasonló szerkezeti átalakulásokon mentek át a székkel rokon egyéb 
bútorok is; mindenekelőtt a nagyház (szoba) főbb helyein, míg a régi sza- 
bású bútorok egyre inkább az ajtó felé, majd a pitvarba és kamarába szo- 
rultak: Így kerültek az ajtó mögötti sarokba vagy a pitvarba a régi típusú 
cövek lábú (46. rz.), befúrt lábú, vagy ékekkel becsapolt hevederes kis asz- 
talok (47. rz.), most már alacsonyabbrendű szereppel (mosogatásra), hogy 
helyüket az ablakos sarokban átvegyék a mai méretű ún. lécvázas, csa- 
polt és faszeggel rögzített hevederes, de még mindig keményfából faragott 
asztalok (45. rz.). A köznemességnél már a XVIII. század elejétől megho- 
nosodó fiókos-kihúzós asztal a szilágysági magyar földműves lakosságnál 
csupán századunk elején (1910–1915 tájt) terjed el (29. rz.). Ezt a formát 
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42. rz. Gyermekbölcsők, Désháza: a. régi, b. újabb forma. 
 
negyed százada sokfelé esztergált lábbal készíttetik a falusi asztalossal, aki 
viszont a lábakat a helybeli esztergályostól szerzi be. A fenyődeszka aszta- 
lok vörösesbarna, vagy vörössel kihúzott (itt-ott csíkozott) zöld, újabban 
pedig egyszínű világoskék olajfestést kapnak. Így készül a 40-es évek óta 
az asztallal rokon szerkezetű bútor, a mosdó is. 


Az 50–60-as években a Szilágyságban szerte elterjedt a bükk- vagy 
juharfából esztergált elemek alkalmazása különféle bútoroknál. Majd min- 
den faluban akad legalább egy esztergályos, Sámsonon, Széren, Ballán, Ké- 
meren s egyebütt pedig több mestere is van ennek az új népi iparnak. Egyéb 
munkák mellett (mint pl. kerekesguzsaly, guzsalytalp, koporsódísz, sulyok, 
vászonfeszítő, borcsap, hordódugó, kerékagy, tekegolyó, tekebábu, sakkfi- 
gura, fejfa stb.) teljes mosdóasztalt, asztal-, stelázsi- és hokkerlilábat, füg- 
gönytartót, bútorrácsot (támlához), ágyrózsát, ágygömböt és ablakkeret- 
cifrát (a ház külső felére) is készítenek. A bútorok s bútorelemek eszter- 
gálásának főként tavasszal van „szezonja”, ilyenkor készítik férjhez a lá- 
nyokat. Az esztergályosok – korábban mind a szegényebb földművesek 
közül kerültek ki – műhelyfelszerelésüket jórészt maguk állították elő vagy 
a falubeli kováccsal csináltatták. Általában megrendelésre dolgoznak a falu- 
belieknek, korábban a kis gazdaságukban szükséges cseremunka vagy ter- 
mény ellenében, újabban inkább pénzért. Vannak, akik a közeli vásáros 
helyek asztalosainak megrendelésére nagyban is készítenek esztergált bútor- 
részeket. 


Az ősi alvóhely a tűzhely széles töltése, majd az ennek megnyújtása- 
ként keletkezett hosszúpad-féle, amelynek differenciálódásával jött létre a 
rövid pucikpad (valójában az egykori hosszúpad csökevénye), odébb meg 
(a pucikpadot követő falmenti részen) az ágy (25., 31., 44., 47. rz.). Utób- 
binak elsőágy nevében az „első” nem csupán a fekvőhely rangosságára (ve- 
tettágy), hanem időrendi elsőségére is utal, a házban később megjelent má- 
sodik- vagy pihenőággyal szemben. Hogy milyen lehetett az ágy a hosszú- 
padból való „kiválása” idején, arra csak következtethetünk a pajtabeli 
függőágyakból és a tornácon, pitvarban álló mikó, nyikó (dikó)-féle ágyak- 
ból. Az előbbi sövénytábla volt, utóbbi pedig rendszerint lécvázas gyékény- 
vagy hársfonadék. Mi a házban már csak fenyődeszka heverőt ta- 
láltunk, de hogy a deszka tömeges gyártása előtt itt is fonott heverő volt, an- 
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43. rz. A régi „ablakos sarok” néhány bútora,  
Diósad: barna alapszínű és sárga betétes pad- 
láda, zöldre festett (2 m hosszú) fogas, vörös 
táltartó rámával, a mestergerenda alatt tükör. 


 
 
nak emlékével még mindenfelé találkoztunk. Egyébként ilyen fonott „hárs- 
fapamlag”-ot tartottak a XVIII. században a környékbeli köznemesi 
udvarházak tornácán is, az úr délutáni pihenőhelyéül.25 


Mindenesetre az állandó alvóhelyül szolgáló házbeli ágy már ember- 
emlékezet óta tartós anyagból készült nehézkes bútor. Nádasdon még em- 
lékeznek a hajdani hosszúpadok mintájára készült második-, heverő- vagy 
kiságyra, amelyhez 4 cöveket vertek le s a kettő-kettőre keresztbe helyezett 
fákra fektették a két-három faragott tölgyfa pallót. Ezen az ágyon 
a nagyobb gyermekek aludtak, míg a kisgyermekek rendes alvóhelye a 
rövid s alacsony kerekeságy volt (a négy lábához szerelt fakerékkel), mely 
nappal a nagyágy alatt állott, lefekvéskor pedig a ház közepe felé gördí- 
tették. A csecsemő alvóhelye viszont éjszaka a nagyágy közelébe helyezett 
talpas bölcső volt, melyet a kívül vagy éppen a magas ágy elé lépcsőül 
helyezett padon fekvő anya éjszaka ringathatott (42. rz.). Nappal a bölcső 
rendszerint a tűzhely közelében állott, hol az asszonyok tevékenykedtek. 
A bölcső szerkezetének és formájának fejlődése mindig követte a többi 
bútorokét. Egyesek még emlékeznek keményfa szuszékok mintájára össze- 
állított faragott bölcsőre is, majd deszkából rótták össze, mint a ládát, a 
sarkokon farkasfoggal (42 a rz.), végül meg a magas ágyak oszlopos meg- 
oldásával (az oldaldeszkákat a lábakba csapolva) (42 b rz.). Többnyire az 
apa maga készítette. 


A fejlődés korábbi fokait fenntartó s legutóbb már eldugottabb helye- 
ken álló ágyféleségekkel szemben a lakásbelső ajtóval szemközti előkelő 
sarkában találjuk a legfejlettebb készítésű elsőágyat. Ezt mérete után nagy- 
ágynak, kiállítása után pedig rakott- vagy vetettágynak is nevezik. A 
csempés sátorú tűzhely mellett ez a hagyományos lakásbelső fő ékessége, 
mi a házba lépőnek azonnal szemébe is ötlik. Díszessége azonban nem any- 
nyira a farészben áll, mint inkább abban, ahogyan megvetették. Hiszen 
maga a bútor még a tulipános ládák idején is házilag vagy helybeli mes- 
terek által készített egyszerű, festetlen kivitelezésű volt. Csupán a 40-es 
évektől kezdve szokásos, hogy a környékbeli vásárokon vegyék az ott áru- 
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44. rz. Vetettágy Fényes Nagy László házában, 
Désháza. Látható a lepedő, dunna, három rend 
párna és az ágy közelébe díszként felakasztott 
egykori jegyajándékok (mángorló, sulyok és 
kapatisztító). 


 
 
 
sító asztalosoktól, akik már barnás enyves festékkel is lefestik. Mint láttuk, 
a Szilágyságban nem volt szokásban, hogy a menyasszonnyal ládáján kívül 
ágyat is adtak volna („ágyvitel”), hanem ezt mindig az új férj csinálta, 
csináltatta vagy vette, és a tartósság volt a fontos. Így aztán az ágy min- 
dig a korabeli asztalostechnika egyszerűbb megoldásai szerint készült: a 
XIX. század 60–70-es éveiig volt szokásban, hogy a vastag deszka ágyfő 
fent és alul barokkos-rokokós hajlású kivágást kapott, míg a későbbi, 
magas oszloplábakon nyugvó ágyaknál egyenes vonalak uralkodnak. 


Az egyszerű kivitelezésű bútoron annál inkább érvényesült a belekerülő 
ágynemű. A vetettágy mindig az asszony hozományának „kiállítása” is volt 
s így, elsődleges gyakorlati funkciója mellett, társadalmi és esztétikai szere- 
pet is betöltött. Hogy az ágynemű többet mutasson, utóbb az ágy lábai is 
igen magasak voltak. Az oszloplábas ágyszerkezettel terjed el, ugyanezzel 
a céllal, a korábbi századok nemesi, majd polgári „mennyezetes”, illetve 
„fedeles ágyak” divatjának hatására a „lyukas” ágyvetési mód. Ez abban 
áll, hogy az ágy hosszában két lécet helyeznek az ágyfőkre, a lécekre pedig 
rácsos lapot fektetnek, s a ráterített díszes takarókra kerül három egymás 
melletti „oszlopban” 3, 4 vagy 5 rend (vagyis 9, 12 vagy 15 darab) párna, 
legfelül esetleg még 1–2 kispárnával, hogy a rakomány lehetőleg a meny- 
nyezetet érje. Hétköznapokon a szokásos szőttes párnákat s az egész ágy- 
neműt letakarják kékes vagy – újabban – pirosas karton ágytakaróval, 
amely arasz híján a földig ér. Ilyenformán ennél az ágyvetési módnál a 
házastársak alvóhelye a rács alatti rész (lyuk), melyet a lecsüngő ágytakaró 
függönyöz el. Az ágytakaró csupán vasárnap és ünnepkor hiányzik; ilyen- 
kor a párnákat szép ünneplő huzatokba bújtatják, varrottasba húzzák föl. 
Ez az ágyforma és ágyvetési mód azonban már az ötvenes években ritkaság 
volt, még a régi házaknál is. 


Az újabb házakba már az első világháború óta alacsonyabb ágyak 
kerültek, amelyeket, a másodrendű kiságyak mintájára, ugyancsak csíkos 
rongypokrócokkal takarnak le s csupán ünnepek alkalmával vetnek meg 
díszesebben párnákkal (44. rz.). A szilágysági rongypokróc szövése mindig 
gondos munka volt. Az erős kendercérna felnyújtót a külön e célra meg- 
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 45. rz. Tölgyfából faragott régi asztal (a lapja 
megújítva), Diósad. 


 
 
festett házi kendervászonból egyenletes szélesre fölmetélt pántokkal szövik 
be, szabályos sorrendben váltakozó csíkokkal. A csíkok színe az ágyat 
használó nő életkorával kapcsolatos: lányok ágytakarója rózsaszín vagy 
piros, menyecskéké élénkzöld, idősebb asszonyoké pedig kék vagy (pl. Dés- 
házán és Diósadon) kék és fekete csíkozású. A kétujjnyi széles csíkokat két- 
oldalt ugyanazon szín sötét árnyalata szegi, az egyes csíkok közt pedig 
keskenyebb fehér választóvonal. A régi piros vagy kék, virágos és madaras 
díszű keresztszemes és szőttes párnacsúpokat az első világháború óta foko- 
zatosan a fehér horgolt csipkével és fodrosan készült csúpok váltották fel. 
(L. erre még a szőttesekről és hímzésekről szóló tanulmányt.) 


 
 
FALI ÉS ÁLLÓ BÚTOROK 
 
A bútorok ősi csoportját képezik azok, amelyek az épülethez, vagy 


egyes elemeihez kapcsolódnak, amelyek a falba, illetve a falhoz vagy ge- 
rendához erősítve szolgálnak különböző dolgok tartására. 


A legkezdetlegesebb fali „bútor”-nak, a fa szegnek a Szilágyságban 
kisebb volt a jelentősége, mint pl. a hegyvidéki gerendaházaknál, mivel a 
gyenge paticsfal kevéssé volt alkalmas nagy terhet bíró szegek rögzítésére. 
Ez a magyarázata, hogy a régi paticsházakban inkább csak a mestergeren- 
dába fúrt lyukakba ütöttek fa szegeket. Ez volt az alapja annak a szokás- 
nak, hogy a lakóhelyiségen és pitvaron át nyúló mestergerenda egyben edény- 
tartó fogas is volt. E szokás a szobából akkor szorult ki, mikor meghono- 
sultak a fejlettebb edénytartó bútorok, mindenekelőtt a fogas. Mivel azon- 
ban a megrakott fogas csak magasra, a koszorúgerendához felfogva bírta 
terhét (és így a mestergerenda alatt nem nyúlhatott végig az egész főfal 
hosszában, mint pl. Kalotaszegen), csak rövid, alig 2 méteres fogasok voltak 
(43. rz.). A 30-as évek óta még e rövid fogasok is eltünedeztek a házból s 
a főfalat csak a tükör és az egyenként köréje akasztott tányérok, Petőfi- 
és Rákóczi-olajnyomatok s újabb fényképek díszítik. 
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46. rz. Lakatos Miklós háza ajtó felőli sarka,  
Désháza. Ajtó a pitar felé, téka (falitálas), ka- 
lántartó, lapító, cöveklábú mosogató pad. 


 
 
A mennyezetgerendák közül – elérhetősége és a felette levő hézag ré- 


vén – maga a mestergerenda is önként kínálkozott kisebb dolgok (borotva, 
könyv, levelek, értéktárgyak stb.) tartóhelyéül. 1868-ban Széren az egyház- 
község presbitériuma előtt „Kasza János lánya, Susána előadja, hogy férjé- 
től nints nyugta azért, hogy a gerendán lévő gyűrűk, melyek közt volt az 
övé is, elvesztek s mint hallotta, a leánykori szeretője vitte volna el...” 
A mestergerendához szegezve találjuk sokfelé most is a hosszú kalánytartót 
és a mestergerendához akasztva függött az aratástól aratásig tartott díszes 
búzakorona, majd ennek helyén a petróleumlámpa, újabban meg a kis vil- 
lanycsillár. 


A padlásgerendák közül a tűzhely felől valókhoz kötötték fel egykor 
a gúnyaszárító rudat, majd az ezt helyettesítő szárítókötelet (25. rz.). A 
gerendákhoz fogták fel a kis sajtszárító polcot is (24. rz.). Rudat már csak 
a ház külső felén, a délre néző tornác eresze alatt találunk, amit szárító- 
rúdnak neveznek, s a nehezebb gúnyanemű szárítására szolgál. (A vászon- 
neműt inkább ruhaterítő madzagon szárítják, a háztól távolabb.) 


A fali kanáltartók közül a vastag nyelű fakanalaknak legalkalmasabb 
volt a hosszú kivésett nyílású forma. A vékonyabb nyelű pléhkanalak el- 
terjedésével és a kézifűrész általánosodásával születik meg az újfajta, be- 
rótt fogakkal készített kalánytartó léc (46. rz.), a század elejétől kezdve 
pedig elterjed a fali sótartóhoz és gyufatartóhoz hasonló, falra akasztható, 
fedeles kanalas doboz használata is. 
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47. rz. Régi ház ajtó felőli sarka, Nagydoba. 
Szita, keményfából faragott téka, mosogató asz- 
tal az ágy mögött. 


 
 
Az edények tartására szolgáló ősi jellegű „bútor”, amely még a ház 


építésekor készül el, a szoba pitvar felőli falán, az ajtó mögött, vagy az 
ajtó és tűzhely között hagyott vakablak (19 a, 22 a rz.), körben deszkázva 
és egy polccal. A vakablak azonban már a régi házaknál is ritka: beta- 
pasztották és helyére, az ajtó mögötti falra, a vakablak deszkabéléséhez 
hasonló méretű kis tékát, tejkát, vagy fali tálast akasztottak (46., 47. rz.). A 
téka, a csapolt lábú kisszék mellett, a szilágysági ház legrégibb többrészes 
önálló bútora lehet. A régi példányait kizárólag házilag készítették, kemény- 
fából faragott lapokból összecsapolva és faszegekkel összefogva. A gyenge 
falba négy nagy faszeget is beütöttek tartására. A középkori latinságból 
származó „téka” elnevezés itt is, akárcsak a székelységnél, a kis bútor ne- 
mesi-egyházi eredetére utal. Összetettebb megoldásúak azok a nagyobb té- 
kák, melyeknél az egyes polcdeszkák (fiókok) fölött tál támasztó és kanál- 
tartó léc is van. Ezek már fenyődeszkából készült asztalosbútorok s több- 
nyire tálasoknak is nevezik. E tálasok alsó polca néha széles elődeszkát 
kap, hogy különféle apróbb tárgyakat tarthassanak mögötte. Jellemző e fali 
bútoroknál is az egyszerű kivitelezés. Míg a szomszédos román vidékeken 
pompás faragású, más erdélyi magyar vidékeken meg virágos festésű téka- 
félékkel találkozunk, a Szilágyságban nem leltünk ilyen darabokra. Ennek 
magyarázatát abban is látjuk, hogy itt a téka helye a ház legelrejtettebb 
zuga, az ajtó mögötti sarok. 


A kezdetleges falitékák szerepét és ajtó mögötti helyét egy évszázada 
fokozatosan átveszi a kredenc, az egy- vagy kétnyílású ajtóval ellátott és 
polcozott szekrényféle, edények és élelem tartására (48 a–c rz.). A 80– 
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48. rz. Kredencfélék: a. fiókos kredenc (m. 66 
cm, sz. 81 cm, mélység: 43 cm), Szér; b. kredenc 
vörösesbarnára festett ajtóval és zöld kerettel 
(m. 110 cm, sz. 80 cm, mélység: 35 cm), ré- 
gen két kicsi széken állott, Diósad; c. üveges 
kredenc, Szér. 
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110 cm magas, 60–80 cm széles és 25–45 cm mélységű bútor már kez- 
dettől asztalostechnikával készül fenyődeszkából. A 40-es évek óta vöröses- 
barna és zöld olajfestést is kap és zárral is ellátja a mester. Mivel a régies 
tékáknál jóval súlyosabb, s így a gyenge fal nem tartaná meg, hogy mégis 
védve legyen a föld nedvességétől, kis székekre vagy (újabban) csak tég- 
lákra, fahasábokra állítják. Saját lábat azonban máig sem csinálnak neki, 
s így funkciója és házbeli helye mellett e lábatlan volta – legalábbis helyi 
viszonylatban – ugyancsak a falitékából való „származásra” utal. A szi- 
lágysági kis kredenc ilyenformán átmenet a régi, falra akasztott és az újabb, 
fal mellé állított bútorok között. A kétajtós és fiókos kredenc és a ráhe- 
lyezett polcos fali téka (tálas) összetétele a század elejétől kezdve terjedő, 
konyhai edényeket tartó álló tálas és a megszaporodott gyári porcelán és 
üvegedények tárolására a 40-es évektől kezdve terjedő, ugyancsak kétrészes 
üveges (31., 48 c rz.).26 Mindkét csináltatott, vagy vásáron vett olajfestésű 
asztalosmunka, az újabb „kelengyebútor” tartozéka lett. Míg az állótálas 
az egykori téka, falitálas, majd kis kredenc szerepét és helyét foglalta el, a 
finomabb edények tartására szolgáló üveges rendszerint az ablakos sarokban 
nyer elhelyezést, miáltal az egész helyiség berendezése és képe lényegesen 
megváltozik (31. rz.). 


 
Kutatási területünk hagyományos magyar népi lakásberendezése fölött 


tartott szemlénk során mindenekelőtt megismerkedtünk a lakótér beosztá- 
sával és a lakás belső elrendezésével, majd sorban a berendezés különböző 
elemeivel: a tüzelővel és a bútorokkal. A tüzelő itt is a lakásbelső legfőbb 
meghatározó tényezőjének bizonyult, amennyiben fejlődése egyben az egész 
lakóház alaprajzi fejlődésének, beosztása és berendezése alakulásának kiin- 
dulópontja volt. A bútorok tárgyalását igyekeztünk olyan csoportosításban 
végezni, amely lehetővé teszi, hogy fejlődésük és a lakásban betöltött sze- 
repük révén együvé tartozó bútorok bemutatásuk során egymást magya- 
rázzák. Így kerültek egy csoportba a pad- és ládafélék, a szék-, asztal- és 
ágyfélék, majd a fali és álló bútorok. Vizsgálódásunk során tanúi lehettünk 
annak, hogy egyes bútorok alakulása egész bútorcsoport technikai és formai 
alakulásához vezetett, és ez mindig a teljes lakásbelső rendjét, képét is 
megváltoztatta. 


A lakásbelső különféle vonatkozásainak, elemeinek tárgyalása során 
önként mutatkoztak meg a lakosság foglalkozásával, életmódjával, társa- 
dalmi életével való összefüggések, szoros kapcsolatok; a lakás lakójának 
életét szolgálja, ennek elemi, társadalmi és kulturális igényei jutnak benne 
kifejezésre. A lakásbelső és egyes elemeinek vizsgálata gyakran figyelmezte- 
tett más magyar néprajzi tájakkal s a környékbeli románsággal való kap- 
csolatokra is. Jelentős befolyásoló tényezőként mutatkoztak a környékbeli 
városok és vásáros helyek szokásai és az ezeket kielégítő asztalosság, vala- 
mint az innen tanuló, de a földművestársak igényeit-lehetőségeit tökélete- 
sen ismerő falusi mesterek. 


A fejezetünkben felvázolt kép szerint a szilágysági magyar népi lakás- 
belső egyáltalán nem mondható sem zsúfoltnak, sem cifrának. Más ismer- 
tebb magyar néprajzi tájak lakásbelsőivel szemben egyik fő jellegzetessége 
épp az egyszerűség. (Ilyen volt különben a század elején is, amikor a 
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hagyományos lakásbelső még teljes életében volt.) A férfiak által ke- 
ményfából „mesterséggel’’ faragott szuszékok, karszékek és tékák legdísze- 
sebb példányainál is hiányzik az a kevés díszítéstöbblet, egy-két felületi met- 
szés, amely ezeket például egyes kalotaszegi famunkákhoz tenné hasonlóvá. 
Viszont a szilágysági ember épp ettől a „felesleges”-nek tartott „cifrálkodás- 
tól” óvakodott. Még a vásárolt-festett ládáknál is húzódozott a „parasztos”- 
nak mondott „tarka” díszítéstől. A felnőtt férfi a faragást a „gyermekek mulat- 
ságának” tartotta mindég, mit ő maga a leánykéréshez tartozó cifra fara- 
gású guzsaly, sulyok, mángorló elkészítésével be is fejezett. Ezért hiányoznak 
az olyan faragott férfimunkák is, mint pl. a cifra járom, rúdfő, szövő- 
szék stb. 


A férfiak e tudatos egyszerűség-keresésével szemben a lakásbelső élénkí- 
tésénél az asszonyoknak jutott döntő szerep, ami mind az öregasszonyok pit- 
var-babozásában, mind a lányok tűzhelyfestésében s a menyecskék ágyvetési 
módjában egyaránt ékesen megnyilatkozik. 
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SZŐTTES ÉS VARROTTAS 
 
 
A kalotaszegi, a torockói vagy a széki varrottasok, éppen úgy, mint a 


hétfalusi csángó szőttesek, már a múlt század vége felé komoly hírnevet 
biztosítottak a határokon túl is hímző- és szövőművészetünknek. A szilágy- 
sági invarrásokról, a bársonycsíkú vagy szedett szőttesekről azonban még 
az ország határain belül is csak igen kevesen hallottak. Mindössze Györffy 
Istvánnak jelent meg 1924-ben, kézirat gyanánt, a Szilágysági hímzések (17) 
és 1941-ben Palotay Gertrudnak meg Szabó T. Attilának Ismeretlenebb 
erdélyi magyar hímzéstípusok című tanulmánya1. Mindkettő a budapesti 
Néprajzi Múzeum gazdag szilágysági hímzésanyagából közöl, de ezek a ki- 
adványok nem jutottak túl a szakemberek érdeklődési körén. A szilágysági 
szőttes- és szedettesanyaggal pedig, tudtommal, mindmáig nemigen foglal- 
koztak. Csoda-e akkor, ha az ötvenes években a szilágyballai hímzőszövet- 
kezet jugoszláviai hímzőkönyv alapján dolgozott2, s a krasznai műemlék- 
templom restaurálása után a helyiek gyűjtőcsoportunkhoz fordultak3, hogy a 
vidék jellegzetességeinek megfelelő hímzésekkel díszítsék föl. 


Szilágyság századokon át átjáró-terület, a kereskedelemnek és a hadak- 
nak valóságos nemzetközi útja volt4. A lakosságot a háborús idők, a sok 
teher, a nagy adók egyre ritkították5. A meggyérült lakosságot a különböző 
vidékekről idetelepített jobbágyokkal egészítették ki. Így a néprajzilag arány- 
lag egységesnek mondható vidéken a sajátos szilágysági hímzésekben és szőt- 
tesekben, mélyen beleágyazva, felismerhetünk jellegzetes székely típusokat, de 
Nógrád megyei palóc elemeket is. Nem beszélve a környező Bihar, Szatmár 
és Kolozs megye hímzéstípusairól. Ezek közül is különösen a Mezőség és 
Kalotaszeg hatása letagadhatatlan. 


Szilágyban is voltak nagy udvarházak, mert a földek túlnyomó részben 
urasági kézen voltak. Egykor a föld művelése igen kis területre szorítkozott, 
s így még a jobbágyság fölszabadítása után is a férfinép sokszor kénytelen 
volt más vidékre, főleg az alföldre, idénymunkára eljárni. Aki otthon ma- 
radt, az az uraságnak dolgozott, „ott ette meg a fiatalságát legény és leány 
egyaránt” – emlékezett vissza özv. Máthé Andrásné Szilágyballán, 1955 
nyarán. „Mint gyermek, már gyomlálni jártunk 10 krajcárért. 14 éves kortól 
20 krajcár volt a napszám. Mindig, mindig ott dolgoztunk, márciustól ka- 
rácsonyig. Másutt nem volt munka, csak ott. Reggel csak kiáltott be a gazda 
(a gazdatiszt): Na, leányok, kell menni az úréba, dolgozni! S mi kaptuk a 
kapát, s csak mentünk ki a hegyen, hogy úgy füstölt...” 


Aztán mentek kendert nyőni, törni, tilolni vagy aratni, csépelni. Később 
hordták a töreket „kuruc kapuval” (a nagykaput két deszkára rákötve), 
majd hordták a szalmát. 


„Mások az uradalmi láncból vettek ki földet. 1 láncért (1000–1200 
négyszögöl) 20 liter csádémag – a „málé” közé vetett csádékenderből, a ma- 
gosból –, 20 liter paszuly a máléföldből: két kapálás, törés, feltakarás és 
hántás. Kétötöd volt a gazdáé, háromötöd a báróé. Nagy tüzeket raktunk,  
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s együttesen hántottuk a málét. Meséltünk, meg énekeltünk közben. De ken- 
dernyőni, kendercsapni s egyéb aprólékos munkára is hajtottak. Meg szőni 
és varrni is bejártunk az urasághoz.” 


Közben, ha az idő engedte, nyőtték és csapták a kendert maguknak is. 
Szőtték és varrták a maguk kender- majd gyapotszőtteseit, párnáit, ágyfűtül- 
valóit. Az uraságnál dolgozó takácsok és hímvarrók mintáit mintegy bele 
építették a magukéba, s ezzel a Szilágyságban is kialakult a csak erre a vi- 
dékre jellemző sajátos szövő és varró stílus. 


Ezeket a sajátos szilágysági fonalas munkákat tanulmányoztam 1955-ben 
a Tudományos Akadémia Magyar Népművészeti Kutatócsoportjának kiszál- 
lásain. Ezt az anyagot 1957-ben és 1958-ban egyéni gyűjtéssel és a Halay 
Hajnal szőttesekre vonatkozó helyszíni gyűjtésével egészítettem ki6. Az anya- 
got még teljesebbé tette Szabó T. Attila fényképgyűjteménye, amely a zilahi 
Wesselényi-szobor újraavatása tiszteletére rendezett gazdag szilágysági népi 
hímzés- és szőttes bemutató-kiállításának darabjairól (1942) készült7. A cso- 
dálatosan szép, páratlan értékű, 94 felvételből Szabó T. Attila szíves bele- 
egyezésével harmincnyolcat közlök. A hímzések nagyobb része Szilágysomlyó 
környékéről és egy somlyói magángyűjteményből való8. 1973 telén újból ki- 
mentem Szilágyba, részben, hogy kiegészítsem és fölfrissítsem a Tövisháton 
gyűjtött anyagot, részben pedig, hogy a helyszínen kapjak fölvilágosítást a 
magángyűjtemény sorsáról és összehasonlító anyagot gyűjtsek Somlyó kör- 
nyékéről. Idős asszonyok és a kémeri Általános Iskola gyűjteménye9, vala- 
mint Nagy Albertina nyugalmazott tanítónő jóvoltából sikerült a magán- 
gyűjtemény nyomára bukkannom, a hímzések nagy részét azonosítanom és 
nem egy rég elfelejtett hímzés nevét, készítésének évét megtudnom. Így a 
tövisháti gyűjtésem anyaga kiteljesedett, s pontosabb képet kaptam az egész 
Szilágyság egykori hímzőművészetéről, hajdani s mai szőttes- és szedettes- 
munkáiról. 


1954 őszén, amikor a Dolgozó Nő szerkesztőségének megbízásából elő- 
ször kerestem föl az elsők közt megalakult szilágyballai hímzőszövetkezetet10, 
azt reméltem, hogy a szilágysági asszonyok, leányok, újból elővéve édes- 
anyjuk, nagyanyjuk gyönyörű szőtteseit, varrottasait, belekapcsolódnak a 
megyei, majd az országos szövetkezeti hálózatba, s elszigeteltségükből ki- 
emelve, a szilágysági varrottasokat is megismertethetjük a kül- és belföldi 
érdeklődőkkel egyaránt. A rövid életű (1951–57) szövetkezet, sajnos, az 
asszonyok és a leányok lelkes munkája ellenére megfelelő gazdasági irányítás 
híján megszűnt. Így nem kerülhettek be szebbnél szebb madaras és virágos 
varrottasaik a kalotaszegi, a torockói vagy a széki társaik mellé a hazai 
népművészeti értékeket nyilvántartó köztudatba. Minthogy a szilágysági 
szőttesek, szedettesek mind a mai napig hozzátartoznak sok szilágysági em- 
ber életéhez, megfelelő szervezéssel a régi szép varrottasokat is minden ne- 
hézség nélkül, gyönyörű háziszőttes vászonra, újból lehetne készíteni. Sze- 
retném hinni, hogy ez a tanulmány, ez az egész könyv az egyes falvak ér- 
telmiségét az értékes népművészeti hagyományok további gyűjtésére, folyta- 
tására s ennek alapján az asszonyokat és a leányokat saját otthonuk szebbé, 
gazdagabbá tételére fogja buzdítani. 
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A NYERSANYAG FELDOLGOZÁSA 
 
Szilágyban is, mint Erdély és a Részek legtöbb vidékén, a család alsó- 


ruha-, valamint a ház vászonszükségletét egészen az első világháborúig majd- 
nem teljes mértékben a ház asszonynépe állította elő. 


Gyapjút a múlt század közepétől a második világháborúig, a szilágy- 
ballaiak tanúsága szerint, házilag nemigen dolgoztak föl. Ahogy a juhról 
lenyírták, úgy adták el a románoknak. Ők szőttek belőle tyeptárt, darócot. 
Úgy is hívták őket: „darócosok”. Csak a második világháború után kezdték 
fölhasználni a gyapjút: posztót szőttek, meg ruhát varrtak belőle. Éppen 
ezért, míg a román asszonyok különösen a gyapjúszőttesek terén értek el 
gyönyörű eredményeket, addig a magyar asszonyok a házilag termelt és fel- 
dolgozott lenből, de különösen kenderből készítették és készítenek még ma is 
figyelemre méltó szőtteseket, szedetteseket. 


Lent és kendert „nagyon dolgozták Ballán, a legrégibb idők óta” 
– mondták még az ötvenes években a ballai idős asszonyok, és csak a 
maguk szükségére szőtték. Amióta a gyapot bejött, a lennel inkább felhagy- 
tak. Kendert a kollektív megalakulásáig mindig termeltek, de termelnek ma 
is, 1973-ban. Legnagyobb meglepetésemre az alig fölépített háromszobás 
téglaház konyhájának egyik sarkában aragáz-tűzhelyet, vele szemben mosó- 
gépet láttam, s ezek társaságában nagyon jól megfért a szapuló cseber, benne 
a szép sárga kenderfonallal. 


Nemcsak a hagyományt jobban őrző Tövisháton dolgozzák fel a ken- 
dert ma is, hanem a Biharral határos Kémeren is. S míg Kalotaszeg nem egy 
falujában arra hivatkoznak, hogy a háztájiban nincs hely a kender számára, 
Kémeren ma is áll a fonó, a fiatalok is, az öregasszonyok meg éppen, min- 
den háznál fonnak, a maguk számára, de eladásra is. Gyönyörű fonalat 
fonnak, s olyan három- és négynyüstös zsákot és kétnyüstös kézimunkavász- 
nat szőnek, hogy nem győznek annyi fonalat fonni és vásznat, zsákot szőni, 
amennyi a margittai és a váradi piacon gazdára ne találna. De kell is a 
házhoz a sok vászonnemű, a sok zsák, törülköző, abrosz meg a hammas és 
a csepűkötő. 


Kémerre menet, 1973 februárjában, egész sor embert láttam: előttük 
csepűkötő, ócska abrosz vagy nagy hammas, melyből vállukon átkötve, két 
sarkát fölfogva szórták a műtrágyát. Valamikor így szórták a gabonát is. 


A kendertermelés tehát egyes vidékeken még ma sem vált fölöslegessé, 
s ez csak azért is érdekes, mert a kender és földolgozása a legrégibb idők 
óta hozzátartozott asszonyaink életéhez. 


„A kenderfeldolgozás – külön kérdés, hogy milyen intenzitással – része 
volt a magyarság kultúrájának már a honfoglalás előtti időben is – írja 
Szolnoky Lajos Az alakuló munkaeszközök című könyvében11. – Ezt – töb- 
bek között – a technikához tartozó fontosabb szavaink eredete is mutatja. 
Nagy tömegeknek és a parasztságon belül is a társadalmi helyzeténél fogva 
konzervatívabb résznek, a nőknek a munkája volt, amit valamennyi magyar 
népcsoportnál és minden parasztcsaládban egészen a legutóbbi időkig az asz- 
szonyok végeztek egyéb gazdasági munkáik mellett.” 


A kendert Szilágyban is május huszadika körül vetették. Régen még ki 
is dobolták: „Ki, mindenki kendert vetni!” Aztán, ahogy mondják: „Ha jó 
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idő járt, megnőtt.” Általában 18 liter magból 6 kita kendert takarítottak be. 
A virágoskendert júliusban, a magosat augusztusban, lehetőleg csoportosan 
nyűtték. A kenderszálakat fűkbe kötötték, négy napig szárították, majd 
négy hétig áztatták. 


Désházán áztatni a kendert a Szamosra vitték, a diósadiak Erkeden áz- 
tattak. Mindenütt azt tartják, hogy jobb az állóvíz, mert a „Szamoson igen 
keményre ázik”. Az időpontok most a közös munka miatt eltolódnak, de 
amikor a tsz-beli munkák megengedik, lehetőleg még a hideg beállta előtt, 
áztatják a kendert, aztán szárítják. Diósadon előbb elcsapják a rúdhoz, majd 
tilolják. Tilolás után meghúzzák téhellel. Egyszer lehúzzák a töviről a von- 
szöszt, aztán a hegyiről a csepűt. A szöszt beleverik a kistéhelbe s így nyerik 
a szöszmejjéket. A kenderszálat aztán ecsellővel megecselik s fűbe csavarják. 
A lehúzott pátyszöszt (nevezik még pátyaszösznek vagy pácszösznek is) gu- 
zsalyba tűrik. A kenderfűből 12–15 darabot kötnek egy kitába. A szöszt 
megcibálják s guzsalyba kötik, külön a vonszöszt, a pátyszöszt és a csepűt. 
Ősszel, a betakarítás után fonják. 


A szerszámok farészét házilag állítják elő. A kis- és nagytéhelhez a 
vasat a vásárból, a románoktól veszik, az ecsetet meg az orsót a cigányoktól 
szerzik be. A guzsalyt a díszes csontpecekkel együtt általában a régi kará- 
csonyt (vízkeresztet) követő szombaton kapta a leány kedvesétől (lásd a 
Fafaragás című fejezetet). Sokat tudnának ezek a guzsalyok mesélni a régi 
és az újabb fonókról, farsangokról! 


Fontak és még ma is fonnak Szilágyban. A fiatalok még járnak a fonó- 
házba, az idősebbek inkább egymáshoz mennek. Rokkával fonnak, de van, 
aki kézi orsóval (l. fk.). „A guzsalyt még mindig kipántlikázzák, s a legé- 
nyek az orsókat elkapdossák, míg megy a téli este.” „Amikor bejön a szüvés, 
akkor már nem fonnak, plántálják a hagymamagot” – mondják a varsol- 
ciak. A gyermek, a fiatal kezdő a csepűn tanul meg fonni, majd kapja a 
vonszöszt, s csak a gyakorlottabb fonók, különösen az idős asszonyok fon- 
ják a szép ecselt kenderszálat, s a finom vékony pátyszöszt. 


A jó fonó egy fű kenderből 20–40 igét fon. Egy ige Szilágyban is 
három szál, de itt 100 ige egy pászma s nem 60, mint Kalotaszegen vagy a 
Székelyföldön. Egy ilyen nagy pászmából a vetőn nyolcas bordába három 
karikókört, matollahosszat, három singet vetnek. Vagyis egy pászmából a 
nyolcas bordába, például rongyszőnyegnek, két métert tudnak fölvetni. Egy 
végbe általában 40–45 karikókört szoktak vetni, gomolyagból, kétszálával. 
De előbb a fonalat megszapulják. Egyszerre húsz pászma fonalat tesznek a 
szapulóba, kádba, cseberbe. A fonalat jó langyos vízbe teszik, s rá hamut 
szórnak mangorlófával. Ballán inkább a hammasba teszik, s azon átöntik 
a vizet. Reggeltől délig ázik a szapulóban, majd kimossák mosószéken, su- 
lyokkal. Ha megszáradt, bogáncsra tekerik, arról gomolyagba (posztódarab- 
kára vagy fára). 


Volt amikor a hamut a kádban leforrázták, s a kenderfonalat bele- 
mártották darabonként. Egy darabba 5 pászmát tettek a kenderfonalból s 
kettőt a szöszből, csepűből. Így zsákba rakták, majd betették a kemencébe.  
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Egy nap, egy éjjel tartották benne, aztán vitték a tóra sulykolni, mert sok 
víz kellett hozzá. 


A szapult fonalat aztán jól kifagyasztották, s leginkább a maga ter- 
mészetes színében használták fel. 


Egyes falvakban, például Diósadon, úgy emlékeznek, hogy házilag se 
kendert, se gyapjút nem festettek, mert az hagyul a szapuláskor. Már rég az 
ideje, hogy a nagykárolyi festődéből járnak ki a környező falvakba, s szedik 
össze a festenivalót. Különösen pirosat, kéket és zöldet festettek, szövéshez 
is használták. A varráshoz, amióta adatközlőim emlékeznek, piros és kék 
fejtőt, majd színes DMC pamutot vásároltak. 


Ezzel szemben Désházán még jól emlékeznek a Székelyföldön is ismert 
gálicos sárga festésére. Két pászma fonalhoz egy negyedkiló gálicot számí- 
tanak. A rézgálicot feloldják annyi vízben, amennyi a fonalat ellepi. Ebbe 
a lébe reggel beáztatják s délben a gálicos fonalat hamulúggal leforrázzák. 
Így olyan sárga színt kapnak, mely többszöri szapulással nemhogy színét 
vesztené, de mind sötétebb lesz. Ezt a festésmódot, illetve a színt, a Székely- 
földön a szegények színének ismerik ma is. 


Festettek egészen sötétkék, majdnem fekete színt is tölgyfa gubacsával. 
A gubacstintát is abból készítették. Feketét festenek fakéreggel is, a pipa- 
szárfa kérgével. Ez az égerhez hasonló, fekete, sima törzsű fa. 


A fonalat, festése vagy fehérítése után, megszárítják, gomolyagba teke- 
rik. Aszerint, hogy feleresztőnek vagy belévalónak, beléverőnek fonták, osz- 
tályozzák. A legfinomabb ecselt kenderszálból, a kenderfűből készültek az 
ünnepi fehérneműk, a varrottas-vásznak és a lakodalmas kenderfűabroszok. 
Ezeknek a feleresztője és a beléverője tiszta ecselt kenderfonal. Mikor a 
gyapot bejött, kezdetben ezt használták feleresztőnek, s kézzel font gyapottal 
verték be. A pátyszöszt, amit az ecsellővel a kenderszálról lehúztak, a pu- 
hácskát addig használták, amíg nem volt gyapot. Akkor a vékony kender- 
szál-fonalat feleresztették és pátyszösszel verték. Ezt inkább alsóruhának: 
pendelynek, női és férfi ingnek, gatyának, kötéses lepedőnek és párnahajnak 
szőtték. Még ünnepi abroszt is szőttek belőle, amikor még nem volt gyapot. 
A pátyszösz igen apró, ezért fölvetni nem lehet, csak bevetni kenderfonalba 
vagy szöszmejjékbe. 


A karikó vagy szöszmejjék minőségben a tiszta kenderszálfonal után 
következik. Tarisznyát, viselőabroszt, lepedőt, törülközőt mind szöszmejjék 
feleresztővel szőttek, de pátyszösszel leverve nemegyszer viselő fehérnemű- 
vászon felvetőjének is használták. A kistéhelbe belevert vonszösz annyira 
finom, hogy pátyszösszel leverve mezei munkához nagyon kellemes viselet, 
különösen ha egyszer-kétszer még meg is szapulták. 


A vonszösz, ha nem verik kistéhelbe, már durvább szálú, de még min- 
dig elég erős feleresztőszál. Elég vastagon fonják, feleresztik, csepűvel verik. 
Zsákot, szalmazsákot szőnek belőle. Ritkább esetben lepedőt is, inkább a 
szegények, ha kevés volt a kenderük. Rongyszőnyegnek is ez a feleresztő- 
szála. 


A csepűt magára nem használják, mert igen gyenge. Csak a vonszösz 
mellett beverőnek. 
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A gyapotfonal megjelenése után a kenderfonalat vegyesen is feleresztet- 
ték gyapottal, és pátyszösszel vagy sodratlan gyapottal verték be. Ilyen 
egyeles vászonból vagy rázottasból leginkább inget készítettek. Mezei mun- 
kára, úgy tartják, legjobb ez a vászon, mert a vizet, az izzadságot jól itatja, 
s a testet sem igen töri. 


 
 
SZŐTTESEK 
 
A szilágysági falvakban, akárcsak más vidékeken, a szövés éppen úgy 


hozzátartozott a ház asszonynépének munkájához, mint a kenyérsütés. Ép- 
pen ezért, ahogyan minden háznál megvolt a sütőkemence, úgy megvolt, sőt 
nem egy háznál még ma is megvan a szövőszék, teljes felszereléssel. 


Szilágyballán most, 1973 telén is Bálint Jánosné éppen a szövőszékben 
ült és fogdosta a fonalat (2. fk.), s kérésemre közben röviden elmondta a 
fonal további útját, legyen az házi fonású vagy bolti sárga, esetleg fehér 
cérna. 


„A fonalat két szálával vetjük a vetőkaróra. A pirosat, ha zsáknak 
vetjük, nyolc szálával, hogy bársonyos legyen a csíkja. Felvetés után lekul- 
csoljuk a kezünkre. Elébb elkötöttük a keresztjét, hogy ne »bolonduljon 
össze«, aztán feltekertük az esztovátára.” 


Az esztovátának Szilágyban is két talpa van és két karja. Azokat alul 
összeköti a keresztfa a lábítókkal, s fönn a csigatartó, amire jönnek a csigák, 
a nyüstökkel. A két karjára akasztják a bordahajat a bordával. A fonalat 
a hátsó szobojra12 tekerik, majd az elsőre jön a kész megszőtt vászon. A 
hátulsó szobojban van az eresztőrúd, az elsőn a lyukasfa jár a fapinába, az- 
zal feszítik meg eresztés után a vásznat. A vásznat itt is, mint mindenütt, 
vetéllővel szövik, s benne a bodzafa csű. 


De nemcsak Ballán, Kémeren is szőnek még javában. Még nyüstkötni 
is házi fonású kenderfonalat használnak. „Van fonóházunk, s fonunk min- 
den este. Ott még hallunk is valamit. A minap is négy nagy gomolyagot 
csináltam – mesélte az öreg Dombiné – s szöszt viszáltunk meg. Megfon- 
tam s két szálával megviszáltam, megsodortam. Aztán bétesszük a lúgba, de 
nem szapuljuk. Az ám az erős fonal. Nyüstkötő deckán aztán megkötjük 
két vagy négy nyüstnek. Annyi a bordánk még, hogy »csigacsinálni« a la- 
kodalmi levesbe is azt viszik.” Mert kell még a jó nyüst s a jó borda Szi- 
lágyban, azzal szövik a szebbnél szebb két-, három- és négynyüstösöket, sze- 
detteseket ma is. 


 
 
SZÖVÉSI MÓDOK 
 
Szilágyban általában elég kevés szövésfajta járta, de azokkal a legvál- 


tozatosabb anyagokat tudták előállítani. Mindössze két, három és négy nyüst- 
tel szőttek és orsóheggyel vagy dohányfűzőtűvel szedték a mintás darabokat. 


1. Kétnyüstös szőttesek: a kettős vásznak, s minthogy a gyapjút nem- 
igen dolgozták meg, a rongyszőnyegek. 


2. Háromnyüstös sima szőttes. 
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3. Négynyüstös szőttesek: a négyes, a fenyőágas és a baracmagos 
anyagok. 


4. Mintásanyagok: három- és négynyüstösök. 
5. Szedettes szőttesek: bársonycsíkos és orsóhegyre szedettek. 
1. Két nyüsttel szövik Szilágyban is a legsűrűbb és a legvékonyabb 


vásznat, de kettővel a durva vastag rongypokrócot is. Míg a vászonféléket 
két nyüsttel, két lábítóval és bordafoganként két szálat fűzve, az utóbbit 
csak bordafoganként egy szállal szövik. 


Két nyüsttel és két lábítóval, foganként két szállal Szilágyban, mind- 
össze a házi kender- és a bolti gyapotfonalak különböző csoportosításával, 
nyolcféle vásznat állítanak elő (lásd Vászonszőttesek). Ezeket elsősorban fe- 
hérnemű- és kézimunkavászonnak használják. 


A rongypokrócot szintén két nyüsttel szövik. Nyolcas bordába egy 
pászma vonszöszből három singet vetnek fel. Van úgy, hogy gáliccal festett 
fonalat is vetnek föl, s akkor kockásan szövik. Egy takaró rongypokrócot 
három szélből szőnek, lepedővel használják takarózni, vagy a padra teszik. 


2. A háromnyüstös sima szőttest három nyüstben, három lábítóval szö- 
vik. A nyüstbe a szálakat rendre fogják, a lábítókat rendre kötik, s rendre 
 


lábítanak vele.  nyüstbefogás, lábító kötés és lábítás. Leginkább 
zsákot szőnek vele, mert az tömöttebb, mint a négynyüstös, s a lisztet sem 
engedi át. 


3. A négynyüstös szőtteseket valamennyit négy nyüsttel, négy lábítóval 
és bordafoganként két szálával szövik, de a befogás a lábítókötés és lábítás 
szerint lehet négyes, fenyőágas vagy barackmagos. Ezek a szövésmódok, ép- 
pen úgy, mint a kettős, valamennyi szövő vidékünkön megtalálhatók13. 


A négyes sima szövés egyike a legrégebbi szövésformáknak. A szálakat 
éppen úgy, mint a háromnyüstös sima szövéskor, sorba fogják, a lábítókat 
sorba kötik és sorba lábítják, A nyüstbefogás rendje a következő:  
 


a lábítókötésé és a lábításé  Az így szőtt anyagnak, akár- 
csak a hármas sima szövésűnek, két oldala van, az egyiken a felvető, a 
másikon a beverő érvényesül. Éppen ezért zsákoknál és fejtős szőtteseknél 
használják, mert a fejtőt jól kiadja. 


A fenyőágas szövéshez kilenc párat kiválasztanak, s azt a négy nyüstbe 
elölről sorjába befogják, aztán megfordulnak, s a másik kilenc párat hátulról 
fogják be. A bordafogakba két szálat fűznek, s a két szélső lábítót a két 
szélső nyüsthöz, a két középsőt megcserélve kötik, s kettőnként lábítanak, 
de mindig csak egy lábítót váltanak. Fenyőágasan lepedőt, törülközőt, ta- 
karóruhát szőnek. 


A barackmagos szőtteseket a fenyőágas befogásba szövik, de bizonyos 
szálmennyiség után a lábítást megfordítják. Kötéses lepedőket, abroszokat 
készítenek ezzel a szövésmóddal. 


4. Mintás szőtteseket, három- és négynyüstösöket a múlt század végén 
kezdtek szőni a Szilágyságban. A fehér libabőrös háromnyüstöst és a sáhos 
négynyüstös abroszok szövését Varga Mihályné szerint Szabó Zsuzsanna és 
Cserés Julianna szilágyszéri falusi asszonyok hozták divatba. „A grófoknak 
és a nagyuraknak dógoztak, nem volt mindenkinek.” Mindkettőt a kapott 
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minta után fogták be, s abroszokat és kerekkendőket szőttek vele, nemegy- 
szer tótos vagy szedett széllel. 


A század elején Szilágyban is elterjedtek a mintás nyüstös szövések. 
Désházán a libabőröst – „olyan, mint a pontos törölköző” – háromnyüsttel 
szőtték. Széren a sáhos abroszokat mintásan fogták négynyüstbe, akárcsak a 
táblásokat. Kémeren a táblásokat szőtték, abroszokat, kerekkendőket, lehe- 
tőség szerint tiszta gyapotból. Dombiné 1913-ban a díszesebb szegett törül- 
közőket, szakítóruhákat mind macskanyomos táblásan, almás és derejemet- 
szős csíkkal szedte. 


Ezek a mintás szövések a múlt század végén kiadott takácsmintaköny- 
vek alapján14 az uradalmi vagy a városi takácsok közvetítésével terjedtek 
el országszerte. 


A bársonycsíkos szőttesek mintegy átmenetet képeznek a szövött és a 
szedett anyagok között. Míg ezt a szövésmódot a Székelyföldön nem nagyon 
ismerik, addig a Szilágyban, Biharban15, sőt újabban a Mezőségen is egyre 
általánosabb és kedveltebb díszítési mód. Ballán, mint mondják, egy ideig 
elhagyták, de most két éve újra elővették a régi leírást, ismét szövik a bár- 
sonycsíkos kendőket, abroszokat. „A négynyüstös (bársonycsíkos) befogása 
– olvasom a Domokos Juliska leírásából, aki még a negyvenes években 
meghalt–: ki kell választani négy szálat: fogjuk az első nyüstbe, fogjuk a 
harmadikba addig, míg a négy szál elfogy. Aztán válasszunk ki másik négy 
szálat, azt meg fogjuk a második és a leghátsó nyüstbe. Aztán mind így 
 


folytatjuk.” Tehát: „A két szélső nyüstöt a lábítóra kell kötni, s a 
két közbülsőt lógóba kötve azt is a lábítóra kell húzni, a bársonycsíkra 
meg kell cserélni. A csiga kötözése: a két közbülső karikára kell kötni a két 
közbülső nyüstöt, a két szélső karikára a két szélsőt.” Bársonycsíkkal díszí- 
tették a közel száz esztendős holmikat, de díszítik még ma is több-kevesebb 
szedéssel a széleskendőket, a kerek- és komakendőket, abroszokat, törülkö- 
zőket. 


A szedéses szőtteseket Szilágyban dohányfűzőtűre vagy orsóhegyre sze- 
dik, s aztán a borda megett vászontekerő vesszőkre teszik. A legegyszerűbb 
a bársonycsíkos fogása, ezt, ha kisebb, csak két vetéllővel szövik. Egyikbe 
piros fejtőt, a másikba fehér vagy sárga gyapotot tesznek, s két lábítóra a 
pirosat, a másik kettőre a fehéret őtik, s így fogazzák. Ha nagyobb fogat 
akarnak, akkor orsóhegyre fölszedik, s egy vesszőcskét dugnak a szálai alá. 
Mikor a pirosat öltik, a vesszőt fölemelik, s annak a nyomán lökik a vetél- 
lőt. A cifrább szedéseknél ahány mintasor, annyiszor szedik fel, s annyi 
vesszőcskét dugnak a nyüstök mögé. A szedetteseket régen, amíg még nem 
járta a bársonycsíkos, két nyüstbe fogták. Emlékezet szerint kb. nyolcvan- 
kilencven éve a bársonycsíkosat fogják a leggyakrabban, de szövik, szőtték 
fenyőágas, még sáhos szövésbe is. Kémeren a század elején s az első világ- 
háború alatt az egyik adatközlőm, Dombiné, mind mintás táblásszőttesre 
szedte a derejemetszős és a madaras abroszokat, kendőket. Mint mondta: 
„Mikor mi fiatalok voltunk, akkor inkább szedtek, nem varrtak. Édes- 
anyáméknak mind az a keskeny párnája volt, azt varrták ezelőtt 70–80 
évvel. Az én kiskoromban (78 éves ma) mi már csak szedtünk. Felszedtük 
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orsóval az abroszt, a lepedőt, a kendőt. Három lányomat adtam férjhez, s 
mind odaadogattam.” 


Kelengye (stafér vagy staférung). Hozomány nélkül egyetlen leány sem 
mehetett férjhez a Szilágyságban sem. Kellett az új házhoz a sok szőtte- 
mény, s mindenki azon igyekezett, hogy meg ne szólják az új menyecskét 
anyósa házánál. Régen a leány nem kapott a szüleitől sem földet, sem házat, 
csak egy tehenet vagy négy juhot vagy 200 liter bort, hogy „adja ki új fe- 
jibe”. Az új borból ugyanis 400 litert kapott vissza, s annak árával kezdhette 
a fiatal pár az életet16. 


A lakodalom napján hatökrös, csengős szekéren vitték a leányt. Az ök- 
rök külső szarvára félkendőt kötöttek. Másnap szekérrel költöztették a leányt. 
Vitte a nagyágyat, a stafirungos ládát, s a szuszékot a sok szőtteménnyel. 
Petri Mór is írja: „Ballán meghordozzák a menyasszony kelengyéjét is külön 
szekéren, melyet hat csengős ökör húz.”17 


Máthé Bálint szilágyballai gazdálkodó szerint az első világháború előtt 
egyetlen leány sem mehetett férjhez 15–25 zsák nélkül, de kellett még leg- 
alább 10–15 abrosz, 15–20 törülközőkendő, 20–25 ágylepedő, 9–12 ki- 
varratos vagy szedéses párna a nagyágyra, 2 szűttes a „fejek alá”, 12 sza- 
kasztóruha, amire a kenyeret „kiszakasztották”. És kellettek a vőfi- és mu- 
zsikáskendők, mert a két „vőfi” vőfikendővel a karján ment hívogatni. A 
lakodalom is három-négy napig tartott, s akkor a muzsikásokat is kikendőz- 
ték. Ezenkívül a leány legalább 30 darab félkendőt készített a lakodalomra 
a vőfélyeknek és más „kedves vendégeknek”. 


Kasza Gergelyné, a híres szilágyszéri szövőasszony mesélte, hogy 1955- 
ben, tehát kutatásunk idején, a lakodalmon 36 szedéses és varrottas kendőt 
osztottak széjjel: vőfikendőt adtak a négy vőfinek, a hívogatóknak, hiszen 
kettő ment a leányosháztól, kettő a legényestől; a násznagynak, aki a meny- 
asszonyt kikéri. A négy lónak egy-egy kendő kerül a külső fülire (ha lovas 
szekéren vitték a menyasszonyt), s a kendőket a kocsis kapja szívesség fejé- 
ben. Egy-egy kendő a papnak, a jegyzőnek s a tanítónak, egy-egy a nyolc 
muzsikásnak, a szompolyasszonynak és a nyüszüleányoknak. 


Széren a következőket kellett hogy tartalmazza a hozomány: 
 
 
   a szegénynek  a közepes gazdának  a nagygazdának 


 
zsákja lehet   5–6   15–20   30–40 
lepedője    5–6   10–12   20–24 
abrosza    5–6   12–18   20–24 
párnája   6 db, 12 huzattal  9 db, 18 huzattal  12 db, 24 huzattal 
dunnája   1    „     2    „  1   „     2    „    2   „     4     „  
surgyéja   1    „     2    „  1   „     2    „    2   „     4     „ 
tarisnyás kendője   6   10–12   12–18   
törülközője   6   6   12  
szakasztókendője   6   10   12 
vőfikendője   36   36   36  
széleskendője   2   2   2 
kerek- vagy komakendője  12   24   24 
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Tehát a zsáknál, lepedőnél, abrosznál, párnánál még van valamelyes 
eltérés, de a sok vőfi- és kerekkendő meg a két széleskendő – az előbbiek 
a lakodalmi tisztségeket betöltőknek, az utóbbi a két koporsó aljára – sen- 
kinél sem hiányozhatott. 


De manapság is, amikor a viseletet már jóformán teljesen elhagyták, a 
szőttemények nélkülözhetetlenek nem egy gazdaságban. Szilágyballán az 50 
éves Balla Béláné már elkészítette a kilencedik osztályos lányának a hozo- 
mányát: 30 zsákot (van, aki 50–60-at is ad), 20 abroszt, ebből „van, ame- 
lyik használni megyen”, 6 körülcsíkos, kockás, 6 a konyhaasztalra, „ezen 
gyúrnak”, a többi szedéses; párosával. 15 törülközőt, „ami két ágra csiling 
le az ajtón, „ebbe az arcunkat töröljük”, 5–6 felet, kéztörlőnek. Ez csak 
48X86 cm, s csak egy csík van rajta alul. „Ha bejövünk a disznótól, mun- 
kából, ehhez töröljük a kezünk. Aztán adjuk a leány kezét is, szű majd ű is. 
Én megtanítottam szűni mind a két leányomat.” Van még 2 surgyé, szalma- 
zsák, 10–12 szőttes lepedő – 5 fehér és 5 sárga gyócs. Hét párnát ad a 
vetettágyra, s még egyet a fejük alá, s egyet ad majd a fiú anyja. 


Mostanság a fiúknak is olyan hozományt adnak, mint a lányoknak. A 
fennebb fölsoroltakon kívül a hozományhoz tartozik még a damaszt paplan 
és párnahuzat. Amit mosni kell a mosógépben, az mind bolti holmi. A 
konyhában egymás mellett áll a szapulócseber és a mosógép. Egyikben a 
kenderszőtteseket és a fonalat szapulják, a másikban a bolti ágyneműt 
mossák. 


A lakodalomban még most is elosztogat a menyasszony különféle házi- 
szőtt dolgokat: kerekkendőt, kerekruhát adnak a szakácsasszonynak – ha 
tízen vannak, mind a tíznek, ha húszan, mind a húsznak. Adnak a tángyér- 
szedőknek is, ha hat leány van, mind a hatnak, ha tizenkettő, tizenkettőnek. 
Vőfikendő ma is sok kell. Ha szekérrel viszik a menyasszonyt, akkor „4 
kendő megy a lúnak, egy a luvasnak. Egy a hívogatónak, ezen háromsoros 
varratos van; 2 a vőfinek, ezeken is annyi varratos. Ez a három olyan dí- 
szes, hogy kiteszi a többit együtt. Kell még egy a »kiadó-, egy a befogadó 
apának«, 4–5 a »borosgazdáknak«. Ahun egy, ahun hat a »nyűszűlányok- 
nak«, ahhoz »vőfi«-knek ugyanannyi. Egy a »szompolyasszony«-nak, az 
kontyolja fel a menyasszonyt. Az vesz még ma is a menyasszonynak konty- 
tűt, hajfonót, kendőt a fejire, amivel felkontyolják.” Egy kendőt adnak még 
a papnak, a kántornak, a titkárnak, aki összeesketi a fiatalokat. Adnak még 
egy kerekkalácsot és egy liter bort. Az anyósnak egy rend ruhát, s minden 
családtagnak valamit. 


 
 
VÁSZONSZŐTTESEK 
 
Az első világháború előtt a szilágysági falvakban, éppen úgy, mint a 


Székelyföldön, a munkanapi, de az ünneplő fehérnemű, asszonynak, ember- 
nek egyaránt, háziszőttes vászonból készült (L. az Öltözet című fejezetet). 
De háziszőtt len-, kender- vagy gyapotvászonra varrták a szebbnél szebb 
kerekszemes, töltéses varrásokat is. A gyapotfonal általános elterjedése előtt 
még a vőlegénying is finom len- vagy kenderfűvászon volt. 


A kenderfűvászon felvetője és heverője egyaránt a legfinomabb ecselt 
kender. Ebből szőtte a leány a vőlegényinget. Ha a karácsonyra kapott cifra 
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guzsalyt finom ecselt kenderfonallal viszonozta a leány, akkor a legény 
büszkén „feszített” az abból szőtt kenderfűvászon- vagy „egyeles” ingben, 
s bízvást remélhette, hogy ezután szívesen látott vendég szombat este a lá- 
nyos háznál. Az igazán szép, aprószemű szilágysági varrottas is kenderfű- 
vászonra készült. Pendelynek, gatyának a vékony kenderszálat pátyszösszel 
verték be, „ez nem töri annyira a testet”. Ebből szabták a szép ráncolt 
pendelyt és a ráncos gatyát. Öt-hat szél kellett egy pendelyhez, s a cifra 
surcot is ebből szabták-varrták. Ehhez már két szél elegendő volt. 


A gyapotfonal elterjedésével nagyobb tért hódított a gyapottal vegyí- 
tett egyeles-, fonalas-, gyapottas- és rázottasvászon, s a század elejétől a házi- 
gyócs és a miszirvászon. Hogy aztán a harmincas évektől kezdve fokozatosan 
áttérjenek a bolti gyócs használatára. 


Az egyelesvászon felvetője egy szál vékony kender és egy szál 18/2-es 
gyapotfonal, váltakozva, tiszta gyapotfonallal beverve. Szegényebb családok 
ünneplő, a módosabbak viselő fehérneműje legtöbbször egyelesvászon volt. Leg- 
kellemesebb fehérneművászonnak tartják, mert szellősebb, mint a tiszta gya- 
pot – viszont puhább, mint a tiszta kendervászon. Egyelesvászonból szép 
kerek- vagy komakendőket is szőttek és széltében kissé megnyújtott mintájú, 
de szép varrottast is hímezhettek rá. 


A fonalasvásznat ecselt kenderbe, a szegényebbek szöszmejjékbe, gyenge 
sodrású (mulé) 6-os vagy 8-as gyapotfonallal szőtték. 


A gyapotasvászonnál viszont 16/2-es vagy 18/2-es gyapotfonalat ve- 
tettek fel s vékony kenderszállal vagy pátyszösszel verték be. Szűkebb vi- 
selőpendelynek és lábravalónak szívesen használták. A múlt század végén a 
keresztben vagy hosszában kissé elnyújtott mintázatú hímzett kötéses lepe- 
dőket, párnacsúcsokat legtöbbször gyapotas- vagy fonalasvászonra varrták. 


Rázottast is szőttek, kétvetöllősen. A gyapot felvetőbe felváltva egy 
szál kendert s egy szál gyapotot vertek. A módosabbak tiszta fonalcsíkkal 
szőtték a viselő törülközőt is. Az ünneplő már piros szőtt vagy szedett széllel 
készült. 


A század elejétől s különösen az első világháború után, aki tehette, az 
házigyócs- vagy miszirvásznat szőtt. 


A miszirvásznat tiszta sodort 18/2-es gyapotfonálból szőtték. Csak ün- 
nepi fehérneműt, pontosabban férfi és női inget szabtak belőle, mert a mun- 
kához nem volt olyan szellős, mint a tiszta kenderből szőtt vagy az egyeles, 
fonalas- meg rázottvászon. Hamarabb piszkolódott és nehezebben tisztult. 


A házi gyócsvászon felvetője 16 vagy 18/2-es gyapotfonal, heverője az 
alig sodort 6-os vagy 8-as gyapot volt. Erre varrtak a cifra kerekszemese- 
ket s a töltéses sima varrásokat. Ebből szabták-varrták az igazán ráncos 
gatyákat, pendelyeket az első világháború után. „Az ilyet édesanyám is csak 
ünnepnapon vette fel” – mondta a 65 éves Demény Fiuk Györgyné Király 
Katalin Szilágyballán. „Alól egy kis pendely, három szílből, s rája a szíp 
ráncos, 9–10 szílből. De jegybe az uramnak is ilyet adtam 1926-ban. 
8 szílből, egy-egy szárra 4–4 szíl. Én már nem tudtam megvarrni, ídesanyám 
csinálta. Tiszta gyapotvászon volt mind a kettő, abból szabták. Nígy szíl 
az egyik szára, nígy a másik, s alol jött az ület. Mind késsel szedték le s 
kűvel rakták le régen. Édesanyámnak volt egy kis fanyelű bicskája, be volt 
kötve, csak a hegye látszott ki – fűzte tovább a szót az 51 éves Bálint 
Jánosné –, azzal szedte le, s kűvel, a ráncoló kűvel megnyomtatta. Most 
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már ráncolókű sincs. Ez még az anyámé volt. Olyanok voltak a kötők 
hozzá, mint azok a félkendők. A ráncos gatyához s a pendelyhez talált” 
(3. fk.). „Ma már nem venném magamra, sárgul meg az ilyen ruha – si- 
mogatja végig Demény Fiuk Györgyné édesanyja és férje megsárgult ráncos 
holmiját –, a tiszta gyócs, ha már fonalas, akkor fehéredik.” „A második 
világháború után kendervászonból szabtuk az alsó-, felsőruhát” – emléke- 
zik Bálint Jánosné. – „Adj nekem egy ingrevalót, adj egy gatyáravalót! 
Fess szürkére egy nadrágravalót, egy kabátravalót!” – így mondták. 


Most már fehérneműnek inkább boltból veszik a vásznat, hogy ne is 
beszéljünk a felsőruháról. De kézimunkavásznat, különösen Kémeren, igen 
szépet szőnek. 


Kézimunkavásznat olyat szőnek fehér horgoló cérnából és szép ecselt 
kenderfonalból 13-as bordába, két nyüsttel, hogy ma már, ha valaki szí- 
vességet tesz, nem pénzzel, hanem ilyen vászonnal honorálják. 


Zsákot olyat szőnek ma is, hogy „hat nyelven beszél”. Egy zsáknak 
12-esbe (55 cm) három métert számítanak. Szövik tízesbe a kisleányzsákot. 
Aki teheti, azt is ilyen horgalócérnából szövi. A bóti cérna kilója 100 lej. 
„Abban szőttem a leányomnak abroszt, zsákot” – mutatta 1973 februárjá- 
ban a 48 éves János Imréné Dombi Katalin. – „Fenyőágba fogtam, 15-ösre, 
akkor fordultam.” Gyönyörű tömött zsák, gabonának, lisztnek egyformán 
használják; Szilágyballán inkább a háromnyüstös zsákot szeretik. Most há- 
rom szálat tesznek minden bordafogba, így 10-es bordába 15 pászmát vet- 
nek 55 cm szélességben a leányoknak. Régen csak 10-et vetettek s két szálat 
tettek. Régen és most is fonallal verték be, s aki tehette, piros fejtővel vagy 
piros-kékkel csíkozta. A piros fejtőből 8 szálat is tettek egy bordafogba, 
hogy a fejtőt jól kiadja – magyarázta az 50 éves Balla Béláné Kis Erzsébet. 


Ezelőtt általában háromvékás zsákokat szőttek, úgy számították, hogy 
80–85 kiló gabona fér bele. Ezért kb. 4 sing vásznat hajtottak kettőbe, 
s így 120–130 cm hosszú zsákokat szabtak, kb. 45–50 cm szélességben. 
Inkább három nyüsttel szőtték, mert az tömöttebb, de néggyel is, fenyő- 
ágasan. Vonszöszt vetettek, s csepűvel verték be. Hogy a malomban min- 
denki megismerje a maga zsákját, a múlt században és a második világhá- 
ború után, amikor nem lehetett színtartó fejtőt kapni, házilag festett gálicos 
kenderfonallal csíkozták, majd később színtartó piros vagy kék fejtővel. Min- 
denkinek megvolt a maga egyszerű vagy változatosabb csíkja, csíkcsoportja, 
amely szerint a malomban száz közül is ki tudta választani a magáét. 


A surgyét vagy szalmazsákot szintén vastag kenderfonalból, két vagy 
négy nyüsttel szőtték. Négy szélből, 12 singből szabták. Karikó vagy szösz- 
mejjékbe, a szegényebbek vonszöszmejjékbe csepűt vertek. Friss szalmával 
megtöltve tették a vetettágyba, a hálóágyba legalul. 


Vászonlepedővel letakart szalmát is még nem egy falusi háznál láttunk 
1955-ben, Erkeden, Széren. Három szélből, kilenc, de inkább tíz singből szab- 
ták, hogy a hálóágy végénél a szalma ne bújjék ki alóla. A vonszöszmejjéket 
a csepű olyan jól körülfogta, hogy – különösen szapulás után – puha, kel- 
lemes fekvés esett rajta, anélkül, hogy az ember minden szalmaszálat külön 
megérzett volna. 


A két-, de különösen a négynyüstös, fenyőágas vagy barackmagas vas- 
tag lepedőre tett egy-két szőttes párna, nyáridőben egy szál vékony gyapjú- 
vagy rongypokróc volt nem egy hálóágy minden tartozéka. A finomabb le- 
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pedőknél karikó feleresztőbe tiszta fonalat vertek. De szőtték egyelesen is a 
módosabbak. Az ünnepi lepedőknél az egyes széleket csipkével foglalták össze. 
A vetettágyra az ágytakaró lepedőt már fejtőfonallal szedték vagy varrták. 
(Lásd a Színes szőttesek, Varrottasok részt). 


Vastag kendervászonból szabják még ma is a csepűkötőt, a hammast és 
a tarisznyát. 


A hammast két szélből 105X122 cm nagyságban varrják. Ebbe teszik a 
hammat, mikor szapulnak. Akkor úgy mondják: hamus hammas, mert ma is 
szapulnak. De hammasba teszik a paszulyt is. Szedik, kötik össze a négy sar- 
kát, teszik a fejükre, s viszik. 


A csepűkötő olyan, mint a hammas. „Mikor vetik a heremagot, mikor 
kívít kötnek az aratáskor, mikor teszik el a pityókát, mindig azt kötik Ké- 
meren. A gabonát ócska abroszból vetik vagy ilyen nagyhammasból.” 


