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E L Ő S Z Ó .

A civilisatio óriási léptekkel halad előre, és utat tör 
magának a legnehezebben hozzáférhető völgybe, a legelrejtet- 
tebb viskóba. Habár nincsen is okunk valami nagyon e fölött 
bánkódni, úgy mégis bizonyos, hogy az eredeti népiesség, mely 
egy-egy nemzetiséget, vagy egy vidék népét annyira jellem
zett, és a népéletnek nem egy érdekes és tanulságos mozza
natát tüntette föl, szünőfélben van.

Számos tudomány között az ethnographia, vagyis a nép
rajz, nem az utolsó, mely szakavatott és tudós műve
lőkre ta lál; sőt alig van már művelt ország, melyben külön 
egylet vagy társaság ne buzgólkodnék e tudomány előbbre 
vitelén.

Két év előtt megalakult hazánkban is a Néprajzi Társa
ság, melynek czélja: „A magyar állam és a történelmi Ma
gyarország mai és egykori népeinek tanulmányozása, valamint 
a kölcsönös megismerkedés útján a hazában élő népek között 
a testvéries egyetértésnek és az együvé tartozás érzetének 
ápolása.“

Midőn a Társaság ezen nemes czélt maga elé tűzte, bi
zonyára azon elv lebegett előtte, hogy ha megismerjük egy
mást, szeretni, becsülni és tisztelni is megtanuljuk egymást.

„A korszakkal, az uj intézményekkel rohamosan alakul
nak át maguk a népek is. De azért a régiek leírása örökké 
érdekes marad, mert azok magyarázzák meg egy nemzetnek
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emelkedését vagy hanyatlását“, mondja Jókai, koszorús köl
tőnk, a Társaság alakuló gyűlésén elmondott üdvözlő beszé
dében.

„Ha még kevés ideig habozunk, a civilisatio tengerének 
hullámai összecsapnak néphagyományaink fölött és menthetle- 
nül örökké eltemetik a múlt megbecsülhetlen emlékeit“, mondja 
dr. Hermann Antal, a Társaság titkárja, ugyancsak az alakuló 
gyűlésen.

Elhatároztam tehát magamat én is, hogy több éven át 
összegyűjtött adataim alapján megírom Árvamegye népének 
néprajzát. Mennyiben végeztem helyes munkát, mennyiben 
hiányos még munkám, vagy mi van fölösleges, vagy talán ide 
nem illő : ennek elbírálását t. olvasóim ítéletére bízom.

Ha egyáltalán jogos a tótokról néprajzot Írni — és 
miért ne volna jogos ? — úgy nem csalatkozom, ha állítom, 
hogy jogos Árvamegye külön néprajzát is összeállítani, mert 
épen e megye fekszik a tótok által lakott megyék között 
leginkább exponált helyen, hol a nép földrajzi fekvésénél és 
ebből kifolyó szegénységénél fogva leginkább megőrizte ere
deti népiességét ; bár nem tagadható, hogy — mint mindenütt 
úgy itt is —· ezen népiesség eredetiségéből mindinkább vészit, 
és tért ad a civilisatio rohamosan fejlődő művének.

Tanulmányom megírásában arra törekedtem, hogy az 
érintett dolgok leírása megfeleljen a valóságnak, és senki se 
foghassa reám, hogy a jóakarat mellett nem a legnagyobb 
tárgyilagosság vezérelt munkám alatt. .

Ily tudatban bocsátom szerény munkámat a n. é. kö
zönség rendelkezésére.

Egyszersmind a „Magyar Néprajzi Társaságinak, külö
nösen dr. Hermann Antal titkár urnák, ki becses utasításai
val támogatott és tanulmányom ügyében fáradozott. — to
vábbá dr. Czambel Samu urnák, a Társaság tót szakosztálya elő
adójának, a ki munkámat a Társaság felolvasó üléséu ismertette és



egyes részleteket felolvasott belőle, — úgyszintén nagyon 
tisztelt kedves barátaim-, támogatóim- és jóakaróimnak, kik 
tanulmányom megírásánál és kiadásánál támogatni szívesek 
voltak, e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki.