A tarisnyába „paszulyt teszünk, vetőmálét. Mikor lefejtjük, kiválogat- 
juk a szépet, teszünk el a gabonásba, magtárba, s abból vetjük” – magya- 
rázta a 78 éves Dombiné. De a tarisnyában viszik a mezőre a kenyeret s a 
szalonnát is. „Tarisnyás kendőbe belefogják, s úgy a tarisnyába, s viszik.” 


 
 
SZÍNES SZŐTTESEK 
 
Kendők és terítők. A szilágysági falvakban a lakodalmi szokások tanú- 


sága szerint nagy jelentősége van a kendőféléknek. A legegyszerűbb tarisz- 
nyás- vagy tarisnyáskendőtől a legdíszesebb széles- vagy fiúskendőig a leg- 
változatosabb alkalmi szőttesek és varrottasok egész sora elengedhetetlen 
tartozéka a kelengyének. 


A tarisnyáskendőt egyszerű kendervászonból, a szélességének egy-más- 
félszeresére, tehát 50X57 – 75 cm-re szabják. Kenyeret, szalonnát göngyöl- 
nek bele. Pásztornak, aratónak visznek benne ételt. Otthon a kenyeret is ebbe 
takarják. „Ezt mindenre használják.” A két- vagy négynyüstös vásznat egy- 
szerűbben csíkozzák. 


Szakasztókendőt, szakítóruhát, amire sütéskor a kenyeret „kiszakasszák”, 
legtöbbször négyszögűre szabják. Az egyszerű két- vagy négynyüstös kendőből 
6–12 darabot kell vinnie egy leánynak, aszerint, hogy milyen a módja, s 
milyen házhoz megy, s hány kenyeret fog bevetni a sütőkemencébe egyszerre. 
Az egyszerűbbeket nemigen csíkozzák, de Kémeren régen szakítóruhát adtak 
derejemetszőst vagy bársonycsíkost. Most varrnak a fiatalok gyúrókötényt, 
azt adnak a lakodalomba. Még a múlt század hatvanas éveiben két szedett 
csíkja volt, s azt sokan később ki is varrták. Ezt a szép poharast (1. rz.) – 
két poharas csík között dorombos alma – még Szoborlai Katalin szőtte 
leánykorában 1860-ban, tizennyolc éves korában (meghalt 1913-ban, 71 éves 
korában). Abban az időben ilyen apró, tömött szedés járta. 


A törülközőkendőből 32 darabot is adtak egy jobbmódú leánynak. Egy- 
szerű kendercsíkost viselőnek, szép szedettest, bársonycsíkút (2. rz.) ünneplő- 
nek. Az egyszerű viselőkendőt mindössze gálicos kender- vagy sodort piros- 
fejtős-csíkkal díszítették. A szedéses darabokhoz már sodratlan, olajos fejtőt 
vettek, azt is pirosat, mert az jobban kiadta a mintáját. Rázottasan, kétveté- 
lősen is szőttek törülközőt. Régen „vendégségbe” ilyenben vitték az ajándékot.  
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1. rz. Poharas szakítóruha (56X77 cm). Készítette Szoborlai Katalin 1860 táján Kémeren. 
 
 


 
 
2. rz. Szedett lakodalmas törülköző (56 X 95 cm), rózsás csíkkal, készült 1925-ben Szilágy- 
ballán. 
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3. rz. Félkendő, alsó szélén szedéssel: madaras szedett csík. 
 
 
Idős asszonyok feketefejtős kendőt szőnek Kémeren, hogy mikor meghalnak, 
legyen mit adni a papnak. 


Félkendőt vagy szakácsasszonyruhát kap a szakácsasszony a lakodalom- 
ban, hogy „akassza maga elé”, mikor gyúr, főz a vendégségben. Mikor a la- 
kodalomnak vége, a szakácsasszonyruha a szakácsnénak marad, fáradsága fe- 
jében. Sima, két- vagy négy- nyüstösen szövik, tiszta kender-, egyeles- vagy 
tiszta gyapotfonalból. Mindig piros fejtővel szövik vagy szedik, kinek milyen 
a módja. Díszíteni csak az alsó végét szokták (3. rz.), a felsőt betűrik a 
szoknyába. Régen a ráncos pendelyhez is ilyen félkendőt, illetve félkötőt kö- 
töttek, csak azt felül bepántolták (3. fk.). 


A tálhordó-, kerek- vagy komakendőt egyenesen fonalasan vagy tiszta 
gyapotfonalból szövik. Hossza alig több a szélességénél. Betegágyas asszony- 
nak visznek benne süteményt vagy tányérban frissensült húst. De a muzsi- 
kásnak is ebben viszik, amikor tánc van. S a lakodalomba is mindenki ilyen- 
be köt bár egy tál süteményt. A komakendőt minden időben gazdagon dí- 
szítették, hisz a falun végig sokan megcsodálják. Vitt is ebből minden leány 
12–24 darabot. Máté Andrásné madaras-bubás kerekkendője 1904-ből 
(4. rz.), Szilágyballáról mintegy magában foglalja a komakendő díszítőele- 
meit (madár, buba, alma). 


A vőfikendőt esküvőkor használják, a vőfik karjaikra s a lovak fülire 
teszik. De ha fiatal hal meg, a koporsóvivő legények és leányok karjára is 
vőfikendőt akasztanak, míg elviszik halott legény- vagy leánypajtásukat. Ere- 
detileg finom kenderfűből szőtték, aztán tiszta gyapotból. Az ötvenes évek- 
ben gyapot volt a felvető s vékony fonal a beverő. Két végét szőtt vagy bár- 
sonycsíkkal (5. rz.), újabban színes hímzéssel díszítették. 


A muzsikáskendő tulajdonképpen ugyanolyan, mint a vőfélykendő, csak 
kevésbé díszes. Azt szokták a muzsikásoknak adni a lakodalomban. 


A széles- vagy fiúskendőt 250–335 cm hosszúra szövik. Ez egyike a 
legfőbb díszeknek a lakodalom napján. Ahol a menyasszony és a vőlegény 
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4. rz. Madaras kerekkendő (tálhordó- vagy komakendő) almás-bubás középpel (56 X 77cm). 
Készítette Máté Andrásné Szilágyballán 1904-ben. 
 
 
vacsorázik, az ifjú pár feje fölött levő két tányér köré teszik föl, mint mond- 
ják: „a sírig tartó hűség jeléül”. Mert a koporsóba legalul kerül aztán a szé- 
leskendő, arra teszik varrottas- vagy szedéses-lepedőbe, esetleg abroszba a ha- 
lottat. A koporsóból kicsüngő széleskendő jelzi, hogy az asszony gondossága 
az embert még a síron túl is elkíséri. Éppen ezért széleskendőt, halottas ab- 
roszt vagy lepedőt anya soha nem készít leányának. Saját boldogságát vagy 
boldogtalanságát minden leány maga szövi vagy szedi, egyszerű csíkos vagy 
virágos, sormadaras, bubás kendő formájában. A széleskendő karácsonykor 
és nagy ünnepeken a tükröt vagy a családi képet keretezi. Sokszor tányérok 
fölé is akasztották. 


Érdekes, hogy kutatásom alatt a múlt század 80–90-es évei előtt szőtt 
széleskendőt nem sikerült találnom. A varrottas minták között is Györffy 
és Palotay kizárólag párna-, lepedővég- és abroszhímzéseket közöl. (Györffy- 
nél egyetlen rúdravaló kendő fordul elő.) Adatközlőim sem emlékeznek, hogy 
 


 


 


 
 
5. rz. Vőfikendő bársonycsíkos széllel 
(56 X 200 cm) a századfordulóról. Dénes 
Jakabné tulajdona, Varsolc. 
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6. rz. Széles- vagy fiúskendő (56 X 335 cm) sormadaras, lóhereleveles, kerekalmás-dorom- 
bos, tulitpános-almás szedéssel. Készült Erkeden a két világháború között. Varga Zsuzsa 
tulajdona. 
7. rz. Sormadaras, kerekalmás-dorombos széleskendővég (56 X 225 cm) részlet – bársony- 
csíkokkal összefogva, a századfordulóról. Készítette Máté Andrásné Szilágyballán. 
 
 
széleskendőre varrtak volna szálán. Mindenesetre csak az újabb, a bársony- 
csíkos, szedettes széleskendőkből maradtak fönn napjainkig. Minthogy a sze- 
gény és a gazdag leány egyaránt két-két kendőt vitt férjhez, s azt a kettőt 
aztán el is temették vele s az urával, valószínűnek látszik az a feltevés, hogy 
a régebbi darabokat magukkal vitték a sírba. Amint az itt közölt szélesken- 
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dővégekből is kitűnik (6, 7. rz.), valamennyi három, hét, egymás fölé helye- 
zett, keskeny csíkból állott, s mindeniken rajta a vezérmotívum: a balra ha- 
ladó madársor. Véletlen ez? Nem hiszem. Ma már nem tudják jelentését meg- 
mondani. A múlt század végén készült bársonycsíkos-, valamint a két világ- 
háború közötti tiszta-szedéses ismert motívuma, a dorombos alma, melyet ott 
látunk az 1860-ban készült kémeri szakítóruhán (1. rz.) éppen úgy, mint a 
bihari Bályokról valón.18 De kedvelt motívuma volt a Sebes-Körös menti ro- 
mán női ingujjaknak19 is, akárcsak a rimóci szedett kötényszéleknek.20 A má- 
sodik kendőszél 1., 4. és 7. szedett csíkját viszont a Maros menti Magyarón 
női ing ujjára ráncra szedték még a múlt század végén21 (1 – pénzes, 4 – 
háromlevelű, 7 – húzás ráncra.) A 6. csík pedig országosan ismert bolti „pó- 
kakötő” mintája. Tehát egy-egy széleskendő-szélen mintegy fölsorakoztatják 
hét szőtt vagy szedett rendben az általuk ismert és legjobban kedvelt szőtt és 
varrott mintákat. 


Ágytakarólepedőt vagy ágylepedőt (8. rz.) tesznek a vetettágyra, a pár- 
nák alá, s a hálóágyat is azzal terítik le. Fonalas- vagy egyelesvászonból 9– 
10 singet számítanak egyre. A század elején kenderfűből vagy tiszta gyapot- 
ból is szőtték a módosabbak. Az ötvenes években már csak a díszített, szedett 
rész volt festett gyapottal mintázva. Fonalasvászonra varrták, legszívesebben 
piros fejtőfonallal, a szép kerekszemes lepedőket. Az ágy fejénél 20–25, a 
végénél 10–15 cm-es mintákkal. A szedettes lepedők mintázásához 50 dkg 
festett gyapotfonalat vagy fejtőt számítottak. 


Ágyfűtűlvalót is szőttek és varrtak Szilágyban. Kenderfűlepedőt tettek 
a halott alá, a fejéhez ágyfűtűlvalót. Ennek lefele volt a csíkja. Tízféle csík 
is volt benne, mind más-más, s feketével szőtték. „Aki pirossal volt, azt a 
fiatalnak tették, anélkül nem temették. Voltak régen famintások (életfások – 
lásd Varrottasok), ezeket rendes hímzőcérnával varrták.” Az ágy fejénél fel- 
felé, a ravatalon lefelé helyezték el. Ballán nem emlékeznek varrottas ágyfű- 
 


 
 
 
8. rz. Ágytakaró lepedő három szélből (200 X 214 cm), közte varrott csipke. Készült az 
1920-as években. Varga Zsuzsa tulajdona, Erked. 
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9. rz. Szedéses ágyfűtűlvaló (112X127 cm) fenyőágas és más mintával. Készítette Máté 
Andrásné. Demény Fiuk Györgyné tulajdona, Szilágyballa. 
 
 
tűlvalókra. Ott szedéses ágyfűtűlvalót tettek a festetlen ágyak végére (9. rz.) 
Két szélből csinálták, egyik sima volt, a másik szedett, főleg fenyőágas, de 
más mintát is tettek. 


A párnacsúcsok, párnavégek régen csak kis szőttesek voltak. Legfeljebb 
néhány szál gálicos-, majd fejtőfonallal, egyszerű csíkokkal díszítették ezeket. 
1850, de különösen 1870 óta a vetettágyra kék, majd piros szedettes vagy 
varrottas csúcsokat készítettek (10, 11. rz.). Kenderfű egyeles- vagy fonalas- 
vászonra 1910 előtt egyszínű, legtöbbször piros fejtőfonallal hímezték a 
párnavégeket, úgy 50–60X90 – 100 cm-es nagyságban. Általában három singet 
számítottak egy párnahajra. Egyeseknél csak a párnavég gyapot, a többi fo- 
nal, másoknál a felvető gyapot és a beverő fonal. A leányok 6–12 párna- 
csúcsot szőttek vagy varrtak maguknak, a többi maradt az édes-, sokszor 
meg a nagy- vagy dédanya stafírungjából. A falvak egy részében szőttek, 
másokban varrtak, aszerint, hogy az illető helységben „mi járta”. Ballán 
például minden leány megvarrta magának, aki nem, az gabonával fizette meg 
a varrást. Széren is a múltban csak kerekszemes párnacsúcsot varrtak. Régen 
keskenyebb volt a párna, most szélesebb, s hét színes gombbal gombolják 
össze. 


Az első világháború után általános szokás lett Szilágyban, hogy a leá- 
nyok 12 párnacsúcsot szedtek, 12-t varrtak, s 12 darabot bolti damasztból ké- 
szítettek. Soknak már vett párnahaja is volt, piaci stikkolással. Azokban a köz- 
ségekben, ahol inkább a varrás járta, áttértek a keresztszemesek varrására 
Diósadon úgy tudják, hogy náluk is csak a fejtőfonal megjelenésével, úgv 
1870–80 táján kezdték előbb a lepedőszéleket, majd a párnahajakat hímezni,  
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10. rz. Lópatkós szedett párnacsúcs (61 X 94 cm), készült az első világháború előtt Diósadon. 
 
 
majd szedni. Előbb csak tiszta piros mintával szőtték, 1910 után kezdték 
„cifrítani”. 


A vetettágy lepedőjét, ágyfűtűlvalóját és párnacsúcsait minden időnek és 
alkalomnak megfelelő abrosz egészítette ki. 


Kenderfűabroszokat a múlt század 60–70-es éveiig csak egyszerű gáli- 
cos fonallal, majd piros fejtővel csíkoztak. Aztán ahogy díszesedett a vetett- 
ágy, úgy gazdagodtak az abroszok is: kezdték szedni vagy elszórt mintákkal 
kihímezni. 


A viseltes abroszok emlékeztetnek leginkább az egyszerű sokcsíkos ken- 
derfűabroszokra. Keskenyebb és szélesebb csíkcsoportok váltakoznak nyers fe- 
hér alapon. Ezeket annak idején gálicos fonallal is meg lehetett szőni. A fejtő 
és a gyapot megjelenése után egyeles-, fonalas-, gyapottas- vagy rázottasvá- 
szonba szőtték, legtöbbször piros fejtővel csíkozták. Piros csíkos abroszokat 
szőttek Erdély-szerte. De ha egymás mellé tesszük a széles, mindössze néhány 
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11. rz. Libazúzos (nagycsillagos) aprón szedett párnavég az 1870-es évekből. Készítette Varga 
Györgyné Erkeden (részlet). 
 
 
szál fehérrel hasogatott kalotaszegi fejtős abroszokat, vagy a mértéktartóbb, 
a díszített és díszítetlen felületet arányosan elosztó székelyeket,22 a szilágy- 
sági mintha még a csíkos abroszaiban is tagoltabb, csipkeszerűbb volna (12. 
rz.). A fogazást az egyes csíkok mellett a székelyek és a csángók is kedvelik, 
de az aránybeli különbségek folytán minden vidéknek megvan a maga jelleg- 
zetes jegye, s ezt még az egyszerű csíkos abroszok is magukon viselik. A 
szomszédos bihariak azt tartják, hogy ők a körbecsíkost, a szilágyiak pedig 
a sokcsíkost kedvelik. S valóban, a Tövisháton például sem varrottasaikban, 
sem szőtteseikben nem ismerik az asztal formáját követő, polgári hatásra, 
mintakönyvek alapján elterjedt ún. tükörsarkot. 


A bársonycsíkos abroszoknál a század elején előfordult, hogy a felvetőbe 
is tettek fejtős csíkot az abrosz szélébe (13. rz.), de az alig tetszik át az ab- 
rosz fehér beverőjén. A hangsúlyos piros bársonycsíkok csak a két hosszanti 
végén zárják le határozottan az asztalterítőt. A múlt század vége óta elter- 
jedt bársonycsíkos a szinte kidomborodó piros fejtős csíkkal már hangsúlyo- 
sabb ünnepi abrosz (14. rz.), megőrizve szilágysági jellegzetességét, s mégis 
asztalra téve, jóformán egymaga kiegyensúlyozza az egész magasra vetett 
ágyat, a leheletfinom kerekszemes, töltéses párnáival, lepedőjével. 


Szedett csíkos abroszok (15. rz.) kerültek az asztalra nagy ünnepek al- 
kalmával. Ezeken 10 cm távolságra követik egymást a tulipános és az almás 
csíkok, s ilyen módon már a régi hímes takácsszőttesekkel mutatnak rokon- 
ságot. A szélükön váltakozó piros-fehér csipke ad nekik mégis háziipari jel- 
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1. fk. „Rokkával fonnak, de van, aki         2 fk. A szövőszéken éppen „fogdosták” a fonalat. 
kézi orsóval”, Kémer, 1973. (Finta        Szilágyballa, 1973. 
Edit felvétele.) 


 
  
3. fk. A régi női öltözet elengedhetetlen tartozéka a szedé- 
ses félkötő, a múlt század végéről, Szilágyballáról. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
4. fk. Töltéses, leveles párnavég, részlet. Bandi Kata varrta 
1900-ban Szilágyballán. A piros hímzett sorok között kék 
„porcelángomb”-sor (Kulin Miklós felv. 1955).  
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5. fk. Töltéses-karingós párnavég, részlet. Pi- 
ros inasvarrással készítette Bóné Katona 
Anikó 1893-ban Szilágyballán (Kulin Miklós 
felv. 1955). 
 
 


 
 
 


 
 


6. fk. Kopottkék tölgyfaleveles párnavég, rész- 
let. Désházáról, a múlt század derekáról 
(1856?) – (Kulin Miklós felv. 1955). 
 
 
7. fk. Fehér férfikötény színes keresztszemes 
varrással. Készítette Máté Ágnes Désházán, 
1936-ban (Kulin Miklós felv. 1955). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


8. fk. Apa és fia még 1955-ben is felkötötte 
Désházán a színes keresztszemes fehér kö- 
tényt (Kulin Miklós felv. 1955). 
 
 
 
9. fk. Károlyikék legénysurc. Készítette Pet- 
kes Zsuzsa 1955-ben Désházán. Szarvadi 
Sándor tulajdona (Kulin Miklós felv. 1955). 
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10. fk. Piroscsíkos szedettes csíkok közé 
varrt madarak (Finta Edit felv. 1973) 


 
 
11. fk. Életfás ágyfűtű (173 X 56, hímzett 
része 38 cm). Finom kendervászon alapon 
kopottkék lenfonallal hímezve. Kémerről vá- 
sárolta Nagy Petronella. Húga, Nagy Alber- 
tina tulajdona Szilágysomlyón (Finta Edit 
felv. 1973). 


 


 
 
 
12. fk. Szegfűs falvédő (részlet). Régi somlyó- 
újlaki varrottasról készítette Balta Elemérné 
Józsa Anna fekete DMC-cérnával 1920-ban Szi- 
lágysomlyón. Leánya, Mártonffyné Balta Izabella 
tulajdona Szilágysomlyón (Finta Edit felv. 1973). 
 
 
 
 
 
 
13. fk. Pelikános párna (részlet). Készítette 
Józsa Anna 1929-ben (Finta Edit felv. 1973). 
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14. fk. Fekete varrottas (50 X 16, hímzett 9,5 cm). Készítette Szabó Kata. Nagy Petronella 
somlyói magángyűjteményéből. 
 
 


 
 
15. fk. Fenyőágas kék szőttes változata szegfüves széllel Kárásztelekről (53 X 27, közép- 
minta 14 cm). 
 
 
16. fk. Lompérti piros kicsimadaras párnacsúcs (70 X 12 cm) a 48. lepedőszél összefordított 
változata. 
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17. fk. A kicsimadaras piros diósadi szőttes változata (63 X 12 cm) 
 
 


 
18. fk. Sarmasági piros szőttes párnacsúcs (52,5 X 15 cm, középminta 10 cm) 
 
 


 
19. fk. Diósadi piros szőttes párnacsúcs (63 X 14, középminta 9,5 cm). 
 
 
20. fk. Somlyóújlaki piros, szőttes párnacsúcs (46 X 19, középminta 12 cm). 
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21. fk. Kémeri abroszmintás szőttes párnacsúcs (70 X 17 cm). Készítette Osváth Katalin 
1882-ben. 


 
 
 


 
 
22. fk. Régi geometrikus párnavég, virágmintás széllel (48X18 cm, középminta 11 cm). 
 
 
 
23. fk. Macskanyomos párnavég hármas tagozású mesterkével (52 X 15, középminta 9,5 cm). 
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24. fk. Nagycsillagos párnavég (53 X 23, középminta 18 cm) Désházáról. 
 
 
 


 
 
25. fk. Csereleveles, tisztítós párnacsúcs (57 X 18, középminta 15 cm). 
 
 
 
26. fk. Makkos párnacsúcs (58 X 24, középminta 15 cm). 
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27. fk. Tobzos párnacsúcs (50 X 17, középminta 15 cm). 
 
 
 


 
 


28. fk „Ezt a sárkányfejes (kakastarés) párnacsúcs szálánvarrottast (54 X 20, középdísz 
12,5 cm) varrta Paniti Zsuzsa 1902-ben. Gyűjtötte unokája, Paniti Zoltán.” 
 
 
 
29. fk. Sárkányfejes, kakastarés piros szőttes, szintén Kémerről (51 X 13 középdísz 8 cm). 
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30. fk. Bokrétás vagy kisbokros piros varrottas (50 X 13 cm). 


 
31. fk. Bokrétás-leveles kék varrottas Nagy 
Petronella gyűjteményéből. Fekete társával 
együtt készítette Gál Kata – valahol Somlyó 
környékén. 
 


 
 


 


 
 
32. fk. A fekete kémeri szőttesen a levelek patkósan helyezkednek el (51 X 16 cm). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. fk. Görbeinú leveles piros varrottas 
(46 X 23 cm). János Zsuzsa varrta valame- 
lyik Somlyó környéki faluban. 
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34. fk. Görbeinú cserleveles, sarmasági halottaslepedőről (59 X 15 cm). 
 
 
 


 
35. fk. Kémeri piros párnacsúcs (56 X 18 cm). 
 
 
 
36. fk. Kémeri görbeinú cserleveles párnacsúcs, egyszerű szegélydísszel. 


 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 
37. fk. Sötétkék makkos (136 X 32 cm). 
Készítette Paniti Zsuzsa. 
 
 
39. fk. Fekete fenyőágas (135 X 33 cm) 
„Szabó Erzsié, varrta 1871-be” felírással. 
 
 
 
 
40. fk. Szilágysámsoni piros varrottas, 
Kémeren csengettyűs formának nevezik 
(144 X 13 cm, hímzés). A felső kes- 
keny csík a lepedő másik végéről való. 
Töltéses lapos varrás. 
 


 
38. fk. Fekete ritkás bagdandi bakrétás 
(135 X 33 cm). 
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41.fk.A désházi halotti lepedőn (3 szél) a hét, vázából kiálló virág váltakozik a földből 
kinövő virágos ággal. 


 
 
 


 
42. fk. A sarmasági makkos (59 X 15 cm, hímzés). 


 
 
 


43. fk. Kémeri makkos párnavég (52 X 22 cm) az előző lepedőszél szembefordított mintája. 
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44. fk. Fekete párnavég-hímzés. Készítette Gál Kata. Nagy Petronella 
gyűjteményéből. 


 
 


 
45. fk. Lompérti kék párnacsúcs, közepén piros keresztszem. 


 
 


 


 
46. fk. Lompérti piros varrottas (67 X 21, középminta 2 cm). 
 
 
47. fk. Lompérti piros töltéses bokros párnacsúcs (61 X 16, középminta 3 cm) 
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48. fk. Lompérti almás párnacsúcs, 
töltéses, bokros mesterkével (72 X 19, 
középminta 7 cm). Piros varrottas. 


 
 
 
49. fk. Magyarlónai fehéres lepedő, kis- 
madaras csipkebetéttel. Készítette Székely 
Istvánné Magyarlónán, 1929-ben. 


 
 


 
50. fk. Lompérti piros szőttes kismadaras 
párnavég, középen széles inával és mes- 
terkével. 
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51. fk. Madaras varrottas lepedő 
1766-ból, Erdély – közelebbi meg- 
határozás nélkül. 


 


 
 
 
 


52. fk. Lompérti repülő- 
madaras piros varrottas 
(71X15, középminta 2 cm). 
 


 
 
53. fk. Magyarói kendőszél 
(Maros mente). A táblás 
szőttes kendő két végén 
két keskenyebb virágos csík 
között egy sor piros-kék re- 
pülőmadár. 
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54. fk. Magyarbikali (Kalotaszeg) repülő- 
madaras abrosz (részlet). Nyers lenvászon 
alapon hagyult piros fonallal készítette 
Ágoston Kata (1801?). Kupa István tulaj- 
dona, Magyarbikal. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. fk. Kendővég. Fehérvászon. Kék pamut. 
Kalotaszeg (?). Népr. Múz. Magy. 44, 55 
60. 


 


 
56. fk. Fás, madaras varrottas Székről (Mezőség). 
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12. rz. Viseltes abrosz, rázottas alapon sima szövött és fogas csíkkal Szilágyballáról. 
13. rz. Bársonycsíkos abrosz (124 X 184 cm) hosszanti szélén is piros csíkkal, Szilágy- 
balláról. 
 
 
 
 


 
 


14. rz. Bársonycsíkos abrosz (118 X 160 cm), középen széles bolti szövött csíkkal. Bóné 
Katona Anikó tulajdona volt, Szilágyballa. 
15. rz. Szedett sűrűcsíkos abrosz (112 X 175 cm), szélén piros-fehér csipkével. Készítette 
Bóné Katona Anikó 1905 táján Szilágyballán. 
16. rz. Szedett bársonycsíkos abrosz (117 X 175 cm) csak a két végén díszítve. Készült 
Szilágyballán a századfordulón. 
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17. rz. Szedéses abrosz (112 X 170 cm); a bársonycsíkok közé fogott szedés az abrosz kö- 
zepe felé folytatódik. Készítette Bóné M. Vilmosné Szilágyballán. 
 
 
leget. A szedett csíkot hangsúlyosabbá tették, ha ugyanolyan széles bársony- 
csík közé fogták (16. rz.). Ezekkel a súlyosabb csíkcsoportokkal csak a két 
hosszanti végét zárták, s a két szélet bolti piros szőttescsíkkal és piros-fehér 
csipkével fogták össze középen. 


Idővel a súlyos csíkcsoportok mellé az abrosz fehér alapjára, 8 cm tá- 
volságban, látszólag egymástól független csillagokat is szedtek (17. rz.). Ezzel 
mintegy megteremtették az átmenetet a díszített és a díszítetlen felület kö- 
zött. A kerekalmás, dorombos csík Szilágynak és Biharnak egyaránt igen 
kedvelt szedéses mintája.23 


A Tövisháton az abrosz, s idővel a kerekkendő az a díszített darab, mely 
a sordíszítés mellett vagy helyett terülődíszként elszórt mintákkal az egész 
felületet betölti. 


Ritkarózsás szedettes abrosznál a könnyebb szedett szél mellett az abrosz 
közepén három, s a hosszanti szélén két kifelé fordított tulipános minta vál- 
takozik a madárral (18. rz.). Érdekes módon emlékeztet ez a legrégebbi ki- 
lencrózsás, elszórt mintás, kerekszemes abroszokra. Csak míg annál egyetlen 
mintát ismételve az apró szálánvarrott hímzés szinte belesimult a vékony, fi- 
nom kenderszál-abroszba, addig a vastag, több szálú fejtővel szedett, válta- 
kozva ismétlődő minták már szinte reliefszerűen domborodnak ki ennek fe- 
lületéről. Míg az egy-, legtöbb kétszínű szedetteseknél a legutolsó, lazább fel- 
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18. rz. Ritkarózsás szedett abrosz. Két szélén vízfolyás közé fogott rózsával (a) hosszanti 
szélén kifelé fordított madár (b) és tulipán (c) váltakozik. Középen három mintasor váltja 
egymást: rózsabimbó (d), a szélrózsa (f) és a négyes tulipán (e). 
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építésű abroszok is díszére váltak s válnának ma is bármelyik falusi vagy 
városi lakásnak, a cifra varottasoknál, különösen a sokszínű, laza, sok eset- 
ben logikátlan kompozíció már az ízlés megbizonytalanodását mutatja. 


A szőttes, illetve a szedettes minták alakulása Szilágyságban is a múzeá- 
lis darabok és szemtanúk tanúsága szerint a Székelyföldhöz hasonlóan igen 
hullámzó.24 1848 után a színes fejtő és a gyapotfonal egyre jobban elterjedt 
falun is, s a sima szőttesek mellett megjelennek a szedettesek. Az öregasszo- 
nyok még emlékeznek az átalvetős emberekre, a gyócsostótokra. A Pozsony 
környéki takácsok hímes munkái és azok mintái nyomán egyre nagyobb 
számban készülnek itt is a szebbnél szebb szedettesek. Hisz akkor már, a XIX. 
század közepén megszűntek a céhek korlátozó rendeletei s így semmi és senki 
sem akadályozta többé azt, hogy a falusi asszonyok is mintásan szőjenek.25 


A szilágysági asszonyok éltek is ezzel a jogukkal, s megtanulva a takácsok 
mesterségét, a maguk egyszerű lehetőségei között most már leszőtték nemcsak 
a tótos szőttes- (19. rz.), de a kerekszemes-mintákat is (15., 17., 29., 32., 50. 
fk.). Így jutottak az egykori barchanisták mintái Pozsonytól Brassóig a fa- 
lusi asszonyok kezére. Az oklevelek tanúsága szerint Zsigmond király annak 
idején nemcsak Pozsonyba, de Szebenbe és Brassóba is telepített a mostani 
Olaszország területéről barchanistákat, akik a híres kékmintás bakacsinokat 
szőtték, hogy aztán a XVI. századtól a takácsokkal közös céhbe tömörülve 
adják át művészi hagyományaikat.26 A korabeli levéltári adatokból pedig ki- 
 


 


 
 
19. rz. Sáhos-tótos abrosz szedett széle. 
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20. rz. Sáhos-almás abrosz (188 X 170 cm). Mindkettőt Varga Mihályné készítette az első 
világháború előtt Szilágyszéren. 
 
tűnik, hogy a Bánffy-uradalomban épp úgy, mint minden nagyobb udvarnál, 
már az 1750-es években hímestakácsok dolgoznak.27 Nem véletlen tehát, hogy 
Szilágytól Hétfaluig a múlt század második felében a gazdasági fellendülés 
hatására kivirágzik a falusi mintás szövés. Azelőtt törvény tiltotta azt is, hogy 
a falusi asszonyok színes, mintás anyagokat szőjenek. Nem mintha nem lettek 
volna akkor is ügyes kezű asszonyok, de a jobbágyasszonyoknak sem anyagi 
lehetőségük, sem megfelelő fonaluk nem volt hozzá, hogy a múlt század het- 
venes éveihez hasonló, aprólékos mintás, valóságos remekműveket alkossanak. 
Falvainkban a házi szövés akkor még olyan általános volt, s a mezei munká- 
tól fennmaradó szabad idejükben ráértek arra, hogy a maguk egyszerű, ke- 
leti típusú szövőszékén a komplikált takácsszövőszékek mintáit a maguk egy- 
szerű eszközeivel – a Tövisháton például a dohányfűző tűvel, Kémeren or- 
sóheggyel, Hétfaluban csizmadiaárral,28 Székelyföldön fonalkötő „csépecské- 
vel” – felszedjék. Mennyiségileg igaz, hogy nem tudtak versenyezni a ta- 
kácsszövőszékek teljesítményeivel, de éppen a primitív és lassú munka kötet- 
lensége folytán változatos, egyedi darabokat készítettek. 


Az újabb szedettesek a múlt század végén terjedtek el Désházán. Azóta 
az ünnepi abroszokat, törülközőket, vőfi-, széles- és kerekkendőket, párna- 
csúcsokat, ágylepedőket (ágyterítőket) mind szedéssel díszítik. 


Az öregasszonyok úgy emlékeznek, hogy 1895 táján került oda egy nyír- 
ségi asszony, Székely Anikó, aki désházi emberhez, Hunyadi Lászlóhoz jött 
férjhez. Ő kezdte a szedetteseket szőni a faluban. Először csak párnacsúcso- 
kat, abroszokat, kendőket meg lepedőket szedtek. Varrottas minták után 
vagy könyvből dolgoztak. A gyócsostótoktól sokan vettek szedettes kendőket, 
abroszokat – különösen azok, akik nem értették a szövést.29 Aki tudott 
szőni, az nem vásárolta ezeket, de a mintájukat szívesen levette (18–21. fk.). 
Ha Bogdándról vagy más faluból hoztak párnahéjat vagy más szedettest, azt 
is leszőtték. A módosabbak az egész darabot, a szegényebbek csak a díszített 
felületet szőtték gyapotból. 
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A szövéshez sodrott, a szedéshez sodratlan olajosfejtőt használtak, leg- 
inkább pirosat. „Minden felszedés után tettek egy vászonvesszőt, olyan ra- 
kottyavesszőt, amit a fonal közé raknak, mikor a fonalat a hátsó lánchen- 
gerre (szoborja) tekerik. Minden sor szedés után, amit piros fejtővel őtenek, 
a vessző nyomán szőnek egy szál fehér gyapotat. Sima vászonszövéssel el- 
nyomtatják.” 


Legkedveltebb mintáik az almás (6., 7., 17. rz.), a tulipános (18. rz.), a 
patkós (10. rz.), a tótos (19. rz.), az acélos, a csillagos, a libazúzos (11. rz.). 
De szövik a kicsi-, (17., 50. fk.), repülő- (18. rz.) és a sormadarasokat is, kü- 
lönösen a széleskendőkre, a szerelem és a halál jelképeként (6., 7 rz.). 


Hétköznapi szőtteseiket továbbra is egyszerű csíkok díszítették, de az ün- 
nepi darabok, különösen a párnacsúcsok és lepedőszélek szövésében az asszo- 
nyok valósággal versenyre keltek egymással. Azokon a vidékeken, mint pél- 
dául Hétfaluban, ahol akadt megfelelő lelkes asszony,30 aki a gyönyörű népi 
szőtteseknek piacot is teremtsen, a szövés háziiparrá alakult át, s a család 
házi szükségletein kívül eladásra is termeltek. Különböző vidékek különböző- 
képpen vették át és használták fel a sok-sok mintát, saját közösségüknek és 
bizonyos fokig egyéniségüknek megfelelően. Így alakultak ki az egyes vidé- 
kek jellegzetes szőttesei. A Hétfalu merőhímes (a párnahéjat teljes egészében 
díszített) szedetteseitől óriási a skála a Székelyföldön, Mezőségen, Kalotasze- 
 


 
 
21. rz. Kopottkék macskanyomos (53 X 94 – hímzés 14 cm). Készítette Petkes Ágnes Dés- 
házán a múlt század derekán. Két szélén mesterkével szegélyezett három sor mintaelem 
átlósan összekötve. 
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gen át a Szilágyságig,31 az itteni szedéses vagy szedett párnacsúcsokig (11., 
12. rz.; 15., 17–21. fk.), lepedőszélekig (8. rz.). 


Ezeknek az aprólékos szedetteseknek, éppen úgy, mint az aprószemű ke- 
rekszemeseknek a helyét átvette a századforduló táján részben a horgolt 
csipke a párnacsúcsokon. Az előbbiek meg kiszorultak a kendők szélére, 
de ott már az erősebb dekoratív hatású, elnagyolt csíkok, formák kerültek 
előtérbe (6–7. rz.). A szilágysági asszonyok díszítőkedvére jellemző, hogy 
ezeken belül is tudtak még a két világháború között és után is, sőt egyesek 
ma is tudnak az új szedettesek, széleskendők, takaróruhák végein igazán szép, 
bár kissé mintakendőre emlékeztető darabokat készíteni. Ezeknek folytatása, 
továbbfejlesztése, a régi szép szőttesmintákkal kiegészítve, elsőrendű feladat 
lenne a művelődési élet helybeli vezetői és irányítói számára. 


 
 
A VETETTÁGY – HALOTTASÁGY 
 
A szilágysági falvak legszebb szőtteseinek, varrottasainak valóságos ki- 


állítása még a két világháború között is a magasra rakott vetettágy volt. 
A tövisháti hagyományőrző falvakban, így Erkeden, Széren, Szilágyballán 
még az 1950-es évek derekán is a javakorbeli, a negyven-ötven éves asszo- 
nyok ragaszkodtak hozzá. De most, 1973-ban is nem egy vetettágyat talá- 
lunk nemcsak Szilágyballán, de a jóval polgárosultabb Varsolcon is. Igaz, 
a 39 éves Dénes Jakabné már „bóti csíkos kanavász ágyneművel veti ki”. 
„Mik már ezzel jöttünk férjhez” – magyarázza. – „Nagyanyánknak még 
szedéses volt. Volt abba madár is szedve, de eltemettük vele.” 


Szilágyballán a 65 éves Fiuk Györgyné nem is egy ágyat „vet ki”, s ha 
varrottas damasztlepedőre, ha nyomott takaróra, de kiteszi az édesanyja és 
a maga szedéses, illetve cifra varratos párnáit. 


1955-ben a 80 éves Bóné Katona Anikó néni vetettágyán (1. színes kép) 
Szilágyballán még a tiszta piros varrottasokkal díszített párnacsúcsok és ágy- 
lepedők aránylag egységes képet mutattak. Bár ha az ember aprólékosabban 
megnézte, a két-három generáció varrottasai jól felismerhetők voltak rajta. 
Az édesanyja mértanias, a nagyanyja zártabb mintázatú rezes, almás (22. rz.) 
párnacsúcsai közül jól meg lehetett különböztetni az Anikó néni fiatalabb- 
kori bokros, madaras (33. rz.) varrottasait, s a jó húsz évvel később készült 
hattyús, kutyás, rózsabimbós, az első világháború előtti polgári ízlést tük- 
röző darabokat. A gazdatisztné kötényéről vett minta, a tekintetesúr-vi- 
rággal díszített lepedő és abrosz ugyanannak a kornak ízlését mutatja. 


A vetettágy lényege azóta sem változott. Akkor is legalul volt a surgyé 
vagy lepedővel letakart szalma, azon egy, a módosabbaknál két derékalj, 
háziszőtt vagy vásári lepedővel letakarva. Ezen három-három sor varrott 
vagy szőtt párna, esetleg bóti csíkos, a falvak, s azon belül az egyes korosz- 
tályok szokásának és korának megfelelően. „Ahol sok volt a család, ott a 
nagyágy tetején két deszkát hosszan tettek, arra jött a derekalj, majd a 
párna, s az ágy végére ágyfűtűlvalót, ágyfűtűt is tettek. Éjjelre a cifra pár- 
nákat nem szedték le, csak felhajtották a cifralepedőt, s alatta a lyukaságy- 
ban háltak.” Lyukaságyba fektették a nagybeteget is. „Őkemét már a lyu- 
kaságyba tették” mondták, ha valakinek a napjai már meg voltak számlálva. 
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22. rz. Hagyult piros apróalmás (70 X 91 – hímzés 12,5 cm) a múlt század második fe- 
léből Szilágyballáról. Bóné Katona Anikó örökölte édesanyjától. A hármas díszítősor széléről 
az elválasztócsík nélkül a mesterke kapcsolódik a középmintához. 


 
 
1973 telén Bóné Katona Anikó néni, a falu első varróasszonya szép 


vetettágyát hiába kerestem, pedig 1958-ban, ottjártamkor még de sok szép 
varrottasát lerajzoltam (6. fk., 22., 24., 25., 26., 33. rz.), lefényképeztem. 
A falu azt tartotta, hogy az újabb kerekszemes minták az Anikó néni köz- 
vetítésével és megfogalmazásában kerültek szét a faluban. Ő maga is úgy 
mondta, hogy „bármerre megláttam egy virágot vagy állatot, azt kereksze- 
mesen, sodrott piros fejtőfonallal levarrtam”. 


1969-ben, amikor Anikó néni meghalt, varrottasait elosztották. Éppen 
úgy, mint a Bóné Bandi Kata néniét (4. fk., 23., 28. rz.), vagy a Máté 
Andrásnéét (5–7. rz.). De sokat magukkal vittek a sírba is. Bóné Sándorné 
Mátis Irma unokaöccsének 53 éves felesége tanúsága szerint: szép kereksze- 
mes párnahéjat tettek alája, kettőt. A párna mindkét végére húztak egy-egy 
darabot. A széleskendőt, kivarratos lepedőt mind vele tették, gyermeke nem 
lévén, amije volt, kerekkendőt, abroszt, párnahéjat. Utolsó útjára szép rán- 
cos pendelybe, kis ingbe, fekete mellénybe öltöztették. Eléje fekete kötőt, 
nyakába fekete nyakbavalókendőt, fejére fekete bársonykendőt kötöttek. Kí- 
vánságára édesanyjának, édesapjának az ingét, gatyáját is belerakták alul a 
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koporsóba. „Meghagyta, s alárakták, hogy vigye.” Ottjártamkor mindössze 
két piros varrottasával találkoztam, az 1893-as évszámos párnájával (5. fk.) 
Kovács István tanáréknál, és a tekintetesúr-virágos abroszával a zilahi mú- 
zeumban. Azt temetéskor a pap elé tették, mert ott úgy szokás, hogy ha van 
leánykori varrottas abrosza, amellől temeti a pap. A többi? 


Most láttam csak, hogy nemcsak a torockói32 vagy a hétfalusi temetők- 
ben33, de – mert Tövisháton is tartják még a régi pogánykori szokást – 
itt is teménytelen drága ruhát, varrottast nyelt el és nyel el még ma is a föld. 


 
 
VARROTTASOK 
 
„A világon akármerre megyen, annyi varrottast sehol sem talál, mint 


Szilágyballán” – mondogatta özvegy Máté Andrásné 1956 nyarán. Ezeket 
azonban sem Szilágy ,,fővárosában”, Zilahon, sem Tövishát falvaiban, ahol 
leginkább megőrizték Szilágy egykori gazdag hímzőművészetének jellemző 
darabjait, nem ismerik. 


„A hímzés, nevezetesen a párnavég hímzés a Szilágyságban nem újabb 
divatú. – Már a tasnádi vár 1642. évi inventáriuma is említ hímzett párna- 
héjat. Ma azonban (1924-ben) a hímzés már pusztulóban van, a vármegye 
Alföld felőli oldalán kiveszett, csupán a Zilah vidéki falvakban él” – írja 
Györffy idézett munkájában. Élt 1924-ben, de még az 50-es években is 
(8., 9. fk.). A Zilah és a Szilágy pataka között fekvő Tövisháton a leá- 
nyok életéhez éppen úgy hozzátartozott a töltéses sima varrottas, mint 
nagyanyjukéhoz a kerekszemes vagy az ínvarrás. A szerelmes désházi leány 
még 1955-ben is cifra surcot varrt szeretőjének (9. fk.), s hozománya szá- 
mára még számos cifra szőttest és varrottast készített. Nem egy szilágysági 
embert még ma is elkísér a színben és formában megváltozott szőttes és 
varrottas, a bölcsőtől a koporsóig. 


A tövisháti idős asszonyok, Bóné Katona Anikó, Bóné Bandi Kata és 
 


 


 
 
23. rz. Erősen kopott piros nagycsillagos (68 X 99 – hímzés 16 cm). Bóné Bandi Kata 
varrta Szilágyballán 1900-ban, édesanyja mintájáról. Az ismétlődő nagycsillagok közé be- 
húzódik a szélső virágdísz. 
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24. rz. Patkós kakastarés (67 X 91 – hímzés 8 cm). Készítette Bóné Katona Anikó az 
1890-es években. 
 
 
Máté Andrásné az 50-es években még őriztek nem egy darabot anyjuk és 
nagyanyjuk munkáiból, s még ők maguk is haláluk órájáig hímeztek. 


Szilágyszéren úgy emlékeznek, hogy 1880 körül az apró kerekszemeseket 
„még a mezőn is varrták”. „Míg déli ebédszünetben a férfiak aludtak, az 
asszonyok ott sem pihentek, szüntelenül varrták a szép kerekszemes párna- 
és derekaljcsúcsokat, cifra lepedőket.” „A mai lányok is sokat dolgoznak 
(2. színes kép) – fűzte tovább a szót Kasza Gergelyné 1955-ben –, ahogy 
az idő engedi, kiülnek a kiskapuba s varrják az új töltéses sima varrásokat. 
Sokat kell egy lánynak dolgozni, amíg férjhez megy.” „Az én fiatalkorom- 
ban, úgy a múlt század 90-es éveiben – emlékezett vissza 1955-ben Bóné 
Katona Anikó néni – téli estéken fonni mentek a lányok. Este a fonóban 
leborították a kártyust, közepére tettek egy jó szál gyertyát, s aki elvégezte 
a fonnivalót, az nekilátott varrni.” Először a kissorosokat, az egyszerű min- 
tákat varrták (21–24. rz.), aztán feljebb, feljebb. Előbb az almást (22. rz.), 
a rezest, majd a töltésest (5. fk., 25., 26. rz.), később a madarasokat (27., 
28., 33. rz.) varrták, de mind csak veres kerekszemmel. 1900 után kezdték 
az ójtottrózsásokat. Kartonruhákról és a „tisztné” (uradalmi gazdatisztné) 
varrásairól nézték a rózsákat, a hattyúkat és a kiskutyákat. 1900 után az- 
tán kezdték a keresztszemeseket cifrítani, több színnel hímezni. Előbb a 
régi mintákat varrták piros-kék (30. rz.), majd piros-zöld, esetleg kevés lila 
és rózsaszín fonallal. Az iskolában a tanító nénitől is sok mintát kaptak. 
Azokat is előbb pirossal, majd cifrán varrták (3. színes kép). Az első világ- 
háború után egy somlyói asszony kezdte nyomatni az előreöltéseseket, a töl- 
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téseseket. Abban az időben kezdték varrni mindenfelé a töltéses és a sima- 
varrású (laposöltésű) párnavégeket (31. rz.), asztal- és ágyterítőket. 


A Szilágysomlyó környéki kutatások folyamán is megállapíthattam, 
hogy kb. a századfordulóig az egész Szilágyságban egyszínű szálánvarrott 
kerekszemeseket készítettek (21–28., 32., 33. rz., 4–6., 10., 11., 14., 16., 
22–30. fk.). Kémeren 1973-ban még a 70 éves Balla Józsefné és a 79 éves 
Szabó M. Andrásné is úgy emlékezik, hogy „mi már csak szedtünk. Édes- 
anyáméknak mind az a keskeny párna volt, azt varrták 70–80 évvel ez- 
előtt, a mi gyermekkorunkban (a század elején).” De ezt írják 1971-ben az 
ötödikes gyermekek is a hímzésalbumukban, melyben Tóth Erzsébetnek, lel- 
kes vezetőjüknek buzdítására összegyűjtötték a családban még megmaradt 
hímzésdarabokat, a hozzájuk fűződő emlékekkel együtt34. Tehát míg a Somlyó 
környéki falvakban, éppen úgy, mint Kászonban35, teljes mértékben áttértek 
a szedettesre, a városban még dolgoztak egyesek a régi varrottasok után is 
(12–13. fk.)36. Ezzel szemben a Tövisháton az első világháború után még 
a használati párnákat is kerekszemmel varrták, s az ünneplőnél, különösen 
a fiatalok, áttértek az előnyomott, szabad rajzú mintákra (31. rz.). A 30-as 
években Máté Irma és Domokos Ágnes látta el a községet és a környéket 
szabad rajzú mintával. Mindenki szőtte a két világháború között a vékony 
gyapotvásznat, s arra varrták a simavarrást. A második világháború után 
átmenetileg megálltak a varrással, mert nem volt színtartó pamut. Aztán 
újra nagy lendülettel dolgoztak, immár a szövetkezet irányításával. 


A szilágyballai népművészeti hímzőszövetkezet az elsők között alakult 
meg az országban. 1951-től 1957-ig működött, s a végén már 64 asszonnyal 
dolgoztak. Abroszokat, kiskendőket, díványpárnákat, „nemzeti viseleteket” 
készítettek „szelistyei”, „zsibói”, „szilágysági” mintára. Varrták külföldre és 
belföldre egyaránt. De varrtak újból maguknak is. Nagyon jó jövedelme 
volt a szövetkezetnek, legalábbis úgy emlékezett vissza Máté Erzsi, a szö- 
vetkezet lelke, s állítólag az asszonyok is jól jöttek ki. Miután a szövetkezet 
1957-ben megszűnt, az asszonyok szétoszlottak, egy darabig még varrtak 
maguknak. Takaróruhákat még ma is készítenek, de az ágyat már „letakar- 
ják” a fiatalok, csak, régi öregek „vetik ki”. Párna- s lepedőféléket nem- 
igen készítenek, most már a Tövisháton is inkább szednek. Szilágy községei- 
ben már nem nagyon vannak életben olyan asszonyok, akik valaha is szá- 
lán varrtak, s a Tövisháton is egyre fogynak azok a híres varróasszonyok, 
akik át tudnák adni mesterségüket a fiataloknak. Elsősorban az ő segítségük- 
kel próbálom megszólaltatni a régi szép tövisháti, de az egész vidék egykori 
gyönyörű varrottasait. 


 
 
A VARROTTASOK ALAPANYAGA 


 
Az első világháború előtt, míg a ház vászonszükségletét teljes mértékben a 


ház asszonynépe állította elő, valamennyi szilágysági varrottasnál háziszőtt 
kender-, len- vagy pamutvászon volt. A 30-as években kezdték bolti vá- 
szonra hímezni a töltéses-sima varrásokat és a tűfokosokat, amelyeket szabad 
rajz után, szálszámolás nélkül varrtak. 


A legrégibb kerekszemesek alapanyaga vékony kenderfű- vagy kender- 
vászon, a módosabbaknál finom lenvászon. A 60-as évektől, a gyapotfonal 
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mind szélesebb körű elterjedésével, a párnacsúcsokat és lepedőszéleket kezd- 
ték gyapotas-, fonalas- vagy egyelesvászonra varrni. A 90-es évektől inkább 
háziszőtt gyócs- majd miszirvászonra dolgoztak. A cifrakerekszemeseket és 
a töltéses-sima varrásokat már kendervászonra nemigen varrták. Szerintük 
a szép egyelesvászonra, de különösen a fehér gyócsvászonra sokkal „jobban 
talál” a cifra, a színes varrás. A bolti gyolcs fehérje aztán még jobban talált, 
különösen a módosabbaknak, a 30-as évek után. Az 1950-es években aztán 
a felújítás örömére, átmenetileg újból kezdtek a háziszőtt-, egyeles- és gyócs- 
vászonra hímezni. 


Valamennyi szálánvarrottashoz természetesen csak a kétnyüstös vász- 
nakat használták, mivel ezek a legvékonyabb és legtömöttebb vásznak, s a 
szálat is jól lehet rajta számolni. A felvető és a beverő vastagsága aztán 
nagyban befolyásolta a díszítőelemek nagyságát és arányát is. Az egyenletes 
tiszta len- vagy kenderszálvászonnál a minták kerekek voltak, s így a kerek- 
szemek is azok lehettek. A fonalas-, egyeles- vagy gyapotasvászonnál aszerint, 
hogy a felvető vagy a bevető volt a vastagabb, a házi sodrású, az egyes 
öltések elnyúltak, s így a minták hosszában vagy széltében nyomottabbak, 
illetve hosszúkásabbak lettek. A szabad rajzú mintákat természetesen nem- 
igen befolyásolta sem a szőttes, sem a bolti vászon alapszálainak vastagsága. 


 
 


 
 
25. rz. Töltéses-bokros (68 X 99 cm). Bóné Katona Anikó varrta az 1890-es évek derekán 
Szilágyballán. A párna középcsíkja, az ina kiszélesedik. 
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26. rz. Töltéses karingós párnacsúcs (68 X 98 cm), jellegzetesen szilágysági az egymás mellé 
helyezett mintacsoport. Az egyes rózsákat az abroszon is fölhasználják. Készítette Bóné 
Katona Anikó. 


 
 
VARROTTFASFAJTÁK 
 
Szilágyban, éppen úgy, mint Erdély legtöbb hímzővidékén, a fennmaradt 


varrottas darabok alapján mindössze 100–120 évre, de az egyes minták 
alapján jóval régebbi időkre tekinthetünk vissza. Az adatközlők szerint Szi- 
lágyban a fejtőfonal megjelenésével kezdték előbb a lepedőszéleket, abro- 
szokat, majd a párnacsúcsokat hímezni. Az egyes mesterkék (34. rz.) és a 
járulékos díszítőelemek (35. rz.) meg az a puszta tény, hogy aránylag olyan 
rövid idő alatt és olyan általánosan terjedt el a hímzés gyakorlata, s olyan 
sajátos hímzőstílust tudtak pár évtized alatt kialakítani, arra engednek kö- 
vetkeztetni, hogy itt már nyers vagy fehérített kender-, esetleg lencérnával, 
vagy gáliccal, gubaccsal festett fonallal is dolgoztak, dolgozniuk kellett. Hisz 
itt is, mint a Mezőségen, a sötétkék varrottasok látszanak a régebbinek. Azok 
a sötétkék, életfás ágyfűtülvalók készülhettek nyugodtan gubaccsal festett 
len- vagy kenderfonallal is (37–39. fk.), mint ahogyan a Nagy Albertina 
ágya felett levő, állítólag kémeri bagdándi bakrétást fakó kék lenfonallal 
varrták (11. fk.). Mert azokat nem tiltotta törvény, az nem számított hi- 
valkodásnak. 


Míg a múlt század 60-as éveiig túlnyomó részben sötétkék, kisebb mér- 
tékben piros házi sodrású fonallal dolgoztak, később a piros került előtérbe, 
legalábbis a Tövisháton. Adatközlőink egyhangúlag azt vallják, hogy ők a 
múlt század végén kizárólag piros fejtővel készítették az inas- és a kerek- 
szemesvarrást (1. színes kép, 4., 5. fk., 25–28., 32., 33. rz.). Désházán vi- 
szont Petkes Ágnesről (megh. 1887-ben) leánya azt állította, hogy a tölgyfa- 
leveles és a többi párnavéget kézzel sodrott, több szálú sötétkék szövőfonal- 
lal varrta (6. fk., 21. rz.). Úgyszintén a kémeri (37–39. fk.), a szilágysám- 
soni, a désházi (22–27. fk.) ágyfűtűk és halottas lepedők elnagyolt hím- 
zései, egyszerű kompozíciójuk s az életfás vagy bokrétás motívum egyszerű 
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ismétlései és járulékos díszítményeik arra engednek következtetni, hogy meg- 
előzik egy emberöltővel is a legidősebb adatközlők munkáit. A nagycsillagos 
mintát (23. rz.), melyet Bóné Bandi Kata néni (szül. 1884-ben Szilágyballán) 
édesanyja párnájáról varrt, már piros fejtővel, a Kisküküllő menti Kundon37 


1839-ben barna szőrfonallal (gyapjúfonallal), Békésben38 meg több színű 
szőrfonallal finom len- meg kendervászonra hímezték. Feltehetőleg a piros 
fejtőfonalat a Tövisháton is éppen úgy, mint a Székelyföldön39 vagy Toroc- 
kón40 megelőzhette a házi festésű rozsdabarna szőr-, illetve házi sodrású 
gyapjúfonal. Mert gyapjúfonalat ott is fontak és festettek a múlt század 
közepe előtt, mikor még a felsőruhát is házilag állították elő. (Lásd az Öltö- 
zet című fejezetben.) 


A múlt század második felétől a könnyen varrható és színálló fejtő 
nagy lendületet adott aztán a színes szőttesek és varrottasok fejlődésének, 
kiteljesedésének. Szilágyban is épp úgy, mint Erdély-szerte az egyszínű, első- 
sorban a piros szálánvarrottak váltak általánossá. Az egyszerű invarrásoso- 
kat, akárcsak a töltéses kerekszemeseket a múlt században Szilágyban kizá- 
 
 


 
 
 
27. rz. Pávás párnacsúcs Bogdándról. A mesterkével határolt madársor a közép ina mentén 
tükörszerűen helyezkedik el. 
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rólag egyszínű hímzőfonallal varrták. Érdekes, hogy míg Kalotaszegen, Szé- 
ken, Torockón a pirosfejtős a fiatalság, az öröm, a sötétkék, majd a fekete 
az öregség, a gyász jelképe, addig Szilágyban, legalábbis az adatközlők em- 
lékezete szerint, az időshöz is talált a piros párna; a ravatalra és a pap elé 
is feltették, mégpedig lehetőleg a halott fiatalkori, leánykori munkáját. 


A századforduló után is, mikor a naturalisztikusabb díszítmények meg- 
jelenésével egyidejűleg kezdenek a kerekszemes varrottasok is színesedni, a 
piros-kék is kivétel nélkül talált időshöz és fiatalhoz egyaránt. Felváltva 
keretezték, majd csíkozták a leveleket és a virágokat (30. rz.). 


Az 1910-es években a színtartó, mosást álló hímzőfonalak megjelené- 
sével, de különösen a két világháború között, a varrottasok egyre színeseb- 
bekké váltak. Így mind a cifrakerekszemeseket, mind a szabad rajzú töltéses- 
simavarrottasokat a fényes DMC vagy más színes hímzőfonalakkal varrták. 


A második világháború után, mikor az anyaghiány miatt beállott pár 
évi szünet után ismét hímezni kezdték a változatos, a lakás és az öltözet 
díszítésére szolgáló varrottasokat, áttértek a színtartó „arnics” fonalra. Ez 
lényegesen tompább fényű, s így szervesebben tartozik az alapanyaghoz, és 
kellemesebb az összbenyomás is. 


A tövisháti varrottasokat elkészítésük szempontjából két nagy csoportba 
oszthatjuk: a szálánvarrott kerekszemesekre és a szabad rajzú írott töltéses- 
simavarratosokra. 


Ha az adatközlőket hallgatva figyelmesebben szemügyre vesszük a régi 
lepedőszéleket, párnacsúcsokat („az öregek a szálakat nemigen számolták, 
csak úgy előre varrták, a régi kerekszemes inasvarrásokat”), valóban a leg- 
régebbi darabokon az Erdély-szerte ismert szálánvarrottas itt nem mindig 
követi a szálakat, viszont a házivászonra készült szabad rajzú varrásokat 
laposöltéssel, de szálán varrták. A töltéses elnevezést felváltva használják a 
kerekszemesekre és a simavarrásokra. 


 
 
ÖLTÉSELEMEK 
 
Tulajdonképpen mindössze néhány öltéselemet használnak, melyeket a 


legrégebbi darabokon is megfigyelhetünk. 
Kerekszemmel, egyszerű keresztszemmel41 Szilágyban is, éppen úgy, mint 


a Székelyföldön42, Torockón43 vagy Kalotaszegen44 csak az egyes szemeket 
öltik. A nagyobb felületeket az Erdély-szerte használt inasvarrással hímezik. 


Az inasvarrást, a szálánvarrott fonottöltést különböző néven valamennyi 
vidékünkön ismerik és előszeretettel használják. De ezzel készültek a régi 
erdélyi szász lenvászon hímzések43, s különböző változatait a román ing- 
hímzéseken46 is megtaláljuk. Mindössze abban különbözik az egyszerű ke- 
resztszemtől, hogy két szem helyét veszik egyszerre munkába és maguktól 
távolodva varrják47. Az első egyszerű keresztszem után, visszaöltve annak 
kezdő sarkába egy hosszabbat két szemen átöltenek előre, majd azt keresz- 
tezve egyet vissza. Így a hosszabb öltések mind egy irányban, a következő 
sor elején megfordítva a vásznat, visszafelé haladnak. Ezáltal enyhén csí- 
kozott felületet nyernek, mely nagyban fokozza a minta szépségét. Az inas- 
varrás elnevezést idővel kerekszemes váltja fel, s így már Bóné Katona Anikó 
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28. rz. A repülőmadaras párnacsúcson a szembe és háttal fordított madarak a vízfolyás, az 
életvize két oldalán. Készítője, Bóné Bandi Kata – Szilágyballa, 1899 – szerint a mada- 
rak az ezen és a másvilágon való szerelmet és hűséget jelképezik. 
 
 
néni 1893-ban kerekszemes, töltéses varrottast varrt 13 éves korában, „mikor 
még a libák után járt”. 


Töltéssel, azaz száröltéssel vették körül a Szilágypataka mentén az 
élére állított keresztszemmel varrt szárakat már a legrégebbi kémeri ágyfűtű 
hímzéseken (39., 55. fk.), s azzal gömbölyítették le az amúgy is apró szemű, 
virágdíszes hímzések leveleit, ágait. Ebből alakult ki a jellegzetes szilágysági 
hímzésmód, ezért hajlékonyabbak, gömbölyűbbek az itteni virágok (5. fk., 
26. rz.) a székely vagy torockói társaiknál. A geometrikusabb díszítménye- 
ken és a madárformákon a töltést, a száröltéssel való körülhímzést nem al- 
kalmazzák. Ezeken a kerekebb formákat, a kis gubákat előre- vagy szál- 
öltéssel, szálánvarrott simavarrással (laposöltéssel) hímezték. Ezek szerint a 
régebbi varrottasokon a későbbi szabad rajzú töltéses simavarrottasok vala- 
mennyi öltéseleme már megtalálható. 
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A századforduló után a naturalisabb virág- és állatdíszítmények, vala- 
mint a színes hímzőfonalak elterjedésével átmenetileg elhagyták a töltést és 
kizárólag kerekszemmel dolgoztak. Hímzéseik egyhangú technikáját csak 
a forma színekkel való keretezésével és felbontásával igyekeztek változato- 
sabbá, cifrábbá tenni (29., 30. rz.). 


Míg az egyszínű inasvarrással, töltéses kerekszemmel elsősorban ágy- 
fűtűket, párna- és derekaljcsúcsokat, lepedőszéleket és asztalterítőket díszí- 
tettek, a „cifra” (színes) kerekszemesekkel a lakást díszítő varrottasokon kí- 
vül nagy előszeretettel hímeztek női és férfi ingeket, férfi és gyermek sur- 
cokat (7–9. fk.), kerek- és vőfikendőket, valamint zsebkendőket. Régen, az 
első világháború előtt a századvégi divatlapok cifra mintáit a vidéki ura- 
sághoz bejáró leányok és asszonyok a gazdatisztné közvetítésével vették át, 
a különböző megyékből betelepülők és a közlekedés megjavulásával a váro- 
sokon, így Szilágysomlyón, Nagykárolyban és Szatmáron cselédeskedő leá- 
nyok pedig az Alföld felől beáramló újabb stílusú mintákat hozták maguk- 
kal. Az új formákat aztán igyekeztek a maguk hagyományos díszítési mód- 
jához és technikájához alakítani. Természetesen az idős asszonyok továbbra 
is ragaszkodtak az egyszínű, a középkorúak a cifra kerekszemesek kötöttebb 
formáihoz. 


A fiatalság azonban fokozatosan áttért a szabadabb rajzú, töltéses sima- 
varrottasokra. Míg a kerekszemeseket minden előrajzolás nélkül csak levarr- 
ták édesanyjukéról, esetleg valamelyik leánypajtásuk vagy a gazdatisztné 
hímzett darabjáról, addig az új simavarrást már írás, rajzolás után varrták. 


Ezeket az újmódi hímzéseket kezdetben Szilágysomlyóra vitték íratni. 
Az 1920-as években aztán az ügyesebb kezű leányok annak is megtanulták 
 


 
 


 
29. rz. A piros-kék lovas párnahuzat (67 X 92 cm – a minta 11 cm). Készítette Csáki 
Zsuzsanna 1930-ban Diósadon. 
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30. rz. Piros-kék csíkos lapis párnacsúcs. Készítette Domokos Gergelyné 1912-ben Szilágy- 
ballán. 
 
 
a módját. Rájöttek, hogy zsíros kanállal és vékony papírral egészen jól lehet 
másolni. A kiválasztott mintadarabra ráhelyezték a vékony papírt, aztán a 
hajukhoz dörzsölt pléhkanalat gyengéd nyomással addig járatták a lapon, 
míg a hímzés rajza át nem ütött rajta. A megjelent mintát megerősítve a 
papíron, indigóval átmásolták a vászonra. 


 
 
A VARROTTASOK JELLEGZETES VONÁSAI 
 
A szilágysági varrottasok eredetét és az azokat formáló hatásokat még 


nem sikerült a szakembereknek teljes mértékben tisztázniuk48. Feltehetően a 
meglehetősen vegyes lakosságú területre a XVIII. század első felében a határ- 
őri szolgálatra telepített székely, majd a század folyamán Heves, Borsod és 
Nógrád megyéből Diósad és környékére telepedett magyarság hatása nemcsak 
a viseletében, de a hímzések mintakincsében és alakulásában is érezhető. Bár 
Györffy 1924-ben megjelent munkája szerint49 „a palóc hatás a hímzéseken 
nem mutatható ki”, a háború után elterjedő szabad rajzú hímzéseken föltét- 
lenül látszik, különösen a diósadi fejkendőkön (4. színes kép), hogy nógrádi 
hagyományokra épül50. Ezzel magyarázható, hogy hímzéseiben megőrzött 
más vidék magyar, román, szász és szlovák hímzéseiből különböző sajátossá- 
gokat, bár megtaláljuk itt a legjellegzetesebb székely és erdélyi hímzéstípu- 
sokat is. Emellett természetesen használják itt is az általánosan ismert és 
kedvelt mintákat, melyek, több mint valószínű, a helyi udvarházak közvetí- 
tésével kerültek a szilágysági varrottasokra is. Az újmódi szabad rajzú hím- 
zések, melyek sem a Székelyföldön, sem Torockón, sem Kalotaszegen nem 
tudtak gyökeret verni, elsősorban palóc (31. rz., 4. színes kép) s csak má- 
sodsorban alföldi és városi hatásra utalnak. A szilágysági varrottasok leg- 
főbb jellemzője az apró szövésű vászon, s ezáltal az apró szemű, s gyakran 
lekerekített élű díszítmény, és a hímzések díszítményeinek megszerkesztési 
módja. 
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Egyik igen érdekes és más vidékek szálánvarrott hímzésein kevésbé 
fennmaradt díszítőelem az életfa. Különösen az ágyfűtűkre (37–39. fk.) 
jellemző, de szembefordítva párnacsúcsokon is igen gyakori. Általában a 
növényi és állati, különösen a madár alakú díszítmények (40. rz.) igen jel- 
lemzőek a szilágysági hímzésekre (27., 28., 33. rz.; 16., 17., 49., 52. fk.). A 
szembefordított madár a szerelem, a háttal fordított a halál, a sormadaras 
az élet, de ugyanakkor az elmúlás jelképe is a széleskendőkön (6., 7. rz.). 
A geometrikus mintájú hímzéseik sokszor mind díszítményeikben, mind 
megkomponálási módjukban elvitathatatlan székely, mégpedig keleti székely 
eredetre vallanak (14., 22–27. fk.). Mások, mint például a kisbokrosak 
(30–31. fk.) Erdély-szerte használatosak, a görbeinú cserelevelesek (33–36. 
fk.) pedig az úrihímzések nyomait őrzik51. Ezeken kívül az életfás motívum 
megőrzése (56. fk.) Kalotaszeggel is közös hagyományokra utal52. A legré- 
gebbi, a XIX. század közepéről való désházi geometrikus díszítésű varrotta- 
sok pedig egy tőről fakadnak mezőségi, főleg széki megfelelőikkel (21. rz., 
23. fk.)53. 


A klasszikus szilágysági hímzéseken az egyszerű díszítőelemekhez még 
apró járulékos díszítmények is kapcsolódnak, melyek a hímzett felületet 
apró részletekre bontják. A minták, illetve azok részletei legtöbbször elapró- 
zottak, anélkül, hogy ez a rajz rovására menne. Ezért Szilágyságban az 
Erdély-szerte ismert minták, mint a kakastarés54 (24. rz., 28., 29. fk.) vagy 
a görbe ínú csereleveles (33–36. fk.) lényegesen csipkeszerűbbek, mint bár- 
melyik más vidéken. Külön érdekesek a hallatlanul finom és egyszerű szél- 
díszítmények (34. rz.). Köztudomású, hogy az újabb minták minden esetben 
a díszített felület középső, fő helyét foglalják el, s a régebbi egyszerűbbek 
kihúzódnak a szélre, s ott élnek tovább. Pontosan ezek az egyszerűbb minták 
mutatják, hogy Szilágyságban is egy régebbi hímzőkultúrára épült a mú- 
 


 


 
 
31. rz. Rózsás, töltéses simavarratos párnacsúcs Szilágyballáról. Készítette Máté Irma 1930– 
36 között színes DMC-fonallal. 
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32. rz. Csereleveles lepedőszél Szilágyballáról. Felül a lepedő keskenyebb csíkja a másik 
végéről. 
 
zeumokban, gyűjteményekben és az egyes házakban még megőrzött piros és 
kék fejtős varrottasok mintakincse. 


Érdekes, hogy csak a varrottasok kiszíneződésének a korszakában ju- 
tottak el ide a XVI. századi nyugati csipkék nyulacskái, kiskutyái és haty- 
tyúi55, holott az akkori hímzések rózsa-, csillag- és almamintái – hála a 
szlovák kereskedőknek – a varrottasokon és szedetteseken már a múlt szá- 
zad második felében megjelennek szőve és varrva egyaránt (36., 37. rz.). 


A varrottasok kiszíneződésével már a kerekszemes darabokon is a virág- 
és madárdíszítmények teljesen háttérbe szorították az amúgy is kevésbé hasz- 
nálatos mértani díszítőelemeket. 


A tekintetesúr-virág- (3. színes kép) és az értelmiségiek közvetítésével 
megismert csüngő fuksziás-minták már letagadhatatlanul a század eleji sze- 
cessziónak nyomait viselik magukon. Egyre több naturalisztikus minta kerül 
 


 
 
33. rz. Kicsimadaras lepedőszél. Egyik legáltalánosabban elterjedt minta, lepedőn, párnán 
szembefordítva, varrva és szőve. Készítette párnára, lepedőre Bóné Katona Anikó a múlt 
század végén. 
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34. rz. Mesterkék. 
 
 
a férfi- és gyermekkötényekre (7., 8. fk.), a női ingmellekre, zsebkendőkre. 
Előszeretettel varrják a piros vagy rózsaszín ójtottrózsákat, tulipánokat, 
bimbókat zöld levelekkel, valamint madarakat, nyulakat, sőt még lovakat is 
(29. rz.). 


A szabad rajzú mintaelemeknél természetesen szintén csak növényi áb- 
rázolásokról beszélhetünk. Mintáikon piros, bordó vagy rózsaszínű rózsák, 
szegfűk köré apróbb, tagolt leveles vagy bimbós ágak kapcsolódnak. Míg a 
szilágyballai leányok inkább a nehézkesebb rózsákat kedvelték, addig Dés- 
házán, Erkeden, különösen pedig Széren, a sűrűbb, aprólékosabb virágmotí- 
vumok az általánosabbak. Az ún. szűcsvirágokat legszebben a nógrádi ha- 
gyományokat inkább őrző diósadiak alkalmazták. Ünneplő fekete és hét- 
köznapi fehér kendőikhez már szervesen tartoznak az egymás mellé helye- 
zett virágos ágak, bokrok (4. színes kép). 


A szilágysági varrottasoknál a szerkezet nemegyszer tovább él a mo- 
tívumoknál. A legjellemzőbb az, hogy az egyszerűen egymás mellé helyezett 
motívumcsoport például egyaránt általános az egyszínű inasvarrásoknál (5., 
14., 15., 25., 30., 31. fk.), a cifrakerekszemeseknél éppen úgy, mint a szabad 
rajzú töltött simavarrottasoknál (31. rz.). A párnahuzatokon és lepedőszé- 
leken mindvégig megőrizték a hímzett felület díszítősor jellegét. Ezeket a 
széles mintacsíkokat azonos (30–31., 38., 39., 42. fk.) vagy váltakozó (41. 
fk., 23., 28., 33. rz.) díszítményekből vagy mintacsoportokból képezték. 
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A régi kerekszemes párnacsúcsokon az Erdély-szerte ismert beosztás is 
igen gyakori, de legtöbb esetben ezt keskeny, pár szemből álló mintasor zárja 
le. Ezeken a középmintától független, sok esetben növényi díszítésű mesterke 
teszi az amúgy is csipkeszerű hímzést még leheletszerűbbé (21., 23. rz.). 


A szilágysági hímzésekre különösen jellemző az egyetlen széles minta- 
sor, amelybe szervesen beleépül az apró szélminta, elválasztó sáv nélkül 
(23. rz.). A széles mintasor szerkezetét tekintve lehet átlós (5. fk., 26. rz.) 
vagy állhat egymás mellé helyezett nagy mintákból, mintacsoportokból (23., 
31. rz.), esetleg, mint az apróalmás (22. rz.), három sorban elhelyezett ap- 
róbb díszítményekből is. Egyes kedvelt motívum, mint például a cserleveles, 
többféle is lehet: görbe inú (33. fk.), bokros (31. fk.), vagy patkós (32. fk.). 
Virág- és madárdíszes párnacsúcsokon egyformán gyakori az az elrendezés 
is, amelynél a díszítmények a hosszanti középtengely két oldalán tükörsze- 
rűen helyezkednek el (27., 30., 43–45. fk., 27., 29. rz.). A XIX. század 
második felében ez a középtengely mind jobban hangsúlyozódik, s végül ön- 
álló mintává alakul (46–48. fk.). A díszítmények egyes esetekben a sáv- 
ból nőnek ki, máskor a két oldalán sorakoznak. Ezt az elrendezést az egy- 
színű és a cifra kerekszemeseknél még a 30-as években is használták (29. rz.). 
A századforduló táján a középtengely helyét nemegyszer porcelán gombok- 
kal kirakott hímzetlen csík váltja fel (4. fk.). 


A cifra-kerekszemes párnacsúcsokon is valamennyi elrendezési módot 
használják (29–30. rz.). 
 
 


 
 
35. rz. Járulékos díszítőelemek. 
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36. rz. Csillagok.       37. rz. Rózsák. 


 
 
A szabad rajzú párnacsúcsokat legtöbbször egymás mellé helyezett, egy- 


két sor motívumcsoporttal díszítik (31. rz.). Míg a viseletdarabokon ezek 
a minták határozott fejlődést jelentettek a szilágysági népi hímzőművészet- 
ben, addig a lakástextíliáknál az ízléses szép darab ritkaságszámba megy. 


A lepedőszélekre leginkább a párnacsúcs-mintákat varrták, de csak a 
középtengely egyik oldalán levő díszítményeket (32., 33. rz.). A kiszínesedés 
időszakában a lepedőkre keretdíszítmény, s ezek közepére elszórt állati és 
növényi alakok kerültek. A szabad rajzú cifralepedőkön is gyakori a keret- 
díszítés. Sokszor a lepedő közepét koszorú alakban hímezték körül. 


A két világháború között, valószínűleg a román ingek hatására, a női 
ingekre is varrtak keresztszemes mintákat. Az ingek szabásában és díszít- 
ményében egyaránt kimutatható a nagyszegi és a szilágyszegi román ingek 
hatása (Lásd az Öltözet című fejezetet). 


A fehér virágos surcot előbb egyszínű szőttessel, majd egyszínű s végül 
cifra kerekszemmel díszítették. Szilágyságban ez a leggazdagabb hímzett ru- 
hadarab. A kötény alján egy-két rend virágos díszítősor fölé nagyobb virág- 
bokrok és madarak kerülnek. Mivel a désházi leány a legénynek minden 
nagyobb ünnepre készített virágos surcot, arról sem névbetűi, sem az évszám 
nem hiányozhatott (7. fk.). 


A károlyi kék surc díszítésének felépítése nem sokban különbözik a fe- 
hérétől, de a díszítmények jellegének és hímzésmódjának megváltoztatásával 
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mégis gazdagabbnak hat. Míg a fehér köténynél a minták annak csak egy- 
harmadát, addig a kék kötény szabad rajzú díszítményei sok esetben több 
mint felét foglalják el (9. fk.). Mindkét legénysurc, akárcsak a diósadi hím- 
zett fejkendő, a vidám fiatalság játékos díszítőkedvét tükrözi. 


A szilágysági hímzésekben és szőttesekben érdekes ötvözetét találjuk az 
erdélyi és a részekbeli (partiumi) fonalas munkáknak. A régi székely és 
kalotaszegi varrottasokkal sok azonosságot mutatnak különösen a régi dés- 
házi szálánvarrott minták (22–27. fk.). Szinte valamennyit ismerjük Malo- 
nyai56, Viski57, Palotay58 és Molnár István59 műveiből, úgyszintén számos 
darabbal találkoztam gyűjtéseim során és közöltem is a kászoni kötetben. 
A Szilágyban annyira kedvelt bokros mintát a Kisküküllő mentén 1848-as 
évszámmal mint abroszrózsát jegyeztem le60. A Székelyföldön jóformán is- 
meretlen életfás motívumok viszont a mezőségi meg a kalotaszegi vőfély- és 
násznagykendők végéről ismert növénydíszekkel mutatnak közeli rokonságot 
(55–57. fk.). 


És itt vannak a madaras, a kakasos lepedővégek, párnák. Székelyföldi 
gyűjtésem során egyetlen szabad rajzú madaras abroszt találtam Kászonban, 
de Szilágy, Kalotaszeg varrottasaiban, szőtteseiben igen kedvelt és a legvál- 
tozatosabban használt motívum a madár. Kalotaszegen a szembefordított 
madár mint a szerelem jelképe egyformán ismeretes a menyecske-főkötő 
csipkéjéről, a festett nagyágy végéről, hogy ne is beszéljek a Nádas menti 
„zergős guzsalyok” repdeső madarairól és a mai vistai vetettágy fehér gom- 
bokból kirakott két szembenálló madáralakkal díszített piros paplanairól. 
Szilágyban a nagyágy piros hímzett és szedett párnáin (16., 17., 50., 52. fk., 
28. rz.), lepedőszélein (33. rz.), melyeket a leány visz, vagy az anyóstól kap, 
egyformán ott vannak a szembefordított madarak, de ott vannak a háttal- 
fordítottak és a sormadarak is, a halál jelképei. Ám ezek a madarak sem 
kizárólag Szilágy sajátjai. A párnavégről és lepedőszélről ismert kismadarat 
 


 


 
 
38. rz. Bokrok. 
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1. Kivetett ágy piros kerekszemes var- 
rottasokkal 1955-ben Szilágyballán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Désházi fiatalasszony varrás közben.  
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3. Cifra kerekszemes abrosz tekin- 
tetesúr-virággal (részlet). 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Diósadi patkós ünnepi fejkendő 
(részlet). 
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39. rz. Bokréták, faminták, életfák 
 
 
Szilágysomlyón megtaláltam csipkemintán, a kalotaszegi Magyarlónán61 


(49. fk.), a hétfalusi inghímzésen62, s a Zsil felső folyásánál többszínű ro- 
mán fejkendő-hímzésen láttam viszont63. 


A repülőmadaras, melyet Szilágyban egyformán alkalmaztak piros nász- 
párnának (28. rz.), sötétkék halottaspárnának és halotti lepedőnek, szintén 
egyike a legkedveltebb mintáknak Szilágyballától Kémerig. A kalotaszegi 
Bikalon64 a piros körbecsíkos abrosz szélén, negatív motívumként, tehát pi- 
ros alapon fehéren hagyott madarakkal hímezte Ágoston Kata 1801-ben 
menyasszonyi ládája tanúsága szerint (51–54. fk.). A bogdándi pávák vi- 
szont ott díszelegnek a tolnai „varrott tányéros párnavég szélén és a hód- 
mezővásárhelyi kakasos párnavégen, mesterkeként, téglavörös, barna és arany- 
sárga gyapjúfonallal kivarrva”65. A fiókáit vérével tápláló pelikános szilágy- 
somlyói fekete párna középkori egyházi eredetű motívuma a XVIII–XIX. 
század fordulójáról való, színes gyapjúval varrt változatát megtaláljuk 
Hódmezővásárhelyen és Erdélyben, párnán és lepedőszélen egyaránt66. 


A varrott tányéros nagycsillagját viszont Bóné Bandi Kata néni varrta 
a múlt század végén párnacsupjára (23. rz.) anélkül, hogy tudomása lett 
volna arról, hogy e minta különböző változatait máshol (Tolnában) a racka- 
juh gyapjából készült durva szőrfonállal kendervászon alapra hímezték67. 
Hát még ha tudta volna, hogy székelyföldi nagycsillagos eredetijét Balogh 
Jolán68 Vavassore Velencei mintakönyvéig vezeti vissza, 1532-ig. E mintá- 
nak közeli rokonát közli Hans Sibmacher mintakönyvében is69. Hogyan jut- 
hattak a velencei és a bécsi mintakönyvek a szilágysági falvakba? A XVI.  
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40. rz. Madarak, pávák, a. szilágysági; b. kalotaszegi; c. mezőségi, széki madarak a múlt 
század közepéről. 
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századtól a XIX-ig, a hímzőfonal általános elterjedéséig az udvarházak 
kisasszonyai, hímvarrói és takácsai szőtték s varrták ezeket a mintákat, de 
varrták az „úrdolgába” bejáró jobbágyasszonyok is. Előbb házilag festett szí- 
nes gyapjú-, majd bolti fejtőfonallal. 


De nemcsak nyugatról, keletről is jutottak minták a szilágysági asszo- 
nyok kezére. A töltéses (26. rz.) párnavéget Györffy jellegzetes szilágysági- 
nak70, Palotay jellegzetes török hatásúnak nevezi71. Az eredeti török vagy 
úrihímzés-darabokat, melyek mintegy közvetítőül szolgálnak, a XVI–XVIII. 
századra, a népi hímzések keletkezését a XIX. század második felére teszi. 
Úgyszintén az ágas, bokros mintáinkat szintén keleti, jórészt török hatású- 
nak véli. A keleti szőnyegek mintái, keretdíszének nem egy vonalvezetése, 
életfái- egészen a Volga mentéig vezetnek bennünket72. Régebbi, vagy újabb 
keleti hatással állunk-e szemben? Még nem sikerült megnyugtató módon 
tisztázni. 


A szilágysági varrottasok alakulására az egyes korosztályok asszonyai 
érdekes felvilágosításokat szolgáltattak. A múlt század elejéről és közepéről 
természetesen csak a múzeumok évszámos darabjait szólaltathattuk meg, de 
a század végéről már maguk a szemtanúk tájékoztattak. 


Azok az asszonyok, akik az 1880-as években születtek, mint Bóné Ka- 
tona Anikó néni, szigorúan ragaszkodtak a régi, egyszínű kerekszemes var- 
ráshoz. Édesanyja, amint mondta, ezek közül is csak a régi almás, rezes és 
madaras mintákat szerette. Az újfajta hattyúsokat és kiskutyásokat nem is 
nézhette. Anikó néni az édesanyja mintái mellett már a gazdatisztné köté- 
nyéről is másolt le néhányat. De színes kerekszemest vagy simavarrást kezébe 
sem vett. „Annak csak a fiatalok értik a módját” – mondta. 


Akik a század elején vagy az első háború idején voltak leányok, mint 
például a szilágyballai Zsigó Eszter néni (szül. 1895-ben), többnyire az Anikó 
néni mintái után dolgoztak, de az egyszerű piros kerekszemeseket már cif- 
rán, színesen varrták. A fiatalok már rég rajzok után dolgoztak, de Eszter 
néni és asszonytársai szigorúan ragaszkodtak a kerekszemesekhez. Piros-kék, 
majd piros-zöld, esetleg kevés lila vagy rózsaszín fonallal dolgoztak, külö- 
nösen 1930-ig. 


 
 


 
 
41. rz. Inak, vízfolyások. 
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Az egész falunak egyformán varrtak cifra-kerekszemest és töltéses sima- 
varrást az 50–60 éves asszonyok. Domokos Ágnes (szül. 1910-ben) például 
egy véka málélisztért vagy egy véka búzáért bármelyik mintát levarrta. 


A két világháború között felnőtt asszonyok már jóformán nem is tudják 
a kerekszemest varrni. Kizárólag szabad rajzú és nem is mindig ízléses da- 
rabokat készítettek. A századforduló után a sokféle szín és forma között 
nem mindig tudtak eligazodni. Idő kellett ahhoz, hogy a kívülről tömegesen 
betóduló díszítőelemet, színt megszűrjék, s a maguk hagyományos népi mű- 
vészetébe szervesen bele tudják építeni. 


A diósadi és a désházi leányok a második világháború után maguk és 
kedveseik öltözetét igyekeztek főleg szebbé és díszesebbé tenni. A szilágybal- 
lai leányok és asszonyok pedig az országban elsők között alakítottak hímző- 
szövetkezetet. Kezdetben, igaz, válogatás nélkül hímeztek jót, rosszat egy- 
aránt. De már a legjobb úton voltak, hogy mindinkább visszaforduljanak a 
régi jó hagyományaikhoz. A fiatal leányok boldogan tanulták meg az idő- 
sebbek tudományát. Sajnos, gazdasági okok miatt rövidesen megszűnt a szö- 
vetkezet hímzőrészlege. Pedig most minden lehetősége megvolna annak, hogy 
Szilágy magyar hímzőművészete is, kilépve hajdani falusi elzártságából, is- 
mertté, megbecsültté váljék a határokon belül és kívül egyaránt. 


 
 
ADATKÖZLŐK NÉVSORA 
 


Désháza: 
 


Hunyadi Istvánné Oláh Zsuzsa (sz. 1915) 
Máté Ágnes (sz. 1919) 
Máté Lajosné Petkes Mariska (sz. 1906) 
Molnár Viktorné 
Molnár Zsuzsa 
Nagyné Molnár Ilona 
 
Diósad: 
 


Boda Julianna 
Csáki Zsuzsanna 
Juhos Ferencné (sz. 1926) 
Kulcsár Erzsi (sz. 1902) 
Püsök Eszter (sz. 1926) 
Szilágyi Józsefné Futó Anna 
 
Erked: 
 


Csíki Zsuzsanna 
Varga Györgyné (sz. 1895) 
Varga Zsuzsi (sz. 1925) 
 
Kémer: 
 


Balla Józsefné Szabó Klára (sz. 1903) 
Dombi Juliska (sz. 1895) 
János Imréné Dombi Kata (sz, 1927) 
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Lőrincz Imre, tanár 
Oláh Ilonka (sz. 1931) 
 
Szilágyballa: 
 


Bálint Jánosné (sz. 1922) 
Balla Béláné Kis Erzsébet (sz. 1905) 
Bóné Bandi Kata (1884–1970) 
Bóné Katona Anikó (1880–1969) 
Bóné Sándorné Mátis Irma (sz. 1920) 
Bóné Mihók Sándorné Tamás Julianna 
Bóné M. Vilmosné Bóné Ágnes 
Demény Fiuk Györgyné Király Kata (sz. 1908) 
Domokos Ágnes (sz. 1910) 
Domokos Gergelyné Zsigó Eszter (sz. 1895) 
Knizs János, könyvkötő 
Knizs Jánosné Máté Erzsébet (sz. 1921) 
Máté Bálint (sz. 1915) 
Máté Irma (sz. 1912) 
Máté Andrásné Király Bóné Kata (1882– 


1957) 
Molnár Viktorné 
Kovács István, tanár 
 
Szilágysomlyó: 
 


Fodor Angella 
Mártonffyné Balta Izabella (sz. 1899) 
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Mezei Ferencné Balta Júlia 
Nagy Albertina és 
Nagy György – Nagy Petronella testvérei 
 
Szilágyszér: 
 


Kasza Gergelyné Sütő Mária (sz. 1906) 
Kasza György 
Petkes Anna 


Sütő Ilona (sz. 1929) 
Varga Mihályné 
 
 
Varsolc: 
 


Dénes Jakabné Dénes Erzsébet (sz. 1931) 
Dénes Katalin (sz. 1933) 
Major Elekné Péter Róza (sz. 1908) 
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János: Baranyai szőttesek. Pécs, 1957, 11. A.B.) 


13 Kós – Szentimrei – Nagy: Kászoni székely népművészet. Bukarest, 1972, 176. 
14 Erdélyben és a Részeken általánosan elterjedtek a három- és négynyüstös minták népi 


változatai. Lásd Neuestes Weber- und Musterbuch, die Leinen-, Baumwoll- und Damast-We- 
berei. Ulm an der Donau, 1841. 


15 Szentimrei Judit: Ne menjen feledésbe. Dolgozó Nő, 1972, 7. szám, 29. 
16 A kelengye fontosságáról lásd Fél Edit – Hoffer Tamás: A kalotaszentkirályi kelengye 


I. NéprÉrt., LI (1969), 15. 
17 i.m. I., 692. 
18 Saját gyűjtés 1972-ben. 
19 Mózes Teréz: Portul popular femeiesc din bazinul Crişului Repede. Muzeul Oradea, 


1972, 5. kép. 
20 Magyar népi díszítőművészet. Bp., 1954, 143. kép. 
21 Saját gyűjtés 1972-ben. 
22 Saját gyűjtések anyaga alapján. 
23 Helyszíni gyűjtés anyaga alapján. 
24 Kós – Szentimrei – Nagy: i.m. 201. 
25 Perczel Erzsébet: Szőttes. Bp., 1902, 12. 
26 Divald Kornél: Régi bakacsinszövetek: Magy. Iparművészet, XI, 262. 
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27 Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII. század végén. M.G.T.Sz. Bp., 1896, III. évf., 
212. 


28 Szentimrei Judit: Tulipántos, csillagos, merőhímes – hétfalusi szedettesek. Műv., 1973, 
3. szám, 41–43. 


29 Palotay Gertrud: Tót csipke, tót hímzés a XVIII. századi Erdélyben. Kolozsvár, 1947,4. 
30 Sipos Jánosné: Csángó hímzésminták nevei. Erdély népei, 1898, 22. 
31 Saját helyszíni gyűjtés anyaga alapján. 
32 Mikó Imre: Szikla tövében színek (Torockói öltözet). Utunk-Évkönyv. Kolozsvár, 1970, 


327. 
33 Kiss Béláné, csernátfalusi lelkész szóbeli közlése. 
34 L. 9. jegyzet. 
35 Kós – Szentimrei – Nagy: i.m. 201. 
36 Balta Elemérné állítólag somlyóújlaki régi varrottasok alapján hímezte lányainak a lovas, 


nyulas, pelikános és szegfűs varrottasokat 1929-ben Szilágysomlyón. 
37 Szentimrei Judit: Hímzésiskola. Otthonunk, a Dolgozó Nő melléklete, 1958, 12. 


szám, 1. 
38 Magyar népi díszítőművészet. 136. kép. 
39 Kós – Szentimrei – Nagy: i.m. 262., 62. kép. 
40 Szentimrei J.: Készítsünk magunknak torockói szemesvarrást. Dolgozó Nő, 1970, 11. 


szám, 29. 
41 Ferencz Kornélia – Palotay Gertrud: Hímzőmesterség. Bp., 1940, 20. kép. 
42 Kós – Szentimrei – Nagy: i.m. 192., 34. kép. 
43 Szentimrei J.: Torockói varrottas. Műv., 1971, 6. szám, 56–59. 
44 Uő: Akasztalatvarrás Kalotaszegen. Igazság, 1972, dec., 14. 
45 Sigerius, Emil: Siebenbürgisch-sächsische Leinen-Stickereien. Seria I. Hermannstadt, 


1907, több helyen. 
46 Avramescu, Elena – Florescu, Florea Bobu: Broderii la români. Bucureşti, 1959, 


több helyen. 
47 Ferencz–Palotay: i.m. 17., 21. kép. 
48 Györffy: i.m. Palotay: i.m. 
49 Györffy: i.m. Előszó. 
50 Dajaszásziné Dietz Vilma – Manga János: Nógrádmegyei szabad rajzú hímzések. Bp., 


1954. 
51 Több színű változata a XVIII. századi úrasztalterítőn látható, Bikalon. 
52 Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. I., Bp., 1907., XIX. t. 22, 25. A hímzésen 


látható felírás szerint 1752-ben varrták és ajándékozták a bánffyhunyadi eklézsiának. 
53 Palotay Gertrud: A Szolnok-dobokai Szék magyar hímzései. Kolozsvár, 1944, IV. t., 


4b, á. 
54 Szentimrei J.: Kispatkós vagy kakastarés kerekszemesek Szilágyságból. Igazság, 1973. 


február 8. 
55 Sibmacher, H.: Stick- und Spitzenmusterbuch nach der Ausgabe vom Jahre 1597. Bécs, 


1882. 
56 Malonyai Dezső: i.m. I–II., több helyen. 
57 Viski Károly: Székely hímzések. I., (Csík megyeiek.) Bp., 1924. 
58 Dajaszásziné Dietz Vilma és Palotay Gertrud: Keresztöltéses székely hímzések. Erdélyi 


Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának Közleménye. Kolozsvár, 1943, III. 2. 
59 Molnár István – Molnár Kálmán: Sóvidéki keresztszemesek. Csíkszereda, 1971. 
60 Szentimrei Judit: Szálánvarrott hímzések. Műv., 1957, 3. szám, 44–45. 
61 Szentimrei J.: Kivágottas ágyterítő lepedő Magyarlónáról. Dolgozó Nő, 1968, 7. szám, 


30–31. 
62 Seres András: Barcasági csángó leányingek hímzésmintái. Sepsiszentgyörgy. 1972, 111. 


rajz. 
63 Arta populară din Valea Jiului. Buc, 1963, 277., 7. kép. Mint a román gyűjtő- 


csoport tudományos kutatója, a szőttes- és varrottasanyag jó részét én gyűjtöttem. Az anyagot 
Dunăre Nicolae tudományos kutató dolgozta fel. 


64 Szentimrei J.: Ma ismét minden háznál varrnak – Bikalon. Igazság, 1973. feb- 
ruár 17. 


65 Lengyel Györgyi: Keresztszemes kézimunkák. Bp., 1970, 31–32. kép. 
66 Lengyel Gy.: i.m. 28–29. és Új Idők Kézimunkakönyve. Bp., 1935, 12, 4. kép. 
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67 Lengyel Gy.: i.m. 40. kép. 
68 Balogh Jolán: Népművészet és a történeti stílusok. NéprÉrt., 1967, 126., 81, 82. 
69 Sibmacher, H.: i.m. 12. t., 1. á. 
70 Györffy: i.m. 18. kép. 
71 Palotay Gertrud: Oszmán–török elemek a magyar hímzésben. Bp., 1940, 161. kép; 


Jakovlevoj, V. J.: Vologodszkaja i jarovszlavszkaja narodnaja visivka Koiz. Moszkva, 1955, 23. t. 
72 Orendi, Julius: Das Gesamtwissen über antike und neue Teppiche des Orients. Wien, 


1930, II, 25–32. 
 
 
A KÉPANYAGGAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 
 
3. fk. Máté Erzsi régi szilágyballai öltözetben indul a zilahi kiállításra 1942-ben. 
10. fk. Az abrosz középső szélének alsó végén egy nagyobb koronás madár édes testvére 


a bikali és nyárszói kendővégről ismerteknek (Malonyai i.m. I., XV. 15–18. kép), valamint 
a széki kontyolóabrosz négy sarkába varrt madárcsaládnak. Lásd madarak 67. kép, a múlt század 
közepéről, ugyanabból az időből, amikor ezt az abroszt varrta Nagy Ferencné (†1906-ban, 70 
éves korában) Szilágynagyfaluban. Nagy Albertina tulajdona, Szilágysomlyó. 


12. fk. Díszítőelemeit lásd az 51. fk., ennek részleteit Lengyel Györgyi is közli (i.m. 
15–17. kép). 


13. fk. A színes gyapjúfonallal varrt hódmezővásárhelyi változatánál középkori egyházi 
eredetű motívum alapján az úrihímzés és a törökös ízlés szerves összekapcsolódását bizonyítja 
Lengyel Györgyi (i.m. 80., 28–29. kép) a XVIII–XIX. század fordulójáról való párnahím- 
zéssel. Így a rongyos somlyóújlaki varrottas kései másolata Szilágyban is ugyanerről beszél. 


14. fk. A fényképgyűjteményben még előfordul Lompértról egy piros varrottas, Kémerről 
négy, egy piros, egy fekete szőttes és két piros varrottas változata. Ott az egyiknek begyűjtött 
darabkája szerint: „Az összefordított fenyőágas mintáját gyűjtötte Paniti Zoltán, melyet varrt 
Paniti Zsuzsa 1895-ben” (Varrottas-album). Györtelekről fekete szőttes változatát közli az 
Arta populară din Sălaj (Zilah, 1972, 83. kép). Sóvidéken mint „régi székely minta” (Molnár: 
i.m. 43. kép), Magyarón piros-kék változata „sajói minta” néven ismeretes. Kalotaszegi vál- 
tozatokat közöl Malonyai Bánffyhunyadról és Jákótelkéről (i.m. I, XVI. t. 6. és XVII. t. 
8. kép). 


15. fk. A gyűjteményben fekete változata ugyanonnan bársonycsíkos kendőszélről. 
16. fk. Mesterkés piros varrottas és szőttes változata a gyűjteményben. Kalotaszegi, bar- 


casági és zsilvölgyi változatát lásd a 74–76. jegyzetben és a 65. fk. Ezen kívül szőttes vál- 
tozatát Kodolányi (i.m. 32. és 45. képén) közli, és magyarói piros és piros-kék változata lát- 
ható Palkó Attila gyűjteményében. 


18. fk. Zoppino (1530), ill. Tagliante (1531) velencei mintakönyvekből közölt két met- 
szet (Balogh: i.m. 85–87. kép) sarmasági megfogalmazása. 


19. fk. A Vavassore velencei mintáskönyvben (1532) ugyanez a szerkezet nagycsillagos min- 
tával (Balogh: i.m. 126, 81. kép), Sibmacher bécsi mintakönyvében (i.m. 1. t 2. kép) rózsás 
középpel látható. Ez a poharas közép lényegesen könnyebbé teszi az általánosan használt min- 
tát. A székely nagycsillagot (Balogh: i.m. 82. kép), valamint a kászoni (Kós–Szentimrei– 
Nagy: i.m. 211, 68. kép) változatból a csillagot Szilágyballán már szabadon (23. rz.), de tö- 
mören és járulékos virágdíszítménnyel teszik jellegzetesen szilágyságivá. 


20. fk. Csipkeminta ősét szintén Sibmacher közli (i.m. 34. t. 1. kép), Palotay viszont 
mint jellegzetes szilágysági szerkezetet közli Szilágyballáról és Bogdándról (i.m. 5., 13–14. 
kép). „Úri eredetű, de országszerte használatos népi minta” – írja Györffy (i.m. VI. t.). 


21. fk. Mint nevében is jelzi, valószínűleg előző társaival együtt a XVI. századi hímzés-, 
ill. csipkeminták, a Pozsony környéki bakacsinszövők, majd hímes takácsok útján kerültek Szi- 
lágyba. Hogy a velencei keleti fűszereket, ékszereket és mintás selyemárukat árusító kereskedők 
jóvoltából milyen mértékben tartalmaznak keleti mintakincset is, azt még a további kutatások 
hivatottak kideríteni. 


22. fk. Hullámvonal nélküli, egyszerű sakktáblás változatát Palotay közli Diósadról (i.m. 
6. kép) és Malonyay Bánffyhunyadról (i.m. II. k., XV. t. 5. kép). 


23. fk. A Petkes Ágnestől maradt kopottkék munkák között (6. fk. és 21. rz.) magam 
is megtaláltam a 34. rz. első érdekes mesterkéjével. Valamivel fellazultabb változatai a Mező- 
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ségről és a Székelyföldről egyaránt ismeretesek (Palotay: Szolnok-Doboka..., IV, 4b., Székről 
és a XXXVIII. 38. Bálványosváraljáról; Malonyay: i.m. II. 25. és 31. kép, valamint Molnár: 
i.m. gerezdese Atyháról). 


24. fk. Három változatot is őriz a fényképgyűjtemény. Könnyed keresztszemes mesterké- 
vel (34. rz., 4. sor), elválasztóvonallal és anélkül (2. sor), valamint szőttes eredetű mintával 
egyaránt kedvelték. A kalotaszegi Zentelkéről Malonyay (i.m. I., XVIII. 8.), a mezőségi Bú- 
zából Palotay (Szolnok-Doboka... XXXIV. 29.) közli ezt a mintát mesterkével, illetve anél- 
kül. A Sóvidéken nagytányéros néven ismeretes (Molnár: i.m. 35. kép). 


25. fk. Mintáját Kászonban (Kós–Szentimrei–Nagy: i.m. 205. 65. kép) megtaláltam 
egyszínben, a mezőségi Vajdakamaráson pedig piros-kék-zöldben. Az Erdély-szerte elterjedt 
mintát Viski a Csík megyei anyagból elsőnek egy kék változatban közli Gyimesközéplokról (Viski: 
i.m. I. t.), de említ Csíkszentgyörgyről és Csíkszentsimonról is. Malonyay pedig öt változatát 
közli szintén a Székelyföldről (i.m. II., 46, 48, 49, 51, 52). Sajátos változata a sóvidéki ke- 
resztszemesek címlapján (Molnár: i.m.). 


26. fk. Állómintáját Viski is közli a Szilágyságból (MN. II., 2. kiadás, 272. alsó kép), 
Székelyföldről ismerjük egyszínű változatát (Ferencz–Palotay: i.m. 171. kép) és piros-kék 
változatát Dajaszásziné és Palotay (i.m. 30. t.) közli. A Maros mentéről, Disznajóról és Holt- 
marosról (Palotay – Szabó T. A.: i.m. 98, 99. kép), valamint egyszínű és piros-kék változatát 
Magyaróról (Palkó A. gyűjteménye) fenyőcsuszás néven ismerjük. 


27. fk. Egyike a legáltalánosabban elterjedt füzérmintáknak Erdélyben. Kalotaszegi, na- 
gyon elnagyolt változatát közli Malonyay Bánffyhunyadról és Magyarbikalról (i.m. I., XVII. t. 
1. és 10. kép), a mezőségi Székről és Szépkenyerűszentmártonról Palotay (i.m. VI. t. 5 b és 
LII. t. 66. kép). A Maros menti Magyarón makkos-koronás (Palkó: i.m.), a sóvidéki Felsősófal- 
ván makkos (Molnár: i.m. 9. t.) néven ismeretes. Csíkból Viski (i.m. 11–12. tábla) piros 
rúdravalót közöl Csíkszentgyörgyről, változatokat Csíkszentsimonról és Kászonból; a háromszéki 
Kézdiszentlélekről pedig Dajaszásziné és Palotay piros és kék változatát (i.m. 31. t.). Egészen 
stilizált változatát – oltárost – Istensegítsről, kétszínű változatát Józseffalváról (Bátaszék) és 
Hadikfalváról festékes, rózsás zsinórozással közli Dajaszásziné Dietz Vilma (Keresztöltéses 
párnavéghímzések. A Dunántúlra telepített bukovinai székelyek varrásai. Bp., 1951, III. és 
XXVIII. t.). Makkos madaras változata az 1766-os lepedőn mint szegélydísz már megjelenik 
(51. fk.). Változatát ismerjük Kászonból: Nagysályos-madaras (i.m. 207., 66. kép); makkos, 
galambdúcos hímzések a Sóvidékről (Molnár: i.m. 8., 18. kép), valamint a Kisküküllőmenté- 
ről (saját gyűjtés). 


28. fk. „E minta a népmesék hétfejű sárkányalakját örökíti meg, mely az egykori zsar- 
nok jelképe volt.” Az avult hímzésminta azonosítható a zilahi kiállításon szereplő és lefény- 
képezett párnacsúccsal (Kémeri album). 


29. fk. Kék varrottas változata a somlyói magángyűjteményből. A Szilágyság egyik leg- 
kedveltebb mintája. A szilágyballai kispatkós (24. rz.) egysoros változatától a szembefordított 
két- vagy a diósadi háromsorosig (Palotay–Szabó T. A.: i.m. 12. kép) mesterkével vagy anél- 
kül majd minden faluban szövik vagy varrják. De varrták ezt Kalotaszegen (Malonyay: i.m. 
I., XV. t. 6. és XVIII. t. 1. kép, Bánffyhunyad; XVI. t. 5. kép, Kispetri; XVIII. t. 7. kép, 
Magyarbikal), a Mezőségen (Palotay: i.m. LV. t. 75. kép, Vice) és a Székelyföldön egyaránt. 
A piros-kék kakastaréjost Magyarón (Palkó: i.m.) éppen úgy kedvelték, mint az udvarhelyszéki 
Homoródszentmártonban (Dajaszászyné–Palotay: i.m. 26. t). Csíkszentgyörgyről és Csíkszent- 
simonból Viski (i.m. 23. t.), Malonyay pedig helymegjelölés nélkül még öt változatot közöl 
a Székelyföldről (i.m. 75. kép). Malonyay szerint a „kakastarés” mustrája a Székelységben és 
a Dunántúlon egyaránt ismeretes (i.m. 64.). A csíkszentmártoni kisasszonyosnál a kakastarés 
minta mintegy aláhúzza a figurális díszítménysort (Saját gyűjtés: Tűzvilágnál varrott székely 
hímzések. Hargita, 1973, I. 14., 1. kép). 


30. fk. Piros és fekete változatát őrzi Nagy Petronella magángyűjteménye, mindkettőt 
„Gál Kata” felírással. A fényképgyűjteményben még két somlyói, négy kémeri piros és fekete 
szőttes és varrottas változatát találjuk, mesterkével és anélkül egyaránt. Egyik pontosan azono- 
sítható a kémeri gyermekek albumából a „bokrétás” varrottassal. „Az eredeti mintát gyűjtötte 
Nagy Sándor, varrta Oláh Katalin 1890-es években.” Mintáját Györffy elsőnek közli Szilágy- 
sámsonról (i.m. I. t.). Országszerte használatos, úrihímzésről származó mintának tartja. Pa- 
lotay diósadi középtengelyes változatát (i.m. 16. kép) tükörszerű elrendezésük miatt tartja első 
pillantásra szilágyságinak. Mintáját a Kis-Küküllő mentén, elszórtan abroszrózsaként láttam 
viszont (lásd 51. jegyzet). 
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31. fk. Diósadról és Sarmaságról piros szőttes változatait mutatta be az 1942-es kiállítás. 
Palotay is Diósadról közli (i.m. 17. kép). Szerinte ez a minta több erdélyi hímzéstípussal tart 
rokonságot. Aprólékos, járulékos díszítményei teszik jellegzetesen szilágyságivá. 


32. fk. Más vidéken kevésbé használatos ez az elrendezési mód. Kászonban az almás 
mintának a macskatalpas változata hasonló szerkezetű (Saját gyűjtés: Tűzvilágnál... 2 b. és 
3. kép). 


33. fk. A magángyűjteményből piros-kék, Kémerről piros és fekete változatok, összesen 
hét darab szerepel. Az úrihímzés eredetű füzérmintának igen szép szilágysági megfogalmazása. 
A két szélén lefelé fordított tulipános, ágas minta anatóliai török szőnyegmintára emlékeztet 
(lásd Neugebauer–Orendi: Handbuch der orientalischen Teppichkunde. Leipzig, 1922, I. t. 14.). 
A leveles mintának ez a háromféle alkalmazása a sok aprólékos díszítőelemmel jellegzetesen 
szilágyságivá avatja ezt a mintát is. 


34. fk. Szilágyballán sarmasági formának ismerik. Máté Erzsi (53 éves) szerint édes- 
apját is ilyen lepedőben temették el. Györffy (i.m. 13a. kép) Lompértról, Palotay (i.m. 18. 
kép) Diósadról, a Magyarság Néprajza II., XLV. t. szintén Diósadról közli ugyanezt a mintát 
mint általánosan használatos úrihímzésről eredő népi mintát. Magyarón „liliomosként” ismerik 
(Palkó: i.m.). 


35. fk. Kevésbé általános változat. 
36. fk. Két szép változatát Lompértról is őrzi a fényképgyűjtemény. Palotay szerint e 


minták jellegzetes szilágysági volta akkor válik nyilvánvalóvá, „ha más vidékek füzéres mustrái- 
val vetjük össze” (i.m. 8.). 


37. fk. Saját bevallása szerint Szabó Ilona néni (79 éves) éppen ilyent varrt, mikor 
fiatal volt. „Volt az akkori idűsüknek mindnek Kémeren”. Érdekes, hogy élet- vagy világfái, 
kisebb-nagyobb bokrai, napos vagy holdas csúccsal, újabb vagy régebbi keleti hatást sejtetnek. 
„A napos-holdas világfa hatalmas – euráziai méretű – elterjedése csak megerősíti a képzet 
igen régi korát.” (Diószegi Vilmos: A honfoglaló magyarság hitvilágának történeti rétegei. A 
világfa. Népi kultúra, népi társadalom. Bp., 1969, 311.) 


38. fk. A kalotaszegi násznagykendőkkel mutat valamelyes rokonságot (Malonyay: i.m. 
I., XIV. t.). Ott azonban a leveles ágak virágosokkal váltakoznak. Az egyszerű leveles ágak, 
az életfák az életvize felső oldalán helyezkednek el, amíg a nagyágy oldalát díszítik. Mihelyt 
a nyújtóztatóra kerülnek, lefelé fordulnak, s felfelé csak a kisbokrok állanak. Míg Kalotasze- 
gen az ötágút kedvelik, Szilágyban 3, 5, 7 és 9, 11, sőt 19 ágú famintát is találunk. Kicsi- 
ben Széken férfiingre még ma is varrják, „fenyőág”-nak nevezik (saját gyűjtés). Nagyban a 
moldvai életfás szőnyegek jellegzetes motívuma (Petrescu, P. – Stahl, P.: Scoarţe româneşti. 
Bucureşti, 1966). „A csúcsával lefelé forduló fa jelentését Ivanov, S. V. így fogalmazza meg: 
„A földbe, a vízbe, a földalatti világba vivő útként tekinthető, ugyanakkor a csúcsával fölfelé 
álló fának az égbe való feljutását kell megkönnyítenie” (Diószegi: i.m. 301.). 


42. fk. A Kis-Küküllő mentén is közismert mintát (saját gyűjtés) alkalmazza lepedőre. 
Györffy hétágú változatát közli Sarmaságról (i.m. 22a. kép). Ő „hadadi formá”-nak említi. 


43. fk. Somlyóújlakon középvonal nélkül is szedik. Két ötágú változata van még a 
somlyói magángyűjteményben. Ugyanilyen változatát közli Györffy Lompértról (i.m. 7b. kép) 
és egy hétágút Palotay Diósadról (i.m. 29. kép). 


44. fk. A virágbokrok a középvonalból nőnek mindkét irányba. 
45. fk. Palotay Görcsönből közli ezt a mintát (i.m. 26. kép). 
46. fk. A rózsából kinövő virágok negatív S mintás sáv két oldalán helyezkednek el. 


A fekvő S a kisázsiai, kaukázusi szőnyegek kedvelt keretmintája (Orendi: i.m. 198. kép), de 
a krimi tatárnők fejdíszét is ilyen mintasáv díszíti (Bossert: Volkskunst in Europa. Berlin, 
1929, CXXX. t. 7. kép). Hazánkban román és magyar szőttes és varrottas munkák kedvelt 
díszítősora. 


47. fk. Vízfolyásos középvonal mentén (gombos változata a 10. fk.-en) érdekes járulékos 
díszítőelemmel. Keleti választóvonal a „két világ” között. Az életvize mentén a „másvilág, a 
fordítottja ennek a világnak”. (László Gyula: Hunor és Magyar nyomában. Bp., 1967, 99. l.). 
Közeli változatát Palotay Szilágyballáról (i.m. 30. kép), Györffy mint jellegzetes szilágysági 
mintát közli (i.m. 24. kép). 
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48. fk. A fényképgyűjteményben még két szép változata van, szintén Lompértról. 
49. fk. (Saját gyűjtés). Függönybetétként a dobrudzsai lipovánoknál is megtalálható (lásd 


Petrescu, P. – Stahl, P.: Regiunea Constanţa. Arta populară în RPR. Bucureşti, 1957, 134. 
kép). 


50. fk. Ugyanezt a mintát megtaláltam Nagy Albertina szilágysomlyói lakásán a múlt 
század végéről való kézi kötött csipkén. 


51. fk. Az erdélyi szőttesekről ismert madarak: a pelikán, a páva, makkos-madaras és 
repülőmadaras mintái mind felsorakoznak a „zöldes barnaszínű fonallal, szálán varrott igen 
gazdag munká”-n (Az Orsz. Magy. Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből – az Új Idők 
Kézimunkakönyve. Bp., 1935, IV. kép). 


52. fk. A vízfolyás két oldalán tükörképszerűen elhelyezett, jellegzetes szilágysági meg- 
fogalmazás. 


53. fk. Jellegzetes magyarói hímzés. Készült az első világháború előtt (saját tulajdon). 
54. fk. A piros hímzett felületen a madarak az alapanyag színében jelennek meg. 
55. fk. Palotay: Oszmán–török elemek a magyar hímzésben. Bp., 1940, XLVII. t. 


167. kép. 
56. fk. Az Új Idők i.m. XIX. t. 2. kép. 
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AGYAGMUNKA 
 
 
A fazekasságnak az edényt gyártó ipar kialakulása előtti jelentősége 


könnyen érthető. A XVIII–XIX. században a manufaktúrák a háztartások 
edény-szükségletét csak kis mértékben elégítették ki: mind a falusi nép, mind 
a városi lakosság, mind a jobbágy, mind az egytelkes kisnemes, köznemes és 
polgár háztartásának edényleltára jobbára fazekaskészítményekből telt ki. A 
cserépedényeket a szegényebb néposztálynál faedények, a módosabbaknál pe- 
dig még különböző vas-, réz- és cinedények pótolták. A vagyoni és osztály- 
rétegződés a cserépedényeknél a leltár nagyságában és a készítmények kivi- 
telezésében jutott kifejezésre: míg a módosaknál több volt a mázas edény, 
sőt még ónmázas erdélyi és felvidéki habán s más importált díszedény is 
került, az egyszerű földműves családoknak kisebb volt az edénykészlete s 
ennek nagy részét is olcsó, mázatlan „parasztedények” tették, melyeket az 
edényeikkel helybe jövő „faluzó” fazekasoktól vagy a közeli vásárokon sze- 
reztek be. 


A cserépedények – használati, alkalmi és díszedények – a lakáskultúra 
szoros tartozékai és fontos kiegészítői, meghatározói a lakásképnek. Az edé- 
nyek készítői, a fazekasok pedig olyan termelő tevékenységet fejtenek ki, 
amely egyaránt fényt vet a maguk és vásárlóik gyakorlati és társadalmi igé- 
nyeire és művészi ízlésére. 


A Szilágyságban és a vele határos vidékeken a lakosság edény- és más 
cseréptárgy-szükségletének kielégítését több fazekasközpont szolgálta, melyek- 
ből legtöbbnek még ma is nyomára akadunk. Ezek közül a ma is létező leg- 
nevezetesebb helység éppen a kutatási területünk szívében, a Szilágy mentén 
fekvő Désháza1. Itt 15–20 évvel ezelőtt még 36 magyar fazekas dolgozott. 
Ugyanakkor a vidék központjában, Zilah városában alig volt már 10–12 
fazekas2, a többi vásároshelyen pedig, mint a közeli Krasznán 4–5, Szilágy- 
somlyón 4–5, Szilágycsehen 1, az Egregy völgyi Vármezőn 4–5, az Ér- 
mellék felé Tasnádon 2–3, Kővár-vidék központjában, Nagysomkúton 2–3 
magyar fazekas volt. A hozzáértők száma most sem sokkal kevesebb, azon- 
ban közülük már csak alig dolgoznak.3 


A Szilágy megyéhez csatolt hegyaljai területeken működött még két ro- 
mán fazekasközpont is: Mosóbánya (Băiţa) a Bükk hegységben és Tihó 
(Tihău) a Szamos-könyök szorulatában. Ma már azonban ezekben is csak 
1–2 fazekas dolgozik. E szorosabb és tágabb értelemben vett szilágysági 
fazekasközpontok mind a piac, mind a kölcsönhatások tekintetében kapcso- 
latban állottak még számos más falu és város fazekasságával, melyek mint- 
egy 50–70 km távolságra esnek Désházától. Ilyen volt még egy-két év- 
tizede a nagybányai csoport: Nagybánya 12–15, Felsőbánya 2, Misztótfalu 
5–8, Vámfalu 6–8, továbbá Dés 4, Máramarossziget 2, Magyarlápos 7–8, 
kelet felé Magyarköblös 4–5, délebbre Kolozsvár 6, Bánffyhunyad 2, Vár- 
almás 2, Középlak 1, nyugatra Margitta 3, Nagykároly 8 és Szatmár 2 
dolgozó magyar fazekassal. E fazekasoknak azóta is csak kisebb része halt 
ki, a többi, ha nem is mind, folytatja a régi mesterségét és a helyi mesterségi 
ismeretek, felszerelés és emlékek hű fenntartója. Az előbbi központok ter- 
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mékei mellett egészen a második világháborúig a Szilágyságba el-eljutott 
még a tordai edényekből is, négy-öt évtizede pedig a korondi magyar faze- 
kasok látogatnak el ide rendszeresen. Bár nincs oly távol a Sebes-Körös menti 
hatalmas fazekasközpont, Rév (hol most is lehet legalább 50 magyar fazekas- 
mester), ez már azonban egészen más piac felé tájékozódott. 


A felsorolt fazekasközpontok mindenike saját mesterségi ismereteinek, 
hagyományainak, lehetőségeinek és közvetlen piaca vásárlókörzete gaz- 
dasági helyzetének és kívánalmainak megfelelő sajátos készítményekkel állott 
mindig elő. E sajátosság megnyilvánul mind az edényféleségekben, mind ezek 
formájában, díszítése és mázolása módjában. Így pl. Zilah fehér alapon 
szaruval és ecsettel díszített kék-zöld-barna festésű és duplán öntött fényes 
mázú edényekkel tűnt ki, a „híres” tordai kancsók és tálak nagy részét 
fehér alapon kék glazúrral festették, Bánffyhunyad felé jobbára ezekkel vol- 
tak megrakva a házbeli fogasok. Vámfalun karcolt körvonalú virágmintás, 
majd nagybányaias, kékkel írott csillagos tányérokat, Felsőbányán sárgával- 
zölddel írott kancsókat, Misztótfalun is szaruval díszített fazekakat s lába- 
sokat, Szilágysomlyó, Kraszna, Bánffyhunyad s a nagyobb városok (Szatmár, 
Nagykároly, Dés, Kolozsvár) fazekasai meg többnyire díszes kivitelű hasz- 
nálati edényeket készítettek. A magyarköblösiek sok szilkét, korsót, a tas- 
nádiak rengeteg tejeslábost korongolnak, belül mázolva, kívül fehér csíkos 
díszítéssel (a közeli sváb tehenesgazdáknak), a vármezőiek belül mázas faze- 
kakat, a magyarköblösiek „gyűszűvel” nyomott díszű vagy fehér-fekete prec- 
kelésű edényeket, a tihóiak és mosóbányaiak pedig kívül egy-egy fehér csík- 
kal meghúzott „parasztfazekakat” állítottak elő. 


A rendes, korongolt fazekasmunkákon – használati és díszedényeken – 
kívül Zilahon, Désházán, Magyarköblösön, Vármezőn, Váralmáson, Nagypet- 
riben, Hunyadon s más távolabbi helységekben még kályhacsempét is4, Szi- 
lágysomlyón pedig főleg pipát készítettek; préselt cserép gyermekjátékkal 
csak a korondiak jelennek meg újabban a környékbeli vásárokon. 


„A nagybányai príma edény volt, de a zilahiak sem hagyták magukat” 
– mondják a désháziak. A désháziaknak viszont nemcsak Zilahhal és Nagy- 
bányával, hanem az összes környékbeli fazekasközponttal kellett versenyez- 
niük, termékeik mennyiségével és minőségével. A közelebbi s távolabbi vásá- 
rokon mindenfelé ismert volt a tartós és becsületes kidolgozású désházi fazék, 
csupor, lyuggatott palacsinta-tányér és szilke. De nemcsak a désházi faze- 
kasmunkák, hanem maguk a fazekasok közül is sokan messze elkerültek. Így 
pl. Válaszútra 75 éve Lakatos István, Középlakra 60 éve Petkes Mihály, 
Drágba meg Máté Ferenc fazekas ment „szerencsét próbálni”. Ott is maradt 
mindenik s még utódaik is folytatták a mesterséget. A válaszúti fazekas 
kezemunkáját dicséri – többek közt – a kastélybeli kandalló is, egy század- 
végi budapesti iparművészeti kiállításon díjat is nyert egy madaras kályha- 
csempével. 


A Désházától számított 60–70 km-es körzetben az egykor virágzó, 
csaknem 30 fazekasközponton kívül még sok helyen dolgoztak kisebb szám- 
ban fazekasok. Így e körzetben olyan nagy számban találni fazekasközpon- 
tokat, vagy ilyenek emlékeit, mint sehol másutt a környező vidékeken. En- 
nek egyik alapja képségkívül az itt található kiváló fazekasagyag, de emel- 
lett más adottságok is hozzájárultak e foglalkozás itteni fejlődéséhez és 
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elterjedettségéhez. Ilyen adottság volt elsősorban a hegyes-dombos vidék sze- 
génysége, kevés és sovány termőföldje, mely számos falusi lakost késztetett 
arra, hogy kevés jövedelmét, a szokásos háziipar mellett, még egy kevés 
befektetést igénylő más mesterséggel is pótolja. Ugyanakkor viszont a jó 
gabonatermő szomszédos alföldi részek alkalmas felvevő piacai voltak a ké- 
szítményeit oda szállító és gabonáért cserében árusító fazekasoknak, a közeli 
forgalmas vásároshelyek ugyancsak jó alkalmai voltak a termékek értékesí- 
tésének. Kétségtelen, hogy elsősorban épp a közeli városok és vásárhelyek 
fazekasipara volt jó példa a falusi fazekasok számára. Jelentős tényező volt 
a mázzal dolgozó fazekasság fejlődésében Nagybánya közelsége. E város 
ólombányái látták el a XVIII. század óta egyre több mázas edényt készítő 
fazekasokat ólomgeléttel nemcsak egész Erdélyben, de még a szomszédos 
román fejedelemségekben is. Nyilvánvaló, hogy az értékes mázanyag a köz- 
vetlen közelben mindig olcsóbb volt, különösen pedig a régi kezdetlegesebb 
közlekedés és áruszállítás idején. 


A szilágysági és környékbeli fazekasközpontok története és fejlődése 
adatszerűen csak a városi céhes fazekasság iratai segítségével rekonstruálható, 
bár a fazekasság itt is régebbi, mint a céhben való szervezkedés. A zilahi 
fazekasok csupán 1738-ban kapják céhlevelüket, holott már 1640-ben annyi 
itt a fazekas, hogy még Nádasdarócon is találkozunk egy Johos János nevű 
jobbággyal, ki „Zilahról jött fazekas” és „mívivel akar szolgálni” és ez idő 
tájt – 1658-ból – Zilahról is név szerint ismerünk 4 fazekast (Körtvélyi 
István, Szabó István, Éltető Mihály és Szamosközi János szabados fazeka- 
sokat)5. Zilahról aztán később is költöznek más helységekbe fazekasok.6 An- 
nál több volt az olyan fazekasközpont, amely sosem nyert céhes formát, s 
így nem csoda, ha idők folyamán a mesterek egy része elvándorolt vagy más 
helyi okokból a fazekasság megszűnt. Szilágysomlyón is már a XVI. század- 
ban vannak fazekasok,7 de céhlevelet sosem kaptak, hanem, mint egy 1806- 
ban kelt levelükben említik, az itteni fazekasoknak „fejedelmi adományírá- 
sok nem lévén”, csak „Fazekas Társaságuk” van.8 Tasnádon meg 1761-ben a 
„fazekasok darab telkét” említik, ami ugyancsak nagyszámú fazekasra utal.9 


Sok helyt ma már emléke sem él a fazekasságnak, holott az elmúlt századok- 
ban van róluk említés. Így pl. Szilágybagoson 1594-ben,10 majd 1680-ban 
(Péter János) és 1727-ben (Bereczki István) említenek fazekasokat. Fazekaso- 
kat találni még a XVI. században Krasznán és Alsóvalkón,11 a XVII. és 
XVIII. században pedig Almásszentmihályon, Hídalmáson, Kidén és több 
más Dés és Kolozsvár felé eső faluban.12 


Mivel céhkiváltságot rendszerint a legjelentősebb fazekasközpontok kap- 
tak, a kiváltság viszont hosszú időre biztosította a mesterség folytonosságát 
és fejlődését, a fazekasközpont fejlettsége és a céhszervezet kölcsönösen fel- 
tételezte egymást. Így maradt fent a szilágysági magyar fazekasság két neve- 
zetes központjaként a legutóbbi időkig Zilah és Désháza. 


A következőkben a Szilágyság szívében található két utóbbi központ 
fazekasságával ismerkedünk meg, éspedig elsősorban a legnagyobb létszámú 
és legkiterjedtebb piacú fazekasközponttal, Désházával, amely e jelentősége 
ellenére a kutatók figyelmét mindeddig teljesen elkerülte. A désházi fazekas- 
ság tárgyalása során aztán kitérünk a közeli zilahi fazekasság előbbitől elütő 
sajátos vonásainak bemutatására is. A désházi és zilahi fazekasság párhuza- 
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mos megismerésével nemcsak a két fazekasság közti fejlődésbeli fáziskülönbség 
lesz érzékelhetőbb, hanem a falusi és a városi fazekasság külön jellege is. 
Önálló fejezetben foglalkozunk a szilágysági magyar népi agyagmunka egyik 
fontos részterületével, a kályhacsempe készítésével, amely e központokban is 
az agyagművességnek a korongoló fazekasságtól független és sajátos népmű- 
vészeti értékű termékeket előállító ága. 


 
 
A FAZEKASKÖZPONTOK ÉS PIACUK 
 
Az egymástól alig 20 km-re fekvő Désháza és Zilah fazekassága a hosszú 


századokon át egymással folyó természetes versenyben olyan irányban fejlő- 
dött, hogy a kettő egymást tökéletesen kiegészítette. A nemzetségi település 
nemesi szabadságait megőrző, de valójában paraszti életmódot folytató Dés- 
háza fazekasai végig megmaradtak a falusi lakosság széles tömegei számára 
dolgozó „parasztfazekasoknak”. Erre mutat a technikai eljárásokban és 
edényformákban egyaránt megnyilatkozó konzervativizmus, a környező pa- 
rasztság igényeihez és lehetőségeihez alkalmazkodó készítmények és az edé- 
nyek jellegzetes értékesítési módja (faluzás, cserekereskedés), valamint a föld- 
műves-fazekasok testületének lazasága. Ezzel szemben Zilah város céhes 
fazekasai szoros testületben működtek, a fazekasmunka állandó testületi el- 
lenőrzés alatt állott, s a készítmények minőségét elsőrendűen meghatározta 
a város polgári lakosságának magasabb és sajátos igénye, oly mértékben, 
hogy a zilahi fazekasok még a falusi nép számára is elsősorban díszes kivi- 
telű, drágább edényeket készítettek. Az értékesítés fő formája pedig a más 
fazekasok behatolása ellen védett helybeli vásárokon való pénzért árusítás. 


A szilágysági medence gyenge és kevés termőföldű falvai közül sok 
kényszerült arra, hogy a hagyományos földművelés kevés jövedelmét vala- 
mely speciális ág fejlesztésével vagy különféle mesterségekkel pótolja. Egész 
sorát találni itt a helyi adottságok szerint meghonosult különféle sajátos fog- 
lalkozást űző falvaknak. 


Ilyen, a termőterülethez viszonyítva túlnépesedett falvakban általános 
foglalkozás lett a munkát igénylő szőlőművelés és dohánytermesztés, de van, 
ahol a zöldségkertészet lett jelentős. A diósadi, vérvölgyi és sámsoni bort 
egészen a jelenlegi vasúthálózat századvégi kiépítéséig rendszeresen szállították 
a közeli nagyvárosokba (Kolozsvárra, Nagybányára, Désre), a krasznai zöld- 
ségesek pedig szinte kisajátították Kolozsvár és Bánffyhunyad piacait. A 
környező hegyvidékek lakossága elsősorban a fa feldolgozásával pótolta ke- 
nyerét. A bükkalji Mosóbánya román lakosai közt számos szuszék-, zsen- 
dely-, faedény- és faszerszám-készítő volt, s ezek, akárcsak a szelistyei szövő- 
bordakészítők, elsősorban a Szilágy mente gabonatermő falvait és a környék- 
beli városokat járták. A Zilah közelében fekvő Szilágyfőkeresztúr egész 
lakossága kőfaragással és panusa fonással tölti minden szabad idejét. Ci- 
gányi lakossága pedig régen a fuvarozásra specializálta magát. A számos 
szilágysági forgalmas vásáros hely – Zilah, Szilágycseh, Zsibó, Hadad, Sar- 
maság, Kraszna, Szilágysomlyó, Tasnád stb. – lakói közt századok óta sok 
a különféle mesterember, fuvaros és kereskedő. E „specializált” helységek 
sorába tartozik az oly sok táji sajátosságot őrző „csupros falu”, Désháza. 
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DÉSHÁZA 
 
 
Désháza alig 600 ha gyenge minőségű (agyagos) megművelhető területére 


(melyből 9 ha szőlő) 1150 lakos jut, s így nyilvánvaló, hogy a kis „nemes- 
falu” lakosságának csökkentett életszínvonala és igényei mellett is a föld- 
művelésen kívül ezermesternek is kellett lennie. A mezőgazdasági termelő- 
szövetkezet megalakulása előtt általában mindenki maga készítette el szekerét, 
szórórostáját, vetőgépét s egyéb szerszámát, maga varrta ruháját és javította 
lábbelijét, a kucsmabőrt is otthon készítették és varrták meg, a családtagok 
egymás haját nyírták; a szövés és hímzés elevenen élő háziipar, a házépítés 
meg valódi kalákamunka volt. Azonban még így is a lakosság egy tekintélyes 
hányada, a majdnem földtelenek, állandó kenyérkereső foglalkozás gyakor- 
lására kényszerültek. Különféle körülmények s adottságok folytán ez a fog- 
lalkozása a fazekasság lett. Még 1954-ben is 36 iparengedéllyel dolgozó 
fazekas (a családfők 16%-a) volt Désházán, bár a fiatalabbak részéről már 
ekkor hiányzott a megfelelő arányú utánpótlás: a fazekasság „kiöregedő” 
mesterséggé vált. Valóban, azelőtt még nagyobb volt a fazekasok száma: 
1914 előtt 65 fazekas dolgozott Désházán, s föltehető, hogy valamikor a 
lakosság többsége foglalkozott fazekassággal. A szájhagyomány mellett erre 
mutat számos száz év előtti kötlevél-szerződés és becsűlevél is, amelyek arról 
tanúskodnak, hogy ebben az időben Désházán a fazekas és munkája még 
állandó tárgya volt a hivatalos életnek. Lássunk e levelekből13 néhány rész- 
letet: 


1874: „Meg edjeztem Nagy Istvánnal, hogy tartozom 4 frt 61 xral, a 
pénzért tartozom 400 darab edényt tsinálni, még pedig 100 korsót tsetsesen, 
50 lábost, 50 fazekat, 100 borostyános tálat megírva, 100 más tálat, össz- 
vesen 400 darabot, még pedig hogy az Szivágyi vásárra kész legyen, mit ha 
nem tudnék, aba lekötöm minden tsinált edényem, az elégtételre költség fá- 
radsága megtérítésével edjütt. Kelt Désházán 1874-ik szept. 12. Magát köte- 
lezi Fazekas Ferenc s.k.” Egy másik, ugyanebből az évből: „Elismerem ... 
hogy Molnár Miklósnak tartozom 10 fr. az az tíz forinttal mely summáért 
lekötöm kézi fazekas mesterségem és az készült edényem, hogy mindig mikor 
készletem van tsakis a Molnár Miklós engedelmével adhatom el és most 
előlegesen fizetek mikor az portékámal elmegyek 3 fr. és 50 xrokat...” 
„Felperes, Lakatos Sándor feladja, hogy Lakatos János a’ közösen épült kat- 
lanszínt elrontotta az ő beleegyezése nélkül...” „Idős Lakatos Sándor ... 
13 fr és 50 adosságáért betsültünk egy láda, egy guba és egy gelét örlő razs- 
nitza...” 1877: Fazekas Bálint részére Petkes R. Ferenc „tartozásáért betsül- 
tünk ... egy edény égető katlan színt.” 1878: „foglaltunk és betsültünk 
Mátéh Miklósnétól 8 frt és 9 xár tartozásért egy ládát, 3 párnát és a jelenleg 
készletbe lévő és készítendő edényér.” „Ezen tartozásért betsültünk egy razs- 
nyitzét.” Fazekas Miklóstól 9 frt 42 xár tartozásért „elfoglaltatott kézi mun- 
kája, 11 edénye”. „Nagy Miklós Zsibai (Zsibói) lakos meg idézteti Fazekas 
Ferentzet s előadja, hogy a múlt 1877-ik évi szent mihály napra tartozott 
volna 400 darab edényt ki készítve átadni...” 1879: „Petkes József a Jáno- 
sétól 2 frt 13 xár tartozásért foglaltunk és betsültünk a Mátéh Ferentz ré- 
szére 200 darab égetetlen edényt”... 
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Az előbbi részletek egyben adatul szolgálnak a désházi fazekasmunka 
száz év előtti viszonyaira is. A fazekas már ekkor mázőrlővel (ruzsnyica) 
és esetleg közösen épített fedett égető kemencével (katlanszín) dolgozik, a 
kemencébe egyszerre átlag 400 edény fér el. Legkelendőbb készítmény ekkor 
a tál, fele annyi csecseskorsót és negyedannyi lábost és fazekat készítenek. A 
tálak fele része feketésbarna borostyános alapszínt kapott és még szaruval 
is megírták; a fazekasok portékáját – legalább részben, egyes vásárhelyeken 
(Szilágycseh, Zsibó) mások árusították. 


Nevezetes vásárhelye volt a désháziaknak a régi időkben a távolabbi 
Szilágysomlyó is. Az itteni szabad árusítás jogáért azonban a múlt század 
elején a mezőváros fazekasaival kellett megküzdeni. Somlyó város tanácsá- 
nak 1806. évi határozatából kitűnik, hogy a „Somlyói Fazekas Társaság” 
tiltakozott az eddigi „úzus” ellen, amely szerint a désháziak szabadon áru- 
síthatták edényeiket bármely országos és hetivásáron. E tiltakozás eredmé- 
nyeként a „désházi Fazekas Nemes Tzéh”-nek Somlyó városától kapott ko- 
rábbi „Szabadtság levele” úgy módosíttatott, hogy az évi „Négy Országos 
Vásáron” kívül havonta csak egy-egy „hetivásárra” jöhetnek a désháziak, 
jól megégetett „Edényekkel akármelj számú Szekerekkel”. Ezen kívül még 
engedélyezték a désházi fazekasoknak, hogy az évente a „Debretzenból Lö- 
rintz Napi Vásárról (aug. 10.) hazajövetelkor edgy Pénteken” is árusítsanak 
Szilágysomlyón. Hogy e korlátozás korántsem volt oly szigorú, mint azt a 
helybeli fazekasok szerették volna, a városi tanács azzal indokolta, hogy 
„városi lakosaink Uno Ore atque Vote akarták az idegen désházi jó Edények 
bé hozatalát”. 


A désházi edények jó hírére és hasznosságára vall az is, hogy midőn 
1832-ben egyik szilágysomlyói vásáron a helybeli fazekasok a désháziakat 
edényeik eladásában „meg gátolni kívánták”, a désházi „Nemesek Had- 
nagya”, Hunyadi Ferenc azzal fenyegetheti meg Somlyó város tanácsát, hogy 
ha az nem biztosítja az 1806. évi szabadalmukat, „mi is vásárra ez után 
meg szününk járni”. Ezzel szemben a zilahi hetivásárok látogatására a dés- 
háziak a helybeli életerős fazekascéh tiltakozása miatt egészen 1900-ig nem 
kaptak engedélyt. Ekkor is csak a helybeli fazekasok által visszautasított 
különös munka jutalmaként nyerik el a város engedélyét, miután elkészí- 
tik a városi kórház vízellátásához szükséges rengeteg cserép vízvezető csövet 
(egy külön erre szerkesztett gépezet segítségével). 


A vásárokon kívül a désháziak szekereikkel rendszeresen járták az alföld 
felé eső falvakat, hol az otthon annyira szűkös gabona ellenében árusították 
edényeiket. Az új edényt a vásárlónak félig, háromnegyedig vagy egészen 
(a terménytől s az évi terméstől függően) kellett megtöltenie. Ezért volt, hogy 
falvakon, ha valamely kölcsönadott nagyobb edénnyel (pl. lakodalmasfazék- 
kal) baj történt, a kölcsönzőnek a tulajdonost „a véjendő fazék árának” 
megfelelő mennyiségű máléval kellett kárpótolnia. 


 
 
ZILAH 
 
Zilah az Alföldet Erdéllyel összekötő egyik legnevezetesebb ősi út men- 


tén, a Meszesi Kapu tövében kialakult vásáros hely. Bár a medence szélén 
fekszik, Szilágysomlyó és Kraszna előtt az egész Szilágyság legrégibb városa,  
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1. rz. A zilahi fazekascéh pecsétei. a. A régi viaszpecsét (Ø 32 mm) „A ZILAHI NEMES 
FAZAKAS CZEH PECZETE” felírással, s középen a középkorias ráma nélküli ún. blokk-ko- 
rongon reneszánsz kétfülű korsóval, b. Pecsét 1841-ből (Ø 30 mm) „A ZILAHI FAZAKAS 
CZEH PECSETE 1841” felírással, középen zilahi kancsóforma, fedővel, c. A társulattá ala- 
kult fazekastestület párnapecsétje 1883-ból (Ø 32 mm) „A ZILAHI FAZAKAS IPARTÁRSU- 
LAT PECSÉTJE 1883” felírással, középen a helyben készített kancsó alakja fedővel. 
 
gazdasági és kulturális központja. A múlt század közepén, a gyáripar előtt, 
Zilahon még 625 különféle kézműves, köztük 484 céhes mester dolgozott. 
A 47 tagot számláló fazekas céh a legnépesebb céhek egyike volt, mindjárt 
a csizmadia céh (213 tag) és a gubás céh (53 tag) után következett.14 A fa- 
zekasok egykori nagy száma, külön utcában való településük (Fazekas utca), 
a közelben levő agyagbányászásnak régi nyomai, a mesterségi szakszókincs 
nagysága (30, 31) és az egykori céh megmaradt iratai és emlékei (1–2. rz.) 
mind e foglalkozás itteni régiségére mutatnak. 


Zilah fazekassága elsősorban a városi polgárság és a falu igényesebb 
kívánalmait elégítette ki. A jó minőség állandó fenntartásáról gondoskodott 
a fazekasközösség, mely 1738-ban céhlevelet is kap. A céhlevélhez csatolt 
„Directiva regulák” szerint a „Látó Mesterek ... a’ helybeli Mesterek mí- 
veit, azon Hétnek elején, a’ mellyen az országos Vásár esik, a Mívhelyekben 
tartoznak megvizsgálni, hogy jó agyagból dolgoznak, vagy dolgoztat- 
nak-e? ... megjegyezvén azt, hogy a’ Látó Mesterek nem csak az Országos 
vásárok előtt, hanem minden időben tartoznak a’ munkákra ügyelni ‘s a’ 
rosszul dolgozókat meg büntetni”. ,,A’ ki pedig száznál több Edényt ád el, 
azt a’ közelebb lakó két Mester emberekkel nézesse meg.” „Fazekat, korsót, 
elegyített agyagból, palás anyagból dolgozni... nem szabad.” ,,A’ Czéhba- 
álláskor” a mesterlegény „Remekadással” tartozik, „mely áll a’ következők- 
ből: a) Egy vastáblára készült kementze ..., b) Egy vedres mázos Fazék, 
c) Egy vedres mázos Csatlos, d) Egy vedres mázos Tál, e) Egy vedres pa- 
raszt Korsó – mellyekis a’ Fő-Czéhmesteréi lesznek...”. 1837-ben „Hatá- 
 
 
64 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


roztatott, hogy az inasok midőn fel szabadulnak és legénnyé lesznek, készít- 
senek próba remekül a látó Mester jelenlétében egy két kupás Korsót, 
ugyanannyi nagyságú Fazekat, úgy akkora nagy Tálat, Lábost és két kupás 
égetetlent...” 


1826-ban a céhgyűlésben a céhmester „a Méltóságos Lacskai Sámuel úr 
levelit felolvasta, amelyben azt írja, hogy Zilajról ojan igetettlen és fojtos 
cserép edént vittek az Ér mellé, hogy a Vizet nem tartotta és a Vevő meg- 
károsodott.” Erre nézve a céh határozatot hoz, amely szerint „minden Mester 
embernek kötelessége lészen az edényét a Czéh tisztivel megnézetni akár 
búzázni (falura), akár Vásárra mennyen és ha számára ad is el...” 