Turdossin, 1891. április hóban.
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1. Bevezetés.
Tudja az ég, hogyan van, de annyi tény, hogy az 

izgató, szerelemről, kegyetlenkedésről, vagy tudom is én 
miféle szenvedélyekről irt regényeket, csiklandozó, sikamlós 
vagy más efféle novellákat, szenzácziós közleményeket szí
vesebben olvassuk, mint valamely komoly dologgal foglalkozó 
tárgyat, mely utóbbi —  mint mondani szoktuk —  nem elég 
érdekes, nem elóg szórakoztató.

Szorosan véve az olvasmányokat három csoportba oszt
hatjuk ; ugyanis: vannak olyanok, a melyek csak mulattatnak, 
szórakoztatnak azon ideig, a mig velük foglalkozunk anélkül, 
hogy képesek volnának reánk mélyebb benyomást tenni: az 
olvasmányok második csoportjához tartoznak azok, a melyek
nek tárgya komoly és egyedül tanulásra szánvák; a har
madik csoporthoz tartozó olvasmányok tanítva mulattatnak 
és szórakoztatnak. Szerény nézetem szerint a legutóbbiak a 
leghelyesebbek, de legnehezebb is ilyeneket írni.

Sok felületes olvasmány-keresőnél a puszta czimnek 
elolvasása elegendő, hogy valamely mű fölött pálczát törjön, 
vagy hogy a puszta czim után azt merje reá fogni: „ez 
untató, ez unalmas!“ Azért sokan a „semmitmondó“ czim 
elolvasása után az az alatt foglalt közleményeket vagy 
könyveket olvasatlanul félredobják. Pedig hányszor csalód
nak! Hányszor rejtőzik a semmit mondó czim alatt „érde
kes,“ és a mi még többet ér: t a n u l s á g o s  tárgy föl
dolgozva.

Az olvasmányok felületes megválasztásából és csak az 
érdekes (?) kereséséből származik azután az egyoldalúság, 
felületesség és szögletesség műveltségünkben. Mig hozzánk 
távol eső dolgok megtudása után vágyódunk: a közvetlen
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közelünkben lévőkkel nem törődünk. Míg minden lehetőt 
elkövetünk, hogy távol Országok, sőt világrészek földrajzi, 
természetrajzi, természettani, politikai, társadalmi stb. vi
szonyait megismerjük: addig saját édes hazánk e fajta vi
szonyaival semmit sem, vagy édes keveset törődünk. Mig 
Bóma ős Görögország ókori történetét és mythologiáját talán 
kitünően tudjuk: addig hazánk történelmében és alkotmány
tanában gyakran a legelemibb dolgok is ismeretlenek előttünk.

Nagyon természetesnek is találom, bár helyeselni se
hogyan sem tudom ezt! Számosán vannak, k ik  a f e l t ű 
n é s t k e re s ik ; már pedig, ha társaságban beszélgetésre 
kerül a sor, és beszélgetésünk tárgyául anyagot választunk: 
a patagonok- vagy eszkimókról folytatott beszélgetéssel sok
kal jobban elérjük azt, mert hálásabb anyag a „ b r il liro -  
z á s r a “, tü n d ö k lésre , mintha szegény tót, vagy más 
hazai nemzetiségről beszélünk !! És mennyiért nem adnók 
azt a dicséretet, mely után különben hajhásztunk, és mely 
véletlenül (?) ugyancsak fülünkhöz is j u t : „X. Y. valóban 
művelt ember, milyen bő ismerete van még a patagonok- 
és eszkimókról is !“ —  ??

Ha felületességből, vagy téves informatiók alapján pl. 
a művelt (?) külföld téves adatokat és hamis leírásokat bo
csát rólunk, magyarokról közzé, és bennünket még mai nap 
is oláh-czigány életmódjához hasonló kóbor nomád népnek 
fest, vagy Petőfit Bakonyban kószláló rabló vezérnek ismer
teti, ki e mellett költészettel is foglalkozott, és magát így 
a legkedveltebb és legnépszerűbb magyar lyrikussá küzdötte 
fel: boszankodnnk az ipse a lapossága  fölött, rossz néven 
veszszüK tőle, mert hajlandók vagyunk azt hinni, hogy 
szándékosan ferdíti el a tényeket, pedig talán jóakarat ve
zérelte tettében. Most már mennyivel inkább vehetjük rossz 
néven, ha valaki sajtit hazáját és annak viszonyait nem is
meri, és téves föltevésekből téves következtetésekre jut.