Az egykorú céhjegyzőkönyvek bőven tanúskodnak a határozatok és 
előírások szigorú alkalmazásáról is: 1794-ben „Szölősi János adott száz kor- 
sót... Horvát Mártonnak... (szekeres kereskedő), de a korsó nem volt 
alkalmas elvitelre mert a mész kő többnyire mind ki hánta magát a kor- 
sókból”. 1846-ban a látómesterek, midőn a műhelyeket vizsgálták, rajta- 
kaptak néhány fazekast, „kik büdös agyagból dolgoztanak”. 1874-ben a 
látómester, Szalontai Ferenc egyik szombati hetivásáron „több darabokat 
talált hasadtat, hibásakat és pállottakat”. A „remekelő” mesterlegények 
munkáit is szigorúan ellenőrizték, így pl. a XIX. század közepe táján olva- 
sunk gyakran nem sikerült mesterművekről: „a” Fazék megrogyott, a korsó 
sugár”, „a tál kisded”, „a korsónak rövid a’ nyaka”, ,,a’ csatlós sugár”, 
„a’ korsó nyaka kurta”, „a’ Fazék nehéz és a’ füle igen fent van”, ,,a’ fa- 
 


 


 
 


 
2. rz. A zilahi fazekascéh emléktárgyaiból. a. A fazekasok fedeles meghívótáblája vörösrézből, 
domborított díszítéssel, 1888-ból. b. Boros csatlós (38 cm magas), szája alatt a céh régi pe- 
csétjével, kívül zöld, belül színtelen mázzal, c. Porzó az írás felitatásához, zöldmázas, „Készítette 
Gönczi Sámuel 1862-be” bekarcolt felírással. d. Cserép fontos (Ø 7,5 cm) a máz méréséhez. 
e. Kicsi fontos, a zöld mázhoz adandó rézpor mérésére, f. cinpohár, melyből avatáskor ivott 
az új céhtag. 
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zéknak füle görbe”, ,,a’ korsónak a feneke vékony volt”, ,,a’ fazék baráz- 
dás”, ,,a’ Tálnak a’ file foldott”; „égetetlen korsó”, ,,a’ Fazék füle félen 
van”; ,,a’ Tál máza megragadását meg nem takarította élességétől”; ,,a’ 
Tsatlós barázdás”, ,,a’ korsó ... füle kitsi vagy keskeny”, „a Tsatlos ajaka 
hibás”. A kályhák elkészítése és a kemence felrakása épp ilyen vizsgálódó 
szemekkel ellenőriztetett (pl. „görbe kájha”).15 


Nyilvánvaló, hogy a termelés minőségét fenntartani akaró céhnek ál- 
landóan ügyelnie kellett az elárusításra is: harcolnia kellett az idegenek 
kontárkodása és a tolakodó, lármás árusítás ellen, vigyáznia a zilahi faze- 
kasság hírnevére. A céh rendelkezései előírják, hogy ,,a’ Vásárost más elől 
elcsalni, s annak művét gyalázni... nem szabad; midőn pedig Vásárra men- 
nek, tartoznak Katalógus szerént állani”; 1806-ban „Végeztetett, hogy Incze 
Istvánnak (becstelen szekeres kereskedő) egy becsületes Fazekas Mester se 
adjon százával edint.” A helybeli piacon a fazekas-céh már a XVIII. szá- 
zadban saját „szín”-jében árusít, és más piacokon is külön helye van a zilahi 
fazekasoknak, hol nem kereskedhetnek idegen fazekasok; 1774-ben a céh- 
mester beszámol, hogy „kiadtam Sibon a városbírónak hogy az idegen 
fazekasokat el járta, hogy a mi helyünkre ne rakogyanak az naptól fogva”, 
1775-ben pedig ugyanilyen okból „a kolozsvári fazekasok ellen instantiát 
adnak...”, 1825-ben meg ,,a’ dezsházi Fazekasokkal bajoskodnak”. 1844- 
ben Fazekas József és Szalontai Sándor „idegen vásáron”, Hunyadon „nem 
állottak a magok részeken” s ezért őket megbüntetik. 


A zilahi edény legfőbb árusítási helyei a környékbeli vásárok voltak: 
1862-ben Hadadot, Krasznát, Nagyfalut, Zsibót, Hídalmást és Drágot em- 
líti az egyik jegyzőkönyv. Az ottani kereskedők nagyban is vették a zilahi 
edényt. 1863-ban pedig a nagykárolyi fazekas céh jelenti, hogy a zilahi 
„Szilágyi Lajos nevezetű edénykereskedő meg nyerte hogy ő a Károlyi heti- 
vásárokat el tartja zilahi korsóval”, és „kéri a Károlyi Czéh a Zilahi Czéhet, 
hogy a felkért Szilágyi Lajost a tzéljától el mentesítsék – ennél fogva kér 
kétt szekér Korsott amelyet is lenne szíves a Fazekas Czéh el küldeni”. 
Jellemző azonban, hogy a közvetítő-kereskedést nem szívlelő fazekasok nem 
teljesítik a kérést, hanem úgy határoznak, hogy továbbra is „szabadon adják 
korsóikat”. Mindenesetre értékes adalékok a fentiek is16 a zilahi fazekas- 
készítmények egykori széles körben való értékelésére, elterjedésére és áru- 
sítására. 


Az egykori zilahi fazekasmunka ismerete szempontjából figyelmet ér- 
demelnek a céh számadáskönyveinek az agyag, festékföld és a máz haszná- 
latával kapcsolatos feljegyzései.17 A XVIII. században már a Céh tulajdona 
a ,,Sarmás tser szél” és a „Tövis kert agyag” agyagbányahelyek, míg a 
„Korsó anyagnak való, Őrhegy alatt levő agyag veremnek való hely”-et 
csupán 1818-ban, a palás „Köszörű patakon levő agyagos földet” meg 1821- 
ben szerzi meg a céh. A konyhai használatra, főzésre-sütésre szolgáló pa- 
rasztedényeknek való soványabb agyag mellett tehát 1820 tájától rendszeressé 
válik a máz alá kitűnő, sima palás agyag használata. A máz egyre foko- 
zottabb használatára utalnak az évi ólom-gelét vásárlás adatai is: míg az 
1770-es–80-as években már átlag 6 mázsa gelétet emlegetnek a számadás- 
könyvek, s a céhnek is 2–4 mázsa gelétje volt raktáron. De a máz használata 
tovább fokozódik: 1846-ban megállapítják, hogy „ezen Czéh minden évben 
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közepes számítással 30 mázsa geléttet dolgozik fel”. A gelét beszerzéséről 
évente a céh gondoskodott egy-egy megbízottja közreműködésével. A nagy- 
bányai gelétet rendszerint közvetlenül Nagybányáról szerezték be, máskor 
viszont désháziak, szilágyszegiek, zsibóiak, vagy mások közvetítésével jut- 
nak hozzá (talán a vámolás megkerülésével). A gelétet „mázsára”, „fontra” 
vásárolták és putinákban szállították. Figyelemre méltó, hogy egy alkalom- 
mal (1795) három mázsa „stájerországi gelétet” is hoznak Zilahra. 


A simább agyag és egyre több máz használata az edény mind díszesebb 
külsejével állott kapcsolatban. A díszítés gazdagságát szolgálta a harmadik 
fontos nyersanyag, a fejér föld egyre fokozottabb méretű használata is. A 
XVIII. század végén az edény alapszínéhez szükséges fehérföldet a Torda 
melletti Szindről hozták az egész környék fazekassága részére. A zilahi céh 
1796-ban Nagybányáról „hozot egy köböl Szindi Fejér Földet”, 1804-ben 
pedig Szilágyszegről vásárolta ugyanezt („Szilágyszegről Nádudvari György 
uram a hat mázsa gelétet és kilentzven karika Fejér Földet el hozta”). A 
távolról s így drágán beszerzett festékanyag azonban idővel már nem volt 
alkalmas a fokozott igény kielégítésére s a fazekasok más, közelebb talál- 
ható és olcsóbban elérhető anyagokkal kísérleteztek. Ilyen újításról számol 
be a zilahi céh 1838. évi jegyzőkönyve: „Nagy András Uram kéri, hogy a 
pala fejér Földet feltalálta, mennyen bé Protocolumba.” Az utóbbi száz év- 
ben mind a szindi, mind a – bizonyára nem elég alkalmas – helyben fel- 
tárt fehérföld helyett a Szatmár felé eső szinérváraljit használják a tarka 
festésű edények fehér alapozásához. 


A céh tehát biztosította tagjai számára a legmegfelelőbb agyagot, a 
szükséges mázanyagot és a legfőbb (fehér) festékanyagot. Ezen kívül még gon- 
doskodott a céh az edények kiégetéséhez szükséges „olcsó” fáról is, saját 
„Tölgyes Erdő” nevű erdejének a tagok általi használata által. Ugyanakkor 
– mint részben már láttuk – a céh elsőrendű gondja volt a jövendő faze- 
kasnemzedék kellő előkészítése az inasévek és a mesterlegénység idején. Köte- 
lezettségei mellett „inassága ideje alatt... kap az inas a’ Mestertől: minden 
esztendőben egy pár váltást, Csizmát, mejjet viselhet”. A céh biztosítja a 
fazekaslegények megélhetését, munkateljesítményük arányában adott fizetés 
előírásával. 1806-ban hozott céhhatározat elrendeli, hogy amely legény „öt- 
ven darab három kupás korsót vagy Fazekat tisztességest (készít), annak 
fizetését vihessék fejjebb két márjásra, aki pedig negyvenet, annak tíz ga- 
rasra, aki pedig harmincat, annak fizetését nyoltz garassal”. Ugyanakkor a 
céh lehetővé teszi a fazekas legények tanulmányútját. Hogy a felszabadult 
inas „vándorolni” mehessen, a céhszabályok szerint „felszabaduláskor fizet 
a’ Mester az Inasnak: égy füsült Gubát, égy Kalapot, égy kék Nadrágot 
kétszer ványolt posztóból, és égy Pár Csizmát”, biztosítva a legény számára 
a szilágysági szabad embert és zilahi polgárt megillető öltözet legköltsége- 
sebb darabjait. A vándorlást követte a mestervizsga, 1846-ban három faze- 
kaslegény „vándor éveit eltöltvén kérik magokat remek esztendőre botsál- 
tatni”. 


A céhszervezet nemzedékek során át lehetővé teszi a zilahi fazekasság 
fejlődését, amely a XIX. század első felében vesz igen gyors lendületet. 
Jellemzi e lendületet, többek közt, egyes új készítési módok és új készítmé- 
nyek bevezetése. Így pl. 1847-ben elrendelik, hogy „a pálinkás korsókat be- 
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lülről is mázolni kötelesek, hogy a pálinkát el ne igyák”. Tíz évvel később 
pedig az egyik zilahi fazekas által első ízben készített „zöld mázas kávés 
ibrik” árulhatását engedélyezik.18 A fejlődő, egyre tökéletesedő zilahi faze- 
kasság a század második felére eléri a mesterségi tudás, formagazdagság és 
művészi kivitelezés legmagasabb fokát, hogy aztán a céhek 1872. évi meg- 
szüntetésével a magukra maradt egyéni fazekasok a rohamosan fejlődő mo- 
dern gyáriparral való versenyben megtorpanjanak. A fazekasok száma azóta 
is egyre csökken, készítményeik értékével együtt. Az egykor csaknem félszáz 
fazekas helyett jelenleg csupán egyetlen idős mester „bajlódik” a már csak 
„száraz kenyeret” nyújtó agyaggal. 


 
 
A FAZEKASMUNKÁK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 
A szilágysági fazekasközpontok jelentősége elsősorban készítményeik el- 


terjedésén mérhető le. Ugyanakkor az eladásra szánt munkák és értékesítésük 
módja fényt vet a fazekasmesterség különböző gazdasági-társadalmi vonat- 
kozásaira is. 


A nagy mennyiségű kész edény értékesítése többféle módon történt. A 
helybeli ismerősöknek pénzért nem adtak el edényt. Így pl. a Désházán ta- 
lálható cserép edények mind valamelyik rokon vagy szomszéd fazekas 
„ajándékai”: a fazekasok keresztelések, eljegyzések, lakodalmak és temetések 
alkalmával vagy más alkalmakkor edényekkel viszonozták (vagy előlegezték) 
jó embereik szívességét. Egyes ajándékedények a désházi népszokások állandó 
tárgyi tartozékai. Ilyen pl. az ősi formájú (dudor füles) komaszilke, mely- 
ben a gyermekágyas asszonynak viszik a komaasszonyok az ételt, és a díszes, 
zörgős pár-korsó, amelyet az udvarló legény ajándékoz kedvesének, hogy az 
ebben hordja naponta haza a vizet a falukútjáról. 


A szomszédos falvakba (Dablyon, Solymos, Nagymon, Vérvölgy stb.) a 
szegényebb désházi fazekasok, esetleg feleségükkel együtt, a 40-es évekig még 
háton is vittek eladni edényt, és az érte kapott gabonát ugyancsak hátukon 
hozták haza. Az ilyen terhés edényszállító a laposedényt zsákba téve, a füles- 
edényt meg felfűzve néha 50 darabot is cipelt. 


A legtöbb fazekasnak azonban volt saját kis gazdasága és kétlovas sze- 
kerével hordta edényét a környékbeli vásárokra és falvakba. Egy ponyvás sze- 
kérre, szalma közé pakolva, két katlan edényt (kb. 800 darabot) raktak föl. 
Voltak, akik egy-egy szekér edénnyel a közeli vásárhelyek hetivásárait járták 
sorba, míg csak „elfogyott” az edény. Egyesek kedden Hadadra, szerdán 
Sülelmedre, csütörtökön Zsibóra vagy Szilágycsehbe mentek. Mások meg 
Krasznán kezdték kedden, szerdán Sarmaságon, csütörtökön Alsószoporon 
voltak, péntekre Szilágysomlyóra jöttek visszafelé, szombaton meg Zilahon 
árusítottak. E két utóbbi helyre azonban rendszerint új szállítmánnyal jöttek, 
mivel az előző helységekben az edények javát elválogatták, holott épp Som- 
lyón és Zilahon kellett tartani a helybeli fazekasok versenyétől. Nagybánya 
hetivásáraira már ritkábban mentek, akkor is inkább csak korsóval, mert a 
környékről begyűlt románság jobban szerette a hagyományos désházi korsót, 
mint az újabbmódi bányait. 


A távolabbi vásáros helyeket, Kémert, Tasnádot, Margittát, Nagykárolyt 
az Alföld felé, Páncélcsehet, Nagysomkútot, Vármezőt, Hídalmást, Bánffyhu- 
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nyadot, Kolozsvárt és Dést jobbára csak az országos vásárok alkalmával ke- 
resték fel. Rendszeresen fölkeresték még a feketetói Gál napi (okt. 16.) „ron- 
gyos vásárt” is (itt adta el Kalotaszeg népe elviselt ruháit a környékbeli sze- 
génységnek), ahol a bejáratos révi fazekasokkal szemben, kik mázatlan fehér 
korsót, kantát és fazekat árultak burgonya ellenében, a désháziak mázas tá- 
nyérokat, tálakat, csuprokat árusítottak pénzért. 


Bánffyhunyadi piacon főleg a désházi butykost (páliskáskorsót) vásá- 
rolták a környékbeli falvakra kaszálni jött hegyvidékiek. 1918 előtt a hu- 
nyadi vásárra jött némely falusi asszony egyszerre 50–60 butykost is vásá- 
rolt, amit aztán egyenként adtak el nyereséggel. Egyes helybeli kofák pedig 
nagyvásárok alkalmával megrendeltek egy-egy szekér désházi edényt, amit 
aztán egy-két hónapon át maguk árusítottak. A hídalmási vásáron főként 
pománástál (a románoknál halottaik emlékére tartott lakomára használt 
edény), kanta és tejescsupor kellett a désháziaktól, Zsibón viszont a környék- 
beli románok kantán kívül főként festett tányért vásároltak, mellyel a ház 
falát rakták ki. 


Az alföldi vásárok népe a désháziaktól használati edényeket – tejescsup- 
rot, szilkét, tányért és korsót (kanta helyett) – vásárolt. A környékbeli vásá- 
rokra begyűlt közeli „tövisháti” falvak (Diósad, Erked, Sámson, Vérvölgy 
stb.) szőlőművelő magyarsága, különösen ősz tájt, elsősorban boroskancsót és 
csatlóst keresett, Zsibó, Nagysomkút és Dés környéke román lakossága még 
a 40-es években is vásárolta a háromlábú lábosokat szabadtűzhelyen való 
sütéshez. A vásároshelyek környékének helyi igényeit kielégítő néhány fajta 
edény mellett azonban mindenfelé kellett vinni nagy tömegben a szokványos 
edényeket: káposztásfazekat, tejesedényt és csuprot, fedőt stb. 


A vásárok látogatásán kívül szokásban volt a vásárhelyek környékén 
fekvő falvak felkeresése is. A szegényebb, kevés földű fazekasok, tehát a fa- 
zekasok többsége, főként helybeli rossz termés idején rendszeresen járták a 
falvakat, hol az edényekért cserében gabonát kaptak. Mindenekelőtt a vásá- 
ron el nem kelt edényeket vitték a környékre, hol különösen a nagyobb edé- 
nyekből, melyeket kényes lett volna a földművesnek hazaszállítani a vásárról, 
az asszonyok, gabonáért, férjeik tudtán kívül is gyarapították edénykészletü- 
ket. A fazekas ilyenformán egy-egy útjáról alig tért haza üres szekérrel, s a 
vásáron szerzett pénz mellett faluról hozta a család számára szükséges gabo- 
nát is: alföldi gabonatermő vidékekről, Margitta, Kémer és Tasnád felől ro- 
zsot, búzát, málét, Nagykároly felől búzát, kétszerest (vegyes búza-rozs) és 
rozsot, Zsibóról és „belülről” ((Szamoserdő, Erdőhát, Páncélcseh vidékéről) 
főként málét, Kalotaszegről meg búzát, málét. Míg a vásároknak, hol pénzért 
árusítottak, főként tavasszal volt jelentőségük, faluzni jobbára aratás után 
(ősszel, augusztustól karácsonyig) mentek, midőn jobban „megfizették” az 
edényt: jobb termés esetén búzával egyszer, kukoricával pedig kétszer kellett 
megtöltenie a kinézett edényt a vásárlónak. Gyenge terméskor viszont fele 
ennyi gabonával is megelégedett a fazekas. A kevésbé díszes nagy edényt (fő- 
zőfazekat) azonban csak úgy töltötték meg gabonával a vásárlók, ha még 
kaptak ráadásul valami kisebb edényt is (pl. fedőt, kis csuprot). A fazekasok 
egyes helyeken külön megrendeléseket is kaptak. Román falvakban gyakori 
volt, hogy egyesek 100–200 kis kantát vagy tálat rendeltek meg pomána- 
edénynek, mit a fazekas, mikor újból arra járt, leszállított. 
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A vásárokat és környékbeli falvakat járó fazekas útjára rendszerint fiú- 
gyermekével vagy feleségével indult el. S míg úton voltak, jórészt hideg éte- 
len (kenyér, szalonna, hagyma) éltek, bár este a falusi háznál, hova beállottak, 
rendszerint úgy ellátták őket, „mintha csak otthon lettek volna”. Ilyen szem- 
pontból a désháziak kedvvel emlékeznek vissza főleg a kalotaszegiek szíves- 
ségére. A szállásadó gazda szívességét a fazekas egy-két edénnyel viszonozta. 
Az utak száz évvel ezelőtt, különösen tavasszal, nagyon rosszak, sárosak vol- 
tak, s a régi fatengelyű szekereket gyakran kellett útközben javítani. Bánffy- 
hunyadra sokáig csak Bikal felé mehettek, az itteni nagy hágóhoz is külön 
vontatót (előfogat) kellett fogadni. Naponta több falun is átmentek, közben 
árusítottak a faluzók, akik elsősorban a vásároshelyektől távolabbi, félreesőbb 
vidékeket járták, hova a gyári edények nehezebben jutottak el, és ahol a régi 
szabadtűzhelyek is tovább maradtak fenn. Az ilyen falucsoportok, vidékek 
századunkban egyre gyérültek, szűkültek. Az Érmelléke (Tasnád, Nagykároly) 
felé már a század elején alig fogyott a cserépedény. Az 50–60-as években 
már jóformán Zsibó és Doboka környékére s a Tövishát némely falujára szo- 
rult össze a désházi edény piaca. 


A gyári öntöttvas, zománc-, üveg- és porcelánedények az 1880-as évektől 
kezdve a szilágysági falvakban is egyre nagyobb mértékben elterjedtek, s ez 
a következő évtizedekben a legtöbb fazekasközpont sorvadásához, majd meg- 
szűnéséhez vezetett. Városon, hol másféle munkalehetőség is akadt, a fazeka- 
sok könnyen felhagytak régi foglalkozásukkal, a désháziak azonban gazda- 
sági helyzetük kényszere folytán kénytelenek voltak folytatni az egyenlőtlen 
versenyt: újabb és növekvő igényeknek megfelelő új edényformákkal, jobban 
mázolt és drágább festékkel díszített edényekkel kellett kiállaniok. A mázra 
és festékre szükséges pénzt gyakran valamely pénzesebb gazda hitelezte, kinek 
a fazekas sokszor eladósodott. A fazekasok így még jobban elszegényed- 
tek, kicsúszott alóluk a kis földbirtok a fogattal együtt. A két világhá- 
ború között már általános lett, hogy az edények szállítását szekeresekre bíz- 
ták, kik a begyűlő gabona 1/3-áért vállalkoztak fuvarosnak. 1925 tájt már 
15–20 ilyen lovasember volt Désházán. Ezek hónapszámra csak vasárnapon- 
ként jöttek haza, akkor is csak rakodni, s újra úton voltak egy hétig. 


A szekér edényért kapott 10–12 zsák búzából s más gabonából a faze- 
kas 3–4 zsákkal a szekeresnek adott, a maradékból pedig még útközben el- 
adott annyit (gabonakereskedőnek), hogy legyen pénze mázra. Ilyenformán 
három út, 3 szekér, azaz 6 katlan, vagyis 2400 edény sem hozott tisztán 8– 
10 zsák gabonánál többet. Ez pedig egy közepes korú fazekas egész évi kere- 
sete volt, amiből népes családját ruháznia s táplálnia kellett. Ha falu helyett 
vásárra mentek, akkor sem volt nagyobb a haszon, mert a cserépedények ára 
a század folyamán állandóan esett (míg 1910 tájt egy tányér 2, egy csupor 
meg 4 krajcár volt, 1954-ben a tányér eladási ára 1,50, a csuporé meg 3 lej 
volt). 


Csupán a két háborút követő évek gyáriedény-hiánya állította vissza át- 
menetileg a fazekasmunka becsületét. Az 1920-as években és 1944 után is 
többször megtörtént, hogy a viszontárusító cigány kereskedők a krasznai vagy 
sarmasági vasáron 30–40 ezrével vették meg a désházi edényt, hogy azt a 
félreesőbb rézalji, meszesalji vagy bükkalji falvakban „elházalják”, vagy pe- 
dig egy-egy szekérnyit vásároltak meg, hogy továbbszekerezzék rongyért (ha 
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D.A.C. szerződésük volt), vagy vásárokra vigyék (ha volt árusítási engedé- 
lyük). Így alakul ki az értékesítésnek a legutóbbi időkig szokásos módja, mi- 
dőn az árusításban a fazekas már egyáltalán nem vesz részt, mert közbeikta- 
tódik az edénykereskedő. Két évtizede már helybe, Désházára jönnek a D.A.C. 
megbízottai, a Zilah felőli Cigányiból és Kárásztelkéről és a Kraszna felőli 
(Derzsidából és Alsóvalkóról való) félnomád cigányok, akik pénzen veszik 
meg az edényt és saját szekerükkel – melyen egész családjuk is utazik – 
szállítják Csucsa felé a havasi falvakba, ahol rongyért árusítják, részben meg 
Nagykároly felé, ahol gabonát kérnek érte. A désházi szekeresek közül is töb- 
ben felcsaptak D.A.C. megbízottnak vagy engedélyes edénykereskedőnek, hi- 
szen a fazekasok maguk már nem foglalkozhatnak gabonaértékesítéssel. 


E kereskedők vagy egy-egy teljes katlan-edényt vesznek meg, egyre- 
másra számítva (2 lejben darabonként), vagy pedig a készletben levő edénye- 
ket darabszámra csoportosítva, 1 nagy edényt 2 közepes edénnyel vagy 3 
kicsi edénnyel egyenértékűnek véve (pl. 3 fedő = 2 virágcserép = 1 kanta). 


Különböző próbálkozások dacára Désháza fazekassága még nem jutott 
el a szövetkezeti szervezkedésig. 1941–45 között az akkori „Hangya” szö- 
vetkezetnek dolgozott ugyan néhány fazekas, de azóta sem volt komoly pró- 
bálkozás a szövetkezet nyújtotta lehetőségek felhasználására. A jobb fazeka- 
sok féltek a szövetkezetbeli szabványosítástól, a központi minőségellenőrzés 
felületességétől, a hozzá nem értő „üzletemberek” kísérletezéseitől, s így a 
vevőkör megcsappanásától és a kereset csökkenésétől. Az 50-es években a szö- 
vetkezeti munkától egyesek kedvét a szilágyballai „hímzőszövetkezet”-ről 
hallottak vették el, ahol a megrendeléseknek semmi közük sem volt a helyi 
anyaghoz, tapasztalati tudáshoz, művészi hagyományhoz és érthetetlenül nagy 
volt a különbség az eladási ár és a munkadíj között. A mezőgazdaság szövet- 
kezetesítésével pedig a gabonáért való árusítás (faluzás) is teljesen megszűnt, 
s a modern kereskedelmi hálózat kiépítésével a gyári edények mindenfelé 
meghonosodtak. A 60-as években aztán már a Nagybánya, Zilah és Szilágy- 
cseh építőtelepein és bányáinál nyíló kereseti lehetőség el is vonta a korong- 
tól a désházi férfiakat: pár éve már naponta 350–400-an ingáznak falujuk 
és a városok között!19 


Az ősöktől „örökölt” foglalkozás otthoni folytatásának vágya azonban 
tovább él a désházi fazekasokban s az a keret, amit Szarvadi Gyula 
s néhány társa a szilágycsehi kisipari szövetkezetnél nemrég megtalált, meg- 
felelő „tágítással” alapja lehet egy, a désházi agyagművesség értékes mester- 
ségi és művészi hagyományaihoz méltó, a falu lakosságának otthon is kenye- 
ret nyújtó korszerű népi ipari központ kialakításához. 


A zilahi fazekasok számára az értékesítés helye, kezdettől fogva, minde- 
nekelőtt a helybeli piac volt. A szerdai és szombati hetivásárok és a négy 
országos vásár alkalmával a várospiacon épült hosszú fazekasszínben vagy 
eléje kirakodva árusították a fazekasnék az edényeket a jobbára ugyancsak 
nőkből kerülő vevőknek. A zilahi hetivásárokon nem is volt joga idegen 
fazekasnak árulni, a désháziak kivételével, kik a zilahiak díszes készítményeit 
a maguk alig mázolt, sötét borostyános vagy zöld mázas konyhai edényeik- 
kel egészítették ki. A zilahiak saját piacuk ellátásán kívül még rendszeresen 
látogatták a környék, főként Somlyó, Zsibó és Sarmaság vásárait, de négyen- 
ötön mindig elmentek a hídalmási vásárra is, és ott voltak Bánffyhunyad évi 
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12 nagyvásárán is. Bánffyhunyadra, akárcsak a tordaiak, főként díszedényt 
– kancsót és tálat – vittek, ami Kalotaszegen nagyon kelt. Egyes szekeres 
fazekasok régóta szállítják a híres zilahi korsót Nagykároly, Szatmár, sőt még 
Debrecen vásáraira is, mert errefelé nem volt korsónak alkalmas agyag. Ősz- 
szel (aratás után) többen rendszeresen mentek faluzni is, hogy edényeiket ga- 
bonára cseréljék. Az ilyen körutakra külön készültek a fazekasok gabona- 
edénnyel (fazékfélék). A legjobb gabonatermő vidéket járták: a közeli Szi- 
lágy menti, tövisháti falvakat s a Zilah patak és Kraszna mentén haladva 
„lefelé” Nagykároly irányába, az alföldi falvakat vették sorra használati edé- 
nyekkel. 


A zilahiak igazi értékesítési helyei azonban saját piacuk és a vásárok 
voltak. E vásárokon árusították jellegzetes díszű edényeiket, amelyek az egész 
Szilágyság és Kalotaszeg magyarságának körében s részben a környező ro- 
mán falvakban is elterjedtek. Falura már a 30-as években is alig jártak, 
mert a megapadt számú és elszegényedett fazekasoknak már nem volt saját 
szekerük s a fuvarbért alig tudták fizetni. Az 1940-es években kísérlet történt 
a „Hangya” részéről, hogy a szövetkezeti hálózat révén értékesítsék a zilahi 
készítmények egy részét, de a fazekasok idegenkedése miatt megbukott e kez- 
deményezés, s ha csak a még élő egy-két öreg mester tudásának átvételére 
nem akad új jelentkező, a zilahi fazekasnemzedékek hosszú lánca végleg meg- 
szakad. 


 
 
FAZEKASMUNKA 
 
A következőkben a két jelentős és jellegzetes szilágysági fazekasközpont- 


ban folytatott agyagmunkával, a mesterség technológiájával, termelési kérdé- 
seivel és termékeivel ismerkedünk meg. A munkamenet – az agyag bányá- 
szása, hazaszállítása és előkészítése, a korongolás fázisai, a kikorongolt 
edény szárítása, festés, mázolás és égetés bemutatása során figyelmünk a téma 
olyan fontos részterületeire is kiterjed, mint a három nyersanyag (agyag, fes- 
ték, máz), valamint az eszközkészlet, s végül a fazekas készítmények, melyek 
a készítők (fazekas) és használók (vásárlók) szemszögéből, az alapformák, a 
nagyság, a kivitelezés, az alkalmazás, sőt az évszakok alapján csoportosítha- 
tók. 


Ilyenformán az e tanulmány első részében jobbára csak utalások for- 
májában érintett fazekasmunka és mesterségi tudás, illetve a termékek gya- 
korlati és művészi jelentősége valójában ebben a fejezetben nyer érzékletes, 
kokrét bemutatást. 


 
 
AZ AGYAG KIBÁNYÁSZÁSA ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
A désházi fazekasok kétféle agyagot használnak: az egyik, a kékagyag, 


amelyet a falu közelében, a Cserealj dűlő Bükkert részében bányásznak, a má- 
sik pedig a távolabbi Uraklábja nevű disznólegelőn található sárgaagyag. 
Míg a tömött, kövér, palás kékagyag előnye, hogy „jobban ül rajta a máz és
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1. fk. Katlanszín, az égetéshez elő- 
készített bükkfával és fazekakkal, Dés- 
háza. 
 
3. fk. Korongolás: a fazekas adja a formát és 
hajtja ki az ajakát, Désháza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. fk. Fülhúzás 


 
2. fk. Korongolás: a rög befúrása,  
Désháza. 
 
 


 
 
 
5. fk. Leemelés a korongról 
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6. fk. Virágozás pemzlivel (az íróasz- 
szonyok két fázisban dolgoznak). Dés- 
háza. 
 
 


 
8. fk. Faluzás a désházi edényekkel. 
 
 
 
9. fk. Désházi edények. 


 


 
7. fk. Megcsapatás szaruval a korongon,  
Désháza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. fk. Zilahi edények. 
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1. Kanta és tejcsupor fedővel, Désháza. 
 
 
 
2. Tányérok, Désháza. 
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3. Növényi díszű kancsók, Zilah 
 
 
 
4. Madaras tányér és tál, Zilah. 
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3. rz. Agyagmegmunkáló szerszámok: a-b. Furkók, Désháza (a továbbiakban Dh.) és Zilah; 
c. Bőcsőpad vagy agyagáztató pad, Dh. d. Agyagvágó, Dh. e. Tőkére helyezett agyag, Dh. f-g. 
Agyagszelők, Zilah és Dh. h-i. Fakések (20–25 cm), Dh. j. Csípőbőr, Dh. k. Meccődrót. 
 
 
fényesebb”, s így „piaci edénynek” igen alkalmas, a sárgaagyag előnye, hogy 
a belőle készült edény „jobban szűri a vizet”, a víz nem „iszapízű” benne s 
tűzállóbb is. Ilyenformán tehát az utóbbiból készülnek a vizesedények és az 
otthoni használatra szánt főzőedények. Többnyire mégis különböző arány- 
ban keverik a kétféle agyagot, hogy azok kiegészítsék egymás tulajdonságát. 
A tiszta kékagyag magában alig nyúlik a korongon, a tűzön pedig könnyen 
elpattan, ezért az ilyenből készült káposztásfazekat már újonnan megdrótoz- 
zák, vagy inkább több sárgaagyagot és még a Szamosról (Szamosudvarhely) 
hozott fövenyet is kevernek hozzá. A háború óta azonban, mióta oly fontos 
az edények piacossága és a gyors munka, mindinkább a közelben található, 
idegen anyagot (pl. mészkövecskéket) nem tartalmazó és a mázat magába nem 
szívó kékagyagot használják előszeretettel. Irigylik is ezt az agyagot a déshá- 
ziaktól a környékbeli fazekasok, mivel hasonló még csak Zilahon van, de 
ez háromszor mélyebben a földfelszín alatt, mint Désházán. 1906-ban a Pes- 
ten tartott kerámiai tanfolyamra mindenfelőlről hoztak agyagot, de a zilahit 
tartották a legjobbnak, úgy hogy a tanfolyam előadója is ezt vezette be. A 
régiek azonban, kik többet adtak a tartósságra, mint a mutatósságra, a hagyo- 
mány szerint hosszú küzdelmet folytattak azért, hogy a sárgaagyag bányahe- 
lyét megszerezzék, mely eredetileg a szomszédos Dablyonújfalu (Bîrsa) birto- 
kában volt. Végül is cserében az agyaghelyért átadták a falu földesurának 
a Désházát mint nemesközséget megillető kocsmatartási jogot (regale). 


Mindkét agyagbányahely községi terület lévén, a fazekasok, akárcsak a 
házfalat mázoló asszonyok, szabadon hozhatnak innen szükségükre. Az agyag 
biztosítására az agyagbányahelyeket – mint láttuk – Zilahon is megtartot- 
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ták köztulajdonban, illetve, ha előbb magánbirtok volt, a fazekascéh megvá- 
sárolta. 


Agyagért Désházán egyszerre 2–3 fazekas megy ki, részben biztonsági 
okokból, mert nem egy ízben nyomta oda a föld a mélyben egyedül dolgozót 
(pl. Petkes Elemért, vagy Hunyadi Imrét a 30-as években), főként pedig, hogy 
könnyebben dolgozhassanak. A felszíntől lefelé kútszerű agyaglyukat ásnak, 
majd a kb. 3 m vastag földréteg és araszos fövenyréteg alatt elérve az agya- 
got, kibányásznak belőle egy-egy jó szekérre valót. A kútban egyik ember 
ásóval, majd kapával dolgozik, míg társai fa állványfélén vagy létrán állva 
kézről kézre adogatják ki egy kis teknőben a kiszedett földet, majd a jó agya- 
got. Akinek nincs szekere, vagy a bányához közel lakik, a hátán (kétfelé 
megeresztett zsákban) viszi haza. Egy ilyen tere kb. 70 kg, ami 20 db szilke 
vagy 40 kupáscsupor készítésére elegendő. Ugyanakkor egy szekér agyagból 
egy egész katlan edény kitelik. Zilahon a mély agyagveremből magát az 
agyagrögöt adogatják föl kézről kézre, s mindig szekérrel viszik haza a kibá- 
nyászott mennyiséget.  


Az agyag megmunkálása mind Zilahon, mind Désházán a verés, szelés, 
áztatás, tapotás és gyúrás mozzanataiból áll. Désházán a hazavitt agyagot 
 


 


 
 
4. rz. Régies cöveklábú korong és elhelyezése a földes padlójú lakóhelyiség ablakánál, Dh. Ré- 
szei: cöveklábak, vízszintes lábító, ülés, juhbőrrel, tölgyfa korongalj (alól perselyben, fent a 
tengelye vas nyakszorítóban forog), diófa korongtányér, korongdecka és focsosfazék a csípőbőr- 
rel, a falon fakések. 
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 5. rz. Korongolás, Zilah. 
 
 
 
kézzel széttördelik dió nagyságú darabkákra, s a teknő alakú bőcsőpadba te- 
szik, hol meglocsolják, furkóval (fakalapács, 3 a-b rz.) megverik kétszer-há- 
romszor, majd az ásószerű agyagvágóval (3 d rz.) kivágják. Ezután a padból 
darabokban kiszedik, s a házban levő agyagostőkére (3 e rz.) jó keményen 
fölverik, s amennyi szükséges aznapra, annyit leszelnek belőle a szelő- 
vel (3 f-g rz.). A vékony forgácsra szelt agyagot kézzel összegömbölyítik ak- 
korára „mint egy szilke” és 4–5 gömölyeget bemártanak egy vizes dézsába 
(7. rz.), majd az agyagáztató padba teszik be, ahol pár órát ázik. 
Az újból megázott agyagot az agyagtapotóra (lepedő) helyezik, ezen a faze- 
kas négyszer-ötször megtapodja, ilyenkor kívülről befelé halad, csigavonalban. 
A laposra eltapodott agyagot esetleg még ököllel is meggyúrják, hogy közben 
kiszedjék az agyagbököket, majd a lepedőn tekercsbe csavarják s madzaggal 
több nagy darabba metszik föl. Egy-egy ilyen darabot aztán a műhelyre 
(korongállványra) tesznek, hol kézzel felszaggatva a készítendő edénynek 
megfelelő nagyságú rögöket vernek belőle. A nagyobb edény számára egy- 
szerre 5, kisebb edénynek meg egyszerre 10–20 rögöt készítenek elő, csattog- 
tatnak fel a műhelyre. 


A kövér palás agyag soványítására használt homokot tapodáskor vegyí- 
tik bele, éspedig egy gyúrás (20–40 edényre való) agyaghoz rendszerint egy 
összemarék fövényt kevernek. 


Aszerint, hogy mit szándékoznak készíteni, az agyagot keményebbre (pl. 
tálaknál, „hogy a tál le ne üljön”) vagy puhábbra (pl. kantánál) dolgozzák 
ki. 


Aki teheti, télire nagyobb mennyiségű agyagot hord haza, mert az otthon 
kifagyott agyagban többé nincsen bög. 
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KORONGOLÁS, ÉGETÉS 
 
A kibányászott agyag kellő előkészítése, egyenlősítése, tisztítása és tömö- 


rítése (azaz levegőtlenítése) után sor kerül a formálásra. 
Az agyagnak edénnyé alakítása a lakóház ablak felőli sarkában elhelye- 


zett műhelyben történik. A régimódi műhely (4. rz.) a fal mentén húzódó cö- 
veklábú padból és az eléje helyezett, ugyancsak földbevert lábazatra szerelt 
korongból áll. Jobbkéz felől van a polc, ezen állanak az előkészített rögök, 
a vízzel tele focsóstál, a csípőbőrök (3 j rz.), a rézdrót (3 k rz.) s egyebek, a 
falon pedig, szegre akasztva tartják a fakéseket (3 h-i rz). Régen a korong- 
tengely tölgyfából készült, csak alsó végén volt egy kis vascsap, a 20-as évek- 
től kezdve azonban a vastengely terjedt el. A vas tengelyvég lófogon forog, 
vagyis csapágynak ló zápfogat helyeznek. A korongalj csere- vagy tölgyfá- 
ból, a korong teteje vagy tányéra pedig bükkfából vagy diófagyökérből való. 


A műhelynél dolgozó mester az ablakon át jobbról és hátulról kapja a 
fényt, vagy a fölfüggesztett petróleumlámpánál dolgozik. Nagybányán a ko- 
rong mellett háromlábú mozdítható széken ül a fazekas, Zilahon a cöveklá- 
bak rég elmaradtak. Újabban a désháziak is e mintára készítik műhelyeiket, 
s így az mozdítható „bútora” lesz a háznak. A fazekas rendszerint maga ké- 
szíti el műhelyét; legnehezebb a nagy keményfa korongalj kifaragása. 


A padon ülő fazekas meztelen jobblábával rúgja a lendítő kerékként 
szolgáló súlyos alsó karikát (5. rz.), miközben a felső karikára felütött és 
erős nyomással (hogy szél ne maradjon benne) középre szorított rögöt keze 
közt alakítja: először is hüvelykujjával középen befúrja, majd széthúzza a 
rögöt az edény fenékszélességének megfelelően, utána az egész vastag gyűrűt 
fölhúzza elsőre, majd leszorítja, s újból fölhúzza csőbe a készítendő edény 
 


 


 
 
 
6. rz. Égetőkatlanok. a. Zilahi katlan téglából, tapasztva és vasabronccsal; kiszélesedő peremére 
rakják körbe az edényeket, és kis csorbáján hajol be a mester be- és kirakáskor. (Belső átmérő 
alol 150 cm, felül 120 cm, magasság 120 cm. A katlan 700–800 tányér, illetve 200 vegyes 
edény, vagy 140 korsó befogadására alkalmas.) b. Molnár Dani abroncsozott égetőkatlana, Dh. 
(A katlan egyik száját fazékkal zárják el; külső átmérője alol 153 cm, felül 97 cm, magas- 
sága 110 cm). Balról szapuló katlan. c. Katlanszín alaprajza, Dh. 
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magasságának megfelelően. Ettől kezdve adja a formát: előbb az edény öblét 
(belül a balkézzel, kívül a fakéssel alulról fölfelé) idomítva, majd az ajakát 
hajtja ki (előbb kézzel, azután késsel, végül nedves csípőbőrrel simítva), végül 
a nyak alá körbefutó kalárist húz, alól pedig kis kihajló fenékszeget alakít 
fakéssel, hogy mázoláskor az edényt szájával lefelé is lehessen kézben tartani. 
Korongolás végeztével kézzel szorítva, fejő mozdulattal, lapos fület húz, 
amelyből a megfelelő hosszúságú darabot (két ujj közt lecsípve) egyik végén 
az edény ajakához, másik végén az edény hasához ragasztja (tapasztja). Az 
így kész edényt meccő-dróttal a korongról leválasztja és leemeli. 


A közönséges fazékfélék e korongolás-menetétől némileg eltér egyes 
más edények formálása. A nagyméretű edények korongolása igen nagy erőki- 
fejtést és óriási gyakorlatot követel („itt nem lehet hibázni, mert ha kicsit el- 
néz, csaphatja is össze az egészet”), a régiek által készített mázatlan vékásfa- 
zekat meg éppen három csőalakú részből készítették, s miután e részeket egy- 
máshoz simogatták, a korongon kellően kiöblösítették az egészet. E munkát 
két ember végezte: egyik forgatta a korongot, a másik meg formálta az 
edényt. Több darabból készül a karcsú nyakú korsó korongolt dereka és 
nyaka, kézzel formált rostélya, füle és csecse és a kanta (ennek rostélyt már 
nem tesznek). Az első világháború előtt a korsónak és kantának nem tettek 
csecset, mint ahogy a nagybányaiak ma sem tesznek. Az „ügyes” korsó és 
kanta készítése nagy hozzáértést kíván. 


A fentiekből is kitűnik, hogy a korongoló napi teljesítménye az edény- 
fajtától függ. Míg tálból, tányérból még a lassabban dolgozó (alaposabb, vagy 
a fiatalok szerint – „matatóbb”) idős fazekas naponta is elkészít 70–80-at, 
s 50–60-at a gombos fedőből, a füles tejescsuporból már csak 40-et, főzőfa- 
zékból, szilkéből 25-öt–30-at, a korsóból, kantából pedig csak 20-at–25-öt. 
Ilyenformán egy katlan edénynek csupán kikorongolásához két hét szükséges. 
Mindenféle más fazekasmunkát is (az agyag bányászása és előkészítése, az 
égetéshez szükséges fa előkészítése, az égetés, a máz és festék beszerzése és el- 
készítése, festés és mázolás, a nagybani eladás) számbavéve (de természetesen 
levonva a téli hónapokat, amikor alig lehet dolgozni), az a jó erőben levő 
férfi, aki csak fazekassággal és földműveléssel foglalkozik (és még egész csa- 
ládja is segít neki: a feleség vagy nagylány szárasztja, borogatja, simogatja, 
írja, virágozza és mázolja az edényt, őrli a mázat és a festéket, a gyerekek 
kéz alá adják az edényt a katlanban való égetéskor vagy máshová való rako- 
dásnál), egy évben elkészíthet 10 katlan (kb. 3500 darab) edényt is, az idő- 
sebbje viszont legfennebb 3–4 katlant. 


Télen inkább estefelé dolgoznak, mikor az asszonyok fonnak. Az ekkor 
készített edényt azonban csak tavasszal égetik ki, mert a külső hideg elhasí- 
taná égetéskor a katlanban az edényt. De télen egyébként sem volna keletje 
az edénynek. 


A kikorongolt és megfülezett edényt megszárítják. A kantaféléket, miután 
kicsit szikkadtak, szegre akasztva is lehet szárítani, de az edények nagy tö- 
mege a lakóház mennyezetéről lógó vaskampók által tartott vízszintes lázsa- 
fákra fektetett szárítópolcokon szárad ki. A ház belseje azért alkalmas a szá- 
rításra, mert itt egyenletes meleg van, nem éri egy oldalról az erős napfény, 
amely az edényt megrepesztené. A félig száraz edényt megfordításkor sorban 
megsimogatják kézzel, hogy felülete sima legyen. 
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7. rz. Molnár Dani fazekas mázdarálója vagy 
rezsnyicéje, Dh. A követ Rettegről (oda pe- 
dig Csicsóújfaluról) hozták. Látható a felső- 
kő a hajtófával és középen a kődökkel, alatta 
az alsókő, balról kisszéken az öntőtál, 
melybe fa pálcikán csepeg a vízzel őrölt festék 
vagy máz, továbbá egy tángyér, alol meg a 
gelétes szilke és öntőkalán, jobbról az agyag- 
mártó dézsa (a tőkéről már leszelt agyag ázta- 
tására) 


 
 
 
A teljesen száraz edény kiégetésére szolgál a fazekaskatlan (6. rz.). Ez 


sosem volt mindenkinek, mert a katlant esőtől-hótól védő tetőcseréphez ne- 
hezen jutottak hozzá, és nem volt mindenkinek az udvarán a katlanszín (6 c 
rz.) elhelyezésére alkalmas hely. A désházi fazekasoknak 1954-ben fele (16) 
rendelkezett saját katlannal, s itt égettek a többiek is, akik aztán évente va- 
lami segítséggel viszonozták a katlantulajdonos szívességét. 


A katlant – akárcsak a nagybányaiak – vályogtéglából építették cson- 
kakúp alakúra (6 b rz.), rendszerint 110 cm magasra, alol kb. 150 cm, felül 
meg 100 cm átmérővel, vagy arányosan nagyobb vagy kisebb méretekkel. A 
kisebb katlan előnye, hogy hamarabb megtelik s az edény sem nyomódik és 
ragad össze benne olyan könnyen. Hogy az erős tüzelés szét ne vesse, a kat- 
lant régen fa-, majd vas-, újabban meg drótabronccsal összeszorítják. A kat- 
lan tetején nyitott, alol meg – egymással szemközt – két szája van, melye- 
ket befűtés után rossz fazekakkal tömnek be, hogy a hideg szél, huzat ne re- 
pessze meg az edényt. Jellemző, hogy Zilahon is csak ilyen kétszájas katlan 
van és a désiházitól csupán körte formájával és a kihajló tetején (a jobb bera- 
kodásért) meghagyott csorbájával különbözik (6 a rz.). 


A katlan alapja a föld színe. A berakáskor legalul kerülnek lábnak a 
kisebb szilkék, úgy helyezve egymás mellé, hogy a katlan szájai kö- 
zött, meg a katlan fala mentén körben fél sukkos (14–18 cm) tűzjárat ma- 
radjon. A szilkékre kerülnek aztán a nagyobb fazekak, gyűrű alakban egy- 
másba tolva, fennebb a tálak, legfelül pedig a tányérok kockába összeborítva, 
végül az egészet törött cserepekkel fedik be. A berakáskor a fazekas egy 
ideig a katlanban áll, majd a fennebb kerülő edényeket kintről helyezi el. 
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Tüzelésre Désházán vékonyra hasított száraz csere- és tölgyfát, vagy – 
főként Zilahon – bükkfát használnak; ezt rendszerint másoktól kellett vásá- 
rolniuk, újabban meg Désházán az erdők tallózásából „kerül ki” az égetéshez 
szükséges fa. A kétszeri égetéshez kb. 1 méter fa szükséges; míg ennek egyik 
felével az első égetéshez hevítenek, a következő égetéshez szolgáló fa a katlan 
közelében szárad. A begyújtáskor ügyelnek, hogy a katlan fokozatosan mele- 
gedjék át, nehogy a hirtelen meleg elvágja az edényeket. Tehát először csak 
a katlan szája előtt csinálnak tüzet, majd ennek parazsát nyomják a tűzjára- 
tokba. Ekkor kezdődik aztán a két nyíláson át felváltva a tüzelés, ügyelve 
arra, hogy a katlan tűzjáratai minél egyenlőbben kapják a tüzet. Az edények 
első égetésekor átlag 7–8 órán át tüzelnek, mindaddig, míg a csak a katlan 
tetejét fedő cserepek az izzástól átfehérednek, „mint a gyócs”. Hogy a tüzet 
és izzást jobban figyelhessék, rendszerint este, sötétben fognak az égetéshez. 


Az égetés után kiszedett cserépedények nagy részét mázzal leöntik, majd 
ismét berakják a még meleg kemencébe, hogy másodszorra mázra égessék. A 
6–7 órán át tartó tüzelés után a fazekas már látja a tűznyílásokon és csere- 
pek közt belesve az edények tiszta fényéből, hogy a máz ráolvadt az edényre. 
Ekkor aztán tovább nem hevítenek, mert ha megeredne a máz, összeragadná- 
nak az edények, s elégne a máz is. Második égetéskor derül ki aztán, hogy 
mennyire volt tiszta az agyag, mert pl. ha mészkődarabkák maradtak benne, 
ilyenkor ezek kiszórják magukat s az edényfalon lyukak keletkeznek. A má- 
sodszori égetés tehát nagy körültekintéssel járó idegmunka. 


A katlanba, ennek méretétől és az edények nagyságától függően, 300– 
450 edény fér be s a bekerülő edénymennyiség összetétele évszakok szerint 
változik. A tavaszi katlanba például Désházán sok csuporféle (80–90), szilke 
(50–60), tál-tányér (90–100 darab) és fedő kerül. A csuporfélék nagy 
száma a juh, kecske és tehén tavaszi ellésével s bő tejelésével kapcsolatos: sok 
edény kell a tej altatására és fejéshez. A szilkében viszont a tavasztól a mezőn 
dolgozó (kapáló, szénagyűjtő) családnak viszik ki a meleg ételt, amit aztán 
tányérból esznek meg. Fedőre is szükség van ilyenkor, mert megjelennek a 
legyek. A nyári katlanba már kevesebb tál-tányér és több vizesedény (kanta, 
korsó) kerül; utóbbiakat a kinti melegben végzett nehéz testi munka teszi 
szükségessé. Zilahon különösen sok korsót készítenek: 140–150 darab is ke- 
rül belőle a nyári katlanba. Az őszi katlanban Désházán a legtöbb helyet a 
nagyméretű fazekak foglalják el, melyeket káposztafőzésre, savanyításra és 
lekvárnak vásárolnak, viszonylag sok boroskancsó (15–20 db) és boroskorsó 
(20–25 db), a hűvös idő beálltával pedig a kisgyermeknek való éjjeli is. Ezek 
mellett ősszel újból készítenek valamennyi csuprot is (50–60 db) és igen sok 
tálat és tányért, fedő viszont már nem kell, mert nincsen légy. Zilahon már 
az aratástól kezdődik a mázas edény (szilke, csupor, tángyér) szezonja. Augusz- 
tusban az uborka, karácsonyra meg a töltöttkáposzta számára a fazékféle ké- 
szítése áll első helyen. Egy jól megrakott zilahi fazekaskatlanban tavasszal 
meg lehetett számolni 62 db 1,2 és 3 literes szilkét, 82 tejescsuprot, 15 kan- 
tát, 62 fedőt, 21 poharat, 155 laposedényt (tálat, tányért), 38 virágcserepet 
az aljával, 4 tésztaszűrőt, 16 apró korsót (gyermekeknek) és 3 sótartót, össze- 
sen tehát 458 edényt. 
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MÁZOLÁS, FESTÉS 
 
 
A fazekasok, bár korongoló munkájukat nem tartják „művészi” tevé- 


kenységnek, elsősorban a korongon nyert idom alapján ítélnek valamely 
edényt „szép”-nek vagy „csúnyá”-nak. Ugyanakkor az edény legfőbb „ékes- 
sége” a máz. A vásárlók nagy része a mázat tartja az edény fő ékességének, 
ezért szeretik elsősorban a désházi edényt is. A vásárló, mikor válogat az edé- 
nyek közt, azokat tenyerével sorra végigsimogatva vizsgálja, hogy „szép si- 
ma-é a máz rajta”. A désházi tömött és sima „kékagyag” felületén a máz 
valóban szépen megül, mert csak kis része szívódik a pórusokba. Ilyenfor- 
mán e mázas edények jól fedettek, tehát nem szivárognak, simák, tehát köny- 
nyen moshatók és szép fényesek, s elsősorban épp e csillogásuk tette őket a 
régi kisablakú parasztházak egyik legfőbb díszévé. A minden más díszítést 
nélkülöző hagyományos désházi zöldmázas edények közkedveltek voltak a 
környék piacain. 


A nevezetes ősi ólombánya-központ (Nagybánya) közelsége folytán a szi- 
lágysági fazekasok a mázhoz rendszeresen és viszonylag olcsón hozzájutottak. 
Mázszükségletét a désházi fazekas maga vagy megbízottja szerezte be Nagy- 
bányáról. A századforduló tájától kezdve a festékkel együtt a helybeli keres- 
kedőktől, a 40-es évektől pedig a szövetkezetből vásárolja. Egy katlanra való 
edényhez régen kevesebb, a század elejétől azonban már átlag 7–8 kg gelét 
(ólomsalak, „litárga”) kell. A geléthez ugyanannyi porondot is kevernek. Ré- 
gen ezt Váralmásról hozták, az ottani Kőhegyből, újabban a Zsibó melletti 
 


 


 
 
 
8. rz. Festő és mázoló eszközök Zilah (Z) és Désháza (Dh). a. Festékes csupor (Z), b. ge- 
létmérő fontos (Dh), c-d. rézpormértékek (Dh), e. öntőkanál (Z), f. öntőtál (Z) g-h. író- 
szaruk, mokány ökör szarvából és cserépből, libatollal (Dh), i. szaru, régen edények lazúro- 
zására, újabban csak korsók szaruzására (Z), j. orsó lyukasztáshoz (Dh), k. pincus virágozás- 
hoz, l. öntőkalány (Dh). 
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9. rz.. Szaruval írott (szaruzotl) és ecsettel virágozott gyakoribb mintaelemek, Désháza. Szaru- 
zott minták: a. egyenes csapatás, b. ökörhúgyos csapatás, c. lapuzás, d. fogas, e. létra, f. fe- 
nyőág, g. csokor; ecsettel festett minták: h. lapu, illetve i. vonalak, j. rózsák, k. tulipánok, l. 
szegfűk, m. nefelejcs, n. alma, o. szívek, p. gyöngyvirág. 


 
 


Prodánfalva kecskelegelőjén bányásszák a désházi fazekasok. A zilahiak vi- 
szont mindig Prodánfalváról szerezték be a kőport. Sok désházi fazekasnak 
25 kg elegendő egy esztendeig is, és e mennyiséget rendszerint ki-ki a hátán 
zsákban szállítja Zsibóig, onnan meg alkalmi szekérrel Désházára. A poron- 
dért a prodánfalvi határkerülőt egy-egy tányérral ajándékozzák meg. A szín- 
telen máz a rézportól kapja zöld színét; a rézpor a katlanban elégett innen- 
onnan összeszedett vörösréz hamuja, melyből egy gelétmértéknyi (kb. 
1/3 kg-os cserépedény, 2 d, 8 b rz.) geléthez és ugyanannyi porondhoz egy 
rézpormértéknyi (egy jó evőkanálnyi űrtartalmú cserépedény, 2 e, 8 c, d rz.) 
szükséges. A ritkán alkalmazott sárga színű máz készítéséhez rézoxid helyett 
vasoxidot (a kovács által a tüzes vasról levert rozsdát) kevertek a mázba. 


A gelét, kőpor és rézpor keveréket egy nagy tálban felöntik kétszerannyi 
vízzel, majd a hosszadalmas őrlésre kerül sor. A kézi őrlő (7. rz., Désházán 
ruzsnyica, Zilahon mázőrlő) békasóval vegyes kövét, akárcsak a nagybá- 
nyai fazekasok, a misztótfalusi malomkőfaragótól vagy egyesek újabban Ret- 
tegről vagy Csicsókeresztúrról veszik. A csicsói kő az előbbinél is keményebb, 
„nem őri bele magát”.20 A lábazatra helyezett mázőrlő felső kövének köl- 
dökén át kanalanként öntik be a durva masszát, hogy ez a kifolyó nyíláson 
már finom pépként csepegjen az öntőtálba. A máz kétszeri leőrlését, mivel ez 
sok időt (kb. két napot) igénylő, de nem nehéz munka, rendszerint a fazekas 
felesége végzi. 


A vízzel ismét felhígított mázanyaggal öntik le, mázolják (a tál fölött, 
először belül, aztán kívül) a katlanból első égetés után kivett és még langyos 
edényt. A nagy fa öntőkanalat (8 e–l rz.) a vérvölgyi cigányok készítették. A 
mázolás mértéke edényfélék szerint különböző: a régimódi káposztásfazekat 
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egyáltalán nem mázolják, de a főzőfazekakat, kantákat is csak belül és a szája 
meg a füle körül, a fedőket kívül, a korsókat pedig csak a szája körül és a 
csecsénél mázolták a tartósság és tisztántartás érdekében. 


Désházán az edények nagyrésze parasztosan, azaz mázolás, alapszín és 
festett dísz nélkül, csupán egyszeri égetéssel készült. Ilyenek voltak sokáig 
mindenekelőtt a főzőedények, amelyek a régi szabadtűzhelyen úgyis hamar 
összefüstölődtek. Több-kevesebb díszítést csupán a többi edény kapott: min- 
denekelőtt a korsó, mellyel a lányok a falu kútjáról hordták az ivóvizet, 
a kanta, amelyben ünnepen és vendégségben bort szolgáltak fel, s a tál 
és tányér, melyet ugyancsak vendégségek és ünnepek alkalmával használtak, 
máskor meg a ház falát díszítették velük. A korsó és kanta díszítése valójá- 
ban a fazekas korongoló-munkájának folytatása volt: a megszáradt edényre 
a korongon való forgatás közben a lúdtoll csőben végződő, tehénszarvból ké- 
szített szaruval (8 g–i. rz.) körben vízszintes vonalakat – egyenes zsinórt, 
vagy hullámos ökörhúgyot – írt, azaz megcsapatta fehér festékkel (9 a, b rz.). 
A tál, tányér, és a tejtartó csupor díszítése viszont már a fazekasné munkája 
volt, aki a megszáradt edényeket sorban betarkálta, berázta (lepreckelte) egy 
kis zöld mázzal; úgy égették ki. Ennek a szerszáma a tollból összekötött pe- 
met vagy pincus volt (8. rz.). 


Azonban már jóval 1848 előtt szokásos volt a falra vagy fogasra 
tett tálak és tányérok egy részének az agyagot takaró festékkel való bevo- 
 


 


 
 
 
10. rz. Désházán készült edények (1:12): a. nagy káposztásfazék (mázas), b-d. zöldmázas, főző- 
fazekak (8, 5 és 21/2 l.), e. virágozott fazék, f. virágozott kupás tejescsupor (1,5 1) és g. 
szaruzott félkupás tejescsupor, h. paraszt mezeikorsó, i. virágozott gyermekkorsó, j. szaruzott 
vizeskancsó, k. picikorsó, l-n. vizeskanták, o-r. virágozott boroskancsók, s. boros csatlós, t. 
uborkáskanta, u-v kupás (1,5 l.) és félkupás tejfelescsupor, x. parasztcsupor (mázatlan). 
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11. rz. Désházán készült edények (1:12): a. szűrő, b. kalácsforma, c. csirkeitató, d. tő- 
csér, e. fazék- vagy fülesfedő, f. tejescsupor- vagy gombosfedő, g. kis gombosfedő, h. na- 
gyobb szilke, i. kupás szilke, j. kisebb szilke, k. nagy ételvivő mezőre, l–m. nagyobb és 
kisebb komaszilke, n. pohár, o. vizespohár, p. kicsi lábos, r. boroskotyogó, s. kürtőskalács- 
sütő, t–u. virágváza, v. virágcserép, x. cserépalja, y–z. nagy és kis persely, a1. mosdótál, b1. vi- 
rágos mártásos tál, c1. mártásos tál, d1. káposztástál, e1. levesestál, f1. pománástál, g1. zsírba- 
sültnek való tángyér, h1. evőtángyér (levesnek), i1. kicsitángyér (második fogásnak). 
 
nása, borostyánozása. A borostyánt Misztótfalun ásták a szegényasszonyok és 
árulták – még legutóbb is – a nagybányai piacon a helybeli és környékbeli 
fazekasoknak. Megtörve és megőrölve, ha csak kevéssé hígítják, majdnem fe- 
kete, jobban felhígítva és belőle keveset mázba téve, vöröses barna 
színt ad. Az 1930-as évektől Désházán is találnak borostyánföldet, a Bükk- 
ben levő agyagbányák sárga porondja közt. A fehérfestéknek alapszínként 
való alkalmazását későbbinek mondják, bár más hagyomány szerint, a szom- 
szédos Dablyonújfalu földesurával kötött egyezség értelmében ez már 
1848 előtt szekérszámra szállíttatta Désházára a láposbányai fejérföldet. Ké- 
sőbb a falubeli zsidó kereskedő hozatott belőle évente egy-két szekérrel, ami 
elegendő is volt. A kaolinos fehérföldet az 50-es években a láposbányai ma- 
gyar szegényasszonyok ásták és tenyérnyi átmérőjű s ujjnyi vastag korong 
formákba öntve árulták a fazekasoknak vagy megbízottjaiknak (2 karikát 
1 lejért). 


Az alapfesték, melyet ugyancsak nagykanállal öntenek az edény látható 
(külső) felületére, nagyban emeli az edény finomságát és díszességét. Az 
edény falának simává tétele és a közönséges agyagétól elütő alapszín lehetővé 
teszi a feltűnőbb és fejlettebb díszítést. A fehér alapozású tányér földjét, la- 
pos felületét, miután az alapfesték megszáradt, késheggyel karcolt virágokkal 
díszítették. A karcolt vonalakon az agyag első égetés után pirosat adott ki, 
a mázzal való égetés után pedig sötétbarnát. A sötétbarnára borostyánozott 
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12. rz. Désházán és Zilahon készült edények: a. régi káposztafőző (fazék), a füle csator- 
náján folyik le a pára az oda helyezett lábosba, b, c. szilkék, d. régi forma lábos, e. tokos 
lábos, f. tángyér, g. tál, h. palacsintás tángyér, i–j. falra való nagy- és kistál, k. paradi- 
csomszűrő, l. tésztaszűrő (laskaszűrő), mind Désházáról, m, n. mázatlan és mázas nagy- 
fedők (lábosra), Zilahról. 
 
 
régi boroscsatlósok és dísztányérok viszont szaruval írott fehér virágozást 
kaptak (9 a–g rz.). A motívumok egyes részeinél a fehér vonalat vagy pety- 
tyet rézporral vagy vasporral festették le, ami a mázolás után kiégetve vilá- 
gos zöld, illetve sárga lett. A két alapszínt adó festék megjelenését követően 
a jellegzetes színek tehát: az égetett agyag vörös, a borostyán feketés, bar- 
nás vagy sárgás, a vasoxid sárga, a rézoxid zöld és a fehérföld fehér. 


A gyári edények megjelenésével azonban már a 70-es–80-as évektől 
kezdve a désháziak is kénytelenek még díszesebbé, színesebbé tenni tányé- 
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raikat, boroskancsóikat. Ettől kezdve – mértékkel ugyan – használják a 
drága kék lazúrt, majd a századforduló tájától a „szaporább” kobaltot. A 
zöld kromfestéket kevésbé használták Désházán, mivel igen drága volt (a 
kék festékkel együtt külföldről hozatta a boltos) és a rézhamu is tetszetős 
zöldet adott. A kék festékek használatát a nagybányai fazekasok példájára 
vezették be, ahol a múlt század második felében a kékkel szaruzott edénye- 
ket nagyban készítették. A századforduló táján már egyes désházi fazekasok 
is (pl. Molnár József és Máté Tibor) tökélyre vitték a nagybányai kékkel 
írott edények készítését. 
 
 
 


 
 
 
 
13. rz. Désházán és Zilahon készült edények: a. uborkáskanta (mázatlan, kb. 18–20 l.), 
Zilah; b. mázatlan ecetes edény (fent ruhacsombalyaggal fedve), c. uborkáskanta (fehér 
festéssel, mázas), d. tejescsupor, e. fennfüles, f. locsoló (alol két lyukkal, a ház földje ön- 
tözésére, Hunyadi Zsuzsa felírással), g–l. komaszilkék Désházáról. 
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A désháziak egészen az első világháború végéig csak szaruval tarkázták 
edényeiket, s egyes fazekasok (Nagy Károly és Szarvadi József) még az 50-es 
években is csak ezzel dolgoztak, holott a szaruzás nehézkes munka, mert ha 
a festék igen híg, akkor elfut az edényen, máskor meg lassan szivárog a 
csövön, esetleg be is dugul. 1925 tájától azonban a zilahi fazekasság hatására, 
ahol már az első világháború előtt áttértek az új technikára, elterjed a pemz- 
livel való díszítés, s ezzel együtt az új technikának megfelelő sajátos elemek- 
ből komponált mintakincs meghonosodása (9 k–p rz.). Nagy Gazsi és La- 
katos Miklós voltak az első újítók. Ezt az újítást szükségessé tette a gyári 
díszedények révén a „tarka”, „virágos edény” iránt fokozódó vásárlói igény, 
az iparművészeti tanfolyamokat járt zilahi és nagybányai fazekasokkal folyó 
állandó verseny a piacért, és az újabb díszítő technika alkalmazásának gyor- 
sasága s mutatóssága. 


Akik nem maradtak a szarunál, kezdetben csakis ecsettel dolgoztak, pár 
év múlva azonban általános lett a szaru és az ecset együttes használata: a 
lapuk és virágok ecsetelése után szaruval teszik föl a díszítményt egybefogó 
szárakat és kiegészítő vonalakat, pontokat, majd a forgó korongon a faze- 
kas ugyancsak szaruval csapatva adja meg a díszített felület alsó keretét. E 
három fő fázison belül (ecsettel virágozás, szaruval vonalazás, korongon való 
csapatás) még az egyes színek szerint is külön szakaszokban kell dolgozni, 
mert a meg nem száradt festékek összefolynának. Lehetőleg két nő családtag 
végzi a virágozás egyes szakaszait, szárító melegben, lehetőleg erős napsütés- 
ben. Maga a fazekas nemigen ért a virágozáshoz, amit nem is tart a mes- 
terség részének, csak járulékának. Két nő (pl. feleség és anya vagy leány) 
szalagmunkával naponta 100–140 edényt is megvirágoz díszesen. Egyes asz- 
szonyok pedig olyan gyakorlatra tesznek szert, hogy egy nap alatt kettesben 
egy egész katlan edényt kidíszítenek (persze csak egyik felükön és csak 
egyszerűbb mintával). Egyes szegényebb asszonyok mint íróasszonyok keresik 
sovány kenyerüket: napszámba járnak olyan fazekasokhoz, kiknek nincs ott- 
hon segítségük. 


A hímzéshez értő désházi asszonyok és lányok cserépedényekre kerülő 
mintáin is kimutatható a napjainkban még mindig virágzó helyi népi hímző- 
művészet hatása. A „fejből” dolgozó edényfestő nők alkotó munkája elsősor- 
ban hímzésmintáiknak az edények formájához és az edényfestés technikájához 
való alkalmazásában áll, bár ugyanakkor természetesen figyelembe veszik a 
helybeli fazekasművészet hagyományait, a szomszéd fazekasközpontok dí- 
szítőtevékenységét és a piac igényét is. Fontos tényező ezen kívül egyes fes- 
tékek megléte és ára is; jelenleg a kék festék hiánya okoz sok nehézséget, 
holott a vörös, zöld és fehér mellett a kék is megszokott és kedvelt színe 
lett a vásárlóknak. A kék festék negyedszázados hiányával magyarázzák pl. 
azt, hogy a Zsibó környéki román falvak lakossága leszokott arról, hogy 
lakása díszítésére désházi edényeket vásároljon. Egyre több fazekas volt kény- 
telen visszatérni edényeinek (főleg a korsóknak és kantáknak) az „ősi” 
– vörös alapon fehérrel írott – díszítéséhez, vagy felhagyni teljesen a gaz- 
dagabb díszítést igénylő edényfajták készítésével. 


A szabadtűzhelyre szánt edényt (parasztfazék) Zilahon sem festették 
soha. De még a zilahi vizeskorsó is alapfestés és máz nélkül készült, egyszerű 
díszítéssel (parasztkorsó). Az úgyis bekormozódó fazékra kár lett volna a 
 
 
 
86 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 
 
14. rz. Kulacsok Désházáról: a. zöldmázas telikulacs, b. zöldmázas pereckulacs, c. kulacs 
hordócskákból „K 1934 – Szabó” karcolt felírással. 
 
festés, a festékkel és mázzal be nem vont korsó meg frissebben tartja a vizet. 
A 30-as évek óta azonban a plattenes tűzhelyre készült fazekat, de a korsók 
nagy részét is festik, a többi edény pedig már számos nemzedék óta igényes 
díszítést kap. Legkezdetlegesebb díszítő festési mód itt is a zöldmáz, a cse- 
pegetés és rázás volt. Csepegetett díszű korsónak fehér alapot adtak, s mi- 
után az ajakát, a nyakát és csecsét zöldmázba mártották, az edény fehér 
hasára nagypemzlivel zöld és fehér mázat csepegettek. Egyes edényfajtákat, 
mint a csupor, butykos, szilke, tányér és tál, már a „dédapák” idejében is 
díszítettek; nemcsak zöldmázzal vagy rázva, hanem kék lazúrral írva is 
készültek (17 h, 18 a–g rz.). A lazúros edény nagyon drága volt, mégis 
vették díszedénynek a fogasra és falra, ünnepi alkalmakra, egyesek még 
konyhai edénynek is. 


A lazúrozás a fehér festékkel leöntött és már egyszer kiégetett edényre 
került, nem úgy, mint más festékek esetében, mikor is az edényt „nyersen” 
díszítik. A kék lazúrt mázzal elegyítették. 1 font lazúrhoz 1 kicsi mérték 
gelétet kevertek s a vízzel kellően hígított mázfestékkel szaruval írták 
a virág vagy madár körvonalait, a keretező vonalakat, esetleg az évszámot 
is, majd a leveleket egy-egy ecsetvonással felváltva zöld, sárga és sötétbarna 
mázzal töltötték ki. A múzeumainkban „zilahi kerámia” elnevezéssel számon- 
tartott kancsók, tányérok és egyéb edények jobbára mind ezzel a technikával 
készültek, s az évszámos darabok tanúsága szerint főleg 1860–1920 között, 
több mint fél évszázadon át volt nagy divatjuk.21 A környéken, de a távo- 
labbi vidékek vásárain is igen kapós volt a zilahi lazúros edény (így pl. 
1917-ben vagontételben szállítottak Mátészalkára is lazúros díszű csuprot, 
tányért, tálat, szilkét). 


A lazúros edény szaruzását nők végezték, a fazekas csupán a vízszintes 
vonalakat húzta meg a korongon. A nők saját hozzájárulása nyilatkozik 
meg a korabeli alföldi magyar (népies barokk-biedermeier hatás alatt alakult) 
szűcshímzésekkel és bútorfestéssel rokon díszítőminták komponálásában, ele- 
meiben és lendületességében. Természetesen e hímzés- és bútorfestésminták- 
ból nem csupán a zilahi fazekasasszonyok merítettek; ezzel magyarázható 
meg az a szembeötlő kapcsolat, amely a korabeli zilahi és más alföldi (deb- 
receni, mezőtúri, tiszafüredi) fazekasmunkák ornamentikája közt látható. Kü- 
lönösen jellegzetes a hátrafelé hajló tulipánszárat csőrében tartó madár mo- 
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tívuma s általában a kerek végű levelek tömött sorakoztatása. Mégis a sajátos 
színhasználaton és festéstechnikán túl a zilahi edények díszítésének meg- 
különböztető sajátja a minták naiv bája, erős stilizáltsága, kivételes deko- 
ratív hatása. A minták erőteljes és leegyszerűsített rajza összefüggésben van 
a lúdtollas szarv alkalmazásával, amely a körvonalak meghúzására – a 
lazúr felhasználásával – a korábbi vékony ecsetet itt is felváltotta. 


Ilyen lazúros írott edényekkel szerepeltek a zilahi fazekasok az 1885. 
évi országos kiállításon is nagy sikerrel.22 Az 1906–1907-ben rendezett 
budapesti iparművészeti tanfolyam, amelyen 4 zilahi fazekas is részt vett, 
nagy hatással volt a zilahi fazekasság további alakulására. Új technikai el- 
járásokkal, edényformákkal és díszítőmintákkal ismerkednek meg: elterjed 
a gipszformák alkalmazása a tányérok korongolásánál, a régi csupor (kancsó) 
helyett a keskenyebb bokály (melyet aztán Kalotaszegen vásároltak nagyon), 
meghonosul – bokálynál és dísztányérnál – a szaruzás helyett az ecsettel 
való virágozás és az új eljárásnak megfelelő nagy felületet borító, sokszínű, 
dús növényi minták alkalmazása. Az 1944 januárjában Zilahon rendezett 
tanfolyam (Eschenbach Jenő. budapesti iparművészeti iskolai tanár vezetésé- 
vel) már nem tudta visszavezetni a zilahi fazekasokat a korábbi hagyomá- 
nyokhoz, mert az idősebb fazekasok 38 év alatt megszokták a század eleji  
tanfolyamon tanult munkát, fiatal fazekas pedig már ekkor alig volt Zilahon. 
Csupán a vizeskorsók egy részén maradt még meg a régies szaruzás és 
az ezzel kapcsolatos régies minták. A 30-as évek végétől aztán az új stílus 
hatása Zilahról átcsap Désházára is, majd mindkét szilágysági fazekasköz- 
ponton – akárcsak egész Erdély fazekasságán – érződik a mind nagyobb 
hírnévnek örvendő korondi edények ugyancsak iparművészeti tanfolyamok 
alakította díszítési módjának hatása. 


 
 
EDÉNYFÉLÉK 
 
A szilágysági fazekasáruk jegyzéke igen gazdag. Tudomásunk szerint az 


országban egyetlen néprajzi táj fazekassága sem éri el Désháza és Zilah faze- 
kastermékeinek választékát (10–18 rz.). E nagy választék feltétlenül kapcso- 
latban van a környékbeli földműves lakosság igényességével és a kiterjedt 
vásárlókörzet változatosságával, de ugyanakkor fényt vet a fazekasok mes- 
terségi tudásának széles skálájára is, amivel e sokféle igényt hosszú időn át 
kielégítették. Természetesen a vásárlók igénye nemcsak térben (nemzetiségek, 
tájak, falucsoportok szerint) mutatott változatosságot, hanem időben is fej- 
lődött, különösen az utolsó 5–6 nemzedéknél vált egyre differenciáltabbá. 
A fazekasok mesterségi tudása pedig ezzel lépést tartva és a gyáripari ter- 
mékekkel való százados versenyben szélesedett olyanná, amilyennek most 
ismerjük. 


Falun különösen a század elejétől kezdve alakult és bővült sokat az 
edénykészlet: a plattenes tűzhely bevonulása a korábbihoz képest magasabb 
ételkultúrát tesz lehetővé, ami új edényformákat is igényel, ugyanakkor vi- 
szont egyes elmaradottabb vidékek számára tovább tart még a régi edények 
készítése is. A hetven éve egyre terjedő hollóházi és más festett porcelán- 
tányérral (melyet sokáig csak falidísznek vettek), majd az egyre gyarapodó 
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használati pléhtányérral, öntöttvas és bádog fazékkal, lábossal és sok más- 
féle gyári edénnyel való verseny ott, ahol meg nem ölhette, sokoldalúvá fej- 
lesztette a fazekasságot. E változás egyaránt áll a díszítésre, amely a réginél 
sokkal „mutatósabb” (gazdagabb, színesebb és változatosabb) lett, és az 
edényformákra, melyek egy részénél a gyári edények közvetlen hatása lát- 
ható. A változás csupán a vizes és boros edényeknél kisebb: a törékeny, 
könnyen piszkolódó és díszítetlen üvegkancsóban a víz és bor hamar állott 
ízt is kap, ennélfogva általában máig többre becsülik a cserepet. 


A fazekas legfőbb készítménye volt mindig a mesterségének is nevet 
adó különféle főzőfazék, valamint a vizesedény. A sütéshez használt hús 
alá való lábos, kürtőskalácssütő, kalácsforma, tarkedlisütő stb., a főzéshez 
szűrők, tölcsérek, fedők és az étkezéshez való laposedények (tálak, tányé- 
rok), mint nem elsőrendű konyhai kellékek, csak idők folyamán vonultak 
be a népi edénykészletbe. Legkésőbb csatlakozott a cserépedény felszereléshez 
a csupán alkalmilag vagy egyesek által használt pohár, kulacs, csirkeitató,  
 


 


 
 
 
15. rz. Cserépmunkák: a. kürtőskalácssütő, b. tarkerlisütő (belül fehér, kívül sötét borostyán 
mázas), c. tigli („1951” felírással) gyógyírnak; régen patikusoknak is készítettek hasonlót, 
d. mozsár (vörösre égetve és mázolva); e. csirkeitató, f. tőcsér (vörös mázas), g–h. lijú, 
i. persely, j. községi pénztartó (kívül zöld, belül vörösmázas, a peremeken kék lazúrozás), 
k. vízvezetőcsövek (a lyuggatottat a forrásnál használják), a h. kivételével, amely zilahi 
munka, mind Désházán készültek. 
 
 
 
 
 


89 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


virágváza, s a már előbb említett edénycsoportok egyes speciális használatra 
készült változatai. 


A fazekak általában díszítetlenek, legtöbbjüket régen csak belül és a 
száj körül mázolták, a nagyobb fazekakat kívül most sem öntik (10 a–e rz.). 
Míg az egykupásokat csupán egy füllel csinálták, a nagyobb főzőfazekaknak 
már két fület tettek. A kétkupás fazekat főként román asszonyok vásárolták 
puliszkafőzőnek. A három- és négykupás fazekat káposztafőzőnek vették 
(12 a rz.). Nagyobb káposztafőzőket Désházán alig csináltak, ilyenekkel Zi- 
lah, Nagybánya és Vármező fazekasai látták el a környéket. Ötkupás nagy- 
ságúnak a mezei munkások számára az ételhordót készítették, a tízkupás 
vagy vékásfazekat kalákák, kézfogók, torok, a másfélvékás fazekat meg ép- 
pen lakodalmak alkalmával használták (lakodalmas fazék). Szilvaíztartónak 
egyfülű, 2–3 kupás lekváros fazekat, a családnak a mezőre való ételhor- 
dásra, esetleg tejforralásra is zömökebb, 1–2 kupás szilkét (11 h–j, 12 b, 
c rz.), tejtartásra meg „sugár” (karcsú) tejescsuprot (10 f, g, 13 d rz.) készí- 
tettek, ez utóbbiakat szép díszítéssel. 


Míg a nehezen (nagy erővel, két ember által) korongolt, kényes égetésű 
és nehezen is használható (két ember kellett viteléhez) vékásfazekak a vas- 
fazék elterjedésével a használatból teljesen kiszorultak, a kisebb fazekak csak 
módosultak: a tejforraló kupás fazekak átvették a lapos fenekű vasedény 
formáját, de a többi főzőfazék is egyre szélesebb feneket kapott, az új plat- 
tenen való főzési technikához idomult. Ugyanakkor a szilke, a tejescsupor 
és a komacsésze megőrizte eredeti alakját és díszes kivitelezését (10 f, g, 
11 h–m, 13 g–l rz.). Ezeket ugyanis nem használták főzésre. (Utóbbiban a 
komaasszonyok, rokonok és jószomszédok viszik a tyúk- vagy marhahús- 
levest a gyermekágyas asszonynak.) Az ősi formájú désházi komaszilkének 
a Tövishát falvaiban még most is nagy keletje van, bár utóbb már a gyére- 
siek is hozták Tordáról. A virágos szilkét viszont a Meszes- és Bükkalja 
román lakosai veszik előszeretettel (húsvétkor ilyen szilkében viszik a bort 
a paphoz), Szilágysomlyón tejhordásra fentfülű files szilkét vásárolnak 
(13 e, f rz.). A régi forma, szűk fenekű és öblös főzőfazekat már csak itt-ott 
használják a kemence előtti tűzhelyen való puliszkafőzésre, a nagyobbakat 
meg zsír tartására. De ma már a széles fenekű fazekak sem kelnek; már 
az 50-es években a régi mennyiségnek alig 1/5-ét készítették Désházán, mert 
a tartósabb és könnyen tisztítható pléhfazék rendre kiszorította a cserepet. 


A kanta- és korsófélék közt nevezetes, hagyományos helyi készítmény 
volt a zilahi behajtott szájú zörgőskorsó (10 h, i, 16 a rz.). Vizeskantát 
(10 l–n rz.) és vizeskancsót (10 o–r rz.) errefelé csak vagy hetven éve 
készítenek, az előbbit a nagybányai fazekasok készítményei, az utóbbit meg 
a gyári üvegkancsók mintájára. A vizeskorsóhoz hasonló állású, de igyenes 
szájú (és rostély és csecs nélküli) volt a pálinkás- és boroskorsó is, 3–10 li- 
teres nagyságban (17 e–h, 18 e–g rz.). Kantát uborkának és ecetnek 
készítettek, rendszerint vízszintesen álló lapos fülekkel (10 t, 13 a–c rz.). 
Az eceteskanta szája elöl kissé be volt fogva (orra volt), vagy pedig csecset 
tettek neki töltésre. Boroskancsó helyett régen csőrös orrú csatlóst használ- 
tak (10 s, 17 a–d rz.); útra, vásárra, hegyre, szőlőbe, mezőre (ha többen 
mentek) pedig, bornak és pálinkának, nyakba akasztható kulacsot (14 a rz.), 
butykost. Mindezeket már több évtizede csak rendelésre készíti a zilahi és 
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16. rz. Vizeskorsók Désházáról: a–b, csecseskorsók, c. magától merülő korsó. 
 
 
désházi fazekas, legfennebb a nagy bortermő Sámson és Mocsolya felé hasz- 
nálnak még kulacsot, csatlóst. A szilágysági vizeskorsónak azonban még 
mindig keletje van mindenfelé. A Kővár vidéki (Nagysomkút környéke) 
román falvakban haláleset alkalmával „pománában” ajándékozásra újab- 
ban is sok korsót vásároltak, régebben pedig egy-egy gazda 100–200-at 
is megvett egyszerre, úgyhogy volt olyan désházi fazekas, aki csupa korsó- 
val indult a nagysomkúti vásárra vagy faluzni a környéken. 


A laposedények közül a tálak őrzik meg a régi formát: a felső felén 
egyenes falú, rendszerint 2 kupás káposztás- és levesestál, a kisebb pománás- 
tál és a gömbölyű oldalú mártásostál (11 d1–f1 12 g–i, j rz.). Ez utób- 
biak valójában a régi kis evőtálak formáját tartották meg (a kezdetleges tihói 
fazekasmunkák közt az evőtál máig megőrizte formáját), míg evésre di- 
vatba jöttek a porcelántányért utánzó laposabb evőtángyérok (11 h1–i1 
rz.), fali díszül a nagy recés vagy csipkés szélű, kerek, tálca formájú lapos- 
vagy falitángyérok. Ez utóbbiakat rendszerint csak ünnepen akasztják le a 
falról a lányok, hogy benne a „muzsikás”-nak zsírbasültet (csörögét, fánkot) 
vigyenek (11 g1 rz.). Régi hagyományos edénye a szilágyságiaknak a lyugga- 
tott oldalú és gyakran háromlábú béleses vagy palacsintás tángyér (12 h rz.); 
a hetente egyszer-kétszer sütött bélest (túróval, vagy lekvárral összehajtoga- 
tott kalácstészta sütemény) ebben teszik föl az asztalra, hogy az alsó darabok 
ne „izzadjanak meg”. A tálak közül legdíszesebb kivitelezésű a nagy káposztás- 
tál, amelyből kalákák alkalmával kiosztják az ételt a tányérokra, valamint 
a pománástál, melyet a románok ősszel (miután már kiforrt a bor) vásárol- 
nak nagy mennyiségben elajándékozásra, hogy aztán a tál végleges gazdája 
a házfalra akassza díszül. Éppen ezért a fazekas oldalt nem, belül viszont 
annál díszesebbre virágozza. 


A legdíszesebb „laposedény” természetesen a már említett falitányér, 
melynek nagy sík felülete igen alkalmas a díszítésre. Ez a forma a század 
elején a dús virágozás divatjával együtt honosult meg a szilágysági magyar 
parasztfazekasoknál, azonban nem terjedt el széles körben, mert mire a kör- 
nyékbeli falvak magyarsága megszokta volna, már itt kiment divatból a 
lakásbelső tányérokkal-kancsókkal való díszítése, a körül lakó románság 
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viszont lakása kerámiával való díszítésekor a saját népszokásaival (pomána) 
kapcsolatos régi formájú edényeket részesíti előnyben. Valóban, a tálfélék 
díszes festése igen régi (borostyános tálak), míg az evőtányérokat rendszerint 
csupán egyszínű, sárga, fehér vagy zöldmázzal öntötték le. 


A konyhai edények külön csoportját alkotják a sütésre szolgáló edények. 
A szabadtűzhely idején általánosan használt edény volt a csak belül mázolt 
háromlábú lábos, melynek fül helyett tokja, csőszerű korongolt nyele volt 
(11 p, 12 d, e rz.) A nyél és a lábak belső fele azért készült üregesen, hogy 
száradáskor az edény itt meg ne repedjen. A kisebb lábasformát, pergelőt az 
ételbe szükséges szalonna és hagyma pergelésére használták, míg a nagyobb, 
kupáslábosokban a szabadtűzhely parazsa fölött már gombát vagy disznó- 
húst sütöttek. Az első világháború előtt még elég sok lábbal lábost vagy 
tokoslábost vettek a hegyvidékről a bánffyhunyadi, krasznai és somlyói vá- 
sárokra sereglett lakosok, főleg az erdei munkások. Fél évszázada már csak 
megrendelésre készítenek ilyent az öregebb fazekasok, akik még értenek hozzá. 
Ezt az ősi edényformát is kiszorította a plattenes fűtőkhöz alkalmazkodó 
lapos lábos, a tartós gyári vas- és bádoglábos. Így a fazekasok már a 
40-es években alig 6–7 cseréplábost készítettek egy-egy katlan edényhez. 
 
 
 


 
 
 
17. rz. Csatlósok és korsók: a. Boros csatlós („maga színében mázolva”, zöldes és barnás 
foltokkal), Zilah; b–d. boros csatlósok (a c. „István 1905” felírással), Désháza, e. pálin- 
káskorsó, „V(olár) M(iklós) Nagy(majtény) Élj(en)” felírással, Désháza, f. ua. vörös ala- 
pon, szaruzással, mázzal, Désháza, g. ua. („1906 jun.” felírással), Désháza, h. ua. („1884” 
évszámmal), kék lazúr szaruzással, zöld, barna és vörös ecsetkitöltéssel, Zilah. 
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18. rz. Az 1860–1900-as években ünnepi alkalmakra és fali díszül készült edények, Zilah. 
a–c. Kancsók (magasságuk 23 cm körül), d. tejescsupor, e. pálinkáskorsó „1869” évszám- 
mal, f. ua. „1873’ évszámmal, g. nagy pálinkásbutykos „1907” évszámmal, h. nagy tál 
(átmérője 31 cm). A c. kancsó kivételével, amelyik barnás-lila ecsetfestéses mintájú, a díszek 
kék lazúrral szaruzott körvonalúak és zöld, sárga, vörös vagy sötétbarna ecset kitöltésűek. 


 
 
 
A lábbal lábosnál is kezdetlegesebb sütőeszköz volt a húsalávaló. A 


hosszában felébe vágott palackhoz vagy kürtőskalácssütőhöz hasonló, négy 
kis lábbal s oldalt vízszintes füllel ellátott edényt úgy helyezték a sátoros 
tűzhely parazsára, hogy a nyársonsült zsírja belecsepegjen. Készítésével már 
mintegy 100 éve – a kezdetleges, téglára helyezett bádoglapos tüzelő beve- 
zetése óta – Désházán felhagytak. A szabadtűzhelyek megszűnésével megy 
ki mind jobban a divatból a Szilágyságban a sátoros-ünnepek, kézfogók, s 
lakodalmak alkalmával szokásos kürtőskalácssütés is, s vele együtt a botra 
húzható cserép kürtőskalácssütő henger, amelyre a tésztát csavarják, készí- 
tése is (11 s, 15 a rz.). Helyette a kemencében való kalácssütéshez kalács- 
formák terjedtek el (11 b rz.). 


A régi szabadtűzhelyen való főzéshez-sütéshez szolgáló régi edényfor- 
mák helyett mindinkább új állású konyhai edények, a régi lakásbelsőt díszítő, 
csak alkalmilag elővett tálak és kancsók helyett különböző vázák, falidíszek 
(11 t–u rz.), a régimódi kemencesátor füstjét elvezető kürtő helyett pedig 
esetleg vízvezetőcsövek (15. rz.) s egyéb megrendelt cikkek készülnek a 
désházi és zilahi fazekasműhelyekben. 


Az életforma gyors átalakulásával változó és fejlődő igényeket a faze- 
kasnak újabb és újabb készítményekkel kell követnie. 
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Ilyen értelemben tehát a szilágysági fazekasmunka egyben a szilágysági 
népi életmódnak, népi műveltségnek és népi művészetnek, ezek sajátos hagyo- 
mányainak és fejlődésének szerves része és egyben tükrözője. 


 
 
KÁLYHACSEMPE 
 
A kandallók, vagyis a füstfogós nyitott tűzhelyek elterjedési területén, 


Európa számos népe körében az újkor folyamán a füstfogó-rész építéséhez 
egyre inkább kályhacsempéket kezdtek alkalmazni. Ilyen, kezdetben gótikus, 
majd főleg reneszánsz, illetve barokk, biedermeier vagy empire modorban 
díszített kályhacsempéket kedvelt a késő középkori és újkori Erdély nemes- 
sége, majd polgársága és falusi értelmisége. Hatásukra mindenekelőtt a sza- 
bad székelység, a szilágysági nemesfalvak és a módos szász falvak lakossága, 
a XIX. század elejétől kezdve pedig Kalotaszeg, Bihar, Szatmár, a Mezőség, 
Kisküküllő és Vajdahunyad vidéke földműves lakossága körében is közked- 
veltté vált a csempés kandalló.23 


Abból, hogy a zilahi fazekasok 1738. évi céhlevelében a „kementze” 
állítása a „remek adás” (mestervizsga) elsőként említett feladatai közé tar- 
tozott, arra következtethetünk, hogy a kályhacsempének legalábbis Zilah 
cívisei körében és a környező nemesfalvakban a XVIII. század elején 
már nagy múltja lehetett. A XVIII. századi céh-feljegyzésekben ismételten 
szó esik olyanok mestervizsgájáról, akik „egy kementzére való kájhát kür- 
tőstől tsinálni kötelesek”, ugyanezekben az évtizedekben több mestert (pl. 
Demeter Dánielt, Nádudvari Györgyöt, Kokas Ferencet, Székely Mihályt, 
Bárdi Ferencet, Balog Pétert, Radnóti Mártont stb.) említenek, kik a céh 
megbízásából „paraszti” vagy „mázos kementzé”-ket raktak a céhmesterhez 
forduló különböző megrendelőknek.24 


 


 
 
19. rz. Kályhacsempe készítéséhez használt eszközök a Hunyadi családnál az 1870-es évek- 
ből, Désháza. a. Fa bök, az agyagalap simítására, b–d. párkányozó formák, 5 változat; 
e. lapos kályhaforma (33x23 cm), f. sarokkályhához való sarokforma (33x11 cm). 
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20. rz. Csempe alakok, Désháza: a. Lapos kályha hátulról, b. sarok kályha hátulról és fe- 
lülről, c. sarok kályha hátulról (perspektivikus rajz), d. alsópárkány és keresztmetszete, 
e. derékpárkány és keresztmetszete. 


 
 
 
A XIX. század első felében a zilahi remekelő fazekaslegények közül 


egyiknél a „hibás kementzét”, másiknál a „görbe kájhát” kifogásolják, megint 
másoknál, hogy ,,a’ kementze kaplija hasadt”, vagy hogy ,,a’ kementze felső 
Párkánya görbe” és így tovább. A minőség ellenőrzésén kívül a céh gon- 
doskodott a kemencekészítés (csempe előállítás és felrakás) egységes árának 
szabályozásáról is. 1844-ben ,,A’ Zilahon készült sátoros, vagy vastáblás egy 
kementzének újból való felrakása 2 fo (forint) volt és ma is annyi, ide nem 
értvén a’ plattenes vagy más féle kementzét mely idegen helyről hozódik...” 
Ugyanez idő tájt „Egy cserép sendelyből készült vagy más vastáblás ke- 
mentzének egészbe való megmázolásáért ha belé kell bújni 1 Rfo váltóban” 
(fizetendő), ugyanakkor „egy kájha (csempe) betétele 3 x” (krajcár).25 


A désházi csempekészítéssel kapcsolatos első adatunk 1850-ből való a 
szomszédos Kisdobáról: a kurátor „A ‘Papi Házhoz meg kivántató 49 cse- 
répért Kementzének, egyet-egyet 2 krajtzárjával”, majd „A ‘Fazekasnak a 
fal rakásért” fizet.26 Az első közvetlen írott adat viszont egy 1874. évi dés- 
házi községi feljegyzés, mely szerint „dablyoni lakos Gyurkó Petré” panaszol, 
hogy „egy kementzét... Molnár Miklós Samué tartozott volna még pénteken 
megtsinálni”.27 Ebből kitűnik, hogy száz évvel ezelőtt a désházi csempe- 
készítők munkáját még a környező román falvakban is igénybe vették. 


A zilahi és désházi feljegyzések együttesen a csempés kandallók (sátoros 
kemencék) XVIII–XIX. századi széles körű elterjedtségére utalnak. A zilahi 
adatokból még az is kiviláglik, hogy e jellegzetes „paraszt” vagy „mázos”  
 
 
 


95 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


csempéjű kandallók nem voltak kizárólagosak, hanem velük egy időben 
– amint ez természetes is – még megvolt egy korábbi, kezdetlegesebb 
kandallóforma is, s ugyanakkor már az újabb típusú tüzelők is megjelentek. 
Egyik kezdetlegesebb megoldású forma az a „cserépsendelyből készült ke- 
mentze” volt, melynek tűzhely fölötti füstfogója (sátora) még egyszerű sima 
cseréplapokból épült, a másik pedig a Désházán emlegetett még kezdetlegesebb 
sövényfonású kaskemence; mindkét forma kívül-belül tapasztott. Már 1844- 
ben szó van az új típusú „plattenes” vagy „másféle kementzé”-ről is, „mely 
idegen helyről hozódik”. Ez utóbbi kis plattenes kemencék és öntöttvas fűtők 
fokozatosan kerülnek a szilágysági lakásban a díszes kandalló mellé, mígnem 
előbb Zilahon, Szilágysomlyón s Krasznán, majd az első világháború utáni 
évtizedekben a falvakon is, a terjedelmes és „farontó” (sok fát emésztő) 
kandallókat egyre gyorsuló ütemben bontják le. Napjainkban már a félreeső 
falvakban is legfennebb ha egy-két régi ház öreg lakói tartják még a csem- 
pés kandallót – kegyeletből. (A kandallókra vonatkozóan l. még a kötet 
Lakásbelső c. fejezetében közölt leírást és képeket.) 
 


A kandallók lebontásával együtt természetesen megsemmisültek a füst- 
fogó sátor csempéi is, a népi agyagművesség e díszes termékei. A csempéket 
a lakosok a patakárokba vagy a szemétdombra hordták, s még jó sors várt 
azokra, amelyeket eladtak valamely hegyvidéki faluba, ahol a később kez- 
dődött kályhacsempe divat még nem élte ki magát. Így adta el 1893-ban 
egy meszesalji asszonynak a zilahi Molnár József fazekas az utolsó itteni 
kandallót, holott ennek különböző korú és mintájú helyben készült csempéit 
hosszú éveken át épp azért gyűjtötte össze és építette be, hogy emléke ma- 
radjon a helybeli csempekészítésnek. Ilyenformán a szilágysági csempeformák 
és díszítésük tanulmányozásakor az itt-ott még látott néhány kandalló csem- 
péire, valamint a néhol udvarokon (csirkeitatóként hányódó) vagy régi szal- 
másházak padlásán talált példányokra vagyunk utalva. A mesterségi vonat- 
 
 
 


 
 
21. rz. Kályhacsempék (23x33 cm), lent derékpárkány és csempeminta Désházáról. 
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22. rz. Kályhacsempe szilágysági magyar népi 
öltözetben faekével szántó és vető alakokkal, 
Zilah. 


 
kozások tanulmányozása szempontjából pedig pótolhatatlan veszteség az, 
hogy a hajdani csempekészítő mesterek is sorban kihaltak az elmúlt évtizedek 
folyamán. 


A zilahi csempekészítésről fennmaradt egyetlen konkrét hagyaték – a 
bemutatott levéltári adatokon kívül – a Veres József által 1900 táján ké- 
szített gipsznegatívok. Egyik ilyen negatív, amely után zöld vagy barna 
mázas csempék készültek, szilágysági magyar öltözetű szántóvetőket ábrázol 
és a „Jó ebéddel várom az uramat – Veres J. Zilah” felírást viseli (22. rz.). 
Veres egyik kortársa, Győri Mihály (†1936) ugyancsak foglalkozott csempe- 
készítéssel, de munkáit nem ismerjük. Az 50-es években Zilahi Károly nagy- 
bányai származású kályhásmester próbálkozott itt modernebb városias kály- 
hákhoz való csempék készítésével. 


A túlnyomóan román lakosú Egregy menti vásáros hely, Vármező (Bu- 
cium) református templomának közelében élő magyar családok egy része 
(a századforduló táján 11, 1940-ben 5, 1960 tájt már csak 1 családfő) faze- 
kassággal foglalkozott. Ezek közül páran kályhacsempét is készítettek. A 
legrégibb ismert vármezői csempén az 1859-es évszám olvasható s föltehető, 
hogy az Egregy völgyi szegény falvakban a csempés kandalló divatja is csak 
az 1848. évi jobbágyfelszabadítás után kezdődött. Egy romános jellegű, „K. 
M. 1900” feliratú csempe Kis Mihály (23. rz.), más két kalotaszegies jel- 
legű, 1911-ben készült csempe pedig, mint felirataik is tanúsítják, Szalacsi 
Ferenc és Pataki Ferenc munkái (24 a, b rz.). A vármezői csempészek fadú- 
caiból több a zilahi múzeumba került, egyes általunk megszerzett csempék 
pedig a csucsai múzeumban láthatók. 


A városias zilahi és a Szilágysággal csupán érintkező (bár száz év óta 
jobbára Szilágy megyéhez tartozó) vármezői csempekészítésnél témánk szem- 
pontjából feltétlenül nagyobb figyelmet érdemel a Szilágy pataka mentén 
elhelyezkedő Désháza egykori csempekészítése. Itt az 1954-ben még élt Hu- 
nyadi Sándor fazekas (született 1879-ben), valamint ennek apja, Hunyadi 
Samu (1837–1906) voltak a századforduló tája legnevezetesebb kályhakészí- 
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23. rz. Kályhacsempék, Vármező: a. Tulipántos 
kályha (24X40 cm), b. szíves kályha 
(20,5X29,5 cm), c. romános kályha „1900 – 
M.K.” felirattal (19X30 cm) 
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tői. Utóbbi, mint mondják, a mesterséget obsitos katonaként, 1875–80 tájt 
tanulta el „egy idevaló öregtől”, s a csempészdúcokat és más eszközeit is e 
mesterénél látott minták után készítette. Hunyadi Samunak kortársa volt a 
szintén helybeli csempekészítő Debreczeni Ferenc (kb. 1830–1895)28 és Mol- 
nár József (1849–1921). A désházi csempék méreteiben, technikai kivitele- 
zésében és az alkalmazott díszítés szellemében olyan egyezéseket látunk, 
melyek alapján föltehető, hogy mindháromnak közös tanítómestere Molnár 
József apja, az 1874-ben említett désházi csempekészítő Molnár Miklós le- 
hetett. 
 


Désházán a kályhának való agyag bányászásának helye és módja azo- 
nos volt a rendes fazekasagyagéval, összetétele pedig a homokkal soványított 
korsó- és főzőfazék agyagához volt hasonló. Megmunkálása azonban már 
különbözött a fazekasagyagétól, annál egyszerűbb is volt: az agyagverőre 
(pad) tett agyagot furkóval megverték, majd a kerek tőkére fölverték s 
onnan agyagszelővel vékony szeletekre szelték. Ekkor szedték ki belőle az 
idegen anyagokat: a kő- és gyökérdarabokat. Végül két kéz közt csomóba 
fogva formákra, a székre verték föl. 


A csomó lelapított tetejére helyezték a bükkfából faragott négyszögű 
deszka formát, amely körül, négyoldalt, a felesleges agyagot függőlegesen 
levágták a fa agyagvágóval vagy vas ásóval. Ezután következett a hasáb 
alakú agyagoszlopnak vékony, vízszintes rétegekre, táblákra való metszése. 
A metszéssel úgy haladtak, felülről lefelé, hogy kétoldalt az agyaghoz egy- 
egy léniát ragasztottak, amely fölött a drót meccővel levágtak egy lapot. A 
vonalzót egyre lennebb ragasztva, a magas csomóból rendre levágtak 100– 
150 lapot is. A lapokat az udvaron szikkadni rakták ki (tábla), hogy „ne 
legyen olyan szétfolyó”. 


Egy napi szikkadás után a táblákat egyenként munkába vették: egyik 
felén a fabökkel (19 a rz.) végigsimítva eme oldalával ráhelyezték az elő- 
zőleg finom homokkal megszórt formára (19 e rz.). A homokozással meg- 
gátolták, hogy az agyaglap a formához tapadjon. Az agyaglapot kézzel jól 
ráütögették, rányomkodták a fa formára, hogy ennek mintája az agyagon 
„jól kiadja magát”. Ezután dróttal körülmetszették s a leesett kétujjnyi sza- 
lagból, a csempe hátsó felén körben, a kápát ragasztották (20 b kép). Hogy 
a rámaszerű kápa jól odatapadjon, a csempe hátsó felét előzőleg vizes mo- 
sóval megmosták. 


Az így kiformált csempéket újból kitették száradni, majd ha paraszt- 
kályhát készítettek, száradás után közvetlenül vörösre kiégették. Ha azonban 
mázas csempét akartak készíteni, a megszáradt csempéket fejérfölddel leöntve 
égették ki elsőre, majd rézoxidos zöldmázzal leöntve másodszorra is kiéget- 
ték. A Szilágyságban a „házbeli” (lakóhelyiségben állítandó) kandallójához 
mindenki zöldmázas csempét tett, mázatlan parasztcsempét a pitvarbeli füst- 
fogóhoz vagy a távolabbi hegyvidéki falvakban vásároltak. 


A lapos csempéktől különbözött a sarokkályhák és párkányok készítése. 
A sarokcsempét Désházán úgy állították elő, hogy préselés után a rendes 
csempealaphoz egyik oldalon merőlegesen még egy fél szélességnyi dúccal 
(19 f rz.) nyomott lapot ragasztottak. Ezt a két lapot még a kereken föltett 
kápa is összetartotta (20 a–c rz.). A párkányok esetében – ellentétben az 
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24. rz. Sarok kályhacsempék kiterített rajza, Vármező: a. Csempe „Szalacsi Peti (?) – 
1911” felirattal, b. Csempe „Pataki Farent (?) – 1911” felirattal. 
 
 
általunk ismert más erdélyi csempekészítő központok eljárásával – Désházán 
nem az agyaglapot nyomták egy fa párkánydúcra, hanem dúc helyett egy 
megfelelően profilozott vékony bükkfa deszkalapot, a párkányozóformát 
alkalmazták (19 b–d rz.). Ezt húzták végig a kézzel előre kiformált 
domború agyagszalagon, amely, mint a léc a párkányozógyalu nyomán, a 
kívánt profilt vette föl. Néha a még nyers párkányra domború agyag- 
díszeket is préseltek, ragasztottak (20 d, e rz.). 


Egy szilágysági „rendes” kandallóhoz (sátoros kemence) 16–22 darab, 
nagyobb kandallóhoz meg 24–26 darab 23X33 cm nagyságú csempét (ebből 
8 sarokcsempe) és megfelelő hosszúságot kiadó alsó-, felső- és derékpárkányt 
 
 
 
 
 
100 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


alkalmaztak (l. Lakásbelső fejezet Tűzhelyről szóló részét). A század elején 
a désházi csempekészítőktől már főleg csak helybeliek vásároltak és a Szilágy 
balpartján Nagymonba, Menyőbe, Kusalyba, a jobboldali mellékvölgyek- 
ben eldugott vegyes lakosságú s román falvakba (Dablyon, Nagyszeg, Szi- 
lágynádasd) szállítottak. Ez időben egy kandallóhoz való mázas csempe 
és megfelelő mennyiségű párkány ára 6–10 forint volt. 


A két rendből álló kemence sátora alól „lapjára helyezett”, felül a 
csempesoron kiugró párkányt, középen meg (a két sor csempe találkozásánál) 
keskeny „T” metszetű derékpárkányt kapott. A derékpárkány is a két csem- 
pesor szilárdságát biztosította, akárcsak az udvarhelyszéki, marosszéki és 
Kis-Küküllő menti kandallóknál. Ennek alkalmazása, valamint a felső díszes 
pártázat hiánya egyik fő megkülönböztető jegye a szilágysági kandallóknak, 
szemben pl. a kalotaszegivel. Ugyanakkor a derékpárkány alkalmazása s 
általában a csempék pontos egymáshoz illeszkedése folytán a csempék között 
a tapasztás sem látszik úgy, mint Kalotaszegen, ahol az érintkezési vonalat 
kék vagy piros míniumfestéssel is hangsúlyozzák. 


A szilágysági kandallóknak sajátosan nemes architektúráján kívül másik 
sajátossága a csempék nagy méretében és – főleg ehhez viszonyított – csök- 
kentett plasztikus díszítésében áll (24 a, b rz.). A kiálló szegélyt is nélkülöző 
désházi sík csempelapoknak csupán közepére kerül – függőleges tengellyel – 
az itteni guzsalytalpak jellegzetes ornamentikája, a középső rozettától lefelé 
és felfelé álló tulipán (24 a rz.), vagy e mintának kissé gazdagított változa- 
tai (24 b rz.). A guzsalytalp és csempe ornamentikája közti eme szoros kap- 
csolat alapja a díszítmény kivitelezésének azonos technikája (a csempe fa- 
dúcait is vésték!), és a guzsalyokban már kéznél lévő modell. Egyébként, a 
különböző gyakorlati szerep dacára (az egyik munkaeszköz, a másik főző- 
fűtő alkalmatosság) mind a guzsaly, mind a csempés tűzhely rokon társa- 
dalmi funkciót is betölt: a guzsaly a családalapítási szándék, a tűzhely, a 
családi élet jelképe. 


A désházi csempénél a sima felület és a középre helyezett tömör dísz 
egymást hangsúlyozó kontrasztjában a magyar népművészet egyik alapvető 
elve érvényesül. Figyelemre méltó azonban, hogy ez a magyar kályhacsem- 
péknél egyedül itt – és csak részben egyes csíki és marosszéki csempéknél – 
jelentkezik ilyen kifejezett formában, míg másfelé a sokkal gazdagabb dí- 
szítéssel, gyakran jellemző paraszti cifraság-tobzódással találkozunk. 


Népi kályhacsempéink általános sajátja ugyanis, hogy az egyes darabok 
önmagukban érvényesülni akaró, az egész felületet kitöltő teljes kompozíciók, 
s így együttesük esztétikailag indokolatlan. Ennek egyik magyarázata két- 
ségkívül az, hogy a dúc készítője – gyakran idegen fafaragó – szempont- 
jából a „mű” a hímes faplakett volt, nem pedig az egész kandalló. Holott 
a csempék csupán elemei ennek. Önmagukban vizsgálva e csempéket, mégis 
számos esetben figyelemre méltó kísérleteivel találkozunk itt a fa, textil, 
bútorfestés és agyag-díszítő formák, valamint az ősi népi és népies reneszánsz 
virágornamentika egyeztetésének (23–24. rz.). 


A désházi csempekészítők nemcsak maguk voltak a csempedúcok ter- 
vezői-faragói, hanem többnyire a kályhaépítők is, akik a nagy felületeket 
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szabadon hagyó, mértéktartó díszítésű csempéiket a tulajdonképpeni mű, a 
kandalló biztos építőelemeiként és nemes architektúráját érvényrejuttató ré- 
szeiként nézték. Ilyen összefüggésben, funkciójuk és helyük ismeretében 
kapják meg az egyes désházi csempék valódi művészi értéküket. 


A szilágysági népi agyagmunka – fazekasság és csempekészítés – meg- 
ismerésével lényeges új elemekkel egészül ki a nagyszámú központtal rendel- 
kező hagyományos népi agyagművességünkről fokozatosan körvonalazódó 
kép. Amellett, hogy az itt közöltekkel megpróbáltunk rávilágítani e népi 
mesterség technológiai, gazdasági, társadalmi, kulturális és művészi ösz- 
szefüggéseinek különböző oldalaira, valamint az utóbbi 6–8 nemzedék folya- 
mán végbement változásoknak egyes részleteire, az ismertetett fazekastermé- 
kek és csempefélék bemutatásával lehetségessé válik számos kerámiagyűjte- 
mény egyes „bizonytalan” rendeltetésű, vagy „ismeretlen” eredetű tárgyának 
közelebbi meghatározása is. 


Nyilvánvaló, hogy bármely néprajzi táj, falusi közösség anyagi kultú- 
rájának, népművészetének szerves tartozéka a mindennapi életben és ünnepi 
alkalmakkor, a tűzhely körül, kamrában, asztalon, vagy szobadíszül alkal- 
mazott kerámia. Elengedhetetlen tehát ennek ismerete különösen akkor, midőn 
a készítők és elsőrendű vásárlóik-használóik egyazon nép és vidék köréből 
kerülnek ki, s így e kerámia is az egész néprajzi csoport hozzájárulásának 
eredménye, életmódjának és szükségleteinek kifejezője, népművészetének szer- 
ves része. 


Végül pedig újból hangsúlyozzuk, hogy a szilágysági fazekasság egy év- 
századon át – áldozatokkal ugyan, ami a mesterek létszámának állandó 
csappanásában is kifejezésre jut –, megállta a helyét a gyári tömegter- 
meléssel szembeni harcban, megtalálva a háziipari jellegű munkának a gyor- 
san alakuló szükségletekhez való idomulása útját, elérve, hogy a tömegáru- 
val meg nem elégedő réteg mindenkor igényelte tevékenységét. Ilyenformán, 
bár a mezőgazdaság korszerű átszervezése meggyorsításának érdekében az 
50-es évek végén foganatosított intézkedések gátlóan hatottak a szilágysági 
fazekasság fejlődésére, a szocialista szövetkezeti keret kiterjesztése esetén ma 
is életerős sejtje lenne itt egy újjászülető népi iparművészetnek. A népi ipar 
és népművészet iránt vonzódók egyre szélesedő rétege igényeinek kielégítésére 
kellő keret biztosításával az átmenetileg más munkára szegődött fazekasok 
újból visszatérnének a nemzedékek hosszú során át mesterüknek kenyeret 
biztosító, a széles környék lakosságának pedig sokféle igényét kielégítő ko- 
ronghoz. 
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FAFARAGÁS 
 
 
A mai lakóhelyén megtelepült magyarság népi iparának egyes ágai kez- 


detben igen fejletlenek voltak, gyakorlásuk szűk körre terjedt, ami a beván- 
dorlók korábbi környezetének és életmódjának volt a következménye. Így 
pl. míg a bőr-, nemez- és kovácsmunka terén viszonylag magas fejlettségi 
szintről beszélhetünk, az agyag-, textil- és famunka a pusztai lovas nomád 
állattartó népnél csak kisebb mértékben bontakozhatott ki. Az agyagműves- 
ségről mondottakat tanúsítja a feltárt honfoglaláskori sírok szegényes és kez- 
detleges kerámia melléklete, és bár a textil- és famunkát illetően ásatásokra 
nem hivatkozhatunk (mert e két anyag a földben úgyis megsemmisült volna), 
a józan logika és a jelenkori steppei rokon népek anyagi kultúrájának isme- 
rete egyaránt a fentiek mellett szól. 


A magyarság megtelepülésekor is, elsősorban korábbi gazdálkodásának 
– nagyállattartás és kevés ekés földművelés – folytatására, minél alkalma- 
sabb füves és ligetes területet keresett. A sok és egynemű fát igénylő fejlettebb 
faépítkezés a zárt fenyő- és bükkerdők, a jelentősebb bútorok és faeszközök 
készítése ugyancsak a mezőgazdálkodásra kevésbé alkalmas hegyvidéki bük- 
kösök közelében keletkezett specializált és gyakorlott mesterek (ácsok, szu- 
székosok, zsindelymetszők, csebresek, kerékgyártók stb.) szakmunkája lett 
(pl. Erdélyben Csíkban, Gyergyóban, Kászonban, Felső-Háromszéken és a 
Mócföldön). Ugyanakkor viszont a művészi értékű fafaragás kialakulásához 
nincs feltétlenül nagy erdőségekre szükség, sőt azt látjuk, hogy ahol kevesebb, 
de sokféle fa van, ott a fát jobban megbecsülik és szélesebb ismeretre tesznek 
szert a faanyagok felhasználási lehetőségeit illetően. A kisebb tárgyak készí- 
téséhez kevés és egyszerűbb szerszám (egy kés) is elegendő, a fát viszont 
rendszerint gondosabban választják ki és kézbe véve aprólékosabban kimun- 
kálják. Ezért van, hogy a leggondosabban megmunkált, díszesen kiképzett 
fatárgyakat a kisméretű, ún. pásztorfaragások, a nem mesterek készítette 
fonó-szövő s egyéb házieszközök és az ugyancsak „mindenki” által készített 
sírjelek közt találni ma is. 


A fentiek mindenben illenek a szilágysági, pontosabban a hagyományai- 
hoz jobban ragaszkodó Szilágy menti (tövisháti) magyar falusi lakosságra, 
ahol az ún. pásztorfaragások kivételével (mivel pásztor közülük régóta 
csordáik számára is alig akadt) a többi nagy múltú tárgycsoportban való- 
ban díszes munkákat készítenek. Ezek ismerete nélkül feltétlenül hiányos 
volna a vidék népművészetéről felvázolt kép. 


A tágabb értelemben vett famunka két csoportját – az ácsmunkákat 
és a bútorokat – az előző tanulmányok már bemutatták. Mind az egyiket, 
mind a másikat az életszükségletekkel (lakás, javak védelme) kapcsolatos 
közvetlen gyakorlati cél és szerep jellemzi. Éppen ezért épületeiben és bú- 
toraiban a még oly hagyománytisztelő lakosság is állandóan a változó és 
növekvő szükségleteit kielégítő újabb s egyre tökéletesebb megoldásokat ke- 
resi. Így jut el bizonyos ponton oda, hogy e munkákat már nem is maga 
készíti el, hanem szakemberekkel készítteti. 
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Ugyanakkor viszont a szilágysági népi famunkák alább ismertetendő 
két csoportjánál1 az eredeti (gyakorlati, illetve kultikus) értelem homályo- 
sultával még hangsúlyozottabb a társadalmi funkció. Az egyes tárgyak erő- 
teljes szimbolikus jelentésük révén a nemek, illetve a nemzedékek közti kap- 
csolatteremtés nyilvánvaló eszközei. Hagyományos, konvencionális formájuk- 
ban és kiképzésükben, kötött csoportosításukban épp úgy egy bizonyos – a 
közösségen belül jól értett – jelrendszer, nyelv szólal meg, mint a párválasz- 
tással és halállal kapcsolatos ősi népszokások (lakodalom, temetés) közismert 
egyéb jelentést hordozó ceremoniális mozzanataiban (kötött szövegek, pár- 
beszédek, alkalmi témák, táncok, mozdulatok, alkalmi eledelek, öltözetek, 
jelvények stb.). 


E közösségi jelentésnek és funkciónak tulajdonítható a mindkét tárgy- 
csoportnál megnyilvánuló kivételes hagyománytisztelet, formában és kikép- 
zésben, a megkomponálásban és az egyes elemekben. Ez a magyarázata an- 
nak is, hogy olyan zárt közösségekben, mint egyes tövisháti falvak, hogyan 
maradhatott fent cifra vésésű leány-guzsaly az évtizedek óta készített kerekes 
rokka általános használata dacára (1. rz.), hogyan tarthatja magát a díszes 
faragású fejfa készítésének szokása ott, ahol már rég nem újság sem a vas- 
kerítés, sem a betongerendás ház. Másrészt viszont e munkák jelentéshordozó 
jellegükkel állnak kapcsolatban a kiképzésnél a különféle „újítások”, változ- 
tatások vagy kiegészítések. A mágikus jelek vagy őskultusszal kapcsolatos 
idomok eredeti értelmük vesztével fokozatosan az újabb virágornamentika 
hatására alakulnak, illetve a „virágnyelv”-ben kapnak új értelmet, az írás- 
beliség terjedésével „mondanivalójuk” jobb megértését még feliratok alkal- 
mazásával is „segítik”. 


 
 
FARAGOTT AJÁNDÉKTÁRGYAK 
 
A Tövisháton számos faluban máig általános, régi szokás, hogy az ud- 


varló legények hímes guzsalyt, mángorlót, sulykot, kapatisztítót, vászonfe- 
szítőt s esetleg más apró fonó-szövő és használati eszközt készítenek és aján- 
dékoznak választottjaiknak, amit azok ugyancsak magukkészítette zseb- 
kendővel, bojtos zacskóval, legénysurccal s végül bokrétával viszonoznak. 
A hímes fatárgyak készítésének és ajándékozásának szokása legszigorúbban 
tartja magát Désházán. Itt az efféle tárgy művészi kivitelezésében is legigé- 
nyesebbek: „Fontos, hogy szép legyen, mert mindenki megnézi” – mondják, 
s hozzáteszik még, hogy a lánynak készített holmit a fiú, „ha igazán szereti, 
kivirágozza úgy, hogy dicsekedhessen a másik, mit tud az ő szeretője”. Mert 
a legény adta hímes guzsaly, vagy sulyok szerelmi vallomás és a lány iránti 
elkötelezettség kifelé is ismert jegye. 


A guzsalyat „karácsonyra” készíti a legény, valójában azonban a régi 
(január 6-án tartott) karácsonyt követő szombaton adja át a lánynak, esetleg 
egy orsófogó kíséretében. A legény anyja – a fia által óhajtott kapcsolattal 
való egyetértése jeleként – szépen felszalagozza, fent csokorba szedett és 
hosszában gombokkal díszített piros pántlikával, végén a legény faragta 
csontpecekkel (guzsalytű) és még köt rá egy tépés (hat fő) kendert is, amelybe 
két orsót tűz A legény ezt este elviszi a leányhoz, aki, miután a gu- 
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1. rz. A Szilágyságban a század első har- 
madában elterjedt régi formájú kerekes 
guzsaly, helyben készült esztergamunka. 
Désháza. 
 
2. rz. Szilágysági guzsalyformák: a. esz- 
tergált guzsaly, Szér, b. faragott szárú 
guzsaly, Vérvölgy, c. mogyorófa szárú 
guzsaly, Désháza és d. a guzsalyszár 
metszett díszítése: 1. sarok cifrázás, 2. 
ötoldali cifrázás, 3. „itt fogják, mikor 
viszik”, 4. négy- vagy ötoldali cifra 
(szilvamag és bab), 5. „itt fogják, mi- 
kor igazítják”, 6. szösz helye (2–2 
zsinór s köztük szilvamag), 7. négyol- 
dali cifra (szilvamag és bab), 8. gu- 
zsaly teteje (sima kéreg, szalagcsokor- 
ral) és az egészen végigcsavarodó gom- 
bos szalag, e. guzsaly, Désháza.  
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3. rz. Guzsalytalp vésett díszítőelemei: a–f. Szér: a. karcolás vagy sinor, b. görbe sinor, 
c. díszkivágás, d. szív, e. tulipánt, f. fenyőfa; g–u. Désháza: g. babozás, h. egysoros ba- 
bozás, i. kétsoros babozás, j. ökörhúgy, k. háromszögű kör, l. szilvamagok, m. hármasszilva- 
mag, n. szív, o. hármastulipánt, p. kör szilvamagokkal, r. tulipánt szilvamagokkal, s. páros 
szilvamag egymásnak fordítva, t. fenyőág, u. rózsa, újabb mélyített lapos faragás. 
 
 
zsaly-kendert megfonja, a fonalat ugyancsak egy este elviszi a legény any- 
jához, hogy az „szőjön belőle inget a fiának”. Ez a látogatás a lány részéről 
a viszonzás jele, s egyben első alkalom a lány és a fiú anyja (családja) 
közti új kapcsolatra. Ettől kezdve a legény szombat esténként eljárhat a 
lányos házhoz, s a fonóból késő este őt hazakísérheti s vele ott, a kapuban 
„elbeszélgethet”. 


A tovább tartó szándék jeleként a legény húsvétra elkészíti a lánynak 
a mángorlót (6 a, b,frz.) és sulykot (6 h rz.), majd a kapálás idejére, pün- 
kösdre a kapatisztítót (6 g rz.). Ha aztán az év folyamán még nem vehette 
el a lányt, a legénynek a következő karácsonyra, húsvétra és pünkösdre is 
kell készítenie díszes faragású ajándéktárgyat: csörlőt (6 e rz.), gyapot- 
tekerőt, vászonfeszítőt (6 i rz.), vetélőt (6 j rz.) s esetleg új kapatisztítót is.  
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Azonban a lakodalom nem húzódhat sokáig, mert a lányokat 15–16 éves 
korukban már „elviszik”, a legények is még katonáskodás előtt házasodnak, 
az ennél idősebbeket „vénezik”. Mindenesetre a házasuló legény ifjú korával 
is magyarázható a lelkes cifrító kedv s a díszítés naiv bája, mellyel jegy- 
ajándékait készíti. 


A Szilágyságban, akárcsak a mezőségi, láposi, szamosmenti és szatmári 
magyarságnál általában, fonáshoz, a középhosszú rúddal ellátott ún. ülő- 
talpas guzsalyt használták.2 A 120–140 cm hosszú mogyorófa rúdból és 
35–45 cm hosszú juharfa talpból álló guzsalyt fonáskor a lány a széken 
a talpra ülve rögzíti (2 rz.). A hagyományos guzsaly mogyorófa rúdját a 
héj letakarítása után feketére füstölik, s e fekete alapba vágják késsel a 
különböző ékítményeket, melyek a botok héjhámozásos díszítményeihez ha- 
sonlóak (valószínűleg innen is veszik eredetüket). A minták elhelyezésük 
szerint változnak: Désházán legalol (a guzsaly sorkán) tenyérnyi szélességben 
csak egyszerű sakktáblás („a szoknya úgyis eltakarja”), a rúd teteje (a pánt- 
likacsokor alatt) meg éppen egészen sima (díszítetlen). A középső részt (a 
szösz helyén) a hengeres felületen csigavonalban húzódó (a szöszt felkötő 
zsinór vagy pántlika tekergőzését utánzó) zsinórmintázat díszíti, a párhuza- 
mos vonalak közt késheggyel kipattintott háromszögű babok és két oldalról 
bemetszett szilvamagok sorával. A rúd közepe táján vízszintes rovátkolás 
van, nagy és mély szilvamagokkal, a jobb fogás kedvéért, amikor a guzsalyt 
fonás közben igazgatják. A guzsaly alsó felén pedig, hol a leány fonóban vagy 
fonóból menet fogja, a tenyérnyi szélességben meghagyott fekete felületbe 
„X” alakban elhelyezett nagy és mély szilvamagokat metszenek. A „fehérre” 
faragott részek fent 4, alul meg 5 oldalúak (2 e, 2 c–d rz.). 


A guzsalytalpak hagyományos fehér juharfája igen alkalmas a metszésre, 
alapszíne pedig a metszett minták kiszínezésére. A régi guzsalytalpak körvo- 
nalai a „kétlábra való” (szimmetrikus) csizmatalphoz hasonló deltoid alakúak 
(4 a–f rz.), díszítésük pedig fenyőágszerű rovátkákból és mély szilvamagok- 
ból áll (3 l–o, r–t rz.). Míg az ülep alá kerülő előbbi minta gyakorlati 
célt szolgált (hogy a talp ne csússzék az ülés alatt), az utóbbit (eredetileg) 
szexuális jelentésűnek tekinthetjük (4 a, c, e, g, h, 5 m, o, p rz.), hisz e cifra 
guzsaly is a párosodás szándékának jelképes kifejezési eszköze volt. Eme 
ősi mágikus eredetű motívummal egyidős másik fontos motívum a kör (ro- 
zetta), a gonoszűző és termékenységet biztosító Nap szimbóluma (3 p rz.). 
Hogy nem egyszerű technikai eredetű díszítőmotívum (mint amilyen pl. a 
babozás, 3 g rz.), bizonyítja, hogy a legrégibb faragványok rozettáinál körzőt 
nem is használtak (4 b, c, f, g, i, l rz.). Újabb munkáknál ez ősi motívumok 
többnyire a szélekre kerülnek, vagy teljesen ki is szorulnak s helyüket el- 
foglalják a „naturalista” virágmotívumok, esetleg épp domború faragások 
(3 u, 5 v–z rz.). 


A talp körvonala is egyre cifrább, merészebb lesz, amint ez a désházi 
guzsalytalpak időrendi összehasonlításából is kitűnik (4 g–l rz.). „A gu- 
zsalytalpat egyiket a másikra (a még megmunkálatlan lapra) tesszük, s a 
formáját úgy vesszük le; akkor még változtatunk valamit rajta s a minták 
már maguktól mutatkoznak” – magyarázta közel 20 éve Máté Imre akkori 
désházi ifjú, ki az őt felkérő legénytársai helyett is készített cifra guzsalyt. 
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4. rz. Guzsalytalpak Désházáról: a–i. az 1866–1944 közötti évekből (időrendi sorrend- 
ben), j. 1948-ból, k. 1950-ből, l. 1954-ből (oldalról és alulról is). 


 
 
 


A talp körvonalát fűrésszel vágják ki, míg a minták metszéséhez csak egy 
csonka kést használnak. A désházi guzsalytalpakon a kitöltendő tér körvo- 
nalai, valamint az ősi mértanias és újabb növényi minták és szívformák 
(részben ezek is a szilvamag és rozetta köríveinek kombinációi) olyan töké- 
letes összhangban és elrendezésben láthatók, amilyennel még csak a kalota- 
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5. rz. Guzsalytalpak: m. 1950 tájáról (oldalról is), Vérvölgy, n. 1938-ból, Kisdoba, o. 1915- 
ből, Nagydoba, p. 1869-ből (oldalról is), Szér, q. régi, Szér, r. 1947-ből, Szér, s. 1952-ből, 
Szér, t. 1950 tájáról, Szér, u. 1950 tájáról (esztergált szárhoz), Szér, v. 1949-ből (oldalról és 
alulról is), Szér, x. 1950 tájáról, Hadadnádasd, y. 1950 tájáról, Szér, z. 1920-ból, Sámson. 
 
 
szegi faragásokon találkozunk. A különbség csupán annyi, hogy a környék 
egyes faluiban ki is színezik a véseteket, így pl. Széren kék, Désházán piros 
és kék, esetleg zöld és lila színesceruzával. 


A harmincas és negyvenes évek óta Vérvölgyön és Dobán elterjedt a 
teljesen bükkfából készült guzsaly, melynek négyoldalúra gyalult szárát és 
az éleket végig (a szösz jobb rögzítését és a kézben való jobb tartást szol- 
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gáló) berovások díszítik (2 b rz.). De 1943 óta már itt is terjed az eszter- 
gályosok által készített, a fonókeréklábak idomait utánzó talpasguzsaly 
(2 a rz.). A korábbi hagyományos megoldással szakító, részarány nélküli és 
naturalista díszítésű faragott és esztergált guzsalytalpak (5 u–v rz.) művészi 
szempontból már feltétlen visszaesést jelentenek. Az esztergált guzsalyokat 
Vérvölgyön orsós cigányok, egyebütt (pl. Széren, Sámsonon, Ballán, Kéme- 
ren) pedig esztergamesterek készítik. 


A mángorló, sulyok, kapatisztító vagy vászonfestő díszítési technikája 
is azonos a guzsalytalpéval. Ezek ajándékozás céljából való készítése azon- 
ban már alig néhány falura szorult vissza s ott is inkább csak egyszerűbb 
kivitelezésű mángorlót és sulykot adnak a legények (6 a–b, d rz.). A gu- 
zsalytalpéhoz hasonló díszes munkákat már csak Désházán láthatunk (6 f, 
h. rz.). Désházán ezek is magukon viselik sajátos társadalmi funkciójuk je- 
gyeit: a különleges kivitelezést, az ősi és újabb jelképes motívumokat (szilva- 
mag, kör, szilvamagokból kombinált szív és levélsor, körívekből kombinált 
tulipán, a kör, azaz rozetta helyét elfoglaló újabb rózsa, madáralak) és 
ajánló feliratokat. 


A mángorlók elején a jobb tartásra szolgáló oromból (6 a, b rz.) a szá- 
zad első negyedében mértaniasan kiszabott madár formák keletkeztek, majd 
ezek helyét a 40-es évektől kezdve a „valódi” madáralak, a szerelmi üzenet 
közismert jelképe foglalta el (6 f. rz.). A dekoratív madár aztán más tárgya- 
kon is megjelenik (6 e rz.). Ettől kezdve jelenik meg az egyes ajándéktárgya- 
kon a hagyományos vésett virágdísz helyén, a domború faragás negatív meg- 
oldásával (akárcsak a helyben készített kályhacsempe dúcoknál) a naturalista 
rózsa s egyéb virágdísz. Föltehető, hogy ez utóbbi díszítőeljárás bevezetésében 
egy 1940–47 között Désházán tartózkodó iparművésznő is közreműködhetett. 


A feliratok alkalmazása a guzsalytalpak alján száz év óta általános. 
A múlt században azonban még ez inkább csak a lány és a készítő legény 
nevének kezdőbetűire és az évszámra szorítkozott. Legkorábbi szöveges fel- 
írást Désházáról 1899-ből ismerünk: „Balla Ferenc csinálta 1899-be – Papp 
Máriának használja egészséggel”. Azóta aztán egyre több és terjedelmesebb 
a felírás: kívánságok, szerelmi üzenetek és versikék kerülnek a guzsalytalpak 
aljára, a mángorlók és sulykok üres oldalaira. Ilyenek pl. „Jó munkálást 
Rebekám – Köszönöm Istvánkám – Désháza 1948. évben – Emlékül L. I. 
M. Rebekának” (orsófogó); „Emlékül készült 1953-ban – a Nagy Rózsa 
részére készítette Molnár Jóska – Piros rózsa kék nefelejcs, kedves babám, 
el ne felejts, mert én szívemből szeretlek” (mángorló) stb. 


Persze, a cifrázás, színes kifestés, kiálló idomokkal való faragás, hosszú 
szövegekkel való kísérés eme újabb fokán a tárgyak használati funkciója 
nyilvánvalóan teljesen háttérbe szorul társadalmi funkciójukkal szemben. A 
díszes guzsalyt az első télen még viszik a fonóba, de utána félreteszik, az 
ajándékba kapott mángorlót, sulykot és kapatisztítót pedig már piros pánt- 
likával az elkötelezettség nyilvános jegyeként és faldíszül, egyenesen ágyuk 
mellé akasztják. 


Mint említettük, már több évtizede e tárgyak készítésének is specialistái 
vannak, akik viszontszolgálatért vagy pénzért ügyetlenebb vagy pénzesebb 
ifjak részére dolgoznak. Ilyenek mindenekelőtt a legtöbb faluban található 
esztergályosok, kik egyebek mellett, hivatásszerűen készítenek ajándékguzsalyt 
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6. rz. Lányoknak ajándékba készített tárgyak: a. mángorló 1880-ból, Vérvölgy, b. mángorló, 
Nagydoba, c. gubafésű 1848 előttről, Hadadnádasd, d. sulyok, Szér, e–j. vésett díszű tárgyak 
az 1950-es évekből, Désháza: e. fonalcsörlő 1948-ból, f. mángorló botjával, g. kapatisztító, 
h. sulyok, i. vászonfeszítő, j. vetélő. 
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is. Az esztergamunka a kerekes guzsaly előállításával (1 rz.), különösen 
az utóbbi fél évszázadban terjedt el a Szilágyságban s a korábbi házi fa- 
munkák és faragások helyét és szerepét is átveszi. Így pl. az alig 1400 lakosú 
tövisháti Sámsonon négy esztergályost találunk, kik saját falujuknak dolgoz- 
nak. Közülük Bántó Zs. Miklós és Incze Dezső a háború óta talpasguzsalyon, 
sulykon, vászonfeszítőn és kerekesguzsalyon kívül sokféle bútorelemet és 
egyéb tárgyat is készít. 


Az esztergályosmesterek megrendelésre dolgoznak, cseremunka, pénz 
vagy egyéb (pl. faanyag) ellenében, magánosoknak, asztalosoknak, vagy eset- 
leg a sarmasági borlerakatnak. Az esztergálás is szezonmunka: ősszel bor- 
csapot, ősztől január derekáig guzsalyt, fonókereket, tavasszal bútorfélét, 
bútorelemeket készítenek. Nyáron nemigen van munka, de még a mesterek 
is kevés földjükkel foglalatoskodnak. Mint Bántó elmondja, a mesterséget 
csak úgy „lopta”, mert apja félt őt iparra adni, nehogy itthagyja a szülőket. 
Maga csinálta szerszámait is: az esztergapadot, gyalupadot, szalagfűrészt, 
tábori tűzhelyet, fúrót, vésőket (nagyolóvéső, kupásvéső, simító, fúrókés, 
csavarvágókés) 1945–46-ban. A katonaságnál (a háború idején) megtanulta 
a sofőrséget, úgy tudta felszerelni és kezelni az esztergát és szalagfűrészt 
hajtó benzinmotort, melyet tömegmunka végzésekor beindít. A kész eszterga- 
munkák általában égszínkék olajfestést kapnak, ritkábban zöldet, pirossal 
hímezve (tarkítva). Kerekesguzsalyból egy héten kettőt tudnak a mesterek 
elkészíteni. 


 
 
SÍRJELEK 
 
Ahogy a párválasztásnak kialakult a maga hagyományos, művészi ér- 


tékű üzenethordozó jelrendszere, a „holtak falujába” költözésnek s az ott 
eltemetett elődökre való emlékeztetésnek is megvan a maga ősi eredetű, de 
ugyanakkor sajátos helyi „dialektusban” fogalmazott „beszélő” népművé- 
szete. 


A Szilágyságban, akárcsak más magyar protestáns vidékeken, a temetők 
jellegzetes művészi értékű eleme a fejfa, más néven gombfa. Ez nemcsak más 
népek sírjeleitől és más magyar néprajzi tájak fejfáitól különbözik, hanem 
kiképzése, kánonja és stílusa falvanként is változatokat mutat s ezek temetői- 
nek sajátos, egyéni színt adnak.3 De még egyazon temetőben sem találunk 
bár két teljesen egyforma fejfát, mivel ezek régiségük, az elhalálozás éve s 
a halottak életkora, neme és egyéb tulajdonságaik szerint változnak, amellett, 
hogy olyan alkalmi munkák, melyeket a halottas háznál a kapott fából min- 
den sablon nélkül az erre felkért két-két férfirokon farag ki. S mivel a fejfa- 
készítéshez még a jelenlegi specializálódással is falvanként számosan „érte- 
nek” (pl. Désházán legalább 40 ember, akik viszontsegítségért vállalják a 
rokon halott fejfájának gyors kifaragását), a változatosság még sokáig biz- 
tosított. 


A fejfakészítés szerszáma hosszú időn át csak a fejsze, bárd, kézvonó és 
véső volt. Lényegében tehát a faragó fejsze, illetve bárd határozta meg az 
egyes idomok stilizálásának módját, a kézvonó és véső pedig a kidolgozás 
finomságának fokát. A halottasház udvarán levő (rendszerint már korábban 
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7. rz. Szilágysági fejfa-formák. a. Férfi-fejfa, Szilágyballa: 1. bütyök, 2. gomb; b. férfi fejfa, 
Désháza: 1. gomb, 2. sisak, 3. ráma, 4. tulipánt, 5. évszámlap, 6. feliratlap; c. női fejfa, Dés- 
háza: 1. szemöldök, 2. ráma, 3. évszámlap, 4. feliratlap; d. férfi fejfa, Szilágysámson: 1. bü- 
työk, fordított körte, 2. kaláris, 3. körte, 4. csillag, 5. gömb, 6. kaláris, 7. évszámlap; e. férfi 
fejfa, Hadadnádasd: 1. fej, 2. nyak, 3. hólyag, 4. félhólyag, 5. kalács, 6. mejj, 7. kalács, 
8. behajtás írásnak, 9. tő; f. női fejfa, Hadadnádasd: 1. tulipánt, 2. nyak, 3. kaláris, 4. csil- 
lag, 5. kalács, 6. dupla ernyő, 7. kalács, 8. mejj, 9. kalács, 10. behajtás, 11. tő. 
 


 
 
 
8. rz. Désházi fejfák: a. régi férfi fejfák; b. férfi fejfa 1923-ból és női fejfa 1919-ből; c. férfi 
fejfa 1924-ből; d. férfi fejfa 1947-ből, női fejfa 1948-ból. 
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9. rz. Désházi fejfák: a–b. női fejfák 1892-ből és 1941-ből, c–b. férfi fejfák 1948, 1928, 
1931, 1935, 1934 és 1947. évekből. 


 


 
 


10. rz. Szilágyszegi fejfák: a–b. régi fejfa, c. férfi fejfa, a gömb fölött koronával, 1880-ból, 
d. férfi fejfa koronával és bütyökkel 1947-ből, e. női fejfa koronával vagy ágakkal az 1940-es 
évekből. 
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11. rz. Vérvölgyi fejfák a temetőben felirat nélkül vagy csak ceruza-feliratos táblácskákkal: 
a. férj és feleség, b. feleség és férj, c. feleség és férj, d. lány, anyja és apja fejfái. 
 
 
e célra félretett) száraz cserefa törzsből a hantba kerülő kb. 70 cm hosszú 
vastagabb tövét gömbölyűn hagyva, a vékonyodó részt hosszában négyszögűre 
faragják, majd a bárddal tagolják. Mivel bárdolással csak kevéssé mély, 
szögletesített, lapokkal határolt mértanias idomok képezhetők, a fejfa eléggé 
vaskos és kevéssé tagolt lesz, nagy idomokkal. A bárdolt fejfák közül tagolás 
szempontjából a désháziak (8., 9. rz.), szilágyszegiek (10. rz.) és nádasdiak 
(19., 20. rz.) régiesebbek, egyszerűbbek, kevésbé idomosak, míg a szériek 
(16 b–g rz.) és sámsoniak (17., 18. rz.) a régies (fűrészt nem használó) fa- 
ragómunka kiváló példányai. Ugyanakkor egészen ősi jellegű, bálványszerű 
gombfákat találunk Ballán (16. rz.) és Diósadon (15. rz.), míg a legtovább 
alakított formák Nádasdon (19., 20. rz.) és Vérvölgyön (11–13. rz.) lát- 
hatók. Vérvölgyön s némely más faluban a körteszerű tagok már a barokk 
 
 


 
 
12. rz. Vérvölgyi fejfák (fétű való fák): a–f. férfi, g–h. újabb és régibb koronás női fejfák. 
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13. rz. Vérvölgyi fejfák: a–e. férfi és f–g. régi női fejfák. 
 
 
mellvédbábokat utánozzák és ezeket a mesterek előrajzolással, fűrésszel, fa- 
reszelővel és gyaluval kivitelezik. Ugyanitt egyre több a városi sírkövet, obe- 
liszket utánzó fejfaforma is. 