Hányán vannak, kik a tót népet, annak szellemét, 
erényeit és hibáit a drótos, üveges vagy kanalas tót, vagy
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plane a „Borsszem Jankó“ ecsetelése után vélik ismerni! 
Csakis igy keletkezhetett a magyar ember néhány, a tó
tokra vonatkozó példabeszéde : „Tót nem ember.“ „Adj a 
tótnak szállást, kiver a házból“ és még számos más. Vagy 
a magyar embernek a következő, általánosan ismeretes po- 
hárköszöntője: „Az isten éltesse a tótot, hogy a magyar 
sohase hordozzon drótot.“ —  Ezek ismerete ép oly hely
telen, mint azon külföldieké, kik a magyart, valamikor lá
tott csikós, gulyás, vagy „szegény legény“ után vélik is
merni. „Hogy vezérférfiak és egyáltalán az irányadó körök 
mily kevéssé ismerik a népet és annak specialis viszonyait, 
a mindennapi tapasztalatok mutatják“ (1. Magyarország és 
a tótok“, Pelsőczi).
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2. Földrajzi és történeti áttekintés.
/

Arvamegye édes hazánk legészakabbra nyúló megyéje; 
földje hegyes-völgyes. Az ország legmagasabb hegycsoport
jai, mint a Magas-Tátra, Kis-Tátra és Beszkidek hegysége 
környezik és nyújtják tekintélyes magasságú ágaikat annak 
belsejébe. Éghajlata e magas hegységeknél és északibb fek
vésénél fogva zordon, talaja terméketlen.

_ Valamely vidék népére pedig első sorban földrajzi 
fekvése bir befolyással. Ez nyomja rá a nép külső és belső 
életére bélyegét, és ez az, a mely a néprajznak keretét ké
pezi. Helytelen volna tehát különböző földrajzi fekvésű né
pek belső és külső életét kutatva, a bírálatban egyenlő 
mértékkel mérni, mert pl. a sík és hegyes vidéken lakó 
népek minden szokása és életmódja között majdnem oly 
nagy különbség van, mint az ég és föld között. Midőn 
tehát párhuzamot vonunk az északibb hegyes vidéken lévő 
tót, és a délibb, sik vidéken lakó magyar vagy más nép 
között, vizsgálódásunk eredménye más-más szempontból jő 
elbírálás alá.

A megye természeti szépségekben nem vetekedhetik 
ugyan Svájczczal, de általában ezekben elég gazdag, sőt 
egyes helyei kimagasló természeti szépségek.

Történetére nézve annyi bizonyosnak látszik, hogy 
már a honfoglalás alatt lett az anya-országhoz csatolva, a 
melynek mindig állandó részét is képezte. Számos meglévő 
községnek már az Arpád-házbeli királyok alatt akadunk 
nyomára, mindazonáltal kétségtelen, hogy korábban kevésbé 
volt sűrűn népesítve, és a jelenlegi szántóföldnek túlnyomó 
része is erdőkkel volt benőve.

A megye története egészen a legújabb időkig össze
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függ Arva várának történetével, melynek urai jelentékeny 
befolyással bírtak a megyére. A megye területének ugyanis 
tekintélyes részét az árvái uradalom birtokai, főleg erdősé
gei foglalják el, melynek központját még jelenleg is Árva- 
Váralja képezi.

A vár alapítására vonatkozó biztos adatok hiányza
nak. Valószínű, hogy a honfoglaláskor már létezett. Részint 
királyi adomány, részint öröklés, de néha erőszak utján is 
a vár gyakran változtatta urát, mig végre ugyancsak ado
mány utján Tliurzó Ferencz birtokába jutott (1556). Uno
kájában, Imrében már kihalt a Thurzó-család férfi ága 
(1621). De Imre atyja .(Thurzó György, a hires nádor) 
végrendelete értelmében a fiág kihaltával a roppant árvái 
vagyon a női örökösökre (a nádor leányaira) szállott, a kik
nek a végrendelkezés szerint azt felosztani nem szabad, 
hanem egyik tagnak (akkor a legidősebb leány férje) igaz
gatása alatt kezeltetik a birtok, és a jövedelem lesz csak 
évenkint felosztva. Ezen végrendelet értelmében áll fönn 
még ma is az árvái uradalom, mely szervezetére és régi
ségére nézve talán páratlanul áll hazánk történetében A')

Szívesen időzném Árva-várának, hazánk ezen egyik 
legritkább, legbecsesebb és legérdekesebb műtörténelmi *)

*) Az uradalom jelenlegi teljhatalmú főkormányzója vá- 
zsonykeői gróf Zichy Edmund ő nagyméltósága, kit e tisztre 
a vérbeliscg 1861. évben emelt, és kinek fölemlítését már 
csak azért sem mulaszthatom el, mert páratlan nemes szive és 
bőkezűsége a megye minden egyes lakója előtt köztudomású, 
mert nemcsak hogy templomok és iskolák építése által a me
gye kultur-életére van áldásos befolyással, de kiapndhatlan 
jótékonysága mindenütt segélyre siet, hol erre szükség van, 
akár éhínség, vagy tűzvész s más okozza azt; pedjg mind
kettő elég gyakori jelenség a megye területén. Árva-vára 
föntartása körül is hervadhatlan érdemei vannak ő nagyméltó
ságának.
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emlékének leírásánál és történeti főbb adatainak elősorolá- 
sánál, de ez messze túl vezetne feladatomon.*)

A megye területe hajdan  ̂ Zólyom- és Liptómegyék 
állományát is képezte. Várnak Árva-várán kivid csak Felső- 
Kubiú helység fölött emelkedő sziklán, az úgynevezett 
Szkalkán akadunk nyomára. Nagyfalu közelében Hradeknak 
nevezett helyen és Turdossin mellett valószínűleg a refor- 
matió korából eredő földhányásokra találunk.

Számos nemes falu a megye területén, a melyekből 
több, az ország különböző részében is elterjedt és máig is 
virágzó nemes családok származtak, bizonyítja, hogy a me
gye lakossága a történet szinthrén is kisebb-nagyobb sze
repet játszott.

Tót hazánkfiai a nagy szláv néptörzshöz tartoznak, és 
máskép szlovákoknak is nevezik őket. Réthy L. az „Eth- 
nographia“ (a M. Néprajzi T. értesítője) 4. számában a 
„tót“ név jelentésére nézve hosszasabban értekezik. Legyen 
szabad belőle a következőket idézni: „A tót név egyike 
azon nemzetneveknek a magyarban, a melyet határozottan 
értelmezni nem tudunk. E nevet nem maguktól a tótoknak 
nevezett kárpátvidóki szlávoktól v e ttü k ; azok magukat 
szlovák-nak, nyelvüket szlovenszki jaziknak nevezik ; de 
más szláv nyelvben sem ösmerünk olyan népnevet, melyből 
az alakulhatott volna. Megjegyzendő, hogy a középkori 
magyar nyelvben tót név alatt a szlavónokat is értették, 
és a magyar király czimei közt Szlavónia magyar neve ma 
is Tótország . . „A kárpátalji szlovákok és a dráván- 
túli szlovénok közös elnevezése a magyarban arra látszik *)

*) Kik érdeklődnek hazánk ezen becses mütörténelmi 
emléke iránt, azok olvassák el megyénk buzgó és fáradhatlan 
tudós íérfiának, ifjú Kubinyi Miklós uradalmi jogigazgató 
ur ő nagyságának «Árva-vára» czimli, ritka szakavatottsággal 
és helyenkint igazi költői ikletséggel megirt érdekes történelmi 
tanulmányát.



mutatni, hogy honfoglaló elődeink valami okból nevezték 
mindazon szlávokat, melyek a honfoglalás első időszakában 
uralmuk alá jutottak, tótoknak.“ Ehhez még csak annyi 
megtoldani valóm van, hogy a Vasmegye déli részében 
lakó vendeket Vasmegyóben szintén tótoknak nevezik, meg
különböztetésül a megyében szintén elég ' számosán lakó 
horvátoktól.