A régi fejfáknak természetesen felirata nem volt. Viszont a fejfák helye 
a nemzetségek szerint felosztott temetőben írott szöveg nélkül is tájékozta- 
tott a halott származásáról és vérrokonságáról, a fejfáknak a családi sír 
 


 
 
 
14. rz. Kisdobai, nagydobai és lelei fejfák: a. férfi fejfa, 1939-ből, Kisdoba, b–c. férfi és 
női fejfák, Nagydoba, d, f. férfi fejfák ultramarinkékre festve, Lele, e, g. női fejfák kékre 
festve, 1939-ből, Lele. 
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15. rz. Diósadi fejfák: a–d. férfi fejfák. (2 régebbi, 2 újabb), e. női fejfa. 
 
 
 
 
 


 
 
 
16. rz. Ballai és széri fejfák: a–b. férfi és női gombfa 1943-ból (Sütő Bálint faragó csi- 
nálta), Szilágyballa, b–d. férfi fejfák, utóbbi 1938-ból, Szér, e–f. női fejfák, Szér, g. férfi 
fejfa 1937-ből, toronygombos, Szér. 
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17. rz. Sámsoni fejfák: a. legény, b. ifjú házas, c. meglett korú férfi fejfája, d. lány, e. fiatal 
asszony, f. idős nő, g. lány, fiú, h. öregasszony fejfája 
 
fölötti csoportosítása a halott családi helyzetére, a fejfák tagolása, magassága, 
vastagsága és festése a halott nemére, életkorára, sok esetben még társadalmi 
és vagyoni helyzetére és foglalkozására is utalt. A fejfák kivitelezési „stílusá”- 
ból és állapotából, illetve régiségéből pedig az elhalálozás idejére lehetett 
következtetni. A még nem konfirmált gyermekek fejfája kicsi, legtöbb falu- 
ban kékre festett; az ifjak fejfája is általában kisebb, a házasoké viszont 
„egész fejfa”, az idősebbeké gyászfekete festésű, a „rangosabbaké”, öregeké 
 
 


 
 
18. rz. Sámsoni férfi fejfák: a–d. fiatal fiúk fejfái, e. fiatal házasember, f–h. meglett korú, 
i. idős férfi fejfája. 
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már vastagabb is (8 d, 11, 18 i rz.), az egykori „bocskorosnemes” család- 
belieké többféle ágas, koronás fejfa (10 c–e, 11. rz.). Désházán a nők fej- 
fája rámáinak (rovások) száma a halott életkorával kapcsolatos (9 a, b). A 
nemet falvanként különböző módon érzékeltetik a fejfán: Désházán a férfi- 
fejfán tulipánt, sisak és kisgömb van, a nőké viszont félkörös szemöldökű 
és hátán csonka (csapott). A ballai férfi-sírjel fején is van kis bütyök vagy 
bokréta. Nádasdon, Szeren, Sámsonon s másfelé a gomb vagy kehely végző- 
désű fejfa férfit, a tulipános, rózsás (csillagos) pedig nőt jelöl. Szilágyfő- 
keresztúron a sírjelre metszett ló, fejsze, könyv stb. a halott foglalkozását 
jelzi. 


A fejfák festése elsősorban gyakorlati célt, a fa tartósítását és csírátla- 
nítását szolgálja, de ugyanakkor életkorjelző szerepe is van. A kifaragott 
fejfát, „mint a disznót”, szalmatűzzel megpörkölik, különösen a tövét, amely 
a földbe kerül, a befüstölődött felső részt pedig még ecetes vízzel kevert 
hamuval is bekenik. „Hogy feketébb legyen”, a vizes hamut a halotti torra 
levágott borjú vagy tyúk májával dörzsölik a fejfára. A toron közösen el- 
fogyasztott áldozati állat májának a halott képmásához dörzsölése a pogány 
őskultusz (halottetetés) jellegzetes momentuma; itt is ennek megváltozott ér- 
telmű csökevényes formájáról lehet szó. A kiskorúak (Sámsonon csak a lá- 
nyok) fejfájának kékre festése ugyancsak konzerváló, viszont a szín meg- 
választása – akárcsak a régi házfalaknál – azzal az elterjedt analógiás 
hiedelemmel állhat kapcsolatban, hogy az ég színe távol tartja a rontó szel- 
lemeket. A fejfának a primitív őskultuszbeli halott-képmással (bálvánnyal)  
 
 
 


 
 
19. rz. Hadadnádasdi fejfák: a, c, d. férfi fejfák, b, e, f. női fejfák (utóbbi újabb, kékre 
festett). 
 
 
 


121 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 
 
20. rz. Hadadnádasdi fejfák a temetői síroknál: a. női és férfi fejfa, b. kékre festett (újabb) 
férfi és női fejfa, c. kisfiú, asszony (nénje), asszony (anyja) és nagylány (nénje) fejfái. 
 
 
való kapcsolatára4 utal – az előbbiek mellett – a szilágysági fejfáknál na- 
gyon is feltűnő, emberalakra emlékeztető méret és kiképzés (l. erre a 10. rz. 
is), valamint az egyes idomokra még most is alkalmazott antropomorf elne- 
vezések, mint pl. fej, sisak, korona, szemöldök, nyak, kaláris (gyöngysor), 
hát, mejj, láb stb. (7. rz.). Ezeknek itteni együttese semmiképpen sem vé- 
letlen. 


A fejfát a családi sír padmalyához szükséges faanyaggal együtt viszik 
ki a temetőbe. A halott sírbatétele után a friss hantba a feje iránt „szúrják 
be” a fejfát, majd mind erre, mind a sírhantra egy-egy puszpáng koszorút 
helyeznek. Mivel a hagyományos jelrendszerrel készült fejfák minden lénye- 
geset elmondanak a halottról, még az újabb fejfákon sincs mindenütt felirat 
(11 d, 12 b–f, 13 c, d, 16 b, c, 17 g, h rz.). Vérvölgyön sem szerves része 
a fejfának a felirat, mert ez külön deszkalapra kerül, amit aztán a fejfa 
megfelelő helyére illesztenek be (11 a, c rz.). Legáltalánosabb, hogy a fejfa 
alján bemélyesztett (eresz alatti) részre írják kerek (betűvágó) vésővel a szo- 
kásos adatokat, s esetleg a hosszabb szöveget is. Gyakoriak a halott élet- 
pályáját elmondó apróbb balladaszerű rigmusok, de az első személyben „visz- 
szabeszélő” szövegek is, melyek ugyancsak a fejfa ős-bálványtól való szár- 
mazására utalnak. 


 
A népi fafaragás jellegzetes vonásainak áttekintése és összefüggéseket 


kereső vizsgálata után módunkban áll néhány általános vonatkozású meg- 
figyelésünk megfogalmazása: 


1. A szilágysági magyar népi famunkák két tárgycsoportjánál – az 
ifjak jegyajándékainál és a temetői sírjeleknél – az esztétikai élmény kel- 
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tése oly erőteljes, hogy ismertetésük feltétlenül helyet követelt a vidék nép- 
művészetéről alakuló összképben. 


2. E famunkák szilágysági pompája és készítésük napjainkig tartó szo- 
kása egyaránt az itteni népi közösségi-szellemi életben való tökéletes integrá- 
lódásukkal áll kapcsolatban. Az ajándék-guzsaly, sulyok, mángorló stb. tár- 
sadalmi funkciójuk révén kaptak mind díszesebb külsőt és ennek tulajdonít- 
ható, hogy munkaeszköz szerepük elveszte után is fennmaradtak. Ugyanígy 
vált a temetői fejfa is eredeti (kultikus) értelme elhomályosodása után a 
gondozott temetőkert egyre dekoratívabb térplasztikájává. 


3. Azt látjuk, hogy a felületes ránézéssel csupán esztétikai célú, „díszí- 
tésnek” tűnő kivitelezés szoros kapcsolatban áll e tárgyak korábbi termelő- 
eszköz-, kultikus-mágikus, illetve társadalmi funkcióival. Az anyag, az alap- 
forma és az arányok megválasztása mellett ilyen eredetűek a guzsaly, mán- 
gorló és sulyok bizonyos felületeinek berovásai, a párválasztással kapcsolatos 
tárgyak rovásainak mágikus (termékenységet biztosító) motívumokká csopor- 
tosítása, a halott őst megörökítő bálványtól származó fejfák felismerhetően 
antropomorf eredetű tagolása és maga a festés is. E formák, kiképzések és 
festések elsődleges gyakorlati értelmük elhomályosodásával és társadalmi 
funkciójuk hangsúlyozódásával válnak mindinkább a jelképes közlés eszkö- 
zeivé. 


4. Az előbbi funkcióváltozás (termelőeszközből, illetve az életet, ter- 
mést, termékenységet a mágia síkján „biztosító” eszközből közösségi kom- 
munikációs eszközzé válás) alapján és a végbemenő gyors életmódváltozással 
is számolva, elképzelhető e tárgyaknak korábbi gyakorlati-társadalmi szere- 
pük teljes feledésbe menése és módosult vagy miniatürizált formájú, a felü- 
leteken eluralkodott hímű „dísztárgyakká” alakulása. A népélet szemszögéből 
nézve eme újabb funkcióváltozás feltétlenül jelentőségcsökkenés, azonban 
kérdés, nem fogható-é fel egy volt életforma, az egykori elődök üzeneteként 
is az új társadalomban élő utódokhoz. Vagy szilágysági „ajándéktárgyak- 
ként” a máshonnan idelátogatók részére. Hogy ne lehessen belőlük elrontott, 
értelmetlen „giccs”, nagyban függ azoktól a szakemberektől, kik majd a 
nagybani előállításukat, a leendő faragóműhelyek és az értékesítés megszer- 
vezését hivatásszerűen vállalják. 


 
 
JEGYZETEK 
 
1 Tanulmányunk dokumentációs anyagát jelentős részben felhasználtuk a Szerelem és halál 


a szilágysági népművészetben című nagyobb tanulmányunkban is. L. Kós Károly: Népélet és 
néphagyomány. Bukarest, 1972, 209–237. 


2 E guzsalytípus elterjedésére és az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűjteményében való kép- 
viseletére l. Kós Károly: Colecţia de furci de tors a Muzeului etnografic al Transilvaniei. 
AMET., (1968–1970), Cluj, 1971, 185–224. Ide vonatkozó rész: 187, 199, 213–14 és 
térkép. 


3 A szilágysági fejfáknak a más (főleg erdélyi) magyar népi sírjelekkel való kapcsolatáról l. A 
székely sírfák kérdéséhez című tanulmányunkat is. Megjelent: Kós Károly: Népélet és nép- 
hagyomány. Bukarest, 1972 című gyűjteményes tanulmánykötetben a csatolt szakirodalommal, 
253–274. 


4  A magyar fejfának az ős-képmásokkal, bálványokkal való eredeti azonosságára s ezektől 
való származására, majd a kereszténység századai folyamán eredeti értelmük elvesztésére, s az 
emberi alaknak mindinkább dekoratív emlékoszloppá stilizálására nézve l. a 3. jegyzetben i.m. 
257–269. és 4–5. á. 
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ÖLTÖZET 
 
 
A Szilágy mente népi öltözete jellegének és a környező román és ma- 


gyar néprajzi csoportok között elfoglalt helyének megállapításához tekintetbe 
kell vennünk nemcsak a vizsgált terület lakosságának gazdasági-társadalmi 
helyzetét általában, hanem mindazokat a tényezőket is, amelyek a népi öltö- 
zet fejlődésére közvetlenül vagy közvetve hatottak. E tájegység magyar népi 
öltözetének mai formája ugyanis beszédes bizonyítéka azoknak a hatásoknak 
is, amelyek idők folyamán gazdasági és társadalmi téren ezt a területet érték. 


A hagyományosnak tekinthető öltözet főbb darabjai a nőknél a követ- 
kezők: a ráncolt, bő ujjú rövid ing, alsószoknya (pendely); felsőruhaszámba 
megy a fiatalok körében az ingen viselt, vállon átvetett rojtos cifrakendő, 
a lájbi, az idősebbek körében a rékli. Ehhez különböző színű, a fiataloknál 
inkább piros, az időseknél sötét színű szoknya, előtte kötény járul. Ezt egé- 
szíti ki télen és bizonyos alkalmakkor a guba. Ezt a gyapjú ruhadarabot 
fél évszázad óta a vastag posztóból készült kabát váltotta fel. Fejrevalóul a 
kendő, lábbeliül a csizma, újabban az egész- és félcipő szolgál. 


A férfiak öltözetét a galléros, kézelős vászon ing, a nadrág alatt viselt 
szűk lábravaló, a nyáron hordott vászon bőgatya, a téli posztónadrág, előtte 
régen fehér, újabban kék hímzett vászon kötény, az ingre öltött zsinóros- 
gombos posztó mellény (lájbi), a télen viselt guba, újabban a posztókabát 
alkotja. A férfi a fején kalapot, sapkát és báránybőr kucsmát visel, lábára 
mód és alkalom szerint bocskort, csizmát és bakancsot húz. Mindkét nem 
öltözetében általában a kék színt kedveli (1., 2. színes kép, 1., 2. fk.). 


Az öltözet ezt a formáját a XIX. század folyamán nyerte. A rendel- 
kezésünkre álló források1 alapján végigkísérhetjük azt a fejlődést, amelyen 
a Szilágy mente vidékének magyar öltözete a múlt század folyamán átment. 


„A nép öltözete – írja Kőváry – a múlt század elején az utolsó em- 
bertől fel a szegény nemesig: felkanyarult széles fekete kalap vagy bárány- 
bőr sapka; szürke fürtös, térdig érő suba, mellény; lobogós, szárközépig érő 
gatya; csizma vagy bocskor; mindazáltal néha-néha nadrágot vagy harisnyát 
is húz, kinek van, de nagyobb résznek a leírt öltözet a nyári és téli gúnyája. 
... A mesterségek alig tengenek, mert a vidékieknek majd semmi gúnya sem 
kell. Mégis virágzik egy, a gubakészítés mestersége, mivel guba nélkül senki 
sincs tisztességesen felöltözve” (Tudománytár, 30). Egy másik helyen ugyanő 
még a következőkkel egészíti ki ismeretünket: „...öltözetükben, szokásaik- 
ban inkább a szomszédos vidékekhez szítanak. A férfiak fekete széles kala- 
pot vagy fejér sapkát, szürke fürtös gubát, bőr lábravalót, csizmát vagy 
bocskort viselnek. A nők öltözete, kivált a köznapi, csaknem mindenkinek 
házi szövet, keszkenőjüket kivéve. Itten Szilágyban kereskedés, mesterség 
gyenge lábon áll: Szilágynak száznegyven ezernyi lakosából százezernek alig 
van egyéb vennivalója, mint guba, csizma és kalap, s a nők aprólékos szük- 
ségei...”2 


Kőváry leírása bármilyen igénytelennek is látszik, számunkra igen be- 
cses adalék az öltözet korabeli helyzetének helyes megítélésében. Hitelességét 
igazolja és emeli egy 1838-ból származó kőrajz is. George Edwards Hering 
Sketches on the Danube in Hungary ans Transylvania (London, 1838) című 
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könyvében a „Peasants of Hadad”-feliratos kép két férfit és egy nőt ábrázol 
Hadadból, tehát éppen erről a vidékről (3. fk.). A képet Kresz is közli3, és 
alakjainak öltözetéről a következőket írja: „A kőrajz... egyedüli Szilágy 
megyei ábrázolás. Különös dolgot látunk rajta: női bundát, mégpedig nem 
rövid kisbundát, hanem hosszú bundát. A női kisbunda viselete – tud- 
juk – a szomszédos Tiszaháton és Hajdúságon általános volt... De hogy 
e vidéken is elterjedt volna, arra ez az egyedüli adatunk. A bunda hímzett. 
A férfiak gubában, mégpedig fekete és szürke gubában vannak, gatyát vi- 
selnek, lábukon bocskor, illetve csizma. Fejükön széles karimájú kalap. Jól 
látszik az ülő alak széles tüszője” (Kresz: i.m. 145). Kresz leírását még há- 
rom ruhadarab felemlítésével egészíthetjük ki: a férfiak szűk ujjú inget hor- 
danak, és a bal oldali alak gubája alól egysorgombos díszítetlen mellény 
és széles nyakravaló tűnik elő. 


Talán nem járunk messze az igazságtól, ha az a véleményünk, hogy a 
kőrajzon látható bundás nő német (sváb), a mellette ülő alak román, a bal 
szélen álló pedig magyar. Az alakok elhelyezése is erre látszik utalni. Ha- 
dadon ugyanis románok, magyarok és németek (svábok) együtt laknak. 


Kőváry ismertetéséből és az ábrázolásból a magunk számára a következő- 
ket hasznosíthatjuk: A XIX. század elején az öltözet előállítása túlnyomó- 
részben házilag, a nők által történt, vagyis nyersanyaga vászon és posztó 
volt. A felsőruha darabjai közül a guba, a gombos mellény, a lábbeli, a 
fejrevaló, a női keszkenő a kis- illetőleg a gyáripar termékei. E ruhadara- 
bok közül különösen a guba, a gombos mellény és a vállkendő 
formája és használata a szilágysági öltözetet a síkvidéki, alföldi népi öltözet 
mellé állítja, elválasztja viszont tőle a szűk ujjú ing viselete. Erre a kap- 
csolatra utal a második Kőváry-idézet első mondata is. De ebben a feltevé- 
sünkben megerősítenek az egyes ruhadarabok területi elterjedésére, valamint 
az egész öltözet további fejlődésére vonatkozó ismereteink is. Kőváry is ki- 
emeli, hogy a mesterségek közül a gubakészítés virágzik, mert a guba mind 
a férfi, mind a női öltözet egyik legfontosabb ruhadarabja. Györffy István 
kutatásai nyomán tudjuk, hogy ez a ruhadarab Ung és Bereg megye felől 
a XVIII. század első negyedében kezdett tért hódítani, először kelet, majd 
nyugat felé is.4 Ennek következtében Debrecenben és környékén virágzó 
gubacsapó-céhek keletkeztek, és a szűrposztókészítés erősen háttérbe szorult.5 


A század végére azonban jobbára csak a Debrecentől keletre eső területeken: 
a Tiszaháton, a Szamosháton,6 az Érmelléken, a Kraszna és a Szamos közén 
virágzik,7 s itt a románoknak és magyaroknak egyaránt mindennapi felső- 
ruhája.8 


Adatközlőink tanúsága szerint a tövisháti falvak gubaszükségletét Szi- 
lágycseh, Zsibó és Hadad gubacsapói látták el. A gubát napjainkban főleg a 
máramarosi és avasi románság körében találjuk meg,9 míg az itt élő magyar- 
ság fokozatosan a gyári posztóból készült ruhadarabok viselésére tért át. 


A gubához hasonló utat tett meg, valószínűleg a házaló szlovák csipká- 
rok közvetítésével, a színes rojtos vállkendő is, melynek helyi elnevezése 
– „zsalikendő” – Zemplén és Nógrád megye területére utal.10 Erre mutat 
továbbá – László Géza szerint – a Diósad község nyelvjárásában, névadá- 
sában is jelentkező „palócos” vonás.11 A palócsággal való kapcsolat feltéte- 
lezése merésznek mondható, bár egy öltözetdarabnak az elnevezésén kívül e 
községnek a többi Szilágy menti falu öltözetétől sokban eltérő jellege – kü- 
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lönösen a nők öltözetében – szembeötlő. A nőknek feltűnően rövid, alig 
térdig érő, több rend szoknyaviselete, az egyszínű fehér öltözet (fehér lájbi, 
fehér szoknya) ugyanis önkéntelenül a Nógrád megyei Kazár és Buják női 
öltözetét juttatja eszünkbe.12 


Az öltözet további alakulásában fordulópontot jelentett a gyári posztó- 
nak a térhódítása a szilágysági magyarság ruházatában. Itt is, akárcsak a 
nyugatabbra eső néprajzi csoportok körében, elsősorban a kék posztó vált 
kedveltté. Ez a posztó és a belőle készült ruhadarabok (nadrág, lájbi, ujjas) 
nyugat felől terjedtek el, mégpedig a XVIII. század második és a XIX. szá- 
zad első felében először a „kurta nemesség”, majd a XIX. század második 
felében a parasztság körében is. Föltevésünkben megerősít az a tény is, hogy 
az alföldi városok öltözetében is a korábbi abaposztót a XVIII. század má- 
sodik felében váltja fel a kék színű posztó.13 Ennek az új anyagnak a vise- 
lete kezdetben osztályhelyzethez kötött: a szegényparasztság még ekkor a 
posztó nadrág helyett gatyát, a posztó ujjas helyett szűrdolmányt vagy gubát 
vagy bőrködmönt visel.14 


Hasonló lehetett a helyzet a Szilágyságban s így a Tövisháton is. Szi- 
lágyság alapos ismerője, Petri Mór hatalmas monográfiájában részletes és 
becses adalékokat szolgáltat a múlt század végi szilágysági öltözetről. Le- 
írásából kiderül, hogy „a Tövisháton... 1848 előtt kék magyar nadrágot 
(térdén még új korában megfoldottat), dolmányt, rókatorkos magyar sapkát” 
viseltek a „kurta nemesek”.15 Községenkénti ismertetéséből továbbá az is ki- 
tűnik, hogy a „nemesi” öltözetnek egyes darabjai, mint például a nadrág, 
a mellény a század végére a tövisháti gazdák körében is meghonosodott, így 
Vérvölgyön, ahol „a kékposztóval bevont báránybőr kucsma, vagyis sapka, 
mely visszahajló fekete prémmel van ellátva”, vagy a nadrág, mely „az 
előkelőbbeknél kék posztó fekete lapos zsinórral, míg a szegényebbeknél még 
a két oldalt piros, széles szegéllyel szegett csizmaszáron kívül viselt fehér 
harisnya járja”.16 Monon pedig „a szegényebbek condra posztóból készült 
kabátot, a vagyonosabbak szürke, kékesfekete vagy fekete rövid kabátot 
viselnek.”17 Ugyanezt figyeli meg Krasznán is, ahol a szegényebbek meg a 
gazdagabbak egyaránt szürke daróc-kabátot hordanak, a különbség köztük 
a posztó finomsági fokán kívül az, hogy az idősebbekén alig van egy-két 
gomb a nyaknál, viszont a fiatalabb nemzedék már díszesebb, kék posztóból 
varrt és több rend gombos ruhát visel.18 


A fenti adatok és adatközlőink tanúsága szerint tehát helyesbítenünk 
kell Kresz Máriának azt a megállapítását, hogy Erdélyben a háziposztó hasz- 
nálata mellett a kék posztó nem terjedt volna el, és a háziposztóból való 
harisnya mellett a pőre gatyaviselet nem lett volna szokásos nyáron sem 
(Kalotaszeg kivételével), s így a vászon-kékposztó ellentétében a bolti anya- 
gok különböző használatában megnyilvánuló társadalmi különbségek kevésbé 
jutottak volna kifejezésre.19 


A női öltözetben is a XIX. század második felében hódítanak tért a 
vidéki nemesség női ruházatának egyes darabjai, amint ezt a sokféle elne- 
vezésű (lékri, vizitke, hecike, pongyolka, pencél, magyarka, huszárka, bufli), 
de szabásukban nagyjából megegyező ruhadarabok is bizonyítják. 


A felsőruhához szükséges anyag megváltozása maga után vonta az egész 
öltözet jellegének az átalakulását. A falu társadalmának osztályhelyzet sze- 
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rinti rétegződése a múlt század második felében az öltözködésben is egyre 
jobban kifejeződik. Erre a megoszlásra Petri adatai világosan utalnak. Míg 
azonban a nemesi-polgári öltözet ruhadarabjainak térhódítása a múlt szá- 
zad közepén elsősorban a módosabbak öltözetében észlelhető, a század utolsó 
évtizedében már a szegényebb rétegek ruházatában is megmutatkozik. Ez a 
folyamat egyelőre azt eredményezi, hogy a köznemesi jellegű öltözetdarabok 
még csak az ünnepi öltözetben jelennek meg, majd azonban egyik-másik há- 
zilag vagy a kisipar által előállított ruhadarab rovására a hétköznapi öltö- 
zetben is tért hódítanak, mint ahogyan ezt a guba esetében is láttuk. A gyári 
anyag alkalmazása továbbá azt is eredményezte, hogy a lakosság fokozatosan 
felhagyott a felsőruhához szükséges nyersanyag, a gyapjú termelésével, és az 
öltözet anyagát félkész formában az együttélő románságtól, vagy mint kész 
öltözetdarabokat a falusi és városi kismesterektől vásárolta meg. 


A kismesterek készítményei közül különösen keresettek voltak a zilahi 
Luka testvérek (Károly és Sándor) öltözetdarabjai: a fekete vagy sötétkék 
egy- vagy kétrend zsinóros lájbi, a zsinóros és sima nadrág, a sötétkék bujka. 
Vásáros szabók voltak, s vásáros helyeken: Krasznán, Szilágynagyfaluban, 
Szilágysomlyón, Sarmaságon, Ballán, Szoporon, Hadadon, Szilágycsehen, Sü- 
lelmeden, Zsibón, Vármezőn, Hídalmáson és olykor-olykor Bánffyhunyadon 
is mindig az illető vidék öltözetének megfelelő ruhatárral jelentek meg. Tő- 
lük került ki Sámson, Szér, Erked, Diósad, Balla, Szilágyfőkeresztúr, Varsolc, 
Cigányi, Vártelek, Mojgrád, Sztina, Ördögkút, Felsőegregy, Bogya, Vármező 
magyar és román lakosságának felsőruhája. 


A városon dolgozó iparosoknak nagy része volt abban, hogy az addig 
paraszti jellegű, vagyis a házilag előállított öltözet elég rövid idő alatt sokat 
veszítsen jellegzetességéből és a városi ruházathoz hasonuljon. Ebben a for- 
májában az alföldi öltözettel mutat fel közös vonásokat.20 


A Szilágy mente magyar népi öltözete gazdagodott más részről a tőle 
délre eső kalotaszegi magyarság ruhatárának néhány darabjával is. Luka 
Károly szabómester műhelyéből is sok bujka került ki. Ez a ruhadarab 
– mint ismeretes – a kalotaszegi népi öltözet egyik igen jellegzetes és szí- 
vesen viselt ruhadarabja.21 Luka Károly ezért, amikor Hídalmásra ment 
vásárra, mindig vitt magával saját készítésű kalotaszegi bujkát is. Tudomá- 
sunk van arról is, hogy a Kalotaszeggel határos (Perje, Csizér) és a távolabb 
fekvő (Vármező) szilágysági román községekben több ruhadarabbal együtt a 
hunyadi bujka is meghonosodott.22 E ruhadarab térhódítását az itteni la- 
kosság körében elősegítette az, hogy a múlt század közepétől Luka Károly 
Mon, Vármező, Szentpéterfalva, Egregy, Vaskapu, Pusztaszentkirály, Zutor 
falvak magyar és román lakossága számára a bujkának egy szilágysági vál- 
tozatát, a kétoldalt hasított, sűrűn gombozott bujkát kezdte készíteni. Egy 
másik kalotaszegi ruhadarab, a kötéses kötény pedig a hunyadi hetivásárra 
bejáró désházi fazekasok közvetítésével terjedt el Tövishát néhány falujá- 
ban „hunyadi kötő” néven. 


De nemcsak a környező vidékek magyarságának az öltözete, hanem az 
együttélő románságénak is, alakítólag hatott a Szilágy menti falvak magyar 
lakosságának öltözetére. A tövisháti Nagyszeg, Szilágyszeg román lakosai női 
öltözetéből került át az utolsó negyedszázadban a színes fonállal kihímzett 
elejű „romános ing” a magyar nők öltözetébe. Ugyanakkor Szilágy mente 
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románságának néprajzával foglalkozó román kutatók megállapítják, hogy 
egyes helyeken több ruhadarab, mint például a férfiak öltözetében a pity- 
kés lájbi, a bőgatya, a női öltözetben a vállkendő, a tarka lájbi, a bujka 
és a hunyadi kötő, a magyarság ruhatárából került át a románságéba.23 Az 
utóbbi két ruhadarabot vagy közvetlenül a kalotaszegiek vagy pedig a szi- 
lágyságiak közvetítették.24 


A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a Szilágy mente népi öltözete 
hű kifejezője a vizsgált területet alakító gazdasági-társadalmi erőknek, s egy- 
ben beszédes bizonyítéka az itt élő lakosság teremtő-formáló művészetének 
is. Mai formájában e vidék népi öltözete – akárcsak egyéb népművészeti 
megnyilvánulása – sajátos színfoltot alkot az alföldi és az erdélyi, köze- 
lebbről a Nagykároly és Szatmár környéki meg a kalotaszegi népi öltözet 
között.25 


Az öltözet e jellegének állandó szem előtt tartásával mutatjuk be e táj- 
egység ruházatát.26 Ismertetésünk rendje a következő: Hajviselet és fejre- 
való. Alsóruha. Felsőruha. Lábbeli. A csecsemő, a menyasszony, a vőlegény, 
a halott öltözete. Ékítmények. Mindegyik fejezeten belül előbb a női, majd 
a férfi öltözetet tárgyaljuk. 


 
 
HAJVISELET ÉS FEJREVALÓ 
 
A nők és férfiak hajviselete korosztályonként és alkalmakként változik. 
A nők körében a kisgyermek rövid haját 1–2 éves koráig csak fel- 


tűzik, majd pertli-félével, galanddal béfonják és a fejtetőre kötik. Ha a haj 
már fonható hosszúságúra megnőtt, többféleképpen rendezik el. Régen leg- 
általánosabb volt az egyágba font haj. Helyette újabban más hajfonási mó- 
dok is meghonosodtak. Helyenként ugyanis úgy is fonják a kisleányok haját, 
hogy a fejtetőn a fülek irányában kettéválasztják és középen fonják össze 
a választékok fölötti hajat. A választékok alatti hajat pedig újból egy-egy 
fonatba fonják és a három fonatot (három ág) a tarkón egy fonatba fogják 
össze. Ez a kokasosan font haj (4. fk.). Egy másik változata a tyukosan font 
haj, ez csak abban különbözik tőle, hogy a fejtetőn nem fonják össze a hajat, 
hanem csak kétoldalt (5. fk.). 


A hajfonatot általában leengedve viselik; helyenként, így Désházán és 
környékén azonban vagy felkötik, vagyis végénél fogva átlósan a fonat tö- 
véhez kötik két fonatban, vagy koszorúba csavarva a fejre erősítik (6–9. 
fk.). A felerősítés a fonat végébe font pejtli és a hajba tűzött fésű vagy hajtő 
segítségével történik (10. fk.). Régen csak a leányanya hordta koszorúban 
a haját, Erkeden pedig csak a hívő leányok járnak így. A nagyleányok kö- 
rében ugyanis az egyfonatba font haj az általános hajviselet. 


A fonathoz a hajat különbözőképpen szokták elrendezni. A legrégebbi 
forma az, amelyiknél elöl középen ketté választották a hajat, a homlok fö- 
lött kétoldalt bésodorták, dupét csináltak, s a fülek mögött kezdtek egy-egy 
kis fonatot fonni. Ezeket azután a nagy fonatba fonták össze (10. fk.). 
Hogy a haj a fejtetőn jól lesimuljon, libazsírral kenték meg. Manapság 
is egy vagy két fonatból fonják a nagyfonatot, de elöl nem tűrik fel. 
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A leányok ünnepnapra hajukba pántlikát kötnek. Ennek színét a ruha 
színe szerint választják meg. Régebben a virágmintás, tarka, esetleg nem- 
zeti színű pántlika járta, ma az egyszínű (piros, fehér, kék) pántlikát ked- 
velik. A pántlikát csukrosan kötik meg, vagyis úgy, hogy kb. egyharmadát 
felkötik, a többit pedig a szoknya aljáig lecsüngetik (11. fk.). Széren a 
pántlikát rezgős gombostűkkel is ékesítették. 


A menyasszony haját lakodalomkor a „szompolyasszony” kontyolja fel, 
vagyis tekeri kontyba. Ilyenkor a két fonatba font hajat a fonatok tövébe 
szúrt kontyfűsű köré csavarják. Régen nagy, félkör alakú, pléhből készült 
fésűket használtak, ma a hosszú fogú csont- és alumínium fésű használatos 
(12., 13. fk.). A hajba tűzött fésű nagysága szerint változott a konty alakja 
és nagysága is. A vérvölgyi asszonyok hajukat csak egyszerű kontyfára csa- 
varták fel, ezért kontyuk sokkal kisebb és tömöttebb volt (14. fk.). Másutt 
is az idős asszonyok körében ez a kontyba csavarási mód az általános. 


A férfiak hajviselete szintén korosztályonként változott. Iskolás koráig 
a kisfiú kopaszon járt; iskolás korában kefehajat, vagyis rövidre vágott, elöl 
felfele álló hajat, a „középszerű”, 15–18 éves és a „nagylegény” 10–15 cm 
hosszúra növesztett, oldalra, félrehajtva választott egész- vagy félhajat visel 
(15. fk.). Az egészen idős férfi szintén rövidre vágott hajat hord. A múlt 
században az idősek körében a hosszú, tarkóig érő körhaj volt az általános. 
A bajuc viselete csak az idősebbek körében dívik, a fiatalok az első világ- 
háborútól kezdve leborotválják. Hajadonfünt ünnepnap csak a fiatalok 
járnak. 


A nők és a férfiak fejrevalója korcsoportonként és alkalmanként vál- 
tozott. 


A nők körében a legáltalánosabb fejrevaló a keszkenő, ennek községen- 
ként több változatával találkozunk. A hétköznapi fejkendők kartonból, az 
ünnepiek kasmírból, bársonyból és selyemből készültek. A karton kendők 
közül általában a piros és a fehér földű, aprómintásakat kedvelik. Ezeket 
a szövetkezetben és a vásáron készen veszik (16. fk.). Az ünnepi fejrevaló 
régen a fekete, háromszögletű bársonykendő volt, melynek hátrakerülő sar- 
kát fehér, piros, zöld selyemfonállal hímezték ki (17. fk.). A hímzés min- 
táját stilizált növényi motívumok alkották. Szőr- vagyis gyapjúkendőket is 
viseltek. Ezek közül a négyzet alakú, körben mintás rózsás volt a legkedvel- 
tebb. Diósadon 1940 óta terjedtek el a fehér vásznú, zöld és piros fonallal 
kivarrt fűrevaló keszkenők, melyeket mintájuk szerint csillagos, virágos és 
koronás kendőknek neveznek. A vérvölgyiek a cérnaszélű kendőket ked- 
velték. 


A fejkendőket az idősebb asszonyok templombamenetelkor az áll alatt 
egy bogra kötve viselik. A fiatalok a templomba is hajdonfőnt mennek. 
Hétköznap a kendőt hátul a tarkón kötik meg. A leányok a kendő csücskét 
szabadon hagyják, az asszonyok pedig elkötik (18., 19. fk.). 


Télen, nagy hidegben a fejet rojtos gyapjú bodri- vagy zsalikendővel 
óvják. Ezt a másik kendőn viselik, és az áll alatt keresztezve a tarkón kötik 
meg. Ezeket a rojtos, nagyrózsás gyapjúkendőket máskor felsőruhaként hasz- 
nálják (L. ott). 


A férfiak fejrevalója a posztó- és szalmakalap meg a báránybőr kusma 
vagy sapka (20., 22. fk.). Újabban, különösen a fiatalok, városi sportsapkát 
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is viselnek (21. fk.). A posztókalapoknak az utolsó évszázad folyamán há- 
rom fajtáját viselték. A legrégebbi volt a görbe vagy Kossuth-kalap, mely 
a századfordulóig divatozott. Ez a felhajtott szélű pörge kalap a múlt szá- 
zad közepén a városi polgárság öltözetéből került át a falusiak fejrevaló- 
viseletébe. Magas fejrésszel készült, melyet két ujjnyi széles selyemszalaggal 
díszítettek. 


A századfordulótól kezdve a lapos tetejű, széles karimájú, széles fekete 
szalaggal díszített párizsi kalapok terjedtek el. Ezeket még csárdás kalapok- 
nak is nevezték, és egyes községekben (Désháza, Diósad, Doba) ma is viselik 
(20. fk.). Másutt már elhagyták, és a szövetkezetekben található, városi for- 
májú divatkalapot hordják (20. fk.). A hagyományos öltözethez ragaszkodó 
községek legényei azonban a divatkalapokat is csárdás kalappá alakíttatják 
át (20. fk.). A kalap színe általában fekete, a fiatalok szeretik a zöld és 
barna színűt is. 


A Szilágy mente községeinek kalapszükségletét a 40-es évekig a zilahi 
Józsa Vencel kalaposmester látta el, 1944 óta pedig a helybeli szövetkezetek. 


Nyáron helyenként a szalmakalap járja. Régebben sokkal általánosabb 
volt a viselete, helyét a posztókalap és a különféle sapkafélék foglalták el. 


Az ünnepi kalapokat a legények rendszerint díszítették. A posztókalap 
szalagjába daru- és kakastollat és virágbokrétát tűztek, vagy színes fejű 
gombostűkkel tűzették tele. Sokszor 4–500 gombostű is ékesítette a kalapot. 
A szalmakalapra tarkavirágos, piros, zöld, kék selyem pántlikát kötöttek. 
A pántlika két vége hátul arasznyira lecsüngött. A szalmakalap helyett is 
– különösen a fiatalabbak körében – nyáron és máskor hétköznap körül- 
belül húsz éve a különböző városi sapkák terjedtek el. A katonaság ellenzős 
tábori sapkájának mintájára ma sötétkék posztóból ünnepi viseletként ilyen 
fejrevalókat is hordanak (21. fk.). 


Az idősebbek télen házilag készített báránybőr kusmában járnak (22. 
fk.). Tetejét beütve viselik, s lakodalomkor bal oldalát csinált virágból ké- 
szített bokrétával díszítik. A vérvölgyi legények a századforduló táján és 
azelőtt a kék posztóval bélelt, feltűrt szélű kucsmát viselték. Lapos tetejére 
gyapjúból formált göböt, vagyis bojtot varrtak (Petri: i.m. I., 669). 


 
 
ALSÓRUHA 
 
A női és férfi alsóruha anyaga a háziszőttes vászon, melyet a harmincas 


évekig csaknem mindegyik községben házilag állítottak elő. Ettől kezdve a 
gyári vászon térhódítása következtében a házilag szőtt kendervászon helyét 
a gyolcsvászon foglalta el, majd pedig a második világháború körüli évek- 
ben újból a háziszőttes vászon lett az alsóruha anyaga. A növekvő gyapot- 
behozatal következtében az utóbbi években újból a minőségileg finomabb 
kender- és gyapotfonalból vegyesen szőtt, ún. egyeles, gyapottas vagy rázott 
vászonból és a tiszta gyócsvászonból készül a női és férfi alsóruha. 


Az alsóruhát az ingfélék, a különböző lábon viselt ruhadarabok: a pen- 
dely és a gatya alkotják. Mindegyik házilag készül, a falusi asszony és leány 
kezemunkája. 
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1. rz. Másfél szélből való ing szabásmintája.     2. rz. Két szélből való ing szabásmintája. 


 
 
INGFÉLÉK 
 
A női ingek körében falvanként elég nagy változatosságot találunk. Ez 


a ruhadarab jól tükrözi azokat a különféle hatásokat, melyek a Szilágy 
mente községeinek öltözetét az idők folyamán érték. 


A kisgyermek iskolás koráig hosszú- vagy pendelyesinget visel. A hosz- 
szúing a fiúgyermek inge. Három szélből szabják ki, úgy, hogy egy szél 
kerül az elejébe, kettő a hátába. Két ujját egy-egy félszélből varrják össze. 
Az elején és a hátán a gallér alatt, az ujján a kézelő fölött lapos ránccal 
szűkítik. A nyakhasíték két oldalán szintén három-három sor lapos levarrás 
díszíti. A hosszúing helyett a kisleányok körülbelül egy negyedszázad óta 
pendelyesinget hordanak. Ez két egymással összevarrt részből áll: a felső 
ing-rész egy szél, az alsó pendely-rész három szél vászonból készül. Az ing 
elöl végig gombolódik. A pendelyt körös-körül a derékon laposráncokkal 
szűkítik, s a ráncok lefogására a pendely-gallér, egy 3 cm széles vászon pánt 
szolgál. Nyaka kicsi, felálló gallérral, az ujja kézelővel készül. A gallérjába 
cók, az ujjába pájha, a pendelyébe cikli betoldást varrnak. A kézelőt és a 
nyakhasíték két oldalát színes fonallal kivarrt keresztszemes minta – szár 
és levél – díszíti (23. fk.). 


A nagyleányok és az asszonyok inge általában mindenütt rövid, vagyis 
alig ér derékon alul. Hozzá különálló alsószoknyát viselnek. A vérvölgyiek 
ingviselete ebből a szempontból kivétel. Náluk ugyanis, valószínűleg a köz- 
nemesi viselet hatására, mindig az alsóruhaként viselt hosszúing volt haszná- 
latos. 


A felnőttek inge általában három szél vászonból készül. A szélek össze- 
illesztése tekintetében a következő ingtípusokkal találkozunk: 


a.  Legrégebbi lehet az a szabásforma, melynél az elő és a hát másfél 
szélből állt. A széleket úgy illesztették össze, hogy egyik fél szél előre, a 
másik pedig hátra kerüljön. Ilyen módon a vállon nem kellett átvágni a 
vásznat. Ez az ingfajta kb. a századfordulóig divatozott (1. rz.). 
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b. Valamivel újabb keletű az az ingtípus, melynél az elő egy szélből, 
a hát két szélből áll vagy megfordítva. Ennél ugyanis a széleket a vállon 
külön vállfolttal toldják össze, mely a diósadi ingeknél például alol a mell ma- 
gasságáig, hátul pedig a lapocka közepéig is lenyúlik (hátas-mejjes ing, 2. rz.). 


c. Legújabbnak tekinthető az az ingfajta, mely egy szél gyári vászonból 
készül (gyócsing). Ennél a szélt csak kettőbe hajtják, s a fej számára nyílást 
vágnak rajta (3. rz.). 


E három ingfajtának nemcsak a szabása, hanem díszítése is idők folya- 
mán megváltozott. Az első csoportba tartozó és a még föllelhető legrégebbi 
darabok bégallérozott módon, beszegett nyakkal, vagyis gallér nélkül készül- 
tek. Ezeknek csak keskeny kézelőjét hímezték ki fehér fonallal kivarrt apró 
pontszerű mintával. Könyökig érő, egy szél széles ujjal készültek; ezt kerek 
ránccal, vagyis apró ráncokkal fogták be a vállba és a kézelőbe. Elöl és 
hátul a nyak körül széles, lapos ráncokkal szűkítették. Később 2 cm széles, 
alacsony gallért is varrtak a nyakkivágásra. Vállát megvállalták, vagyis egy 
14X14 cm nagyságú vászondarabbal, a vállalékkal bélelték ki. Az idősebbek 
körében még ma is ez az ingfajta járja (4., 5. rz.).Ennek az ingtípusnak 
a fiatalság körében körülbelül 30–40 éve egy díszesebb fajtája divatozik, 
az ún. mejjes ing. Ez csak annyiban különbözik a fentitől, hogy a nyakhasí- 
ték két oldalán levarrt lapos hajtások díszítik és színes, többnyire kék gom- 
bokkal gombolódik. A hajtásokat kezdetben fehér, néhány éve – valószí- 
nűleg a környező román községek nőiing-díszítésének hatására – színes: 
piros, rózsaszín, kék fonallal hímezik ki. A minták: rózsa, bimbó, stilizált 
növényi díszítőelemekből tevődnek össze és elöl a bevágás mentén húzódnak 
végig (6. rz.). Helyenként – Erked és Désháza – újabban a kézelőt és a 
gallért is keskeny színes hímzéssel és hullámvonalas géphímmel díszítik. Ezért 
a kézelő és a gallér megszélesedett és két gombbal gombolódik (nyakas ing). 


A szélek összeillesztése szempontjából a most leírt ingfajtákkal egyezik 
meg a vérvölgyiek hosszúinge is. Minthogy azonban ebben a községben a 
középnemesi öltözet ruhadarabjai gyorsabban hódítottak tért, az ing előbb 
vált alsóruhává, mint másutt. Ezért az inget gallér és hasíték nélküli nagy 
nyakkivágással készítették, ujját pedig nem fogták kézelőbe. Alsóruha jel- 
lege még jobban kihangsúlyozódott azáltal, hogy az inget a pendellyel ösz- 
 


 


 
 
 


3. rz. Egy szélből való ing szabásmintája. 
4. rz. Másfél szélből varrt női ing eleje, Dh. 
5. rz. Másfél szélből varrt női ing háta, Dh. 
 


187 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 
 
6. rz. A mejjes ing eleje, Dh.    7. rz. A hosszúing eleje, Vérvölgy. 
 
 
szevarrták. Ez figyelhető meg a széri és ballai ingeken is (alsóing), amelyek 
újabban szintén kézelő nélkül, de gallérral készülnek, és ezeket csak nyáron 
hétköznap viselik felsőruhadarabként (7–10. rz.). 


A vállbetoldással készülő ún. hátas-mejjes vagy lengyel ingek kb. az első 
világháború óta terjedtek el ezen a vidéken. Mindkét nemzetiség egyformán 
viseli, s közös vonásuk, hogy a vállbetoldás alatt elöl és hátul a vállon és a 
kézelő fölött lapis ráncokba fogják. A magyaroké galléros, a románoké gal- 
 


 


 
 
 
8. rz. A hosszúing szabásmintája. 
9. rz. Újabb keletű hosszúing eleje, Vérvölgy. 
10. rz. Újabb keletű hosszúing szabásmintája. 
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lértalan. A kezelője pejtlivel, vagyis kötővel vagy gombbal záródik. Hímzés 
nincs rajta. A magyarokén a vállráncolás alján két sor hajtás látható. Fia- 
talok és öregek egyaránt hordják (24., 25. fk.). 


A harmadik ingfajta, az ún. romános ing az ötvenes évek eleje óta ter- 
jedt el a környező román községek női öltözetéből a magyarság körében. 
Ehhez kevesebb vászon kell, és a gallér helyett egyszerű négyszögletes nyak- 
kivágással készül. Jellegzetessége, hogy a kivágás két szélén, elöl és hátul 
hosszanti irányban három-három sor lapos hajtás húzódik, s a hasíték elöl nem 
középen, hanem a nyak bal oldalán gombolódik. Elöl középen a mejjét, 
vagyis a kigombolható részt és az ujj ráncolását lefogó 1 cm széles pántot 
piros, kék, zöld cérnával varrják ki. A mintát többnyire az ingről viszik 
át, vagy pedig a betűzőből, a betűmintás könyvből másolják ki. A románok 
inge csak annyiban különbözik ettől, hogy a színes hímzés helyett egyszínű, 
fehér fonallal varrják ki. Viselete az idősek körében is általánosnak tekint- 
hető. Ez a korcsoport azonban díszítetlenül viseli (11. rz.). 


A férfiing szabása a nőihez hasonló: három szélből áll. A szélek össze- 
illesztésében ugyanazt a fejlődést állapíthatjuk meg, mint a női ingek ese- 
tében, ti. a férfiingek között is találunk vállbetoldás nélküli és vállbetoldással 
– „lengyelesen” – szabott ingeket. Azok a régebbiek, ezek az újabbak. 
A két ingfajta között az időbeli határ kb. az első világháború idejére esik 


A férfiingek általában gallérral és kézelővel készültek. A gallér beillesz- 
tése a nyakba kis ékalakú vászondarabkával, a cókkal (Désháza), ciklivel 
(Doba) vagy szívanóval (Erked) történt. A gallér magassága az idők folya- 
 


 


 
 
 


11. rz. Romános ing, Dh. 
12. rz. Férfiing mellrészének díszítése, Dh. 
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13. rz. Férfiing kézelőjének díszítése, Dh. 
 
mán változott: a múlt századi ingeken még alig volt gallér, inkább csak 
keskenyen bészegték a nyakkivágást. Ezeken az ingeken pertliféle gyócsszéllel 
kötötték össze az inget a nyakon és a csuklónál. Most helyenként – Erke- 
den – az ünnepi ing gallér-magassága a 10 cm-t is eléri. A falvak túlnyomó 
részében azonban a gallér átlagos magassága 3–4 cm. 


Az ünnepi férfiingek ujja a nőinél szélesebb, mert másfél szél vászon- 
ból készül. Szűkítésük és egyben díszítésük a női inghez hasonlóan történik: 
a finomabb vászonból készült ünnepi ingeket a nyakon, a vállon és a kézelő 
fölött apró tömött apró vagy kerek ráncokba szedik, a durvább, keményebb 
anyagból készült, tehát hétköznapi ingeket pedig lapos ráncokkal ráncolják. 
Ugyanígy készülnek a vállbetoldásos ingek is. A vérvölgyi munkanapi férfi- 
ingek pedig már teljesen városi módra szabódnak: a vállrész alatt a háton 
csak egy-két ránc található. Itt az ujjakat másfél szél helyett egy szélből 
készítik, és a tűránc helyett laposráncot alkalmaznak. 


Az ünnepi férfiingeket a hasíték két oldalán, a mellen, a galléron, a 
vállon és a kézelőn szokták díszíteni. A múlt századi férfiingeken általában 
kevesebb volt a hímzés, a mellrész például teljesen díszítetlenül maradt. Itt 
először csak hajtásokat alkalmaztak, s ezeket középmagasságban keresztpánt- 
tal (metli) fogták le. Ez a díszítési mód kb. a századforduló táján terjedt el. 
A régi formát és díszítést legjobban a bucsumi román ünnepi ingeken szem- 
lélhetjük. Ezeken ugyanis még nincs mellrész, hanem csak a hasítékot záró 
gombsor között húzódik a hím. 


A későbbi férfiingeket mindig fehér fonallal és laposöltéssel varrt kes- 
keny tömött minta, tűzés díszítette. A varrógép megjelenése óta a kézelőn 
és a galléron is szerették a hullámvonalas géphímzést és az egyenes legépe- 
lést, a metlit alkalmazni. A kézelő szélét kiböközték, vagyis apró csipkeszerű 
hímzéssel szegték be (13. rz.). Ugyancsak újabb keletű díszítés a mellrész 
kigombozása és cérnával való összehúzása (csipke). Gombokkal varrják ki 
ugyanis nemcsak a gomblyukak közötti, hanem a keresztpánt fölötti részt 
is. Ide általában hét gombból álló kör alakú rózsát varrnak. Régebben nem- 
zetiszínű üveggombbal is díszítették, s ezt a fajtáját cifraingnek nevezték. 
Ma általában kék gombokat használnak (12. rz.). 


A most leírt ünnepi férfiing a Szilágy mente magyar községei közül 
manapság még Erkeden divatozik. Itt is inkább az öregek „halálravaló” in- 
geként őrzik. 


Az ingekről a hímzés fokozatosan, az első világháború óta maradt el. 
Szabásuk megváltozásával – a vállbetoldás alkalmazásával – megváltozott 
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díszítésük is. Ahol pedig még a régi szabású ingeket használják, ezeket már 
nem hímezik ki. 


Az ingekhez a férfiak az első világháború előtt barna földű virágos 
nyakravalót kötöttek. Ez akkora volt, mint az asszonyok fejkendője. A le- 
gény konfirmálásra fekete selyem nyakravalót kapott. Ennek alját keskeny 
piros zsinór díszítette. Ma az ingeket általában nyakravaló nélkül viselik. 


Az ing ujját nehezebb mezei munka: aratás, kévekötés esetén vászon 
karmantyúval kímélik; ez egyúttal a kart is védi. A karmantyú az egész 
kart beborítja. Felső felénél fogva a nyakon átvetett 3 cm széles madzaggal 
erősítik föl (27. fk.). 


 
 
ALSÓSZOKNYA ÉS LÁBRAVALÓ 
 
Az alsótestet fedő ruhadarab a nőknél a pendely, a férfiaknál a gatya. 


A pendely bő, alsó- és felsőruhaként egyaránt viselt szoknyaféle (28. fk.). 
összeállításához 6–7 szél vászon kell, ha szélbe teszik, vagyis ha a széleket 
függőlegesen varrják össze egymással. Harminc-negyven éve széllel alá is 
szokták készíteni, vagyis olyan széles bordában szövik a vásznat, hogy a 
vászon szélessége a pendely hosszúságát kiadja. Így több anyagot takarít- 
hatnak meg. A vérvölgyiek a hosszú alsóinghez nem pendelyt, hanem alsó- 
szoknyát hordanak. Ez is széllel alá készül, csak alját még egy kb. 25 cm 
széles fodorral toldják ki. A toldást az összevarrásnál ráncba szedik (14.rz.). 


A pendely felső részét ráncoló késsel sűrűn apróráncokba leráncolják. 
A ráncokat ráncoláskor tőbe szedik, vagyis minden két-három szálat levarr- 
nak. A levarrás neve hurok. A két-három sorban varrt öltéssor a ráncolást 
lezáró derékpánt, a gallér vagy párkány alatt húzódik. A gallér végeit nem 
varrják össze, mert a pendely felső felén a felöltésre kb. 15 cm nagyságú 
nyílást hagynak. Felöltéskor a nyílás rendszerint előre kerül, és a pendelyt 
a gallér két végére varrt háziszőttes madzaggal erősítik fel. A gallért kettős 
hullámvonalas gépi hímzés vagy horgas cifra, féltulipánt, virág, darázsfészek- 
minta szokta díszíteni. A gallér felső felének szélére csipkét varrnak, vagyis 
8–9 szálat a hosszanti szálakból kihúznak, s mellettük úgy öltik le, hogy 
csipkeszerű díszt nyernek. A csipke alatt és az alján megtőzik, azaz két-két 
sorban kézzel vagy géppel levarrják, hogy keményebb tartása legyen. Ez a 
tűzés (15. rz.). 


A női öltözetben a pendely általában alsóruhaként szerepel; nyaranta 
azonban mezei munkához és ünnepnap délután a fiatalság felsőruhaként is 
szívesen hordja. Mint ilyet hátul végig leráncolt formában viselik (ráncos 
pendely). A pendely ráncolásában vidékenként bizonyos eltéréseket állapít- 
hatunk meg: a ballaiak és az erkediek tömött ráncokra, a désháziak ritkább, 
hajtásszerű lapos ráncokra szedik le a pendelyt. A ráncok lenyomtatására 
nehéz lapis követ használtak. Ha a pendely felsőruha, a kötényt közvetle- 
nül rajta viselik. Hozzá piros színű kötény talál. 


A ráncos pendelyre leüléskor vigyázni kellett, hogy a ráncokat ne gyűr- 
jék össze. Ezért a ráncos felét „félrehúzták”, nehogy a ráncokat kiüljék. A 
legények is tánc közben így évődtek a leányokkal: „Gyere, rázzuk ki a rán- 
cot!” Kényessége és a gyapot hiánya miatt használata megritkult. Helyét 
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14. rz. Alsószoknya, Vérvölgy. 
15. rz. A pendely gallér-részének díszítése, Dh. 
 
 
a szoknya foglalta el. Alsóruhaként azonban továbbra is megmaradt, csak 
szűkebbé vált, és a szoknyával együtt megrövidült. Hétköznap általában egy 
pendelyt viselnek, csak ünnepnap öltenek fel többet. Legtöbbet, hármat-né- 
gyet Diósadon szoktak magukra ölteni, ahol még az alját is jól felhajtják, 
hogy a szoknya alsó felét „jól kicsapja”. 


A szoknya és a pendely megrövidülése hozta magával a városi mintára 
készített nadrág (bugyigó) meghonosodását és elterjedését. Ez főleg a nagy- 
leányok és a fiatalasszonyok öltözetében található meg. A másik városi ruha- 
darab, az alsóing (gombiné), Vérvölgy kivételével, a többi községben a vá- 
rosban tanultak vagy jártak körében használatos. 


A férfi lábravalónak, a gatyának, két változatát viselik itt is, akárcsak 
az alföldi és a kalotaszegi magyarság körében: a felsőruhaként hordott bő 
gatyaszárat, a bőgatyát vagy ráncos gatyát és a szűk lábravalót alsóruha- 
ként. 


A ráncos gatya viselete a századforduló előtt a Szilágy mente községei- 
ben általános volt. Az első világháborútól kezdve a gyapotbehozatal csök- 
kenésének arányában fokozatosan elmaradt és néhány községre zsugorodva 
a fiatalság ünnepi öltözetének és a táncnak a ruhadarabjává lett. „Viseli a 
hat szél gatyát, pengeti a sarkantyúját” – kurjongatják ma is tánc közben. 
Désházán látni belőle még a legtöbbet (29. fk.). Ezért is váltak a szilágy- 
szegiek szemében gúny tárgyává, akik így szólják meg őket: „Kurta gatya 
nagy ület a désházi viselet!” Másutt az öregek halálravaló ruházatához tar- 
tozik, tehát már csak a ládákban található. 


Szabása megegyezik a kalotaszegiekével: három-három vagy négy-négy 
szél bőségű szár-részének közébe egy 24X24 cm nagyságú ületet, feneket 
vagy gatyületet varrnak be. Sűrűn leráncolják, s a ráncokat „tőbe szedve” 
két sorban leöltik. Felerősítésére a korcába húzott szöszkötő vagy gatyamad- 
zag szolgál. Ezt elöl kötik meg. Az alját beszegik; ezt a szegést lyukas sze- 
gélynek nevezik. Régen parámázták vagy kirojtozták, vagyis a vásznat a 
szálak leöltése után kibontották. A varrógép megjelenése óta csak szegni 
szokták. Jellegzetessége, hogy hátsó felén is ráncolják; ráncolásában ugyanaz 
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1. fk. Szilágy menti öltözet az 
1940-es évekből (Gönyey Sándor 
felvétele). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. fk. A múlt századi désházi öl- 
tözet (Petri Mór munkájából). 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. fk. A múlt századi hadadi öltö- 
zet (G. E.Hering kőrajza). 
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4. fk. Kokasosan font haj      5. fk. Tyúkosan font haj,          6. fk. A hajfonat fonása, 
hátulról nézve, Diósad.       Diósad.           Désháza (a továbbiakban 


        Dh-val rövidítve). 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. fk. A hajfonat koszorúba tevése, Dh.        8. fk. A koszorúba tett haj, Dh. 
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9. fk. A koszorúba tett haj, Dh.  10. fk. A dupéba font haj,         11. fk.  


Diósad.            A pántlika viselete 
       a hajban, Dh. 


 
 
 
 
 
 


12. fk. Kontyba csavart haj kontyfésűvel,         13. fk. Kontyba csavart haj kontyfésű- 
Erked.             vel, Dh. 
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14. fk. Kontyba csavart haj kontyfával, Vér-   15. fk. A félhaj viselete, Vérvölgy. 
völgy.  


 
      16. fk. Karton keszkenő, Szilágyballa 


 
 
 
17. fk. Bársony keszkenő, Diósad.  
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18. fk. A kendő viselete hétköz-  19. fk. A fejkötő viselete, Diósad.   20. fk. Kalapot vá- 
nap, Dh.              sárló désházi legé- 


       nyek, a két szélsőn 
       csárdás-kalap, a kö- 
      zépsőn divatkalap. 


 
 
21. fk. Posztó sapka, Dh. 


 
22. fk. Kucsma, Erked. 
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23. fk. Pendelyes ing, Dh.        24. fk. Hátas-mejjes ing, 


      a magyarok viselik, Diósad. 
 


 


 
25. fk. Hátas-mejjes ing, a románok       26. fk. Férfiing eleje, Dh. 
viselik, Nagyszeg. 


 
 


27. fk. A karmantyú viselete, Dh.       28. fk. Pendely, Dh. 
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29. fk. Legények gatyaszárban, Dh. 
 
30. fk. Lapos ráncú gatyaszár, Dh. 


 
31. fk. Apró ráncú gatyaszár, Erked 


 


 
32. fk. Román bőgatya alsó széle 
Bucsum. 
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33. fk. Az ing mángorlása, Dh.        34. fk. Az ing mángorlása, Dh. 
 
 


 
           35. fk. Az ing mángorlása, Dh. 
 
 
 


36. fk. Az ing elraktározása, Szilágyballa.      37. fk. Fiatal házasember fehér gubában, Dh. 
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38. fk. Idős férfi fekete gubában, Erked.        39. fk. Román férfi gubában, Nagyszeg. 
 
 
 
 
 
40. fk. Bucsumi román daróc (suman).        41. fk. A huszárka eleje, Dh. 
(A zilahi múzeum anyagából). 
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42. fk. A bujbelé eleje, Erked.      43. fk. A bujbelé háta, Erked. 


 
 
 


 
44. fk Férfi nyakas-kabát-      45. fk. Idős asszony ujjas- 
ban, Dh.         ban, Erked. 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. fk. Nagyleá- 
nyok lékriben, 
Dh. 
47. fk. Nagy- 
leány kabátban, 
Dh.
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48. fk. Flanell női kabát, Dh.         49. fk. Ünnepi lábli a múlt század 


      végéről, Dh. 
 
 


 
50. fk. Ünnepi lábli a múlt század   51. fk. Ballai lájbi eleje. 
végéről, hátulról nézve, Dh. 
 
 
52. fk. Ballai lájbi háta.     53. fk. Vérvölgyi lájbik.  54. fk. Nagyleány 


       lájbiban, Dh. 
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55. fk. Zsinóros lábli és a kiskesz-  56. fk. Zsinóros lábli háta, Dh. 
kenő elhelyezése, a lábli zsebében, Dh. 


 
57. fk. Virágos lájbi, Erked. 


 
58. fk. Kiskeszkenők, Dh. 
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59. fk. Zsalikeszkenő, Balla.    60 fk. A zsalikeszkenő viselete 
a lájbi alatt, Dh. 


 


61. fk. A zsalikeszkenő  62. fk. A zsalikeszkenő  63. fk. Fersing, Szér. 
viselete, Dh.    viselete, Szér. 


 
 
 
64. fk. Diósadi asszony         65. fk. A fersing aljának díszítése,    66. fk. Selyem-fer- 
ünneplőben.         Diósad.      sing, Szér. 
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67. fk. Nagyleányok mejjes   68. fk. Hunyadi kötő, Dh.         69. fk. Fehér surc, Erked. 
kötényben, Diósad. 


 
70. fk. Harisnya, Bucsum. 


 
 
 
 
71. fk. Férfi nyá-  72. fk. Fehér surc, Dh.              73. fk. Kék kötény, Dh. 
ri ünnepi öltözet- 
ben, Dh. 
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74. fk. Gépi hímzés a férfi kötény alján,       75. fk. A lábujj-kapca felcsavarása, Dh. 
Diósad. 


 
 


 
76. fk. A borító felcsavarása, Dh.          77. fk. A madzag megkötése, Dh. 
 
 
78. fk. A felkötött bocskor, Dh.         79. fk. Leányok gumiszandában, Dh. 
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80. fk. Puha szárú oldaltvarrott     81. fk. Töltött szárú férficsizma, Dh. 
csizma oldalról, Dh. 


 
  


 
82. fk. Kisfiú köntösben, Dh.         83. fk. Anya levegőzni viszi kisfiát, Dh. 
 
 
 
84. fk. Leány gyönggyel és fülbe-  85. fk. Bojtos acskó, Dh. 
valóval, Dh. 
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a községenkénti eltérés tapasztalható, mint a pendelyében (30., 31. fk.). Désházi 
adatközlőnk állítása szerint a sűrű ráncolás csak a századfordulótól vált 
divatossá, addig csak éppen egy kicsit „meghúzták”, azaz egy keveset rán- 
colták meg. A románság is ilyen kevésbé ráncolt formájában viseli (32. fk.). 
A bőgatyák elé – Vérvölgy kivételével – mindig kötényt kötnek. A ro- 
mánság kötényt nem visel. 


Szűk változatának, a lábravalónak szabása vele teljesen azonos, csak 
nála szűkebb: egy-egy szélből és ráncolás nélkül készül. Ha fonalas vászon- 
ból csinálják, nyáron felsőruhaként is használják. 


Néhány éve a galléros, elölgombolós, ület nélküli katona szabású alsó- 
nadrágokat készítik és viselik. Ezeket azonban csak alsóruhaként hordják. 


Az alsóruha tisztántartására a Szilágy menti községek asszonyai nagy 
gondot fordítanak. Általában havonként szoktak szapulni, azaz a ruhát 
hamulúgos-szódás vízben kifőzni. Ilyenkor a hammasra tett hamura öntik 
a forró vizet és ez csorog rá a szapullóba tett ruhaneműre. Szapulás után a 
kútnál dörzsölik, kimossák és sulyokkal a mosószéken kiverik, sulykolják. 
Majd a tornácra – télen –, nyáron pedig az udvarra kifeszített kötélre 
terítik ki. Ha félig megszáradt, mangurlóval megmangurulják s újra kiterí- 
tik. Mángorláskor Désházán és Diósadon az ujjakat előbb nagy lapos haj- 
tásokba hajtják, s úgy mángorolják meg (33–35. fk.). Ezért ezekben a 
községekben keresztben ráncolt ujjú ingeket viselnek. Ha az ing teljesen meg- 
száradt, a mángorlás ráncai szerint összefogják és ládába teszik. Eltevéskor 
az inget előbb hosszában kétrét hajtják, azután az ujját a ráncok szerint 
rakják, végül az inget keresztben összehajtják (36. fk.). A pendelyt és a 
gatyát szintén ráncolás szerint fogják össze, és két végén vagy az egészet 
madzaggal lekötve raktározzák. 


 
 
FELSŐRUHA 
 
A női és a férfi felsőruha anyagát a bőr, a gyapjú és más újabb keletű 


gyári textilfélék alkotják. Az első két nyersanyagot a múlt század első felé- 
ben még nagyobbára házilag állították elő, a század második felében azon- 
ban a gyári posztó térhódítása következtében felhagytak vele. A felsőruhá- 
zat előállítása ettől kezdve már nem háziipari úton, hanem a kismesterek 
által történik. Az anyag másfélesége, valamint a kismester megjelenése 
következtében megváltozott a felsőruha jellege, és az eddig paraszti jellegű 
viselet városias formát nyert. 


 
 
BŐR RUHADARABOK 
 
A Szilágy menti községek öltözetében a bőrből készült felsőruhadarabok 


sem a múltban, sem a jelenben nem játszottak és nem játszanak különösebb 
szerepet. A férfiak által viselt, combközépig érő bőrkabátot, a bundát vagy 
tyeptárt már csak leírásból ismerjük. Zilahi kismesterek készítették barna 
színben, s szélei mentén selyem virághímmel díszítették. Viselete kb. ötven 
éve maradt el, helyette ma már az olcsóbb posztóujjasokat hordják. Újab- 
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ban, kb. 30–35 éve a szilágycsehi szűcsmesterek műhelyéből ujjatlan bunda- 
mellrevalók kerültek ki és terjedtek el mindkét nem öltözetében. Ezek az 
egyszerű, de a hideg és szél ellen jól védő ruhadarabok a hétköznapi öltö- 
zetben jó szolgálatot tesznek.  


 
 
GYAPJÚ RUHADARABOK 
 
A bőr ruhadarabok mellett a szilágysági női és férfi öltözetben már 


régóta jelentős szerepet töltenek be a gyapjúból készített ruhadarabok. A 
múlt században, amikor a juhtartás nagyobb méretű volt, a juh gyapját a 
szilágycsehi, hadadi és zilahi gubakészítőknek adták el. Ezektől vásárolták 
meg azután a századforduló körül még általánosan viselt gubát. A szi- 
lágysági guba az alföldi gubának a legkeletibb előfordulása, s szövéstech- 
nikája szerint „rakott guba” volt, vagyis beszövött fürtökkel készült.27 


A nők körében a rövid fehér kisguba, a férfiak között a hosszú fehér, 
szürke és fekete nagyguba terjedt el (37., 38. fk.). Fekete gubát Ballán csak 
a nagygazdák viseltek. Másutt inkább a fehéret kedvelték. A gubát a nyakon 
körben és elöl fele magasságig piros posztóval sinyorozták be, szegték. A 
nyak szegésének a végét a leányok gubáján rózsába csavarták, azaz a szegő 
összecsavart színes posztódíszben végződött. Ide varrták fel az összekötésére 
szolgáló kék, piros, fehér gyapjúfonálból font bojtot. 


A gubát nagyleány- és nagylegény-korukban kapták. A leánynak hozo- 
mányához tartozott, a legény pedig rendszerint ebben ment este a leányhoz. 
Csak nagy hidegben öltötték fel, egyébként vállra vetve viselték. Gyapjas 
külsejét fésűvel fűsülték le. A nők öltözetéből az első világháború óta tűnt 
el, a férfiak még hétköznap, szekerezéskor, erdőjárásra ma is felveszik. A 
románság körében is megtalálható: gubájuk a magyarokéval teljesen egyező 
(39. fk.). 


A guba mellett ősi ruhadarabnak tekinthetjük a környező románság és 
magyarság körében máig is viselt, háziszőttes posztóból készített szománt 
vagy darócot (40. fk.). Erről a ruhadarabról a rendelkezésre álló irodalom 
csak utalásszerűen emlékezik meg (Petri: i.m. I., 669). Adatközlőink szerint 
Szilágyballán kávészínű posztóból készültet viseltek. Díszként piros, zöld 
vagy sötétkék posztószegőt varrtak rá, oldalát és az összevarrások helyét 
szintén színes posztószalagokkal ékesítették. A posztó színe és anyaga Petri 
szerint az anyagi helyzet kifejezője is volt, mert a szegények fehér és barna, 
a tehetősebbek szürke darócot hordtak (i.m. I., 671). 


 
 
KABÁT- ÉS LÉKRIFÉLÉK 
 
A daróc helyét a századforduló körül a gyári posztóból készülő rövi- 


debb és testhezállóbb kabátfélék foglalták el. Megjelenésük és formájuk a 
gyári textilfélék gyors térhódításával és a varrógép alkalmazásával függ 
össze. 


A gyári posztóanyagok közül a szilágysági községekben az ún. brassai 
posztó terjedt el. Ebből is a sötétkék és fekete vált kedveltté. A szabómester 
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16. rz. Magyarka eleje és ujja, Szilágyballa. 
17. rz. Magyarka háta, Szilágyballa. 
18. rz. Magyarka zsinórozása a hátán, Szilágyballa. 


 
 
által készített ruhadarabok között először a bujót, bujbelét vagy bujkát em- 
lítjük meg, mint a legrégebbit. 


Ez a ruhadarab, mint már említettük, a kalotaszegi magyarság öltöze- 
téből került át a szilágysági községek ruhatárába, hiszen a két terület szoros 
kapcsolatban állott egymással. A hatás olyan erős volt, hogy a szükséglet 
kielégítésére a zilahi szabómesterek is hozzáfogtak a bujkakészítéshez (l. 
fent). A szilágysági mester kezén azonban a bujka szabása a kalotaszegi 
bujkával szemben „megnemesedett”. A szilágysági bujka ugyanis testre sza- 
bódott és két oldalán kb. 10 cm magas egymást fedő hasítékkal készült. 
Díszítésére a kalotaszegihez hasonlóan fekete üveggombokat és laposzsinórt 
használtak. A módosabbak két rend-, a szegényebbek egy rend-zsinórost vi- 
seltek. A harmincas évektől kezdve, amint a bujkához szükséges flanell gyár- 
tása megszűnt, a bujka eltűnt az öltözetből. Eltűnését meggyorsította az a 
körülmény is, hogy a fiatal nők és férfiak körében már a századforduló óta 
ujabb ruhadarabok kezdtek elterjedni. 