Midőn a magyarok az országot elfoglalták, a tótokat 
már itt találták. Azok nagy része az északi hegyes vidé
kekre menekült, mig a magyaroknak megtetszvén a termé
keny, legelődús, sik vidék, azon telepedtek le. A honfog
lalás után még sokan szétszórtan éltek az ország különböző 
részében, ott is, a hol jelenleg csak magyarok laknak, de 
idővel megmagyarosodtak. Nyomuk még máig is fönmaradt 
„Tót“ nevű és tót hangzású helynevekben, mint Tótfalu, 
Tótháza, Tótkeszi, Csongrád, Visegrád, Balaton stb. Jelen
leg a tótok az ország északnyugoti részét Pozsonymegyétől 
egész Szepes- és Sárosmegyéig lakják legtömegesebben. De 
egyes tót lakosságú községek az ország különböző részében 
is előfordulnak.

A magyar szent korona területén, Horvátországot és 
Szlavóniát ide nem értve, körülbelül 2 millió tót lakik. 
Pelsőczi H. Gyula „Magyarország és a tótok“ czimü mű
vében hivatkozva Hunfalvy Pálra, másokra és a történetre, 
azt állítja, „hogy a tótok jelenlegi nagy többsége, nem 
benszülött lakosa az országnak, hanem részint a honfogla
lás után bejött idegenek, részint egyes királyok alatt tö
megesen letelepített németek, és végre a magyarok eltóto- 
sodott elemeiből áll.“

Hogy egyes vidékek lakói nem egyebek, mint eltóto- 
sodott magyarok, Pelsőczi azzal véli bebizonyítani, hogy e 
vidékeken, hol ma tisztán tótajku lakosság lakik, még mai 
nap is találhatók tősgyökeres magyar hangzású helynevek.

Bármint álljon is a dolog, de ha Arvamegye hely
neveiből és lakóinak vezetéknevéből akarunk lakóinak szár
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mazására nézve következtetést vonni, úgy bizonyára nem 
maradunk kételyben, hogy Árvamegye lakossága eredeti 
és tiszta tót származású, mert egyetlen egy helynév jelent- 
ménye (vezetékneveknél is csak a legritkább esetben, de 
az szórványos bevándorlás is lehe t!) sem enged okot az 
ellenkező föltevésre. Nincs is talán az egyetlen Zsaskó fa
lut kivéve, a hol régi időben németek ̂  laktak, a midőn is 
Sachsendorf volt a neve (1. Kemény „Árvamegyeföldrajza“ 
17. o.), hogy más ajkú lett volna a lakosság, mint tót.
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3. Utak és hidak.
A megyében lévő országutak kitűnő karban vannak; 

alig van talán az egész országban hely, hol az országutak 
olyan jók volnának mint itt, mert sár vagy por nincs, vagy 
csak kis mértékben, azokon. Ez a kitűnő kőanyagnak (na
gyobbrészt mészkő), köszönhető, mely ha porrá zúzódik is., a leg
közelebbi eső által aszfalt-keménységet vesz föl. Némely félre
eső völgybe, vagy hegykatlanba vezető mezei ut azonban 
kocsival igen nehezen járható. Helyenkint folytonosan föl 
és le vezet az ut. De eltekintve ezen emelkedések- és 
mélyedésektől, még a sík helyeken is nagyon döczögős az 
ut. Némely helyen az ut talaja már eredetileg a természet
től köves; másutt pedig, a hol a talaj puhább, ott meg a 
viz mossa ki az utakat, hátrahagyva kisebb-nagyobb göd
röket, a melyeket még a szekerek járása is segít nagyítani.

Némely völgyben pedig a viz hord az útra kisebb- 
nagyobb köveket, a melyek azután a közlekedést megnehe
zítik. Minden völgyben folyik ugyanis kisebb-nagyobb patak, 
mely zápor, hosszas esőzés, vagy tavaszszal hó olvadás 
alkalmával a hegyekről lezuhanó víztől annyira megárad, 
hogy medrében nem fér többé el. Ilyenkor a sziklákról le
tördelt óriási köveket hengerget magával és a partokat is 
szétrombolja. Helyenkint a patak sikabb vidékre jut, és 
vize elönti az egész völgy szélességét. De ilyenkor már nem 
lévén olyan nagy ereje, a vele hengergetótt köveket itt le
rakja. Találkozunk helyekkel, hol kocsink félóránál is to
vább 1— 3 métermázsa nehéz köveken döczög velünk ke
resztül. Hogy az ilyen utón még a leggondosabban készített 
rugós kocsiban sem valami kellemes kocsikázni és szíveseb
ben gyalogol az utazó, gondolom minden bizonyítás nélkül
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elhiszi a szives olvasó. Tényleg elő is fordul, hogy a kocsi 
hosszabb ideig üresen megy, mert bent ülve a nagy tlö- 
czögós és rázás már ugyancsak erős szervezetű ember ideg
zetét is próbára teszi.