Szabásuk, díszítésük, elnevezésük alapján arra következtethetünk, hogy 
ezek a ruhadarabok a kisnemesi-polgári öltözetből kerültek be a falusiak 
öltözetébe. Feltevésünkben megerősít az a tény is, hogy a női felsőruha da- 
rabjai már nem a falusi háziipar termékei, hanem a városi kisiparosé. Zilahi, 
nagykárolyi, szilágycsehi kismesterek árulták ezeket a ruhadarabokat, sőt 
tudomásunk van arról is, hogy Debrecenből is került át néhány darab. 


A különböző elnevezésű – magyarka, felső, pencél, bufli: Balla húszárka: 
Désháza, gombos bujbelé: Erked, hecike, vizitke: Diósad – ruhadarabokon 
végeredményben egyfajta felsőruhát értünk. Ez a felsőruha fekete vagy sötét- 
kék posztóból készült, derékba szabott kabátka volt. Jellemző rá a gazdag 
vitézkötés- és zsinór-dísz, továbbá a századforduló óta alkalmazott díszgomb 
és a széleket beborító fekete plüss-szegő (16–18. rz., 41–43. fk.). 


A férfiak öltözetében ezekkel egyidőben jelennek meg az akkor még 
háziszőttes posztóból, de már városi mintára szabott kabátfélék. Ezek közül 
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 19. rz. Férfi ujjas rajza egy 1916-ban készült 
fényképről, Erked. 


 
 
a legrégebbi a kék posztóból készített ujjas volt. Az ujjas legtovább az idő- 
sek öltözetében maradt meg, s adatközlőink leírása szerint a bujkához ha- 
sonlóan nyakig gombolódott. Általában díszítetlenül viselték, s csak helyen- 
ként tétettek rá apró fekete gombokat dísznek (19. rz.). Diósadon ezért 
ezergombos ujjasnak nevezték. 


A bujka szabását őrizte meg az előbb a fiatalok öltözetében megjelenő 
nyakas kabát. Viselete az első világháború idején mindegyik korcsoport kö- 
rében általános volt. Nevét onnan kapta, hogy kicsi felálló gallérral készült. 
Ma már csak elvétve lehet látni egy-egy idősebb férfin. A fiatalok ugyanezt 
kihajtós körgallérral és hajtókával csináltatják, és oldalt zsebeket, belsőzse- 
bet is tétetnek rá, a hátára pedig dragély (dragony) kerül. Minthogy főleg 
télen viselt ruhadarab, hogy melegebbet tartson, kenderszösszel is bélelik. 
Bélelésére házivásznat vagy bolti flanellt használnak. Ez a kabátfajta ma 
a férfiak öltözetében általános viseletnek tekinthető (44. fk.). Egy vékonyabb 
kabátfélét, a vászonkabátot háziszőttes vászonból készítették, és a férfiak 
nyáron mezei munkához vették fel. 


A nők öltözetében a századforduló után a vastagabb, készenvett öltö- 
zetdarabokat fokozatosan vékonyabb, gyári anyagból előállított ruhadarabok, 
az ujjasok váltották fel (20. rz.). A női ujjas piros, zöld, kék egyszínű kar- 
tonból, parkétból, hosszú ujjal szabott felsőruhadarab volt. Elöl végig gom- 
bolódott, s hogy jobb tartása legyen és melegségét is fokozzák, háziszőttes 
vászonbéléssel látták el. Ezt az öltözetdarabot már a varróasszonyok varr- 
ták. Díszítésére többnyire más színű, általában azonban kék szegő szolgált. 
Helyenként az elejét és a nyakrészét piros, fehér cérnával varrt leveles-tuli- 
pános géphímmel is ékesítették. Viselésére jellemző volt, hogy az előbb tár- 
gyalt kabátfélékhez hasonlóan a szoknyán kívül hordták. Az ujjast ma már 
csak az idősek viselik (45. fk.). A fiatalabbak fokozatosan elhagyták, és az 
első világháború után falvakon is megjelenő, divatosabb lékrifélékkel – ujjas 
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20. rz. Női ujjas eleje, hátának, elejének és ujjának szabása, Dh. 
 
 
lékri: Désháza (46. fk.), pongyolka: Balla, Diósad, Szér, blúz: Vérvölgy – 
cserélték föl. 


A lékrifélék szabása az ujjasokétól sokban különbözött. Ezeknek az 
újszerű öltözetdaraboknak kezdetben két fajtáját viselték: az elöl-, illetőleg 
oldalgombolósat. Mindkettőnek az elejét díszítették, mégpedig az elölgom- 
bolóson a gombolásra más színű anyagból formált fodros szegélyű borítót 
varrtak, az oldalgombolóson pedig díszül az elöl középre, más anyagból be- 
illesztett betét szolgált. Általában fodros szélű, kerekgallérral készültek. A 
lékriknek egyik fajtáját sem bélelték, s a szoknyába bekötve viselték. Mind- 
két lékrinek volt egy melegben viselt rövid ujjú változata is. Ezt Diósadon 
lobogónak hívták. 


A felsőruha anyagának megvékonyodása – különösen a női öltözet- 
ben – maga után vonta újabb felsőruhadarabok megjelenését. Mind a nők, 
mind a férfiak ruhatárában néhány éve a posztóból és vastag flanellből 
– dublé vagy szibir anyagból – készített ruhadarabok terjedtek el. A nőkét 
kabátnak (47–48. fk.), a férfiakét puluvernek vagy szvetternek nevezik. Ez 
utóbbi elnevezés egyben a ruhadarab közvetlen elődjére, a gyapjúból kötött 
ruhadarabra is utal. Ezek ugyanis rövid ideig, a gyapjúbeszolgáltatás kez- 
detéig szintén mindkét nem öltözetének ruhadarabjai voltak. 
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A női szvetter a kiskabátok szabását követi és elöl gombolódik, a fér- 
fiaké bebújós, tehát a pulóver szabására emlékeztet. Ez utóbbi kettő közt 
csak annyi a különbség, hogy a flanell-szvetter ujjal készül és elöl hasítékát 
húzózár fogja össze. A férfiak körében alsóruhának számít, mert föléje min- 
dig vesznek még valamit, legtöbbször lájbit, a nőké felsőruha. 


 
 
LÁJBIFÉLÉK 
 
Az ujjal készülő felsőruhadarabokon kívül mind a női, mind a férfi 


öltözetben már régóta ujjatlan ruhadarabokat is találunk. Ezeket lájbinak 
vagy láblinak nevezik. A századforduló körül viselt formája – különösen 
a férfiakénak – sok tekintetben a mezővárosok polgárságának hasonló ruha- 
darabjával egyezik meg. Sajátos, Erdélyben másutt elő nem forduló vonásai 
miatt egyik igen jellegzetes darabja a szilágysági öltözetnek. Mind a női, 
mind a férfi lájbit kismester készítette. 


A század eleji ünnepi női lájbik vastag, többnyire sötét – sötétkék, 
bordó – bársonyból készültek, s gazdagon voltak díszítve. Díszítésükre 
szürke, fekete selyem sinyort: csipke-, gombolyag- és laposzsinórt meg far- 
kasfogat és színes üveggombokat és gyöngyöt használtak. Ezekkel elejének 
két oldalát varrták tele. Volt ünnepi és hétköznapi lájbi. Ez utóbbi olcsóbb 
anyagból és kevesebb dísszel készült. Elöl négy-öt gombbal zárult. A gom- 
bok közül azonban csak a legfelsőt vagy legalsót gombolták be. Hogy jó 
tartása legyen, kétnyüstös háziszőttes anyaggal bélelték. Minthogy ezekből, 
a múlt században „remekbe” készült női lájbikból ma már csak kevés ta- 
lálható, alább részletesen is leírunk egyet Désházáról (49–50. fk.). 


A lájbit a múlt század végén varrták, tulajdonosa fiatalasszony korában 
kapta anyósától, tehát örökölt holmi. Anyaga sötétkék bársony, melyet alol 
5 cm, a karkivágásnál 1 cm, a nyak alatt pedig 2 cm szélességben cserép- 
piros bársony szegély szegélyez. Díszítésére különféle és különböző színű 
zsinórozás szolgál: a bársonyszegő alján szürke csipkezsinór, fölötte fekete 
gombolyagzsinór húzódik hullámvonal alakjában. Ilyen zsinór díszíti az ele- 
jét és a hátát is: a nyak alatt és lent a hát közepén. Ez utóbbi helyen a 
zsinórból vitézkötésszerű díszt formáltak és ezt fekete laposzsinórral vették 
körül. A zsinórozáson kívül még különböző üveggyöngyökkel is ékesítették, 
így a bársonyszegő belső felén, hátul a laposzsinór mentén és a nyak alatti 
dísz ékesítésére fekete üveggyöngyöt, elöl pedig a hullámvonal-dísz két olda- 
lán, a nyakszegély és a nyak alatti dísz mentén rózsaszín, ezüst zsinórra 
varrt üveggyöngyöt alkalmaztak. Begombolására egy-egy sor rózsaszín és 
bordó tömött csontgomb szolgált. 


A női lájbik szabásában és díszítésében az utolsó félévszázadban némi 
módosulás történt. A század elején készült lájbikhoz viszonyítva ugyanis a 
mostani lájbik elöl jóval nagyobb kivágással és sokkal egyszerűbb díszítéssel 
készülnek. Ez újabbakat már minden asszony maga varrja, éppen ezért egy- 
egy faluban igen sok változat található (51–54. fk.). Hozzávalónak leg- 
általánosabban a virágmintás – az időseké apró-, a fiataloké nagyvirá- 
gos – kartont használják. Ebből szabásminta nélkül szabják ki. Díszítésére 
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más színű és mintájú kartonból keskeny sávokat alkalmaznak, melyeket elöl 
kétoldalt, alol körben 3–4 cm széles szegőként varrnak fel. Többnyire 
csak egy felső vagy alsó gombbal záródnak, melyből azonban csak az egyiket 
gombolják be. A lájbit mindegyik korcsoport viseli. Diósadon a leányok 
konfirmáláskor fehér láblit vesznek fel. Ennek alját saját anyagából készí- 
tett fodor szegélyezi. Ezt alkalmi ruhadarabnak tekinthetjük, mert később 
csak esküvőkor, úrvacsoravételkor veszik fel, és ez lesz a leány-halott mellre- 
valója is. A lájbi általában felsőruhadarabnak számít. Csak ritkán, nagy hi- 
degben vesznek még föléje valamilyen kabátfélét, leginkább bujbelét. 


A férfi lájbi készenvett vagy csináltatott ruhadarab volt. Vastag sötét- 
kék brassai vagy fekete házi posztóból készült. Zilahi, szilágycsehi és zsibói 
szabómesterek árulták és náluk rendelték meg a tövisháti községek férfiai. 
Díszítés szempontjából két fajtáját találjuk meg az öltözetben: a sinoros vagy 
zsinoros és a virágos vagy selyemvirágos láblit. 


A zsinóros lájbi lehetett egy- és két rend zsinoros (55–56. fk.). A kettő 
között a zsinórozás tömöttségében és a zsinór szélességében volt különbség. 
Az egy rend zsinóros lájbit csak elöl a gombolás mentén díszítette egy rend 
vitézkötés. A két rend zsinóros lájbira elöl két rend vitézkötés-sort és a hátára 
tömött zsinórdíszt varrtak. A két rend zsinóros lájbin a vékony zsinóron kí- 
vül vastag zsinórt is használtak. A zsinórozás mellett mindkét lájbi-fajtát 
elöl két vagy több sor fényes fémgomb-sor, pikkely is ékesítette. A zsinórozás 
tömöttsége és a gombok száma mindig viselőjének anyagi helyzetére utalt. 
De sokszor ettől függetlenül is egyes községek különösen kedvelték a gazda- 
gon gombozott lájbikat. Így például a varsolciakén 152–172 gomb is előfor- 
dult. A zsinórozást a mesterek legtöbbször külön zsinórozókkal végeztették. 
A mester csak a minta körvonalait rajzolta ki, és a zsinórozók – többnyire 
asszonyok – kézzel vagy géppel varrták rá a díszt. A gombok felvarrásának 
sajátos módja volt: az egy sorban levő gombokat egy szálra varrták fel, ha 
tehát egy gomb leszakadt, az egészet újra kellett varrni. 


A lájbi másik fajtáját, a virágosat Tövishát nyugati községeiben, Erke- 
den és Széren találtuk meg (57. fk.). Ezt a lájbit zsinórozás helyett hímzés 
díszítette, mégpedig elöl a mell magasságában, kétoldalt a zsebein, hátul a 
gallér alatt és lent középen. A piros, kék, zöld, lila, fehér szálakból varrt 
hímzés-dísz apró növényi motívumokból formált egységes kompozíciót alko- 
tott (3. színes kép). A virágos lájbikra tornyos fémgombokat varrtak. Ezek- 
ből egy sor került rá, és ez gombolásul is szolgált. 


Mind a kétfajta lájbira oldalt zsebet varrtak. Ebben tartotta a legény 
a kedvesétől kapott hímzett kiskeszkenőt vagy kiskendőt. A kiskendőt úgy 
hajtogatták össze és tették a zsebbe, hogy a hímzett dísz jól kilássék 
(55. fk.). Ilyen díszes kiskendőt a legény minden ünnepre kapott a leánytól 
(58. fk.). Ezen kívül minden szombat este kapott még egy használati kis- 
kendőt is, ezt használta vasárnap a táncban is. Ezt minden héten vissza- 
adta a leánynak, hogy tisztán kapja vissza. 


A dísz-zsebkendőt húsvétkor szokták egymás között kicserélni. Addigra 
ugyanis a leány újabb három-négy darabot varrt, s ezekkel cserélte ki a 
karácsonykor adottakat. A zsebkendőre a leány keresztöltéses színes virág- 
és állatmotívumokat, s egy-két soros emlékverset hímez. Az emlékvers a 
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leány nevét, a varrás idejét és esetleg érzését fejezi ki. Erkeden ilyen szö- 
vegeket olvastunk: 


 
Varga Irén barna kislán keze varta 
azért van a neve rajta 
 
Varga Zsuzsánna varta 1943 évbe 
 
A virág csak tavasszal nyílik 
de a mi szerelmük [így!] virágzik a sírig 
 
Désházáról pedig ilyeneket: 
 
Piros rózsa fehér szegfű tulipán M. R. 
Ti tudjátok kit szeretek igazán F. Gy. 
 
Ahányat öltöttem a kendő szélére 
Annyiszor gondoltam szíved szerelmére M. R. 
 
Mind a férfi, mind a női lájbit mindegyik korcsoport viseli. A múlt 


században hétköznap és ünnepnap egyaránt hordták. A gyermekek és az 
idősek hétköznapi lájbiján nem volt díszítés, ezért szimpla lájbinak hívták. 


A lájbinak most leírt hagyományos formája az első világháborútól 
kezdve fokozatosan az ünnepi öltözetbe szorult, s helyét a harmincas évek- 
ben egyszerűbb és olcsóbb fajtája, a mellény foglalta el. Ez az utolsó évtize- 
dekben elterjedt lájbiféle kis kihajtós gallérral készül. Az időseké egészen ma- 
gasan az áll alatt, a fiataloké pedig valamivel lejjebb záródik. Díszíteni nem 
szokták. Anyaga általában sötét – fekete vagy sötétkék – posztó (71. fk.). 


Az ünnepi lájbit először konfirmáláskor veszik föl. A díszítéséhez szük- 
séges gombokat régi lájbikról gyűjtik össze. 


A lájbit mindkét nem az ingen viseli télen és nyáron egyaránt. Télen fö- 
léje még többnyire valami kabátfélét is vesznek. A nagyleányok azonban öt- 
ven évvel ezelőtt sokszor még télen is lájbiban jártak. Ilyenkor alája „öltöz- 
tek”, mert a rojtos nagykendőt, az ún. zsalikeszkenőt vagy hárász keszkenőt, 
borzos vagy budri keszkenőt kötötték fel (59. fk.). Ez a nagykendő azonos 
a kalotaszegi és torockói nagyleányok öltözetében is megtalálható gyapjú 
vagy hárász, esetleg kasmír, tarka virágmintás piros, fekete vagy barna földű 
kendővel, azzal a különbséggel, hogy ezt a Tövisháton nem a karon vagy az 
övben, hanem a felsőtesten viselik. Az évszaktól függően lehet felső- – nyáron 
– és alsóruha – ősszel és télen. Amikor alsóruhaként viselik, lájbit vesznek rá 
(60. fk.). Ugyanígy viselik az alföldi néprajzi csoportok is, de így hordják 
a Kis-Küküllő mentén is. Viseletére jellemző, hogy az átlósan kettőbe hajtott 
nagykendőt a vállra fektetik, összeszedik s a két végét a mellen keresztezve 
hátul a derék magasságában megkötik (61–62., 64. fk.). Ha lájbit vesznek 
rá, külön gondot fordítanak arra, hogy a vállon, a nyak körül és a derékon 
a rojtokat szépen elrendezzék. 


A zsalikendő a nagyleány öltözetének ma is jellegzetes darabja. A múlt- 
ban ez volt a jegykendő, melyet – pénzt kötve bele – a legény adott jegye- 
sének. A menyasszony ugyancsak kendőbe kötött bokrétával viszonozta az 
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1. Leány ünnepi öltözetben,  
Désháza.     


 


 
2. Legény ünnepi öltözetben, 
Désháza. 


 
 
 
 


3. A virágos lájbi hímzése, Erked. 
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4. A fehér kötény hímzése, Dés- 
háza 


 
 
 
5. A kék kötény hímzése, Désháza 
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ajándékot. A jegyváltásnak ez a módja ma már nem dívik. A menyasszony 
ezzel a kendővel járt azután ünnepnapkor, s még néhány éves fiatalasszony 
korában is. Ma nagyünnepi ruhadarabnak számít. 


 
 
SZOKNYA, NADRÁG, KÖTÉNY 
 
Az alsótesten viselt ruházatot a nők öltözetében a szoknyafélék, a fer- 


singek, a férfiakéban a nadrág – harisnya – és a mindkét nem által viselt 
kötények – kötők – alkotják. 


A női szoknya anyaga karton, szövet és selyem (szalmaselyem). Míg a 
karton a múlt század végétől állandóan, a szövet csak a század elejétől 
kezdve a harmincas évekig volt a szoknya anyaga. Szövetből csak ünnepi 
szoknyákat készítettek (63. fk.). Az anyagot hozzá sátoros szlovák és örmény 
kereskedőktől vették. Néhány éve selyemből is készítenek ünnepi szoknyákat, 
selyem fersingeket. A szövet szoknyák általában egyszínűek – piros, kék 
vagy zöld –, vagy aprómintásak, a karton szoknyák mindig mintásak: a fia- 
taloké nagyobb, az időseké apróbb virágokkal tarkítottak. Az első világhá- 
ború éveiben az egyszínűre – főleg feketére – festett szoknyák terjedtek el 
az általános gyász kifejezőjeként. 


Mindegyik korcsoport szoknyaviseletének közös vonása továbbá az, hogy 
a szoknyákat tömött lapos ráncokba szedik le és derékban begallérozzák, 
vagyis pánttal varrják le. A gallér alá Vérvölgyön – ha a fersing kék – 
piros színű sodrást fognak be. A Szilágy mente községeiben általában a 
hosszú, vagyis bokáig érő szoknyaviselet volt honos. Ebben a tekintetben csak 
Diósad kivétel, ahol a nők mindig rövidebb, szárközépig érő, majd újabban 
csak térdig érő szoknyát viselnek (64. fk.). A többi községben is megrövidült 
ugyan az utolsó félévszázadban, de szárközépnél ma sem lett rövidebb. 
Munka közben a szoknya alját a derékba akasztották fel. 


A szoknyák díszítése községenként elég változatos képet mutat: hajtá- 
sok, fehér és piros sinyor- (farkasfog)-sorok és hullámvonalas géphím a 
legáltalánosabb díszítési mód. Ezek közül az utóbbi a varrógép megjelenése 
óta terjedt el. A díszítés a szoknyát az alján vagy az aljától tenyérnyi magas- 
ságban futja körül. A farkasfognak a színe mindig a szoknya színéhez al- 
kalmazkodik: a fehér szoknyához piros vagy zöld, a barnához, piroshoz fehér 
vagy zöld farkasfog talál (65–66. fk.). A szoknya aljának belső felét három- 
négy ujj magasságban aljalással erősítik meg. Díszíteni szokták a gallért is: 
hullámvonalas és szögletes, más színű cérnával varrt géphím fut körben rajta, 
az aljára pedig sodrás, vagyis többnyire piros anyagból való keskeny alátét 
kerül. Néhány éve hétköznapra az ún. festett fersinget készítik. Ennek anyaga 
kendervászon; ezt bolti festékkel festik meg. 


A szoknya elé kötőt kötnek. A kötény színe is a szoknyáéhoz igazodik: 
a piroshoz kékes, a rózsaszínhez zöld talál. A köténynek a Szilágy menti köz- 
ségekben két fajtáját találjuk meg: a szögletes (47. fk.) és a kerek aljút. Ez 
utóbbi néhány éve divatozik itt. Diósadon újabban a mejjes kötő is járja (67. 
fk.). A kötény anyaga főleg karton, Diósadon a vakvirágos szatén, régen 
gyapjúból is készítették. Díszítése fajtánként különbözik. A szögletes köté- 
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nyeken az aljától arasznyi magasságra varrt két-három rend farkasfog és 
hajtás a dísz. A kerek kötények szélét más anyagból készített fodorral fog- 
lalják le, vagyis varrják körül. 


Az ünnepi kötények között a hunyadi kötőnek nevezett a kalotaszegi 
magyarság öltözetéből került át a szilágysági Tövishát és a környező közsé- 
gek női öltözetébe (68. fk.). Ez nem más, mint a kalotaszegi kötéses kötő, 
vagyis a kalotaszegi kötényeknek az a fajtája, amelyen a szélek összevarrását 
színes selyemszálból varrt kötések fogják össze és egyben díszítik (l. Nagy J.: 
i.m. 22). A tövisháti kötény is sűrűn ráncolt és a ráncokat fent ezen is szí- 
nes hímzés-csík, a darázsolás fogja le. Ebben az alakjában a kalotaszegi köté- 
nyeknek 60–70 évvel előbb viselt formáját őrizte meg. Mindegyik köténynek 
a gallérját – kivéve a mellest – géphímmel (sodrással) ékesítik. 


A hétköznapi kötények, a surcok kartonból vagy háziszőttes vászonból 
készülnek. Néhány sor hajtás az egyetlen dísz rajtuk (69. fk.). 


A kötény hosszúsága mindig a szoknyáéhoz igazodik. A fiatalok szeret- 
nek tenyérnyivel rövidebb kötényeket is kötni. Felerősítésük a gallér két vé- 
gére varrt pertlivel történik. 


A férfiak nyáron vászon bőgatyát, télen szűk nadrágot viselnek. 
Az előbbiről már szóltunk. A nadrágnak az utolsó száz évben három 


fajtáját viselték. A legrégebbi a fehér posztóból készített szőrnadrág vagy 
harisnya volt. A házi posztóból készített nadrágot ma már sehol sem vise- 
lik, még az öregek se. Adatközlőink leírása szerint szabása a székely haris- 
nyáéval egyezett meg, csak nem volt olyan feszes. Szárának összevarrásába 
oldalt fekete posztó sinyort varrtak. Petri Mór szerint régen a fehér szőrnad- 
rágot oldalt széles piros sáv díszítette, s viselete csak a szegényebbek körében 
volt elterjedve. A módosabbak helyette gyári kék posztóból készített, lapos 
zsinórral kihányt és rózsával díszített ellenzős vagy e nélküli sima nadrágot 
viseltek (i.m. I., 671). A szőrnadrágnak Petri által leírt fajtáját némely ro- 
mán községben (Vármező) ma is megtaláljuk, s valószínűleg ilyen lehetett a 
magyaroké is (70. fk.). A nadrágféléknek a finomabb posztóból készített faj- 
tája a múlt század második felében vált általánossá a Szilágy mentén. Az 
egykorú ábrázolások arról győznek meg bennünket, hogy ez a nadrág a nemesi- 
városi öltözetből került a parasztság ruhadarabjai közé. A helybeli szabómes- 
ter varrta. Szabása különben a szőrnadrágéval egyezett meg, csak annál szű- 
kebb volt. Viseletével kb. 50–60 évvel ezelőtt hagytak fel, s helyette a ma 
már általánosan viselt priccses vagy katonanadrágot csináltatják. (71. fk.). 
Csizmához és bakancshoz egyaránt viselik. A bakancshoz az utolsó néhány 
évben hosszú, városi szabású pantalló nadrágot is vesznek. 


Az ünnepi, és hétköznapi férfi vászon-öltözet elmaradhatatlan ruhada- 
rabja volt a bőgatya elé kötött surc. Ez a férfi öltözetben annyira kedveltté 
vált, hogy a legények ma a nadrághoz is felveszik. Ebben a tekintetben egye- 
dül Vérvölgy kivétel, mert itt csak aratáskor kötnek kötényt, tehát ez al- 
kalmi öltözetdarabnak számít. 


A férfiköténynek két fajtáját ismerjük: a fehéret és a kéket (72–73. fk.). 
A fehér kötény anyaga házi, a kéké az ún. károlyi vászon. Mindkettőt több 
színű hímzéssel díszítik, ezért virágos és varratos surcnak is nevezik (4., 5. 
színes kép). A hímzés a kötény alsó harmadát tölti ki. A díszítés általában 
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21. rz. A ráncok levarrása, gépi hímzéssel a 
     férfi surcon, Dh. 


 
 
három sorban helyezkedik el: legalolra kerül két keskenyebb, apróbb motívu- 
mokból álló hímzés, e fölött pedig nagyobb elemekből álló, egy vagy több 
középpontból kiinduló kompozíció helyezkedik el. A kompozíciót virágmotí- 
vumok: szárak, levelek – lapó –, szirmok – bimbó – alkotják. A belő- 
lük formált mintákat is az elemek előfordulási aránya szerint nevezik el. Van 
tulipántos, kokasos, ótott rózsás kötény (4. színes kép). A kötény szélét, a 
fő- és mellékdíszek közét egy vagy két sor keskeny bodor, azaz kirojtozott 
vászoncsík szegélyezi. A bodort a vászonra varrják rá. A virágmotívumok 
közé, vagy ahol – mint például Dobán – csak bodorral díszítik, a bodor- 
sorok közé a kötény viselőjének nevét, vagy nevének kezdőbetűit, esetleg ré- 
gebben egy-egy jókívánságot (Éljen, aki viseli!) hímzett a kötény készítője. 


A kötény szélessége általában két szél. Ezt a szélességet azonban csak az 
alsó felén hagyják meg, mert derékban három helyen oly módon szűkítik, 
hogy hajtásokba foglalják és a hajtásokat levarrják. A levarrás helyét az 
újabb kötényeken hullámvonalas hímzéssel szokták megerősíteni és díszíteni 
(21. rz.). Egyes helyeken, például Diósadon ilyen géphímmel formálják ki a 
kötény alján levő díszítést is (74. fk.). Dobán pedig több sorban hullámvo- 
nalas géphímmel (ökörhúgy) díszítik. A múlt századi kötényeken nem volt 
ennyi dísz, és a motívumok is apróbbak voltak. Akkor általában csak a kö- 
tény sarkára és közepére varrtak két kisebb és egy nagyobb hímet (103. fk.). 


A fehér kötények a bőgatya viseletének elmaradásával, tehát a harmin- 
cas évektől kezdve maradtak el a férfi öltözetből. Ettől kezdve jelentek meg 
a kék kötények, melyeket azonban már a nadrág elé kötöttek. A köténynek 
ez a viselete a Szatmár környéki magyar lakosságú községek öltözetével egye- 
zik meg. 


A kötények felkötésére a kötény felső szélére varrt pejtli szolgál, mely- 
nek végébe egyik-másik leány még bojtot is varr. Ez a sallangos surc. Ennek 
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pertlije olyan hosszú, hogy megkötés után még a lájbi zsebéig is elér. Ide 
dugják be úgy a pertliket, hogy a bojtok kétoldalt kicsüngenek. 


A virágos surcot a leány varrja a legénynek. Minden évben nagy ünne- 
pekkor lepi meg vele a legényt; így tehát évenként három-négy kötényt kap 
a legény a leánytól. 


 
 
LÁBBELI 
 
A lábbeli tekintetében a Szilágy mente népi öltözete azokat a fokozato- 


kat mutatja, mint a környező néprajzi csoportok lábbeli-viselete. Itt is a leg- 
ősibb, s munkanapokon máig is viselt lábbeli a bocskor. Ennek vágott orrú 
formáját találjuk meg ezen a vidéken. A hozzávaló bőrt a tímároktól vették, 
s maguk készítették belőle a lábbelit. Viseléséhez két kapcát használtak: 
az egyikkel a lábfejet (lábujjkapca), a másikkal a lábfejet (borító) és a láb- 
szárnak az alsó felét csavarták be (szártekerő), hogy a felerősítésére szolgáló 
madzag ne törje fel a lábat (75–78. fk.). A férfiak munkanap az ötvenes 
években is bocskorban jártak. A mai bocskor gumiból készül. A nők már 
korábban elhagyták, s kb. 50–60 éve helyette mezítláb vagy újabban gumi- 
szandában járnak (79. fk.). 


A bocskor mellett mindkét nem lábbelije a főleg ünnepnap viselt csizma 
vagy csizsma. A csizmának két fajtáját viselték: a puha szárú, oldaltvarrott 
sima szárú vagy egyenes csizmát és a hátulvarrott, kemény szárú csizmát 
(80–81. fk.). Az oldaltvarrott csizma a múlt században divatozott. Szárát 
nem bélelték. A két nem csizmája között az volt a különbség, hogy a női 
csizmának a szárát két ujjnyi széles piros szegély fogta körül és a férfiakénál 
magasabb, karcsúsított sarokkal, rámával készült (rámás csizma). A puha szárú 
férficsizma szegő nélküli volt, kerek szárral, vagyis elöl ívelés nélkül ké- 
szült. A sarka a nőinél valamivel alacsonyabb, egyenes sarok volt. A nők 
valamikor piros csizmát is viseltek. Ennek azonban már csak az emléke él 
a magyar lakosságú községekben. Ellenben néhány román községben (Vár- 
mező) a piros csizma még az ötvenes években előfordult. 


A lágy szárú csizmák helyett a századforduló óta a kemény szárú (tő- 
tött szárú), hátulvarrott, három részes – fej, rogyó, szár – boksz-csizmák 
terjedtek el. Ezek már féllábasok voltak, vagyis csak egyik lábra találtak. 
Nyelves csizmának is nevezték őket, mert a fejrészt elöl nyelv alakú bőr- 
résszel varrták be a rogyóba. A szár felső részét a nőkén piros szegéllyel, a 
férfiakén pedig fonott bőrzsinórral szegett és elöl bőrgombbal díszített íve- 
léssel díszítették (magyar szárú csizma) (114. fk.). Lábbelivel a jónevű zilahi 
csizmadiák látták el a Szilágy mente lakosságát. 


Az első világháború után a férfiak ünnepi lábbelije a bakancs, a nőké 
pedig a cúgos, fűzős, gombos egész- majd félcipő lett. 


A csizma mostanában kizárólag csak ünnepi lábbeliszámba megy. Hét- 
köznap a férfiak használt bakancsban, bocskorban, bőrszandában, a nők 
télen bakancsban, nyáron gumiszandálban és mezítláb járnak. 
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A CSECSEMŐ, A MENYASSZONY, A VŐLEGÉNY ÉS A HALOTT ÖLTÖZETE. 
ÉKÍTMÉNYEK 
 
Az újszülöttet hat hétig elnyűtt ingből és lábravalóból vágott ruhába 


pólyázzák. Karját kézruhába, derekát pupruhába csavarják, majd az egész 
csecsemőt a gyerekruhába pólyázzák, és gatyakorcból készített sláflival 
vagy pólyaláblival tekerik körül (116. fk.). Fejét fejkötővel kötik be. Hat 
hét múltán a kezét szabadon hagyják és kicsi inget meg kicsi köntöst ad- 
nak rá (82. fk.). Újabban városi módra öltöztetik és pólyapárnában tart- 
ják. Hűvös időben az anya karonvaló gyermekét nagy hárászkendőbe, a 
nyakbavaló kendőbe csavarva hordja (83. fk.). 


A menyasszony a múlt században lakodalomkor a szokásos ünnepi 
öltözetét vette föl, de ruhadarabjait úgy válogatta ki, hogy öltözetében a 
fehér szín uralkodjék, tehát szoknyája, köténye fehér alapú, apró mintás 
anyagból készült. Felsőruhadarabjai közül nem maradhatott el a fehér guba 
(Petri: i.m. I., 669). Fejére fekete fodorból készített pántlikás fejkötőt vagy 
fűkötőt tett, melyet selyemkendővel kötött le. Diósadon a fiatalasszonyok 
körében ez még ma is divatozik (19. fk.). A századforduló óta a meny- 
asszony a főkötő helyett fátyolt és koszorút hord. Ezt felkontyolás után 
a vőlegénytől kapott kásmír jegykeszkenővel cseréli föl. A főkötőt kb. har- 
minc éves koráig még vasárnaponként is fölteszi. Nyakára több rend kék, 
piros, zöld színű gránátgyöngy-füzért tesz. Ekkor húzza fel először a vőle- 
génytől kapott jegycsizmát is. A századforduló óta tiszta fehér selyemből 
készített ruhában esküszik és ennek megfelelő lábbelit, többnyire félcipőt húz. 


A vőlegény esküvőkor ünnepi öltözetét ölti magára, vagyis fehér inget, 
nyakravalót, láblit, ujjast vagy gubát, ráncos gatyát, virágos surcot, csiz- 
mát, fekete művirággal, bokrétával díszített kalapot visel. 


A halottat is általában ünnepi öltözet illeti meg. Ha leány, haját be- 
fonják és pántlikával díszítik, vállára zsalikeszkenőt terítenek, lábára fehér 
harisnyát húznak, lábbeli nélkül. Az idősebb halottat fekete öltözetben te- 
metik el. 


Az ékítmények mind a nők, mind a férfiak öltözetében az ünnepi öl- 
tözet díszesebbé tételére szolgálnak. Ilyen ékítmény a nők által viselt kék 
vagy piros szemű sárgaréz gyűrű (karikagyűrű); ezt a leány a legénytől 
kapja és asszony koráig hordja. Ennek viselete már több helyen elmaradt, 
egyes községekben – így Vérvölgyön – azonban még ma is divatozik. 
Egy másik általánosan viselt ékítmény a gyöngy. Szerte az egész Szilágy 
mentén több rend kaláris: apró piros, sárga, zöld kerek üveggyöngyöt sze- 
retnek a nyakukba kötni. Néhány évtizeddel ezelőtt még úgy erősítették 
fel, hogy a cérnára fűzött gyöngysor gombban végződött, és ezt gombolták 
be a cérna másik végén formált hurokba. Újabban szalagot fűznek a gyöngy- 
sorba, mely sokszor tíz rend is lehet. 


Újabb ékítmény a fülbevaló, amelyből a leánynak konfirmálásra ezüs- 
töt szoktak vásárolni. Ennek viseletét csak idős asszony korában hagyja 
el (84. fk.). 


A legények és a fiatal házasok a múlt században ünnepnapkor szívesen 
ékesítették lájbijukat egy színes (piros, sárga, zöld, fehér) fonalból kötött 
gyapjú zacskóval, melyet lájbizsebükben hordtak. Száját fonott zsinórral 
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lehetett összehúzni. A zsinór végét egy-egy bojt díszítette, ezért bojtos acskó- 
nak is nevezték (85. fk.). Ez az ékítmény a leány ajándéka volt, melyet 
karácsonykor adott a legénynek és legtöbbször hímes kiskeszkenőt is tett 
bele. 
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Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből, EM.: Erdélyi Múzeum, Ethn.: 
Ethnographia, ETF.: Erdélyi Tudományos Füzetek, MNyr.: Magyar Nyelvőr, MN.: Magyar- 
ság Néprajza, Műv.: Művelődés, NéprÉrt.: Néprajzi Értesítő, SziReN.: Szilágysági Református 
Naptár. 


A szövegben kurzívval szedett szavak magyarázata a műszótárban található meg. 
 
 
MŰSZÓTÁR 
 
E szójegyzék az egyes tanulmányokban előforduló néprajzi műszókat sorolja fel és fűz 


hozzájuk rövid értelmezést. Csak azoknak a szavaknak az értelmezése hiányzik, amelyeknek 
alakja és jelentése a köznyelvivel teljesen egyező. 


Az értelmezés után jelezzük a fogalmak előfordulási helyét a szövegben (álló szám- 
mal), utalunk az egyes tanulmányokban előforduló rajzokra (dőlt számmal) és fényké- 
pekre (álló számmal). A könnyebb tájékozódás kedvéért a rajz- és fényképanyagra utaló szá- 
mok előtt római szám jelöli az egyes tanulmányokat, amelyekben a képmellékletek találhatók. 


 
 


A 
 
ablakkeretcifra esztergályozott dísz a külső ab- 


lakkereten 48 
abrosz szőtteményfajta, a hozomány tartozéka 


132 
abroszrózsa hímzésminta 168 
acélos szedettes szőttesminta 150 
ágas 1. a koszorúgerendákat tartó oszlop 15, 22, 


I. 13, 16, 18 rz. 2. a fejfa faragott részének 
díszítőeleme III. 10, 12 rz. – 1. korona 


ágasfejfa elágazó, koronaszerű faragásban 
végződő fejfa 121, III. 10, 12 rz. – 1. 
koronás 


ágy 36, 45, I. 17, 18 rz. 
agyag edénykészítéshez használt föld 72 
agyagáztató pad lábonálló teknő, az agyag elő- 


készítésére szolgál 75 –- 1. bőcsőpad 
agyagbányahely edénykészítésre alkalmas agyag- 


lelőhely 73 
agyagbök agyagszemcse 75 – l. bög 
agyaglyuk az agyag kibányászására ásott kút- 


szerű üreg 74 
agyagmártó dézsa a tőkéről leszelt agyag áz- 


tatására való fakád 75. II, 7 rz. 
agyagostőke fatuskó, amelyen az agyagot gyúr- 


ják 75, II. 3 rz. 
agyagszelő az agyag feldarabolására használt 


ásószerű vágóeszköz 75, 99, II. 3 rz. – 
1. szelő 


agyagtapotó lepedő, amelyen lábbal puhítják 
az agyagot 75 


agyagvágó 1. ásószerű, fából készített vágóesz- 
köz; ezzel szelik föl az agyagot 75, II. 3 rz. 
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2. ásószerű fa vágóeszköz, amellyel a for- 
ma széléről a fölösleges agyagot levágják 
99 


agyagverő pad, amelyen az agyagot a koron- 
goláshoz előkészítik 99 


ágyfűtű az ágy fejéhez tett hímzett lepedő 
151, 160, IV. 39, 55 fk. – 1. ágyfűtűlvaló 


ágyfűtűlvaló 125, 141, IV. 9 rz. – 1. ágy- 
fűtű 


ágygömb esztergályozott dísz az ágy négy sar- 
kán 48 


ágylepedő a vetett- és a hálóágy letakarására 
használt díszes lepedő 141 – 1. ágytakaró, 
ágytakarólepedő 


ágyrózsa esztergályozott dísz az ágy fejénél 48 
ágytakaró a vetettágy letakarására használt 


lepel 50, 135, 141, IV. 8 rz. – 1. le- 
pedő, ágylepedő, ágytakaró lepedő 


ágytakarólepedő 50, 135, 141, IV. 8 rz. – 
1. ágylepedő, ágytakaró 


ajándékguzsaly szerelmi zálogként a leány- 
nak ajándékba adott, díszesen faragott gu- 
zsaly 105, 112 


ajtó a pitar felé a szobából a pitvarba nyíló 
ajtó I. 46 


alja a bőgatya szárának alsó része 192 
aljalás a szoknya aljának belső felére varrt 


bélés 201 
alma 1. ecsettel festett díszítőelem az edé- 


nyen II. 9 rz., 2. szőttes díszítőelem 138 
almás 1. szedettes szőttesminta 131, 150, 151, 


IV. 4, 6, 7, 20 rz. – 2. hímzésminta 
154, IV. 22 rz. 
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almáscsík szőttes díszítési mód 144 
alsóing rövid ujjal, gallérral készített ing- 


fajta 188 
alsókő a mázőrlő alsó, lábakon álló része II. 


7 rz. 
alsópárkány a kemencesátor alsó szegélycsem- 


péje 30, 100, I. 26, II. 20 rz. 
alsószoknya a fersing alatt viselt szoknya 


191, V. 14 rz. 
apróalmás varrottas párnavég-minta 166, IV. 


22 rz. – 1. kisalmás 
apró ránc a régi férfiingek ráncolási módja 


187, 190, 191 – 1. kerekránc 
asztal 45, I. 17, 18, 20, 45 rz. 
asztalláb 48 
avatás a fazekaslegény felvétele a céhbe 67, 


II. 2 rz. 
ázik vízben puhul (az agyag) 75 
áztat vízben puhítja (a kenderszálat) 127 
áztatás az agyag vízben való puhítása 74 
 
 
B 
 
bab háromszögű faragott mintaelem a gu- 


zsalyon III. 3 rz. 
babakémény sárral bélelt szikrafogókas a pit- 


var felső részében 31 – 1. bobottyia-, 
fa-, kas-, kijáró-, vaskémény, füstfogókas, 
kas 


babbogatás babos, pettyes minta festése a tűz- 
hely körüli falon 34, I. 23, 27 rz. – 1. 
babozás 


babozás 1. 23, 25 – 1. babbogatás, 2. metszett 
díszítés a guzsalytalpon III. 3 rz. 


bagdándi bakrétás varrottasfajta 157, IV. 14, 
38, 55 fk. 


bajucc vagy bajuc bajusz 184 
bakancs 204 
baracmagos négynyüstös szőttesfajta 130 
báránybőr a pucikpadra terített bőr 36, I. 


24 rz. 
bárd széles pengéjű, rövid nyelű vágó-faragó 


eszköz 114 
bársonycsíkos szedettes technikájú szőttesfajta 


130, 144, IV. 5, 13, 14 rz. 
bársonycsíkú szőttes szőttesfajta 124, 136, IV. 


5 rz. 
bársonyos nyolc szálával vetett fonalból szőtt 


vászon minősítése 129 
béfon a hajat összefonja 183 
béfúr hüvelykujját az agyagformálás kezdetén 


az agyagba nyomja 76 
bégalléroz 1. a fersing, szoknya felső felét 


pánttal levarrja 201, 2. a gallér nélküli in- 
gek nyakkivágását beszegi 187 


begyújtás az égetőkemence alágyújtása 79 
behajtás a szöveg bevésésére való hely a fej- 


fán III. 7 rz. 
békasó kvarcszemcse 81 


béleses tángyér a béles tartására használt la- 
pos cserépedény 91 


belévaló keresztszál a szövőszéken 128 – l. 
beléverő 


belever a kistéhelbe kifésüli a kenderszöszt 
127 


beléverő 128 – l. belévaló 
bepántol keresztpánttal levarr 138, IV. 3 fk. 
berakás az edény elhelyezése az égetőkemen- 


cében 78 
beráz színes (föld)mázzal megszór 82 – 1. 


betarkál 
bésinyoroz a gubát beszegi 194 
bésodor homlok fölött a hajat becsavarja 183 
bészeg 1. a gatya szélét behajtva levarrja 192, 


2. az ing szélét behajtja 190 
betarkál 82 – 1. beráz 
betűző mintakönyv 189 
bimbó 1. varrottas mintaelem 165, 2. hímzés- 


motívum a virágoskötényen 203 
blúz vékony (karton, szövet) női felsőruha 


197 
bobottyia kémény 25, 31, I. 17 rz. – 1. baba- 


kémény 
bocskor lábbelifajta 204, V. 75–78 fk. 
bodor a kötényen a hímzésdíszeket egymástól 


elválasztó rojtos csík 203 
bodrikendő rojtos gyapjú nagykendő 184, V. 


59, 61, 62, 64 fk. – 1. budrikendő, bor- 
zoskendő, zsalikendő 


bogáncsra teker a kisulykolt és megszárított 
fonalat matringformába rendezi 127 


bojt a guba nyakát összefogó zsinór végén 
194 


bojtos acskó a lájbi zsebében viselt díszes 
zacskó, szerelmi ajándék 206, V. 85 fk. 


bokály keskeny, hosszú nyakú cserépkancsó 
88 


bokor varrottas mintaelem IV. 38 rz. 
bokréta l. varrottas mintaelem IV. 39 rz. 2. 


vásárban vett kalapdísz 185, 205, 3. a 
fejfát díszítő mintaelem 121 – l. bütyök 


bokros varrottas párnavég-minta 151, 166, 
IV. 30 fk. 


bolthajtás csonkakúp alakúra rakott vályog- 
borítás a sütőkemence sátorának vesszővázán; 
téglából is rakják 29 


borda a szövőszék része 129 
bordahaj a szövőszék bordájának része 129 
borító 1. a lékri elejét díszítő fodros sze- 


gélyű csík; ez takarja el a gombsort 197, 
2. a lábujjkapcára csavart rongy 204, V. 
76 fk. 


borogat az edényt egymásra rakja 77 
boroscsatlós bortartó cserépkorsó I. 2, II. 10, 


17 rz. 
boroskancsó (agyag) 69, II. 10 rz. 
boroskorsó (agyag) 90 
boros kotyogó agyag borszűrő II. 11 rz. 
borostyán(föld) a fekete festék egyik alkotó- 


eleme 83 
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borostyános feketésbarna színű 63 
borostyános tál feketés-barnás színű, boros- 


tyánfölddel festett cserépedény 92 
borostyánozás az edénynek takaró-festékkel való 


bevonása 83 
borzos keszkenő 200 – l. bodri-, budri-, zsa- 


likeszkenő 
bóti cérna gyári cérna 135 
bóti csíkos csíkos textilanyagból készített pár- 


nahuzat 151 
bóti gyócsvászon készen vett gyári vászon 


134 
bőcsőpad az agyag előkészítéséhez használt 


teknő alakú pad 75, II. 3 rz. – l. agyag- 
áztató pad 


bög agyagszemcse, csomó 75 – 1. agyagbök 
bőgatya bő szárú, ráncos nyári (ritkán téli) 


vászon felsőruha 192, 202, V. 30, 31 fk. 
– l. ráncos gatya, gatya, gatyaszár 


bök fa agyagsimítóeszköz II. 19 rz. 
bölcső 49, I. 42 rz. 
bőrszanda lábbelifajta 204 
brassai posztó Brassóban gyártott posztófajta 


194 
buba szőttes és varrottas mintaelem 138, IV. 


4 rz. 
bubás(kendő) szőttes mintaelem a széles- és 


kerekkendőn 139 
budrikendő vagy -keszkenő 200 – 1. bodri- 


kendő, borzos keszkenő 
bufli prémmel díszített fekete posztó kabátféle 


195  
bugyigó női alsónadrág 192 
bujbele klottból vagy posztóból készült női 


fekete felsőruha 195 – l. bujó, bujka 
bujka 195 – l. bujbele 
bujó 195 – l. bujbele 
bunda combközépig érő ujjas felsőruha 193 
bunda-mellrevaló hétköznapi ujjatlan bunda- 


felsőruha 194 
bútorrács a széktámla rácsos része 48 
bütykös l. szűk szájú boroskanna 87, 2. pá- 


linkáskorsó 69, 90 
búzakorona aratástól aratásig a mestergeren- 


dáról lecsüngő búzakoszorú 52 
bütyök III. 7 rz. – l. bokréta 
 
 
C 
 
cérnaszélű kendő – kendőfajta 184 
cifra l. több színű fonallal szőtt vagy kivarrt 


151, 153, 2. faragott dísz III. 2 rz. 
cifraing sok színes gombbal díszített férfiing 


190, V. 12 rz. 
cifrakerekszemes több színű fonallal, kereszt- 


szemes öltéssel varrt hímzésfajta 156 
cifrasurc hímzett kötény 153, IV, 9 fk. 
cifra varrottas több színű fonallal hímzett var- 


rottasfajta 148, IV. 3 színes k. 
cifrít több színnel varr ki 143, 154 
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cikli l. a férfiing nyakkivágásába varrt vá- 
szondarab 189, 2. a hosszú ing alsó részébe 
varrt betoldás 186 – l. cók, szívanó 
cinpohár céhtag-avatáskor használt pohár II. 


2 rz. 
cók 186, 189 – l. cikli 
cúgos cipő a századforduló táján viselt női 


lábbeli 204 
 
 
Cs 
 
csádékender magvas kender 124 
csádémag a magvas kender szemtermése 124 
csap a szék-támlapnak az ülőlapba illeszkedő 


része 47, I. 40 rz. 
csapat festőszaruval vonalat csorgat az edény- 


re 86 
csárdáskalap felhajtott szélű, széles szalaggal 


díszített kalapfajta 185 – l. párizsi kalap 
csatlós bortartó kanna 69, 90 
csecs l. az eceteskanta oldalán levő szopóka- 


szerű kidudorodás 90, 2. a szopókás korsó 
ivórésze 63, 77, II. 16 rz. 


csecseskorsó szopókás víztartó edény 63, II. 
16 rz. 


csepeget ecsettel fehér és zöld mázat fest az 
edényre 87 


csepegetés zöld és fehér mázzal való díszítés 
87 


csepű a kenderszál hegyéről lehúzott szösz 
127 


csepűkötő vastag vászonból készített kötény 
126 


csepűvel ver csepűből font fonalat használ a 
szövőszéken keresztszálként 128 


csereleveles varrottas lepedőszél- és párnavég- 
minta IV. 32 rz. 


cserényajtó a tornácról nyíló külső pitvarajtó 
24 – l. veréce 


cserépalja virágcserép alá tett agyagtányér II. 
11 rz. 


cserepek az égetőkemencében legfelülre szórt 
cserépdarabok 78 


csiga a nyüstök mozgását elősegítő forgó szer- 
kezet a szövőszéken 129 


csigatartó a szövőszék karjára feltett rúd; erre 
vannak kötve a csigák 129 


csillag l. varrottas díszítőelem IV. 36 rz. 2. 
szőttes díszítőelem 146, IV. 17 rz. 3 díszítő- 
elem a fejfa faragott részén III. 7 rz. 


csillagos l. szedettes szőttesminta 150, IV. 17 rz. 
2. hímzésminta a fejkendőn 184 


csinált virág a kucsmán viselt, készen vett 
virág 185 


csipke l. a pendely gallérjából kihúzott szá- 
lak levarrásával nyert széldísz 191, V. 15 
rz. 2. a férfiing elején cérnával összehúzott 
díszítés 190 


csipkezsinór ruhadíszítésre használt selyemzsi- 
nór 198 
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csípőbőr bőrdarab, amelyet a fazekas edény- 
formálás közben használ 76, 77, II. 3, 
4 rz. 


csirkeitató cserépedényfajta II. 11, 15 rz. 
csizma vagy csizsma 204 
csokor szaruval festett díszítőelem az edé- 


nyen II. 9 rz. 
csomó kivetett téglarakás 19 
csomóba fog két marokkal összefogja az agyag- 


verőn előkészített földet 99 
csonka csapott, ferde faragású fejfahát 121 
csontpecek guzsalytű, amelyet a szösznek a 


guzsalyra való felerősítéséhez használnak 105, 
127 


csorba bevágás az égetőkemence tetején, hogy 
könnyebben lehessen az edényt a kemencébe 
rakni II. 6. rz. 


csőbe (fölhúz) az agyagot a korongon má- 
sodszori felhúzáskor csőszerűvé alakítja 76 


csörlő fonaltekerő eszköz 108, III. 6 rz. 
csukrosan csokorba kötve (viselt pántlika) 184 
csupor 87 
csű a vetélőbe tett cső; erre tekerik a kereszt- 


szálat 129 
csüngőfuksziás újabb keletű hímzésminta 164 
csűr 14, 15, I. 7, 15 rz. 
 
 
D 
 
darab l. 5 pászma kenderszál, 2 pászma szösz- 


fonal 127, 2. az agyagból levágott szelet 
75 


darabba fölmetsz az agyagot fölszeleteli 75 
darabszámra darabonként 71 
darázsfészek a pendely gallérját díszítő apró 


hímzés 191 
darázsolás a hunyadi kötény ráncainak levar- 


rására használt varráshím 202 
daróc posztó felsőruhadarab 126, 194, V. 39 fk. 
darutoll a kalapban viselt toll 185 
derejemetszős csíkkal szövési mód 131 
dereka a korsó hasas része 77 
derékpárkány a kemencesátort borító középső 


csempesor 30, 100, I. 26, II. 20, 21 rz. 
deszkakar fenyőfa széktámla 45, I. 40 rz. 
deszkaláda festetlen, farkasfogasan összerótt 


fenyőfa láda 42 
dézsa nagyobb fakád 75, II, 7 rz. 
dikó deszkából készített heverő 24 – l. mi- 


kó, nyikó 
díszkivágás metszett díszítőelem a guzsalytal- 


pon III, 3 rz. 
dísztál újabb keletű agyagedény 93 
divatkalap újabban viselt, a szövetkezetekben 


vásárolt kalapfajta 185, V. 20 fk. 
dorombos alma szőttes díszítőelem 136, IV.  


6, 7 rz. 
dörzsöl (szappannal és mosószódával) 193 
dragély a kabát hátrészére varrt pánt 196 
(drót)meccő a csempetáblák kivágásához hasz- 


nált 20–25 cm hosszú vékony rézdrót 77 
99, II. 3 rz. 


dunna dunyha; a hozomány tartozéka 132, I. 
44 rz. 


dupé a leányok elöl betűrt hajviselete (a har- 
mincas években divatozott) 183, V. 10 fk. 


dupla ernyő a fejfa faragott részének díszítő- 
eleme III. 7 rz. 


 
 
E 
 
ecetes edény II, 13 rz. 
ecselő a kenderszál finomítására használt ecset 


127 – l. ecset 
ecselt kenderszál ecsettel kifésült kenderszál 


127 
ecset 127 – l. ecsellő 
edény (gabona és liszt tartására) 24 – l.  


liszteshordó, gabonáshordó 
edénykereskedő 71 
egészcipő 204 
egészfejfa a házasembereknek faragott fejfa 


120 
egészhaj a nagylegény hajviselete 184 – l.  


félhaj 
égetőkatlan cserépedény kiégetéséhez használt 


kemence 78, II. 6 rz. 
egyág egy fonatba font haj 183 
egyeles vászon gyapot- és ecselt szöszszálból 


szőtt vászon 129, 134, 185 – l. rázottas 
vászon 


egyenes csapatás szaruval rajzolt minta 82, II.  
9 rz. 


egyenes csizma mindkét lábon egyformán visel- 
hető csizmafajta 204 


egyesszék hegedűforma támlával készítet: szék- 
fajta 45, I. 40 rz. – l. karosszék, kar- 
szék 


egyfonatba font (haj) a nagyleányok hajviselete 
183, V. 11 fk. 


egykarikás (ablak) egy ablakszemből álló ab- 
lak 25 


egykupás egyfülű kisebb edényfajta 90 
egyremásra (vásárol edényt) válogatás nélkül 71 
egyrend-zsinóros egyszeri zsinórozású 195, 199 
egysoros babozás metszett díszítés a guzsaly- 


talpon III. 3 rz. 
elcsapja rúdhoz a megszáradt kenderszálat rúd- 


hoz csapdossa 127 
elég (a máz) túlhevítéskor színét veszti 79 
eleje (a szekrény ~) a láda elülső fele I.  


32 rz. 
életfa varrottas díszítőelem 163, IV. 39 rz.  


11, 37–39 fk. 
életvize varrottas mintaelem 177, IV. 38 fk. 
elfut szétfolyik a híg festék az edényen 86 
ellenzős nadrág sötétkék, zsinóros posztónadrág 


202 
elnyomtat sima szövéssel kiegyenlíti a válto- 


zatosan szőtt motívumot 150 
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előreöltés öltésfajta 154, 160 – l. szálöltés 
előreöltéses újabb hímzéstechnikával hímzett 


varrottas 154 
elsőágy a ház belső fala mentén elhelyezett 


nyugvóhely 25, I. 17, 18, 20 rz. – l. ve- 
tettágy, rakottágy, nagyágy 


elsőre (kiéget) első ízben teszi az edényt az 
égetőkemencébe 99 


elvág megrepeszti az edényt a hirtelen meleg 
az égetőkemencében 79 


eresztőrúd a fonál eresztésére való rúd a szö- 
vőszéken 129 


ernyő a fejfa faragott részének díszítőeleme 
III. 7 rz. 


esztováta szövőszék 129 
ételhordó nagyobb agyagfazék, amelyben a me- 


zőn dolgozóknak viszik az ételt 90, II. 
11 rz. 


ételvivő cserépedény II. 11 rz. 
evőtángyér cserépedény 91, II. 11 rz. 
évszámlap a fejfa része, ide kerül a halálozás 


éve III. 7 rz. 
ezergombos ujjas sötétkék posztóból készült 


sok gombos felsőkabát 196 
 
 
F 
 
fabök a csempe felületének egyenletessé téte- 


lére használt simítófa 99, II. 19 rz. 
faheveder a pitvarajtó léceit keresztben össze- 


tartó keményfa deszkapánt 24 
fakémény 31 – l. babakémény 
fakés az edény korongolásakor használt há- 


romszög alakú formálóeszköz 76, II. 3, 4 rz. 
falidísz falra akasztható kis polcon álló virág- 


váza 93, II. 11 rz. 
falitálas polcos fali edénytartó 53, I. 46, 47 


rz. – l. téka, tejka 
falitángyér tálca formájú, recés vagy csipkés 


szélű díszedény 91 – l. lapostángyér 
falra való kistál csak ünnepi alkalmakkor 


használt agyagedény 93, II. 11 rz. 
falra való nagytál csak ünnepi alkalmakkor 


használt agyagedény 93, II. 11 rz. 
faluz edényeladás céljából faluról falura sze- 


kerez 69 
faminta varrottas mintaelem IV. 39 rz. 
famintás fa mintaelemmel díszített szőttes vagy 


varrottas 141 
fapina a vászon kifeszítésére való fa a szövő- 


széken 129 
fara (a kemence ~) a sütőkemence része 24 


– l. háta 
faragott bölcső keményfából faragott, csaposan 


illesztett 49, I. 42 rz. 
farekesz fazár a cserényajtón 24 – l. tőke- 


zár 
farkasfog ruhadíszítésre használt, hullámvona- 


las, lapos selyemzsinór 198 
fasarok 24 
 
212 


faszeg a mestergerendába vert, edény tartá- 
sára való ék a pitvarban 27, 51 


fátyol 205 
fazék (agyag) 63, 90, II. 10 rz. 
fazekaskatlan edényégető kemence 78, 79, II.  


6 rz. – l. katlan 
fazekasszín agyagedény-elárusítóhely a piacon 


71 
fazékfedő (cserép) 79, II. 11 rz. 
fehérjuharfa guzsalytalphoz használt fa 109 
fehér lábli alkalmi felsőruhafajta, fiatalok vi- 


selik 199 
fej l. a fejfa faragott része 122, III. 7 rz. 2. 


a fejfa faragott részének díszítőeleme III.  
7 rz. 3. a csizma része 204 


fejérföld fehér színű, porszerű festékanyag 67, 
83 


fejérfölddel leönt első kiégetéshez használt fe- 
hér színű porondos festékanyaggal bevon 
99 


fejfa fa sírjel 114 – l. gombfa, fétülvalófa 
fejkötő l. fekete fodorból készült fejrevaló, 


a menyasszony viseli 205, V. 19 fk. 
2. a kisgyermek fejrevalója 205 – l. fű- 
kötő, főkötő 


fejsze 114 
fekvőágy napközbeni lepihenésre használt fek- 


vőhely 26, I. 20 rz. – l. lepihenőágy, 
második ágy, heverőágy 


felakaszt a szoknya alját munka közben a korc- 
ba tűzi 201 


félcipő 204 
felcsattogtat az agyagot formáláshoz előké- 


szíti 75 
felereszt a szövőszékre hosszanti szálat húz 


128 
feleresztő hosszanti szál a szövőszéken 128 
félhaj 184 – l. egészhaj 
félhólyag díszítőelem a fejfa faragott részén 


III. 7 rz. 
felhúz az agyagot a korongon formálja 76 – 


l. fölhúzza elsőre 
feliratlap a fejfa része, ahová a halott nevét 


és a búcsúztató-szöveget vésik III. 7 rz. 
félkendő kisebb méretű – 48 X 86 cm –, csak 


egy csíkkal díszített törülköző, lakodalmi 
ajándékkendő 132, 133, 138, IV. 3 rz. 


felkontyol 184 – l. kontyba teker 
felköt a hajfonatot visszahajtva felerősíti 183 
félkötő kötényfajta 138 
félkupás tejfelescsupor 0,5 literes agyagedény 


II. 10 rz. 
féllábos olyan lábbeli, amelyik nem egyformán 


talál mindkét lábra: jobb- és ballábas 204 
félrehajtva választékkal féloldalra fésült hajvi- 


selet 184 
felső női felsőruhadarab 195 – l. huszárka 
felsőkő a mázőrlő kézzel hajtott felső köve II.  


7 rz. 
felsőpárkány a kemencesátort borító felső sze- 


gélycsempe 30, 100, I. 26 rz. 
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félsukk kb. 14–18 cm (az ököl és a kinyúj- 
tott hüvelykujj szélessége) 78 


felszaggat kézzel feldarabol 75 
felszalagoz a guzsalyt csokorba kötött pántli- 


kával feldíszíti 105 – l. kipántlikáz 
féltulipánt a pendely párkányára varrt hímzés 


191 
feltűz a hajat a homlok fölött visszahajtja 183 


– l. bésodor 
feltűz a rövid hajat tűvel, fésűvel odaerősíti 


183 
fenék 192 – l. gyatyület, ület 
fennfülű felül füles agyagedény II. 13 rz. 
fenyőág l. metszett díszítőelem a guzsalytalpon 


III. 3 rz., 2. szaruval festett díszítőelem az 
edényen II. 9 rz. 


fenyőágas l. négynyüstös szőttemény 130, 2. 
szőttesminta IV. 9 rz., 3. varrottasminta 175,  
IV. 14, 15 fk. 


fenyőcsuszás varrottasminta 176, IV. 26 fk. 
fenyőfa metszett díszítőelem a guzsalytalpon 


III. 3 rz. 
fersing, felsing ráncos, szövetből, kartonból, 


selyemből varrt szoknyafajta 201 
ferslóg, ferslág l. fiókos ruhatartó ládaféle 


27, 2. gabonatartó láda 43, I. 17, 18 rz. 
festékes csupor (cserép) II. 8 rz. 
festett fersing kendervászonból hétköznapi hasz- 


nálatra varrt szoknyafajta 201 
festett tányér (cserép) 69 
fésű vagy fűsű 183, V. 10 fk. 
fétű való fa III. 12 rz. – l. fejfa, gombfa 
files szilke fent füles tejhordó agyagedény 90, 


II. 12 rz. 
fiók polcdeszka 53 
fiókgerenda a ház tetőszerkezetét tartó, a mes- 


tergerendára merőlegesen fektetett keresztge- 
renda 17, I. 13, 18, 25 rz. 


fiókos kaszten fiókos szekrényféle 26. I. 20 
rz. 


(fiókos) kredenc alacsony fiókos-ajtós szekrény- 
féle 53, I. 48 rz. 


fiúskendő díszes falikendő 136, 138, IV. 6 
rz. – 1. széleskendő 


focsosfazék híg agyaglé tartására használt fazék 
II. 4 rz. – l. focsostál 


focsostál 76, II. 4 rz. – l. focsosfazék 
fodor l. az alsószoknya aljára varrt dísz 191, 


2. a kerekkötények szélére varrt dísz 202 
fogas l. edénytartó polcféle 51, I. 43 rz., 


2. szaruval festett díszítőelem II. 9 rz. 
fogdos a fonalat a bordába és a nyüstbe be- 


fogja 129 
fonalas vászon kevert, gyapot- és kenderszál- 


ból szőtt vászonfajta 134, 193 
fonóház az a ház, ahová a nők összegyűlnek 


fonni 127 
fontos a máz méréséhez használt cserépedény 


II. 2, 8 rz. – l. gelétmérték 
fordító a pitvarajtó fakilincse 24 


fordított körte a férfi-fejfa faragott részének 
díszítőeleme III. 7 rz. 


forma l. csempedúc 99, II. 19 rz. 2. minta 
rajzolásához használt sablon 34, 3. téglavető 
ládika 18 


(a) formát adja a korongon alakítani kezdi 
az edényt 77 


főhely a szobában a padláda fölötti falrész 27 
főkötő, fűkötő 205 – l. fejkötő 
földje (a tángyér ~) a tányér lapos felülete 


83 
fölhúzza elsőre a korongon levő agyaggyűrűt az 


edény magasságának megfelelően fölfelé for- 
málja 76 


fölver az agyagot a tőkéhez csapkodja 75, 99 
fölveri a székre az agyagverőn előkészített 


agyagot a formálószékre felcsapja 99 
föveny finom homok 73 
főzőfazék (agyag) II. 10 rz. 
furkó agyagverő fakalapács 75, 99. II. 3 rz. 
fű, fő egy maroknyi összekötött kenderszál 


127 
fűbe csavar az ecsettel kifinomított kender- 


csomó egyik végét összecsavarja 127 
függönytartó 48 
fülbevaló 205, V. 84 fk. 
füle a korsó fogórésze 77 
füles edény 68 
füles fedő (cserép) II. 11 rz. 
fület húz az edény fogantyúját a korongon for- 


málja 77 
fűrevaló keszkenő fehér vásznú, színes fonallal 


hímzett fejkendő 184 – l. keszkenő 
füstfogó kas 31 – l. babakémény 
füstös kamara a kamarásház része; ennek pad- 


lásrészében elhelyezett vakkéményen át tá- 
vozik a sátoros kemence füstje 22 


fűtő öntöttvasból készített tűzhely 22, 28, 35, 
I. 20, 24, 25 rz. – l. spór, vasfűtő 


fűzős egészcipő 204 
 
 
G 
 
gabonaedény a fazékfélék közös neve 72 


gabonáshordó fedeles faedény 24 – l. edény,  
liszteshordó 


galand hajba kötött szalag 183 
gálicos sárga gáliccal sárgított fonal színe 


128 
gallér l. az ingnek a nyakat borító része 187, 


2. az alsószoknya, pendely, kötény pántja, 
amely fönt a ráncokat lefogja 191, V. 15 
rz. – l. párkány 


gatya 185, 191, 192 – l. bőgatya 
gatyakorc a gatya levarrott felső szegélye, le- 


hasítva a csecsemőt csavarják be vele 205 
– l. sláfli, pólyalábli 


gatyamadzag a gatyakorcba fűzött zsinór 192 
gatyáravaló egy gatya elkészítéséhez szükséges 


vászon 135 
213 
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gatyaszár 192 – l. bőgatya 
gatyület 192 – l. fenék 
gelét ólomsalak-máz 80 
gelétes szilke máztartó cserépedény II. 7 rz. 
gelétmérték mázmérő cserépedény 81, II. 8 rz. 


– l. fontos 
géphím a kötény gallérját és az ujjasokat dí- 


szítő fehér színű, géppel varrt hímzésdísz 
203, V. 74 fk. 


gomb a fejfa faragott díszítőeleme III. 7 rz. 
gombfa 114 – l. fejfa, fétűlvalófa 
gombiné kombiné 192 
gombolyagzsinór ruhadíszítésre használt selyem- 


zsinór 198 
gombos bujbelé posztó kabátféle 195 – I.  


bujbele 
gombos cipő női lábbeli 204 
gombosfedő gombszerű fogantyúval készített 


fedő II. 11 rz. – l. tejescsupor fedő 
gomolyag fonalgöngyöleg 127 
göb a kucsma tetejét díszítő prémbojt 185 
gömb a fejfa faragott díszítőeleme III. 7 rz. 
gömölyeg agyagcsomó 75 
görbeindájú vagy görbeinú varrottasminta 163 


166, IV. 33 fk. 
görbeinú cserleveles varrottasfajta 163, IV.  


33–36 fk. 
görbekalap feltűrt karimájú kalap 185 – l.  


Kossuth-kalap 
görbe sinor díszítőelem a guzsalytalpon III.  


3 rz. 
gránát gyöngy meggypiros, kék, fehér színű 


apró gyöngyfajta 205 
guba fehér, szürke, fekete, hosszú szőrű gyapjú 


felsőruha 194, V. 37, 38 fk. 
gubafésű a gubához való gyapjú fésüléséhez 


használt eszköz II. 6 rz. 
gumiszanda gumiból készült könnyű lábbeli 


204, V. 79 fk. 
gúnyás szekrény ruhásláda 37 
guzsaly 105, III. 2 rz. 
guzsalyba tűr a finom kenderszöszt csomóba 


csavarja 127 
guzsaly sorka a guzsaly talpa 109 – l. talp 
(a) guzsaly teteje a guzsalybot felső vége 2 


rz. – l. rúd teteje 
 
 
Gy 
 
gyalogláda ruhatartásra használt festett fenyő- 


faláda 41, 44, I. 36,, 37, 38, 39 rz. – 
l. kerekláda 


gyapjú l. a juh szőre 126, 2. a juh szőré- 
ből font fonál 158, 197 


gyapottas vászon kevert szálból szőtt vászon- 
fajta 134, 185 


gyapottekerő a fonal gombolyagba tekeréséhez 
használt eszköz 108 


gyászfekete mélyfekete 120 
 
 
214 


gyerekruha a csecsemő pólyája hathetes ko- 
ráig 205 – l. ruha 


gyermekkorsó kicsi, gyereknek való vizeskorsó 
II. 10 rz. 


gyócs pamutszálból szőtt vászon, 133, 185 
gyócsing finom vászonból készített ingfajta 


187, V. 3 fk 
gyócsostót vásznat árusító szlovák vándorke- 


reskedő 148 
gyócsszél a régi férfiingek nyakát összefogó 


zsinór 190 
gyócsvászon 185 – l. gyócs 
gyöngy nyakban hordott ékítmény 205 
gyöngyvirág ecsettel festett díszítőelem az edé- 


nyen II. 9 rz. 
gyufatartó (díszes ládikó) 52 
(egy) gyúrás l. 20–40 edényhez való agyag- 


mennyiség 75, 2. az agyag kézzel való nyom- 
kodása 74 


gyúrókötény kötényfajta 136 
gyűrű, kék vagy piros szemű 205 
 
 
H 
 
hagyul színét veszti 128 
hajdonfünt födetlen fővel 184 
hajtás l. a női és a férfiing díszítése elöl 


187, 190, V. 6 fk., 2. a női ing vállránco- 
lása alatti dísz (levarrás) 189, V. 24, 25 
fk., 3. díszítés a fersingen 201 


hajtő a haj lefogására használt tű 183, V. 
10 fk. 


hammas l. a szapuláskor használt durva vá- 
szonlepedő 193, 2. csepűből szőtt kötény 
126 


hamus hammas szapuláskor használt vászon- 
lepedő 136 – l. hammas 


hárászkendő 200 – l. bodrikendő 
harisnya posztónadrág 201, 202 – l. szőr- 


nadrág 
hármasszilvamag metszett díszítőelem a gu- 


zsalytalpon III. 3 rz. 
hármastulipánt metszett díszítőelem a guzsaly- 


talpon III. 3. rz. 
háromágba fonva serdülő leányok hajviselete 


183 
háromkupás fazék 3,5–4 literes agyagedény 


90 
háromlevelű szőttes mintaelem 141 
háromnyüstös sima szőttes szőttesfajta 129.,130 
háromszögű kör metszett díszítőelem a gu- 


zsalytalpon III. 3 rz. 
hasíték a férfiingek nyakbevágása 190  
hát l. padtámla 37, 2. a karszék támlapja 


47, I. 41 rz., 3. a fejfa faragott része.122 
háta 24, I. 26 rz. –. l. fara 
hátas-mejjes ing ingfajta, melynél a vállbétol- 


dás elöl a mell, hátul a lapocka magassá- 
gáig ér 187, 188 V. 2 rz. 24, 25 fk – l. 
lengyel ing 


hattyú hímzésminta 154 
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hattyús újabb varrottas párnavég-minta 151 
ház a lakóház állandó tartózkodásra szolgáló 


helyisége 21, I. 6, 14, 17, 18, 20 rz. – l. 
lakóház 


házalja a házföldjével egy szintben rakott 
töltés a bejárati oldalon 22 – l. tőcik, 
tőtés 


házföldje a szoba agyagpadlója 27 
házigyócsvászon gyapotszálból szőtt vászonfaj- 


ta 134 
hecike zsinórozással díszített női kabát 195 


– l. vizitke 
heverőágy 49, I. 20 rz. – l. fekvőágy 
hijú a ház padlása 25, 27, I. 26 rz. – l. 


padlás 
hokkerliláb négyszögletes, alacsony konyhai 


szék állórésze 48 
hólyag díszítőelem a fejfa faragott részén 


III. 7 rz. 
hombár liszt és gabona tartására használt nagy 


ládaféle 24, I. 17 rz. – l. szekrény 
horgolócérna vékony gyári cérna 135 
horgas cifra a pendely párkányára varrt hím- 


zésdísz 191 
hosszúing l. a fiúgyermek 8–10 éves korig 


viselt inge 186 – l. pendelyes ing, 2. 
hosszú női alsóing 187, V. 7, 8, 9 fk. 


hosszú körte a fejfa faragott részének díszí- 
tőeleme III. 7 rz. 


hosszúláda nagy méretű, lapos tetejű, alacsony 
bútordarab 26, 39, 44 I. 20 rz. l. tótláda. 


hosszúszék l. a vetettágy előtt álló hátaspad 
25, 36, 45, I. 29, 30 rz. – l. karoslóca, 
lóca, 2. támla nélküli padféle 37 


hunyadi kötő Bánffyhunyadról származó kö- 
tényfajta 202, V. 68 fk. – l. kötéses kötő 


hurok a pendely ráncainak összefogására hím- 
zett kétsoros levarrás 191 


húsalávaló a hús sütésekor használt lapos 
cserépedény 93 


huszárka női felsőruhaféle 195 – l. felső 
húzás ráncra szőttes mintaelem 141 
 
 
I 
 
ige három szál a vetőkarón 127 
igyenes szájú kiöntő ajakrész nélküli, kerek 
szájú edény 90 
in a varrottasminta középcsíkja IV. 25, 27, 


41 rz. 
inasvarrás az öltésmód szerint elnevezett hím- 


zésfajta 157, 159, IV. 25–28, 32, 33 rz. 
4, 5 fk. l. színes k. – l. invarrás 


ing l. vászonból készített alsó- vagy felső- 
ruha 185, 2. az egybevarrt gyermekköntös 
felső része 186, 3. a pólyás gyermek alsó- 
ruhája 205 


ingrevaló egy ing elkészítéséhez szükséges vá- 
szon 135 


invarrás 124, 153 – l. inasvarrás 


ír edényt fest 77, 82 
írás mintarajzolás 161 
írat mintát rajzoltat 161 
íróasszony edényfestő asszony 86 
írószaru az edény festésére alkalmassá tett, 


lúdtoll-csőben végződő tehénszarv II. 8 rz. 
– l. szaru 


írott szaruval festett 85 
írott töltéses simavarratos szabad rajzú, la- 


pos öltéssel varrt hímzés 159 
 
 
J 
 
jegycsizma lakodalmi ajándékcsizma, a vőle- 


gény veszi a menyasszonynak 205 
jegykendő vagy jegykeszkenő jegyváltáskor 


ajándékozott kasmírkendő 205 
 
 
K 
 
kabát l. férfi posztó-felsőruha 195, 2. vas- 


tag flanellből készített, újabban viselt női 
felsőruha 197, V. 47, 48 fk. -- l. szvet- 
ter, puluver 


kabátravaló egy kabát elkészítéséhez szükséges 
posztómennyiség 135 


kakastarés varrottas párnavég-minta 163. IV. 
24 rz. 28, 29 fk. – l. sárkányfejes 


kakastoll kalapban viselt dísz 185 
kalács díszítőelem a fejfa faragott részén III. 


7 rz. 
kalács-forma kalácssütéshez használt cserép- 


edény II. 11 rz. 
kalánytartó kanalasfogas 52, I. 46 rz. 
kalánytartó-léc a kanalak tartására való fara- 


gott léc 52, I. 46 rz. 
kalap fajai: Kossuth-kalap, csárdás-kalap, pá- 


rizsi vagv divatkalap, szalmakalap 184, 185, 
V. 20 fk. 


kaláris l. gyöngyfajta 205, 2. az agyagedény 
nyakán körbefutó barázdaszerű dísz 77. 3. 
a férfi-fejfa faragott része 122, III. 7 rz. 


kályha a kemencesátort kívülről borító csem- 
pe 30, I. 25, II. 21 rz. 


kályhaforma csempe-nyomódúc II. 19 rz. 
kályhakészítő fazekasmester 31, 97 
kályhának való agyag 99 
kamara a pitvarból nyíló, gabona és élelem 


tartására használt hely 21, I. 17–19 rz. 
kamarás ház közös fedél alá fogott, de padlás 


nélküli pitvarból és kamarából meg a lakó- 
házból álló régi háztípus, 22, I. 19 rz. . 


kanalas az evőeszköz tartására használt díszes 
ládikó 52 


kancsó (agyag) II. 18 rz. 
kanta nagyobb hasas agyagedény 69, 77,. 90, 


II. 10, 13 rz. 
kápa a csempe hátsó feléhez ragasztott há- 


rom ujjnyi széles perem 99, II. 20 rz. 
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kapatisztító díszesen kifaragott sárkaparó 108,  
I. 44, III. 6 rz. 


káposztafőző fazék II. 10, 12 rz. – l. káposz- 
tásfazék 


káposztásfazék káposztafőzéshez használt nagy 
agyagedény II. 10, 12 rz. – l. káposzta- 
főző fazék 


káposztástál három literes lapos, a káposzta- 
étel felszolgálására használt cserépedény 91, 
II. 11 rz. 


kar l. a szék támasztó karfája I. 30, 40 rz.  
2. a nyüst és a borda tartására való áll- 
ványzat a szövőszéken 129 


karcolás díszítőelem a guzsalytalpon III. 3 rz.  
– l. sinor 


karfa a tornác lábfáit összetartó keresztgerenda 
17 


karikagyűrű rézből készített gyűrűfajta, a leá- 
nyok a piros és kék szeműt kedvelik 205 


karikó a kistéhelen kifésült kenderszösz 128 – 
l. szöszmejjék 


karikó feleresztő szöszből font hosszanti szál 
136 


karikókör fonalmennyiség a vetőkarón 127 – 
l. matollahossz 


karingós varrottas párnavég-minta IV. 26 rz. 
5 fk. 


karmantyú a kézszárra húzott, vászonból ké- 
szült karvédő; aratáskor viselik 191, V. 
27 fk. 


károlyi vászon Nagykárolyban készített kék vá- 
szonfajta 202 


karos hosszúszék karos, támlás fapad 37 – 
l. hosszú szék, karoslóca 


karoslóca 25, 36, 37, 45, I. 29, 30 rz. – l. 
hosszúszék, karos hosszúszék 


karosszék 25, 37, 45, I. 30, 40 rz. – l. 
karszék, egyesszék 


karszék l. lapos háttámlával készített ülőbú- 
tor 25, 45, l. 18, 40 rz. – l. karosszék, 
egyesszék, 2. görbefa-karral készített szék- 
fajta I. 41 rz. 


kártya víztartó faedény 24 
kas vesszőből font, belül agyaggal tapasztott, 


füstöt elvezető kéményféle 27, 31, I. 22 rz.  
l. sátor, kürtő, babakémény 


kaskemence sövényfonású, kívül-belül tapasz- 
tott füstfogóval készített kemence 96 – l. 
sátoros kemence 


kaskémény 31 – l. babakémény 
kaszten fiókosszekrény 45, I. 17, 18 rz. 
katlan égetőkemence 78, 79, II. 6 rz. – l. 


fazekaskatlan 
katlanedény egy kemencényi edény 68, 74, 77 
katlanszín fedett deszkaépület, ahol az ége- 


tőkatlan áll 63, 78, II. 6 rz. 
katona-nadrág fent bő, térdben feszes, csizmá- 


ba húzott nadrágfajta 202, V. 71 fk. – l. 
priccses nadrág 


katona-szabás a katonaságnál alkalmazott al- 
sónadrág-szabás 193 
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kefehaj rövidre vágott haj; az iskolás fiúk 
hajviselete 184 


kékagyag agyagfajta 72 
kék lazúr áttetsző edényfesték 85 
kék szemű gyűrű kék üvegdíszes gyűrű 205 
kemence agyagból készített boglyaforma tűz- 


hely 22, I. 17, 25 rz. 
kemény tömött (agyag) 75 
kémény 27 
kender 126 
kenderfű csomóba csavart kenderszál-mennyi- 


ség 127 – l. fű, fő 
kenderfű abrosz kenderszál-vászonból készített 


abrosz 128, 143 
kenderfű lepedő kenderszál-vászonból készített 


díszes – hímzett vagy szőtt – lepedő 141 
kenderfű vászon kenderszálból szőtt finom vá- 


szon 133 
kerek aljú kötény újabban viselt, kerek szélű 


kötény 201 
kerekalmás szedéses minta IV. 6, 7 rz. 
kerekes ágy a kisgyermek alvóhelye 49 
kerekes guzsaly fonókerék 114, III. 1 rz. 
kerekkendő kisebb kendőféle, a hozomány tar- 


tozéka 132, 138, IV. 4 rz. 
kerekláda fenyőfa láda 26, 41, 44, I. 17, 18, 


36–39 rz. – l. gyalogláda 
kerekminta 156 
kerekránc az ing ráncolásához használt apró 


ráncfajta; ezzel a ráncolási móddal rán- 
colják kés segítségével az inget vállban és 
a kézelő fölött 187, 190 – l. apróránc 


kerekszem keresztszemes öltésforma 156, 159 
kerekszemes keresztszemes öltéstechnikájú, szá- 


lán varrott hímzés 148, 153, 155, 160, IV. 
21–28, 32–33 rz. 4–6, 10, 11, 14, 16, 
22–30 fk. 


kerekszemes varrás 157 
kerekvéső betűvágó véső 122 
keresztfa a szövőszék talpát összekötő fa 129 
keresztje a fonalszálak kereszteződésének a he- 


lye a vetőkarón 129 
késsel szedi le (a ráncokat a pendelyen, a bő- 


gatyán) 134 – l. kerekránc 
keszkenő karton nagykendő 184, V. 16, 17 fk. 


– l. főrevaló keszkenő, cérnaszélű kendő 
kétfelé megeresztett zsák terhével kettéosztott 


zsák; ezzel hozzák az agyagbányából az agya- 
got 74 


két fonalba (font haj, koszorúba csavaráskor) 
183, V. 6–9 fk. 


kétkarikás (ablak) két ablakszemből álló ablak 
25 


kétkupás fazék közepes nagyságú – három 
literes – agyagedény 90 


két nyüstös szőttes szőttesfajta 129 
két rendből álló kemence két csempesorból 


rakott sátorkemence 101 – l. sátorkemence 
két rend zsinóros kétszeres zsinórozású 195, 


199 
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kétsoros babozás metszett díszítés a guzsaly- 
talpon III. 3 rz. 


kétszájas katlan kétnyílású égetőkemence 78 
kétszálával kettős szállal 127 
kettős vászon két nyüsttel szőtt vászon 129 
kétvetöllősen különféle – kender és gyapot – 


keresztszállal, két vetélővel szőtt vászon 134 
kézimunkavászon hímzéshez használt vászon 


155 
kézruha a csecsemő karjára csavart vászon- 


csík 205 
kéztörlő vastagabb vászonból készített kisebb 


törülköző 133 
kézvonó két végén a kés éle felé görbülő 


nyeles faragószerszám 114 
kibaboz pettyesen kimázol 15 
kibököz a férfiing kézelőjét cérnával csipke- 


szerűen kivarrja 190, V. 13 rz. 
kicsi edény csuprok, fedők közös neve 71 
kicsi fontos rézpor-mérő cserépedény II. 2 rz. 


– l. kicsi mérték 
kicsiház 21, I. 31 rz. – l. kisház 
kicsiing a csecsemő inge 205 – l. kicsi kön- 


tös 
kicsi köntös 205, V. 82 fk. – l. kicsiing 
kicsi lábos fogantyúval készített, lábon álló 


agyagedény II. 11 rz. 
kicsi madaras l. varrottasminta IV. 33 rz. 


2. szedettes szőttesminta 150, IV. 17, 50 fk. 
kicsi mérték 87 – l. kicsi fontos 
kicsitángyér (agyag) II. 11 rz. 
kifagyaszt a kimosott fonalat megfagyasztja, 


hogy puhább legyen 128 
kifagyott agyag megfagyott agyag 75 
kihajtja az ajakát az agyagedény felső szélét 


a korongon alakítja 77 
kihány zsinórral díszít 202 
kihúzós asztal kihúzható asztallappal készített 


asztal 26, I. 29 rz. 
kijáró kémény 25, 27, 31, I. 17, 21 rz. – l. 


babakémény 
kikendőz lakodalomkor kendőt ajándékoz 132 
kilencrózsás szőttes díszítőelem 146 
kimos szapulás után kiöblít 193 
kipántlikáz pántlikával feldíszíti a guzsalyt 


127 – l. felszalagoz 
kipattintott késheggyel kimetszett 109 
kirak a szoba falát tányérral díszíti 69 
kirakodik eladás céljából az agyagedényt a 


földre lerakja 71 
kirojtoz a surc, a bőgatya alját a szálak ki- 


bontásával és levarrásával díszíti 192 
kiságy 49, I. 11, 18, 25 rz. – l. heverőágy, 


pihenőágy, fekvőágy 
kiságy vége az ágy lábnál levő része I. 25 rz. 
kisalmás varottasminta 151, IV. 22 rz. – l. 


apróalmás 
kisbokros a díszítőelem alapján elnevezett 


varrottasfajta 163, 177, IV. 38 rz. 30, 31, 38 
fk. 


kisfogas az ajtó belső felére akasztott ruha- 
tartó I. 20 rz. 


kisgomb faragott fejfadísz 121 
kisgombos fedő gombos fogantyúval készí- 


tett agyagfedő II. 11 rz. 
kisguba a fiatalok és a menyasszony gyapjú- 


kabátja 194 
kisgubó kerek mintaelem 160 
kisház az oldalházból a telek belseje felé fej- 


lesztett lakószoba; a nagyháztól a pitvar vá- 
lasztja el 21, I. 18, 31 rz. – l. kicsiház, 
ódalház 


kiskendő ajándékba adott zsebkendő, amelyet a 
leányok kézben, a legények általában a lájbi 
zsebében hordanak 199, V. 55, 58 fk. – 
l. kiskeszkenő 


kiskeszkenő 199, V. 55, 58 fk. – l. kis- 
kendő 


kiskutya hímzésminta 154 
kisleány-zsák zsákféle 135 
kismadaras szőttes párnavég-minta 150, IV. 


17, 50 fk. 
kispatkós varrottasminta 176, IV. 24 rz. 28 fk. 
kissoros egyszerű hímzésminta 154, IV. 21–24 


rz. 
kisszék 45, I. 20, 41 rz. 
kistál kisebbfajta díszes agyagedény II. 12 rz. 
kistéhel a kenderszösz finomítására használt 


hosszú szegű fésülőeszköz 127 
kiszórja magát a mészkőszemcsés agyag ége- 


tésekor magából kiveti a meszet, és az edény 
falán lyukak keletkeznek 79 


kita 12–15 db összekötött kenderfő 127 
kivág az agyagot darabokra szeli 75 
kivarratos párna 132 – l. szedéses párna 
kiveti l. a nagyágyra az ágyneműt 151, 155,  


2. ~ a téglát az agyagot formába gyúrja és 
belőle kiborítja 18 


kobalt kék festék (kobaltoxid) 85 
kockába az égetőkemencében legfelülre rakott 


tányérok berakási módja 78 
kockaminta a tűzhely körüli falrészen alkalma- 


zott minta 34, I. 28 rz. 
kockás szövési mód 133 
kokasos l. a kisleány hajviselete 183, 2. hím- 


zett kötényfajta 203 
komacsésze két-három literes agyagedény, 


amelyben a komaasszonyok, rokonok a tyúk- 
és marhahúslevest viszik a gyerekágyas asz- 
szonynak 90, II. 10, 11, 13 rz. – l. koma- 
szilke 


komakendő kisebb kendőfajta; betegágyas asz- 
szonynak visznek benne ételt; a hozomány 
tartozéka 132, 138, IV. 4 rz. 


komaszilke 68, II. 11, 12 rz. – l. koma- 
csésze 


konty 184, V. 14 fk. 
kontyba teher 184 – l. felkontyol 
kontyfa kontyba dugott fa, amelyre a hajfo- 


natot csavarják 184, V. 14 fk. 
kontyfűsű a konty feltűzésére használt fésű 184, 


V. 12, 13 fk. 
kopasz 184 
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korc a bőgatya hajtása felül; ebbe húzzák a 
gatyamadzagot 192 


korona a fejfa faragott részének díszítőeleme 
122, III. 10 rz. 


koronás l. elágazó díszben végződő fejfafor- 
ma III. 12 rz. – l. ágasfejfa, 2. fejkendő- 
minta 184 


korong az az eszköz, amelyen a fazekas az 
edényt formálja 76, II. 4 rz. 


korongalj a korong lábbal forgatott része 76,  
II. 4 rz. 


korongdecka a korong mellé tett deszka, ame- 
lyen a fazekas különféle eszközeit tartja II. 
4 rz. 


korongtányér a korong felső forgó része, ame- 
lyen a fazekas az edényt formálja 76, II. 
4 rz. – l. korongteteje 


korongtengely 16, II. 4 rz. 
korongteteje 76, II. 4 rz. – l. korongtányér 
korsó 11 
korsó csecse a korsó szívókája 77 
korsó dereka a korsó hasas része 77 
korsó füle a korsó fogantyúja 77 
korsó nyaka a korsó legkeskenyebb része 77 
korsó rostélya a korsó kiöntőjének rácsos ré- 


sze 77 
Kossuth-kalap felhajtott szélű, az első világ- 


háború előtt viselt kalapfajta 185 – l. 
görbekalap 


koszorú (menyasszonyi) 205 
koszorúba köt a két ágba font hajból a fejen 


koszorút formál 183, V. 6–9 fk. 
kődök a mázőrlő alsó kövének közepébe erő- 


sített, függőlegesen álló vasszeg; erre ne- 
hezedik a felsőkő II. 7 rz. 


köntös a hathetes pólyás és kisgyermek ru- 
hája 205 


kőpor fehér kőőrlemény a máz soványítására 81 
kör a guzsaly talpára metszett díszítőelem 109,  


III. 3 rz. 
körhaj hosszúra növesztett haj a férfi hajvi- 


seletben 184 
kör szilvamagokkal metszett díszítőelem a gu- 


zsalytalpon III. 3 rz. 
körte díszítőelem a fejfa faragott részén III.  


7 rz. 
körülcsíkos vagy körbecsíkos abrosz-csíkozási 


mód 133, 144 
kötés a kötéses kötény csipkedísze; ezzel fog- 


ják a széleket egymáshoz 202 
kötéses kötő 202 – l. hunyadi kötő 
kötéses lepedő hímzett díszlepedő 134 
kötő kötény, lehet kerek aljú és fodros 135,  


201, V. 47, 67 fk. 
köve (a mázőrlő ~) őrlőkő 81 
kövér kevés homok tartalmú agyag 72 
közepes edény a tányérok, szilkék közös neve 


71 
középre szorít két kezével erősen összenyomja 


a korongra tett agyagot 76 
 
 
218 


községi pénztartó pénz tartására készített 
agyagládikó II. 15 rz. 


kredenc ajtós, fiókos szekrényféle 27, 53, I. 
20, 48 rz. 


krómfesték zöldfesték (krómoxid) 85 
kulacs nyakba akasztható, hasas vagy gyűrű 


alakú ivóedény 90, II. 41 rz. 
kulacs hordócskákból hordó formájú cserép- 


edényekből összeragasztott boros vagy pálin- 
kás cserépedény II. 14 rz. 


kupáslábos nagyobb, 1,5 literes cserépedény 92 
kupásszilke 1,5 literes agyag ételhordó edény 


II. 11 rz. 
kupás tejfeles csupor 1,5 literes agyagedény 


II. 10 rz. 
kusma kucsma 184, 185, V. 20, 22 fk. – l. 


sapka 
kútgárgya gerendákból rakott kútkáva 15 
kutyás újabb varrottas párnavég-minta 151 
kürtő a füstöt a kemencesátorból elvezető cső 


27, 31, I. 22, 26 rz. – l. kas 
kürtőalja a kemencesátor alatti rész 30, I. 


26 rz. 
kürtőskalácsfa kürtőskalácssütésre használt hen- 


ger alakú nyeles fa 33 
kürtőskalácssütő henger alakú cserép, amelyre 


a kürtőskalácstésztát csavarják 93, II. 11, 
15 rz. 


kűvel rak le kővel lenyomtatja a ráncot 134 
 
 
L 
 
láb l. a bútor lába 37, 2. a kemencesátor lába 


25, I. 26 rz. 3. a fazekaskorong lába II. 
4 rz. 4. az égetőkemencében legalulra ra- 
kott kisebb edények neve 78, 5. a fejfa 
faragott része 122 


lábbal lábos lábon álló cserépedény 92 
lábfa a tornácot tartó oszlop 16, 22, I. 16, 


18 rz. 
lábító l. a nyüstök emelésére és süllyesztésére 


való szerkezet a szövőszéken 129, 2. a fa- 
zekaskorong lábait lent összekötő fa II. 
4 rz. 


lábli vagy lájbi ujjatlan női és férfi felsőruha, 
fajai: zsinóros, virágos, fehér, selyemvirágos 
lájbi 198, V. 49–54, 55–57 fk. 


lábos háromlábú cserépedény 33, 63, II. 12 
rz. 


lábravaló vastag vászonból varrt hosszú alsó- 
nadrág; nyáron felsőruhaként is viselik 192 


lábujjkapca a lábra csavart vászondarabok 
egyike; ezzel csavarják be közvetlenül a lá- 
bat 204, V. 75–78 fk. 


lakodalmas fazék 20 literes nagy fazék 90 – 
l. másfélvékás fazék 


lakóház a ház állandó tartózkodásra szolgáló 
helyisége 21, 76 – 1. ház 


lánc 1000–1200 négyszögöl föld 124 
lapis varrottas párnavég-minta IV. 30 rz. 
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lapiskő a ráncoláshoz használt nagy kő; ezzel 
nyomtatják le a ráncokat 191 


lapisránc l. az újabban varrt férfiingek rán- 
colási módja a háton és a kézelő fölött 186, 
2. az alsóinget hátul díszítő ránc 188, 3. a 
szoknyán alkalmazott ráncolás 201 


lapító vágódeszka I. 25, 46 rz. 
lopó hímzésminta a virágoskötényen 203 
laposedény a fületlen edények (tál- és tá- 


nyérfélék) közös neve 89, 91 
laposkályha kályhacsempe-forma II. 20 rz. 
lapostángyér lapos recés vagy csipkés dísz- 


edény 91 – l. falitángyér 
laposvarrás öltésforma 159, 160 
laposzsinór ruhadíszítésre használt selyemzsi- 


nór 198 
lapu ecsettel festett díszítőelem az edényen 


86, II. 9 rz. 
lapuzás levélszerű díszítőelem festése ecsettel 


vagy szaruval II. 9 rz. 
lazúrozás finom mázzal való bevonás 87, II. 


8 rz. 
lázsafa polctartó rúd 77 
lécvázas asztal gyalult keményfa elemekből csa- 


polással összeillesztett asztalféle 47, I. 45 rz. 
lécvázas hátasszék gyalult keményfa lécelemek- 


ből, csapolással készített ülőbútor 47 
lefoglal a kötény szélét más anyaggal levarrja 


202 
lefűsül a guba szőrszálait fésűvel lesimítja 194 
legénysurc legénykötény 168 
lékri újabban viselt női felsőruha 196, 197 
lekulcsol a vetőkaróról a fonalat kézre leszedi 


129 
lekváros fazék 4–5 literes fazék 90 
len 126 
lengyel ing 188 – l. hátas-mejjes ing 
lénia favonalzó 99 
lepedő (vastag vászonszőttes) 132 
lepihenőágy 26, I. 20 rz. – l. fekvőágy 
leszel az agyagból egy darabot levág 75 
leszorít az első felhúzás után az agyagot a ko- 


rongon lenyomja 76 
létra l. házi eszköz 24, I. 19 rz., 2. szaruval 


festett díszítőelem II. 9 rz. 
levág a forma széléről a felesleges agyagot az 


agyagvágóval eltávolítja 99 
levél varrottas mintaelem 165 
levesestál levesétel felszolgálására használt la- 


pos agyagedény 91, II. 11 rz. 
libabőrös háromnyüstös vászonfajta 130 
libazúzos szedettes szőttesminta 150, IV. 11 


rz. – l. nagycsillagos 
liju cserép bortölcsér II. 15 rz. 
liszteshordó 24 – l. edény, gabonáshordó 
ló varrottas mintaelem 165, IV. 29 rz. 
lobogó rövid ujjú felsőruha, melegben viselik 


197 
lóca 37 – l. karoslóca, hosszúszék 
locsoló a ház földjének locsolására használt, 


alul lyukas cserépedény II. 12 rz. 


lófog a korong vas-tengelyvége alá tett lózáp- 
fog, ezen forog a tengely 76 


lógóba köt lábítókötési mód 131 
lóherleveles szedéses minta IV. 6 rz. 
lópatkós szedéses párnavég-minta IV. 10 rz. 
lovas varrottas párnavég-minta 165, IV. 29 rz. 
lovasember edényt szállító fuvaros 70 
 
 
Ly 
 
lyuk a vetettágy rakománya – párnák, papla- 


nok – alatti üres hely 50 
lyukaságy a vetettágy üresen hagyott középső 


része 151 
lyukasan veti (a vetettágyat) magasra emelve 


rakja meg 25 – l. mennyezetesen veti 
lyukasfa a vászon feszítésére használt fa a szö- 


vőszéken 129 
lyukas szegély a gatya szegélyére hímzett dísz 


192 
 
 
M 
 
macskanyomos varrottas párnavég-minta IV. 


21 rz. 
macskanyomos táblásan szövési mód (törülkö- 


ző, szakítóruha) 131 
madár l. faragott díszítőelem a mángorlón 


112, III. 6 rz., 2. szőttes díszítőelem 138, 
146, IV. 18 rz., 3. varrottas mintaelem 165, 
IV. 40 rz. 


madaras l. szőttesminta IV. 3, 4, rz., 2. var- 
rottas párnavég- és lepedő-minta 151, IV. 
27, 28, 33 rz. 


madaras-bubás a kerekkendő szőttes díszítőele- 
mei 138 


madzag házilag szőtt kenderkötő, alsóruha fel- 
erősítésére használják 191 


magától merülő korsó II. 16 rz. 
magoskender magot termő kender 127 
magyarka derékba szabott, rövid, fekete női 


kabátfajta 195, V. 16–18 rz. 
magyar szárú csizma kemény szárú, a szár te- 


tején gombbal és bőrzsinórral díszített férfi- 
csizma 204, V. 114 fk. 


makkos varrottas párnavég-, lepedő- és ágyfűtűl- 
való minta IV. 26, 37, 42 fk. 


mangurló vagy mángurló ruhasimításra használt 
nyeles keményfa-deszka 108, 127, 193, I. 44, 
III. 6 rz. 


mártásos tál a mártásos ételek felszolgálására 
használt lapos cserépedény 91, II. 11, 12 rz. 


másfélvékás fazék lakodalomkor használt nagy 
– 20–30 literes – cserépedény 90 – l. 
lakodalmas fazék 


második ágy 49, I. 20 rz. – l. fekvőágy 
másodszorra (kiéget) másodízben teszi az 


edényt az égetőkemencébe 99 
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matollahossz fonalmennyiség a vetőkarón 127 
– l. karikókör 


mázol mázzal von be 77, 81 
mázdaráló kézzel hajtott mázőrlő 81, II. 7 rz.  


– l. mázőrlő, ruzsnyica 
mázőrlő 81 – l. mázdaráló, ruzsnyica 
meccő(drót) rézdrót, amellyel az edényt a ko- 


rongról levágják 77, 99, II. 3 rz. – l. réz- 
drót 


megcibál a szöszt guzsalyba tűrés előtt megtépi 
127 


megcsapat szaruval vonalas díszt csorgat az 
edényre 82 


megecsel a kenderszárat ecsettel finomítja 127 
megered a máz túlhevítéskor felhígul 79 
meggyúr kézzel finomítja az agyagot 75 
meghúz a téhellel a kenderszálat a szeges fi- 


nomítóeszközön áthúzza 127 
megír festőszaruval díszít 82 
meglocsolja (az agyagot) 75 
megmangurul a vászon fehérneműt a mángor- 


lóval simítja 193, V. 33–35 fk. 
megmos vizes ronggyal a csempe hátulsó felét 


letörli 99 
megszapul forró lúgos vízben kimos 127 
megszárít a kikorongolt és fülezett edényt szik- 


kadni teszi 77 
megtőz a pendely gallérját alol és felül levarr- 


ja, hogy keményebben álljon 191 
megvállal az ing vállába vászonerősítést varr 


187 
megver az agyagot fakalapáccsal megdolgozza 


75, 99 
megviszál szöszfonalat két szálával összesodor 


129 
mejj l. az ing mellrésze 189, 2. a fejfa fara- 


gott része 122, III. 7 rz., 3. díszítőelem a fejfa 
faragott részén III. 7 rz. 


mejjes ing kenderszál-vászonból varrt, újabban 
viselt női ing 187 


mejjes kötő egészkötény 201, V. 67 fk. 
mejj kalárissal a fejfa faragott részének díszítő- 


eleme III. 7 rz. 
mellény ujjatlan, gombos férfi ruhadarab (nyá- 


ron felsőruhaként is viselik) 200, V. 71 fk. 
menyasszonyi láda 44 
mennyezetesen veti (a vetettágyat) 25 – l. 


lyukasan veti 
merőhímes hétfalusi csángó szedettesminta 150 
mestergerenda a ház tetőszerkezetének fő tartó- 


gerendája, amelyen a keresztgerendák nyu- 
gosznak 20, 27, I. 18, 25, 26 rz. 


metli 4–4 sor legépelés a férfiing nyakhasí- 
téka mellett 190 


mezeikorsó víztartó agyagedény II. 10 rz. 
mikó 23 – l. dikó, nyikó 
miszer- vagy miszir-vászon gyapotszálból szőtt 


vászonfajta 134 
mosdó mosdótál tartására való állványszerű, fá- 


ból készített bútor 48 – l. mosdóasztal 
mosdóasztal 48 – l. mosdó 
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mosdótál mosdásra használt nagy agyagtól II.  
11 rz. 


mosó a csempe lemosásához használt vizes 
rongy 99 


mosogató asztal a tűzhely ajtó felőli vagy 
mögötti oldalára helyezett, mosogatásra; öb- 
lögetésre használt bútor I. 20, 53 rz. – l.  
vizespad, mosogatópad 


mosogatópad 37, I. 46, 47 rz. – l. mosogató 
asztal, vizespad 


mosószék mosogatáskor és ruhamosáskor használt 
kicsiszék vagy kisebb fapad 45, 127, 193, I.  
18 rz. 


mozsár cukor, mák, bors összetörésére használt 
agyagedény II. 15 rz. 


muzsikáskendő a lakodalomban a zenészeknek 
járó ajándékkendő 132, 138 


műhely korongozóállvány 75, 76, II. 4 rz. 
 
 
N 
 
nadrág (posztóból) fajai: priccses-, szőr-, ellen- 


zős- vagy simanadrág 202 
nadrágra való egy nadrághoz szükséges anyag 


135 
nagyágy az ajtóval szemközti sarokban felállí- 


tott, díszesen megvetett ágy 49, I. 20, 44 rz. 
– l. vetettágy, rakottágy 


nagycsillagos l. szedettes párnavég-minta IV. 
11 rz. – l. libazúzos, 2, hímzésminta 158, 
IV. 23 rz. 


nagyedény korsó- és kantafélék, tálak összefog- 
laló neve 71 


nagyfedő kúp alakú agyag edényborító II. 12.rz. 
nagyguba a férfiak gubája 194, V. 37, 38 fk. 
nagyhammas szapuláskor használt vászonlepedő 


136 
nagyház a ház utca felé eső szobája 21, I. 18 


rz. – l. tisztaház 
nagypemzli máz csepegtetésére használt ecset 


87 
nagytál díszes agyagedény II. 12, 18 rz. 
nefelejcs ecsettel festett díszítőelem II. 9 rz. 
négyes négynyüstös szőttemény 130 
négykupás fazék 4,5–5 literes agyagedény 90 
négynyüstös sima szőttes szőttesfajta 130 
négyoldali cifra metszett díszítés a guzsalyboton 


III. 2 rz. 
 
 
Ny 
 
nyak l. a fejfa faragott része 122, III. 7 rz., 


2. a fejfa faragott részének díszítőeleme III. 
7 rz., 3. a korsó része 77 


nyakas ing galléros ing 187 
nyakas kabát az idősek nyakig gombolódó posz- 


tókabátja 196, V. 44 fk. 
nyakba való kendő nagy hárászkendő 205 
nyakravaló barna földű, virágos nyakkendő; ré- 


gen a férfiak viselték 191 
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nyakszorító a korong tengelyének felső felét a 
korongdeszkához szorító gyűrű II. 4 rz. 


nyári fűtő a kemencéhez épített, nyáron hasz- 
nált vas-tűzhely 35, I. 22 rz. 


nyári katlan a fazekastermékek mennyisége nyári 
égetéskor 79 


nyárikonyha különálló épület, ahol nyaranta főz- 
nek és esznek 29, II. 18 rz. 


nyárs a szalmafedél rögzítésére szolgáló hegyes 
fa a ház két csúcsán 15 


nyelves csizma csizmafajta 204 
nyikó 23 – l. dikó, mikó 
nyúl varrottas mintaelem 165 
nyúlik korongoláskor felfelé könnyen formáló- 


dik 73 
nyű a kendert a földből kihúzza 127 
nyüst a szövőszék része 129 
nyüstkötő deszka a nyüst készítésére használt 


deszka 129 
 
 
O 
 
ócska abrosz 136 
ódala (a szekrény ~) a láda oldalrésze I. 52 


rz. 
ódalház 21 I. 17 rz. – l. kicsiház 
odanyom betemet 74 
ojtott rózsa újabb keletű hímzésminta-elem 165 
ojtott rózsás vagy ótott rózsás l. hímzésminta 


154, 156, 2. hímzett kötényfajta 203 
oláhláda magas, fedelének sarkain felálló ki- 


képzésű, faragott láda 39, I. 17 rz. 
olajos fejtő sodratlan piros pamutfonál 136, 


150 
orom a mángorló végére faragott bütyökszerű 


kidudorodás 112, III. 6 rz. 
orra az edény szájának kicsucsorodó része 90 
orsó az edény kilyukasztásához használt fa- 


pálcika, fonóeszköz 127 
orsófogó a tele font orsó legombolyítására hasz- 


nált eszköz 105 
orsóhegyre szedett szedettes szőttesfajta 130, 


149 
oszlopos tornác a háznak oszlopokon nyugvó, 


nyitott oldalú bejárati része 22 
 
 
Ö 
 
öblös (agyagedény) 90 
ökörhúgy l. metszett díszítőelem a guzsalytalpon 


III. 3 rz. 2. a surcot díszítő hullámvonalszerű 
géphím 203, V. 103 fk. 3. hullámvonalas fa- 
zekasminta 82 


ökörhúgyos csapatás hullámvonalas fazekasminta 
II. 9 rz. 


önt alapfestékkel bevon 83 
öntőkanál mázöntő fakanál 81, II. 7, 8 rz. 
öntőtál a megőrölt máz felfogására használt cse- 


répedény 81, II. 7, 8 tz. 
őröl (mázat vagy festéket) 77 


őszi katlan a fazekastermékek mennyisége az őszi 
égetéskor 79 


összegömbölyít kézzel gömbölyűre formál 75 
összehajt a megmángorolt ruhát hajtogatással 


elraktározza 193, V. 36 fk. 
összemarék két maréknyi 75 
összeragad összetapad az edény az égetőkemen- 


cében, ha a mázt túlhevítették 79 
összeszed a bodrikendőt a nyakon elrendezi 200 
őt lábítót váltva a keresztszálat beszövi 131 
ötkupás 5 literes agyagedény 90 
ötoldali cifrázás metszett díszítés a guzsalybo- 


ton III. 2 rz. 
 
 
P 
 
pácszösz az ecsettel a kenderszálból kifésült fi- 


nom szösz 127 – l. pátyaszösz, pátyszösz 
pad l. a tűzhely mellett a fal mentén elhe- 


lyezett deszkaheverő 25, 35, 36, I. 17, 20, 
24 rz. – l. pucikpad, 2. a műhely része, a 
fazekasmester ülőhelye 76, II. 4 rz. 


padláda hátas, ládarésszel készített hosszú pad 
26, 45, I. 17, 18, 20, 29, 30, 43 rz. 


padlás I. 25 rz. – l. hiju 
padmaly a sírgödör alján vágott oldalas üreg a 


koporsó számára 122 
pájha az ing hónaljába varrt négyszögű vászon- 


erősítés 186 
pakol csomagol 68 
palacsintás tángyér a palacsinta felszolgálására 


használt lapos cserépedény 91, II. 12 . rz. 
palás palatartalmú agyag 72 
pálcika fadarab, amelyen a mázőrlőből a máz 


vagy festék lecsorog II. 7 rz. 
pálinkásbutykos kb. 5 literes, pálinka tartására 


használt agyagedény II. 18 rz. 
pálinkáskorsó 3–10 literes, pálinka tartására 


használt cserépedény 90, II. 17, 18 rz. 
pánt az ing ujjráncait lefogó vászondarab 189 
pantalló nadrág nadrágfajta 202 
pántlika hajba kötött széles szalag 184, V. 11 fk. 
paradicsomszűrő paradicsom kisajtolásakor hasz- 


nált agyagedény 12 
parámáz a pendely és bőgatya alját hímzéssel 


díszíti 192 
paraszt máz nélküli (csempe, cserépedény) 30 
parasztcsupor kisebb, mázatlan cserépedény II. 


10 rz. 
parasztfazék szabad tűzhelyen használt, festet- 


len cserépedény 59 
parasztkályha mázatlan csempe 99 
parasztkorsó alig díszített, csak mázzal bevont 


cserépedény 86 
parasztos mázolás és festett dísz nélküli (edény) 


82 
párizsi kalap lapos tetejű, széles karimájú kalap 


185 – l. csárdáskalap 
párkány l. szegélycsempe 30, 99, I. 26 rz. 2. 


a szoknya, kötény felső része 191 – l. gal- 
lér 
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párkányozóforma a kemence alsó és felső szegé- 
lyét alkotó csempék készítéséhez használt desz- 
kaforma 100, II. 19 rz. 


pár-korsó 2 db. vízhordó korsó 68 
párna 132, I. 44 rz. 
párnacsúcs hímzett párnavég 134, 142 – l. 


párnavég 
párnavég 142 – l. párnacsúcs 
párosszilvamag egymásnak fordítva metszett dí- 


szítőelem a guzsalytalpon III. 3 rz. 
partolás az agyagos föld ásással való kiterme- 


lése 18 
pászma 100 ige – 3000 szál – a vetőkarón 


127 
paticsfal vesszőfonatú, sárral tapasztott fal 9, 


11, 15, 20 
patkós l. varrottas párnavég-minta 166, IV. 24 


rz. 32 fk. 2. szedettes szőttesminta 150, IV. 
10 rz. 


pátyaszösz vagy pátyszösz 127 – l. pácszösz 
pátyszösszel ver megecselt szöszből font fona- 


lat használ a szövőszéken keresztszálnak 
128 


páva hímzésminta-elem 169, IV. 21, 40 rz. 
pejtli l. a hétköznapi hajviselethez a hajba 


kötött madzag 183, 2. az ing kézelőjének 
összekötésére használt színes zsinór 189, 3. a 
kötény felerősítésére való zsinór; ennek a vé- 
gét a legények a lájbi zsebéből szokták ki- 
csüngetni 202, 203 


pelikános varrottas párnaminta 169, IV. 13 fk. 
pemet tollból készített ecsetféle 82, II. 8 rz. – 


l. pincus 
pemzli festőecset 86, 87 
pencél női posztókabát 195 
pendely vagy pengyel l. sűrűn ráncolt alsó- 


szoknya 185, 191, V. 28 fk., 2. az egybe- 
varrt gyermekköntös alsó része 186 


pendelyes ing ingből és pendelyből összevarrt 
leánygyermek-ing 186, V. 23 fk. 


pendelygallér a pendelyes ing alsó részének rán- 
cait lefogó vászonpánt 186 


pénzes szőttes mintaelem 141 
pereckulacs gyűrű formájú ivóedény II. 14 rz. 
pergelő kisebb lábasszerű cserépedény 92 
perpence a mázőrlő felsőkövének magasságát 


szabályozó vas; ez tartja a köldökön a felső- 
követ II. 4 rz. 


persely l. pénztartó agyagedény II. 11, 15 rz.,  
2. a korongalj tengelyének alsó felét tartó kis 
vaskocka II. 4 rz. 


pertli – l. pejtli 
piacosság az áru keresettsége 73 
picikorsó kicsi, játékként használt agyagedény 


II. 10 rz. 
pikkely a lájbit díszítő gombféle 199 
pincus – l. pemet 
pipaszárfa a pipaszár készítéséhez használt fa;  


kérgével fonalat festettek 128 
piros csizma (női) 204 
piros szemű gyűrű piros díszű gyűrű 205 
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pitar a lakóház előszobaszerű bejárati helyi- 
sége 21, I. 14, 17, 19, 22, 23 rz. 


pitarajtó a pitvar felé nyíló belső ajtó 24, I. 
25 rz. 


pléhkürtő fém füstkivezető cső 33 
pohár agyag ivóedény II. 11 rz. 
poharas pohármintás szőttemény 136, 175, IV. 


1 rz. IV. 19 fk. 
poharas csík szőttes díszítőelem 136 
polc az agyagrögök tartására való deszkalap 


76. II. 4 rz. 
pólyalábli fásliféle; ebbe csavarják a pólyás 


gyermeket 205 – l. sláfli, gatyakorc 
pománástál a halott emlékére vitt étel tartására 


használt edény 69, 91, II. 11 rz. 
pongyija szivacs 34 
pongyola vagy pongyolka parkétból, kartonból 


készült, bársonnyal szegett rékliféle 197 
ponk sártöltés a tűzhely belső felén 31, 35 – 


l. pöcik 
porond fehér kvarchomok 80 
porzó a tinta felitatásához használt cserép por- 


szóró II. 2 rz. 
pöcik a tűzhely belső sarkában emelkedő sár- 


töltés 31 – l. ponk 
pörge kalap 185 – l. Kossuth-kalap, görbe 


kalap 
posztókalap 184 
prámáz 192 – l. parámáz 
priccses nadrág 202, V. 71 fk. – l. katona- 


nadrág 
puciablak a régi házak oldalsó vagy hátsó fa- 


lába vágott kicsi ablak 24 
pucikpad 36, I. 17 rz. – l. pad 
puha laza (agyag) 75 
puhácska finom kenderszösz 128 
puluver 197 – l. kabát, szvetter 
pupruha a csecsemő derekára csavart vászon 


205 
putina kis kőpor- és máztartó hordócska 67 
 
 
R 
 
ragaszt (az edény fülét az edény hasához) 77 
rakottágy 25, 49, I. 17, 20, 44 rz. – l. nagy- 


ágy, vetettágy, elsőágy 
rakott fal talpfákba csapolt sasfák közé rakott 


faelemekből készült fal 15, I. 10 rz. 
rakottyavessző a szövőszékre felcsavart fonal- 


réteg közé tett pálca 150 – l. vászonvessző 
ráma a női fejfa faragott részének rovásszerű 


díszítménye III. 7 rz. 
rámás csizma 204 
ráncoló kés a ruhanemű ráncolásához használt 


kés 134, 191 
ráncoló kő a ráncok lenyomására használt la- 


pos kő 134 – l. lapiskő 
ráncos gatya 192 – l. bőgatya, gatyaszár, gatya 
ráncos pengyel alsószoknyafajta 191 
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rázás az a művelet, amikor cirokcsomóval rá- 
szórják a mázt az edényre 87 


rázottas vászon kevert szálból szőtt vászonfajta 
129, 134, 185 – l. egyeles vászon 


rekesz fa tolózár a pitvarajtón 24 – l. fare- 
kesz, tőkezár 


rend valamiből több darab vagy sor 50 
rendre fog nyüst-befogási mód 130 
rendre köt a lábítók kötési módja 130 
rendre lábít a lábítók váltásának módja 130 
repülő madaras l. szedettes szőttesminta 150,  


IV, 18 rz. 2. varrottasminta IV. 28 rz.  
52 fk. 


rézdrót 76 – l. meccődrót 
rezes varrottas párnavég-minta 151, 154 
rezgős gombostű a pántlikára tűzött díszes gom- 


bostű 184 
rézpor elégetett vörösréz-hulladék hamuja; a 


máz színezésére használják 81 
rézpormérték rézpormérő cserépedény 81, II.  


8 rz. 
ritkarózsás szedettes mintaelem 146, IV. 18 rz. 
rogyó a csizmaszár puha része 204 
rókafesték csempefestésre használt vörös festék 


30 
romános ing a magyarok körében viselt, román 


eredetű ingfajta 189, V. 11 rz. 
romános kályha romános motívumokkal készült 


csempe II. 23 rz. 
rongypokróc kétnyüstös szőttemény; az ágy, láda 


letakarására használják 50, 130 
rostély a korsó része 77 
rózsa l. szőttes mintaelem IV. 18 rz., 2. hím- 


zés-mintaelem 154, IV. 37 rz., 3. mélyített 
lapos faragású díszítőelem a guzsalytalpon III. 
3 rz., 4. a nadrágzseb oldalát díszítő zsinór 
összecsavart vége 202, 5. a férfiinget díszítő 
kör alakú gombdísz 190 


rózsába csavar a guba nyakszegőjét kör alakú 
dísszé formálja 194 


rózsabimbó szedettes mintaelem IV. 18 rz. 
rózsabimbós újabb varrottas párnavég-minta 


151 
rózsák ecsettel festett díszítőelem II. 9 rz. 
rózsás l. fejkendőre varrt virágminta 184, 2. 


párnacsúp-minta IV. 31 rz. 
rózsás csík szőttesminta IV. 18 rz. 
rög egy edényhez szükséges agyagmennyiség 76 
rögöt ver egy edényre való agyagdarabot kézzel 


kiszakít 75 
rúd l. a szoba mennyezetére a tűzhely felőli 


oldalon vízszintesen felfüggesztett vastagabb 
karó, ruhaneműt tartanak rajta I. 17 rz., 2. 
a guzsaly függőleges botja, amelyre a szöszt 
kötik 109 


rúd teteje a guzsalypálca felső vége 109 
rúg a korongaljat lábával hajtja 76 
ruha a csecsemő pólyája hathetes koráig 205 


– l. gyerekruha 
ruzsnyica, rezsnyice kézi mázőrlő 63, 81, II. 7 


rz. – l. mázőrlő, mázdaráló 


S 
 
sáhos négynyüstös abroszfajta 130 
sáhos-almás abrosz szedettes technikával szőtt 


abroszminta IV. 20 rz. 
sáhos-tótos abrosz szedettes abroszfajta IV. 19 


rz. 
sajtszárító polc 52 
sakktáblás a guzsalytalpba metszett minta 109, 


III. 2 rz. 
sallangos surc hosszú madzagos kötényfajta; a 


madzag végére bojtot varrtak, s ezt a legé- 
nyek a lájbijuk zsebéből csüngették ki 203 
– l. pejtli 


sapka l. báránybőr~ 184, V. 20, 22 fk. – 
l. kusma, 2 ellenzős szövet vagy posztó ~ 
184, V. 21 fk. 


sárgaagyag agyagfajta 72 
sárkányfejes varrottas párnavég-minta IV. 28, 


29 fk. – l. kakastarés 
sarmasági forma varrottasminta 177, IV. 34 fk. 
sarmasági makkos varottas lepedővég-minta 


177, IV. 34 fk. 
sarok cifrázás a guzsalypálcának metszett díszí- 


tése III. 2. rz. 
sarokforma sarokcsempe-készitéshez használt 


dúc II. 19 rz. 
sarokkályha a kemence sarkaihoz készített csem- 


pe 99, II. 19, 20, 24 rz. 
sátor szikra- és füstfogó a kemencén 22, 25, 


27, 29, I. 17, 18, 20, 25 rz. – l. kas, kürtő 
sátorkemence vagy sátoros kemence füst- és 


lángfogó résszel készített kemence 28, I. 17, 
24 rz. 


sátoros tüszely a kemence padkája és a föléje 
emelt füstfogó 22, 27, I. 25 rz. 


selyemfersing szoknyafajta 201 
selyemvirágos lájbi selyemszállal kivarrt ujjat- 


lan férfi felsőruha 199, V. 57 fk. – l. vi- 
rágos lájbi 


sifon ruhásszekrény 45 
sima ki nem faragott 109 
simanadrág 202 – l. ellenzős nadrág 
simaszárú oldalt varrt (csizma) 204 
simavarrás lapos öltéses hímzésmód 154, 155, 


160 
simavarratú lapos öltéssel varrt, újabb hímzés- 


fajta IV. 31 rz. 
simogat az edény felületéről az érdes részeket 


kezével letörli 77 
sing a fonal és a vászon mérésekor használt 


mértékegység (62 cm) 127 
sinór III. 3 rz. – l. karcolás 
sinoros lájbi zsinórral díszített mellény 199, V. 


55, 56 fk. – l. zsinóros lábli 
sinyor l. a lájbit díszítő zsinór 198, 2. a ha- 


risnya-nadrág szárának külső oldalvarrásába 
varrt fekete posztócsík 202, 3. szoknyára és 
kötényre varrt farkasfogas dísz 201 


síp a kijárókémény keskeny része 27 
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sisak a fejfa faragott részének egyik díszítő- 
eleme 121, 122, III. 7 rz. 


sláfli 205 – l. pólyalábli, gatyakorc 
sodrás l. a kék színű fersing gallérja alá tett 


piros dísz 201, 2. a szoknya aljára varrt 
piros csík 201, 3. a kötény gallérját ezzel 
a varrással varrták a ráncokra 202 


sokcsíkos abroszcsíkozási mód 144 
sorba fog a szálak befogásának sajátos módja 


a nyüstbe 130 
sorba köt a lábítók kötésének egyik módja 130 
sorba lábít a lábítók váltásának egyik módja 


130 
sormadaras l. szedettes mintaelem a szélesken- 


dőn 139, 150, IV. 6, 7 rz. 2. varrottas 
díszítőelem 163 


spór I. 18 rz. – l. fűtő, vasfűtő 
stafér hozomány 132 – l. staférung 
staférung 132 – l. stafér 
stafirungos láda festett láda; ebben tartják a 


menyasszony hozományát 132 
stelázsiláb fiókosszekrény-láb 48 
sulykol a vizet a ruhából sulyokkal kiveri 193 
sulykoló szék a ruha kisulykolásakor használt 


székfajta 45 
sulyok mosáskor a ruha verésére használt ke- 


ményfa lap 108, 193, I. 44, III. 6 rz. 
surc kötényfajta, fajai: virágos surc, varratos 


surc 202 ,V. 69, 72, 73 fk. 
surgyé szalmazsák (huzat), a hozomány tarto- 


zéka 132, 151 
sut a kemence és a ház fala közötti szűk rész 


25, 33, 35, I. 17, 20, 22, 24 25 rz. 
sütőkemence 24, 27, 29, I. 6, 18, 20, 22 rz. 
 
 
Sz 
 
szabadkézzel (fest) minta nélkül fest 34 
szája (a kemence ~) a tűzhely nyílása I. 


25, 26 rz. 
szakácsasszony-ruha a lakodalomkor a szakács- 


nénak ajándékozott kötény 138, IV. 3 rz. 
szakasztókendő kenyérsütéskor használt kendő 


132, 136 – l. szakítóruha, szakasztóruha 
szakasztóruha vagy szakítóruha 132, 136, IV. 


1 rz. – l. szakasztókendő 
szálánvarrott kerekszemes a szálak szerint, ke- 


resztszemes öltéssel varrt hímzésfajta 159 
szalmakalap 184, 185 
szalmaselyem a selyemfersing anyaga 201 
szálöltés 160 – l. előreöltés 
szapul fehérneműt lúgos vízben mos 193 
szapuló vagy szapulló fonal- és ruhamosáskor 


használt nagy facseber 127 
szapulócseber 126 – l. szapuló 
szár a csizma része 204 
szárad szikkad 77 
száraszt száradni teszi (az edényt festés után) 


77 
szárít a kenderszálat a napon szikkasztja 127 
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szárítókötél ruhatartásra, szárításra használt, a 
tűzhely fölött kifeszített kötél 52, I. 25 rz. 


szárítópolc felfüggesztett deszkalap; ezen -szik- 
kad az edény 77 


szárítórúd a tornác délre néző eresze alá erő- 
sített rúd 52 


szártekerő a kapcának a bokára csavart része 
204 


szaru az edény festésére alkalmassá tett, lúd- 
tollcsőben végződő tehénszarv 82, II. 8 rz. – 
l. írószaru 


szaruzás az a művelet, amikor a festéket szaru- 
val csorgatják 87, II. 9 rz. 


szedéses abrosz abroszfajta IV. 17 rz. 
szedéses párna szőttes díszű párna 132 – l. ki- 


varratos párna 
szedéses szőttes a hosszanti szálak bizonyos 


rend szerinti felszedésével szőtt vászonnemű 
131, IV. 2 rz. – l. szedett szőttes 


szedett bársonycsíkos abrosz a két végén sze- 
dett csíkozással szőtt abrosz IV. 16 rz.  


szedett csíkos abrosz ünnepi díszabrosz 1.44, 
IV. 15 rz. 


szedett szőttes 124, 130 – l. szedéses szőttes 
szegények színe sárgás színű (fonál) 128 
szegfű ecsettel festett díszítőelem II. 9 rz. 
szegfűs vagy szegfüves varrottas- és szőttesminta 


IV. 12 fk. 
szék a csempe formálásához használt padféle 


99 
szekrény l. lisztes- és gabonásláda 24, I. 20, 


32–34 rz. – l. hombár, 2, ruhatartásra 
használt bükkfa láda 26, 38, I. 20, 32 rz. 


szélbe tesz a vásznat szél szerint szabja 191 
szelés az agyag darabokra vágása 74 
széleskendő díszes szőttes falikendő 132, 136, 


138, IV. 6, 7 rz. – l. fiúskendő 
széllel alá tesz a vászon vízszintes irányú sza- 


bása 191 
szelő 75 – l. agyagszelő 
szélrózsa szőttes mintaelem IV. 18 rz. 
szembefordított csereleveles varrottas párnavég- 


minta IV. 32 rz. 
szemöldök a női fejfa legfelső simán hagyott 


része 122, III. 7 rz. 
szénatartó gazdasági épület 15 
széthúz a korongra tett rög alját ujjával ala- 


kítja 76 
szilke 1,5–2 literes, ételhordásra és tartásra 


használt egyfülű agyagedénv 87, 90, II. 11, 
12 rz. 


szilvamag hosszúkás faragott mintaelem a gu- 
zsalytalpon 109, III. 3 rz. 


szimpla lábli a gyermekek és az öregek egy- 
szerű mellénye 200 


szív metszett díszítőelem a guzsalytalpon III. 
3 rz. 


szívanó 189 – l. cók, cikli 
szívek ecsettel festett díszítőelemek II. 9 rz. 
szíves kályha szív alakú motívummal készí- 


tett csempe II. 23 rz. 
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szoboj a szövőszéknek az a része, amelyre a 
fonalat, illetőleg a vásznat felcsavarják 129 
150 


szoknya 201, V. 65, 66 fk. 
szomán posztó felsőruha 194 
szögletes kötő kötényfajta 201. V. 47 fk. 
szőrfonal gyapjúfonal 158 
szőrkendő virágmintás (rózsás) gyapjúkendő 184 
szőrnadrág 202 – l. harisnya 
szösz helye a guzsalypálca vége, ahová a 


szöszt kötik III. 2 rz. 
szöszkötő kenderszöszből font gatyamadzag 192 
szösz mejjék a kistéhelen kifésült kenderszösz 


127, 128 – l. karikó 
szuszék faragott láda; a szőttesek tartására 


használják 132 
szűcsvirág varrottas mintaelem 165 
szűkfenekű (agyagedény) 90 
szűrő (laskaszűrő) II. 11 rz. 
szűttes (párna) szőttes párna 132 
szvetter 197 – l. kabát, puluver 
 
 
T 
 
tábla az agyagoszlopból egy csempe számára le- 


vágott szelet 99 
táblás abroszszövési-mód 131 
tál 91, II. 12 rz. 
tálas polcos edénytartó 53, I. 11, 46, 47 rz. 
tálhordó kendő kisebb kendőféle 138, IV. 4 rz. 
talp l. a ház ágasait tartó alapzatgerenda 15, 


22, 2. a guzsaly vízszintes tartó része 109, 
III. 4, 5 rz. 3. a szövőszék lába 129 


tángyér l. evőtányér II. 12 rz. 2. a mázőrlés- 
hez használt cserépedény II. 7 rz. 


tángyérszedő a lakodalomban segédkező leány 
133 


tapotás az a művelet, amikor az agyagot láb- 
bal gyúrják 74 


tarisnya szőttes zsákocska 136 
tarisnyáskendő, tarisznyáskendő kendőféle, élel- 


met – kenyeret, szalonnát – göngyölnek 
belé; a hozomány tartozéka 132, 136 


tarkerlisütő tésztasütő agyagedény II. 15 rz. 
tavaszi katlan a fazekastermékek mennyisége a 


tavaszi égetéskor 79 
tejescsupor 69, 90, II. 10, 12, 13, 18 rz. 
tejescsupor fedő II. 11 rz. – l. gombosfedő 


tejfeles csupor II. 10 rz. 
tejka polcos fali edénytartó 53, I. 17, 20, 46, 


47 rz. – l. téka, falitálas téka 53, I. 17, 
20, 46, 47 rz. – l. tejka, falitálas 


tekercs agyag-göngyöleg 75 
tekintetesúr-virággal díszített újabb keletű, úri 


eredetű lepedő- és abroszhímzés 151 
teknő faedény, amelyben az agyagbányából a 


földet kiadogatják 74 
telikulacs hasas agyag ivóedény II. 14 rz. 
tépés hat fő kender 105 
tere kb. 70 kg kibányászott agyagmennyiség 


74 
 


terhés edénnyel megrakott 68 
tésztaszűrő füles cserépedény II. 12 rz. 


teteje l. a szék ülőlapja 47, I. 30, 40 rz. 2. 
a láda felső része I. 32 rz. 3. az égetőke- 
mence nyitott felső része 78, 4. a kemence- 
sátor felső része 30, I. 26 rz. 


tigli gyógyírt tartó cseréptégely II. 15 rz.  
tilol a kenderszárat törőeszközön a pozdorjától 


megtisztítja 127 
tisztafény az edény színe 6–7 órai égetés 


után, amikor a máz ráolvadt 79 
tisztaház a lakóház díszes, alkalmi használatra 


szánt szobája 21 – l. nagyház 
tiszta-szedéses szedéses technika 141 
tízkupás 15 literes agyagedény 90 – l. vé- 


kásfazék 
tok az agyagedény csőszerű nyele 92, II. 11,  


12 rz. 
tokoslábos 92, II. 12 rz. – l. lábbal lábos 
tornác a háznak a bejárati oldal felől húzódó 


nyitott, oszlopos része 16, 22 
tornáctalp a tornácfedél tartására lefektetett 


talpgerenda 16 
tornyos (gomb) díszes fémgomb 199 
tornyosgombos fejfaforma III. 16 rz. 
tótláda hosszú, lapos tetejű, alacsony láda 39 


– l. hosszúláda 
tótos abrosz-szövési mód 131, 150, IV. 19 rz. 
tótos szőttes szőttesfajta 148, IV. 19 rz. 
tőbe szed a ráncot levarrja a pendelyen és a 


bőgatyán 191 
tőcik 16, 22, I. 17, 18 rz. – l. házalja 
tőcsér tölcsér (agyag) II. 11, 15 rz. 
tőke az agyag meggyúrásához használt fabuty- 


kó 99 – l. agyagostőke 
tőkezár 24 – l. farekesz, rekesz 
tölgyfaleveles varrottas párnavég-minta 157,  


IV. 6 fk. 
töltéses újabb keletű, száröltéssel varrt hím- 


zésmód 154, 157, IV. 25, 26 rz. 
töltéses bokros varrottas párnavég-minta 154,  


IV. 25 rz. 
töltéses sima varrottas újabb keletű varrottas- 


fajta 153, 154, 160 
töltéses sima varratos hímzésmód 155. IV. 31 


rz. 
tömött sűrű (agyag) 72 
törülközőkendő 132, IV. 2 rz. 
tőtött szárú bélelt szárú 204 
töve (a fejfa ~) 117, III. 7 rz. 
tőtés 16 – l. házalja, tőcik 
tőz kézzel leölt 191 – l. megtőz 
tulipán vagy tulipánt l. szőttes és varrottas 


mintaelem 165, IV. 18 rz., 2. metszett dí- 
szítőelem a guzsalytalpon III. 3 rz., 3. a 
fejfa faragott részének díszítőeleme 121, III. 
7 rz. 


tulipánok ecsettel festett díszítőelem II. 9 
rz. 


tulipános vagy tulipántos l. szedettes szőttes- 
fajta 146, 150, IV. 6, 18 rz., 2. varrottas 
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párnavég-minta 165, 3. hímzett kötényfajta 
203 


tulipános csík szőttes díszítési mód 144 
tulipános kályha tulipándíszes csempe II. 23 


rz. 
tulipántos festett láda 42, 44 – l. kerek- 


láda, gyalogláda 
tulipánt szilvamagokkal metszett díszítőelem 


a guzsalytalpon III. 3 rz. 
tűfokos szabadon, szálszámolás nélkül varrt 


minta 155 
tükör 27, I. 20, 31, 43 rz. 
tüszej kőből és sárból rakott, két arasz ma- 


gas pad a kemence körül 27, I. 17, 18, 22, 
24, 25, 26 rz. 


tűzés l. a pendely párkányára varrt hímzés- 
elem 191, V. 15 rz., 2. a férfiinget elöl 
díszítő hímzés 190 


tűzjárat a berakott edény és a katlan szája 
között meg a katlan fala mentén szabadon 
hagyott hely 78 


 
Ty 
 
tyeptár l. combközépig érő ujjas bunda 193, 


2. szőttes felsőruhadarab 126 
tyúkosan kétoldalt összefont haj; a fiatal le- 


ányok hajviselete 183, V. 5 fk. 
 
U 
 
ugorkáskanta cserépedény 85, II, 10 rz. 
újból felhúz az agyagot a korongon másodszor 


felfelé irányítva formálja 76 
ujjas bélelt posztó- vagy kartonkabátka 196,  


V. 19, 20 rz. 
ujjas lékri lékrifajta 196, V. 46 fk. 
újmódi hímzés szabad rajzú, újabban varrt 


hímzésfajta 161 
 
Ü  
 
ülés cöveklábú pad a fazekasműhelyben II. 4 


rz. 
ület 192 – l. fenék, gatyület 
ülőtalpas guzsaly talpfával készített guzsaly 


109, III. 2 rz. 
ünneplőhuzat ünnepkor használt hímes párna- 


huzat 50 
üveges kétrészes, üvegbetétes edénytartó szek- 


rény 55, I. 18, 31, 48 rz. – l. üveges 
kredenc 


 
V 
 
vakablak a szobának a pitvar felőli falába 


vágott mélyedés 27, I. 20 rz. 
vakkémény 25, 27, 31, I. 21, 22, 21 rz. – l. 


baba-, fa-, bobottyia-, kas-, kijáró-, füstké- 
mény 


vakvirágos szatén kötényanyag 201 
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vállal 187 – l. megvállal 
vállalék az ing vállrészébe varrt vászonerő- 


sítés 187 – l. vállfolt 
vállfolt 187 – l. vállalék 
vályogtégla sárból vetett és égetett tégla 18 
varratos surc hímzett kötény 202 – l. virá- 


gos surc 
varrott tángyéros nagycsillagja párnavégre varrt 


minta 169, IV. 23 rz. 
varrottasba húz fel a vetettágy párnáira hímes 


huzatot húz 50 
vasfűtő 33, I. 20, 25 rz. – l. fűtő, spór 
vashorog a cserényajtó kulcsa 24 
vasnyárs szalonnasütő hegyes vas 33 
vasráma a kemencesátor alsó tartóvasa 30, I. 


26 rz. 
vászonfeszítő a megszőtt vászon széleinek szét- 


feszítésére használt eszköz 108, III, 6 rz;  
vászonlepedő 135 
vászonkabát 196 
vászonvessző a szövőszékre felcsavart fonalré- 


teg közé dugott pálca 150 – l. rakottya- 
vessző 


váza újabb keletű agyag díszedény 93, II. 11 
rz. 


veder 24  
végigsimít a csempetábla felületén a simítófát 


végighúzza 99 
vékásfazék 77, 90 – l. tízkupás 
veréce 24 – l. cserényajtó 
verés az agyag megcsapkodása a fabunkóval 74 
véső 114 
vetélő vagy vetéllő a keresztszál beöltéséhez 


használt eszköz a szövőszéken 108, 109;  
III. 6 rz. 


vetettágy 25, 49, 151, I. 17, 18, 20, 44 rz.,  
IV. l. színes k. – l. rakottágy, nagyágy, 
elsőágy 


vető a fonalnak a szövőszékre való felhúzását 
előkészítő eszköz; ezen számlálják meg a fo- 
nalmennyiséget 127 – l. vetőkaró 


vetőkaró 129 – l. vető 
virág l. ecsettel festett díszítőelem az edényen 


86, 2. a pendely párkányára hímzett díszí- 
tés 191 


virágcserép (agyag) II. 11 rz. 
virágbokréta kalapdísz 185 
virágos l. a tűzhely körüli falrészen alkalma- 


zott minta 34, I. 28 rz., 2. szőttes minta- 
elem a széleskendőn 139, 3. fejkendő-hím- 
zésminta 184  


virágoskender virágot termő kender 127  
virágos lábli rózsamintás férfi felsőruha 199,  


V. 57 fk. – l. selyemvirágos lábli  
virágos surc a legények kék színű virágmintás 


köténye; a hímzésdísz szerint lehet ótott 
rózsás, kokasos, tulipántos, ótott rózsalapis 
202, V. 4, 5 színes k. – l. varratos surc 


virágos szilke virágdíszes agyagedény 90 
virágoz az edényt ecsettel virágosan mintázza 


77, II. 10 rz. 
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virágozás virágdísz 84, II 9 rz. 
virágváza II. 11 rz. 
viseltes abrosz használatra készített abrosz 


143, IV. 12 rz. 
vizeskancsó kisebb víztartó cserépedény 90, II.  


10 rz. 
vizeskanta nagyobb víztartó agyagedény 90, II.  


10 rz. 
vizeskorsó nagyobb víztartó cserépedény, 90,  


II, 16. rz. 
viz(es)pad l. a tűzhely ajtó felőli oldalára 


helyezett, mosogatásra használt asztalfajta 
37, 45, I. 17, 18 rz. – l. mosogatópad, 2.  
vizesedény tartására használt pad 24, I. 20 
rz. 


vizespohár (agyag) II. 11 rz. 
vízfolyás szedettes szőttes mintaelem 177, IV.  


18, 28, 41 rz. 47, 52 fk. 
vizitke zsinóros női felsőruha 195 – l. hecike 
vízvezetőcső 93, II. 15 rz. 
vonalak ecsettel festett díszítőelem II. 9 rz 
vonszösz téheléskor a kenderszál tövéről le- 


húzott szösz 127 
vőfikendő vőfélykendő 132, 138, IV. 5 rz. 


Z 
 
zöldmáz kezdetleges díszítő festési mód régen 


zöldfesték helyett alkalmazták 87, 99. II. 
10 rz. 


zöldmázzal leönt rézoxidos mázzal bevon 99 
zörgős korsó agyaggolyóval készített cserép- 


edény 90, II. 10, 16 rz. 
 
Zs 
 
zsák 132 
zsalikendő vagy -keszkenő 184, 200, V. 59,  


61, 62, 64 fk. – l. bodrikendő 
zsilipezés talpfákba csapolt sasfák közé rakott 


faelemekből készült fal 15 
zsindelyes ház 15 
zsinór szaruval csorgatott vízszintes díszítés 


az edényen 82 
zsinórmintázat a guzsalypálcára vésett minta 109 
zsinóros lábli 199, V. 55, 56 fk. – l. sino- 


ros lábli 
zsírbasültnek való tángyér lapos cserépedény 


(csöröge, fánk tartására) 91, II. .11 rz. 
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