Yezet az egyes félreeső községbe erdei ut (gyalogút) 
is, mely nem ritkán igen magas, erdős vagy sziklás hegyen 
megy keresztül. A hegyeken mászkálni bár fáradságos, de 
az itteniek ezt már megszokták, és mégis szívesebben vá
lasztják a gyalog járók ezen utat, mert mig ezen menve 
2 óra múlva falujába ér, addig a kocsiuton a hegyláncz, 
vagy a hegy hosszának megkerülésével δ— 7 óráig kellene 
gyalogolnia, mig haza érne az illető.

Az erdőbe vagy mezőre vezető dűlő utak leírása 
majdnem a lehetetlenségek közé tartozik. Némely idevezető 
ut girbe-görbe, majd meredeken emelkedik, majd meg hir
telen aláereszkedik, majd meg az ut egyik oldala 1/a —1>3 
méterrel magasabban van a másik oldalánál. Egyszer óriási 
nagy szikladarab emelkedik ki az ut közepéből, melyen át 
kell haladni, majd meg a viz által kimosott nagy gödörbe 
zökken a szekér. Borzadály futja végig az ember testét, ha 
meggondolja, hogy ezen utakon a szegény állatnak terhet 
kell czipelni. Az ilyen utak javításáról persze szó sem le
het, mert a kijavított ut a következő eső után ismét csak 
olyan, vagy még rosszabb lenne, mint volt. Hogy itt nem 
szoktak kocsira ülni, a mit életveszély nélkül nem is tehet
nének, talán fölösleges is mondanom.

A hegyi patak nagy eséssel bírván, óriási sebességgel 
rohan tovább, irányát gyakran változtatva, a szűk völgyet 
képező, majd egyik, majd másik hegynek mossa lábát. E 
szeszélyes kanyarodásainál fogva a völgyön át vivő útnak 
sok hidra van szüksége, és majdnem minden 10— 20 percz- 
nyi útra egy-egy hid esik.

E hidak persze nagyon primitiv szerkezetűek (talán 
mondanom sem kell, hogy az országutak hídjait nem értem 
közéjük!), a mi nem is lehet máskép. Ki is győzne annyi



rendes hidat építeni, a mely nagy vízálláskor ép olyan ke
véssé volna képes ellenállni a rendkívüli erős áram hatá
sának, mint az egyszerű hidak, 'minthogy a viz nem ritkán 
olyan magas is lesz, mint a hídnak felszíne, vagy még 
magasabb.

De e hidakra mégis okvetlen szükség van, mert más 
kocsiút a félreeső völgyekbe nem vezet, sem belőlük ki. 
Ezen völgyek pedig rendesen nagy erdőségekhez vezetnek, 
melyekből majdnem egész éven át a levágott fát fuvarozzák 
ki a völgyben épült községek lakéi, a mi úgyszólván egye
düli keresetforrásukat képezi. A nagy teherrel pedig a ro
hamos patakba nem mehet, télen pedig szánnal épen lehe
tetlen rajta járni, mert ezen erős áramú viz a legnagyobb 
hidegben sem fagy be.

Építenek tehát hidakat, de csak időre-órára számítva. 
Evégből a patak két partján, és ha szélesebb a patak, még 
a közepén is, 3— 4 kihegyezett fenyőfa-czöveket vernek be, 
a patak folyása irányában. Minthogy a talaj nagyon kavi
csos és kemény, a czövekek hegyezett végére erős, aczélo- 
zott vasszeget, illetve vasburkolatot szegeznek, hogy könnyeb
ben bele lehessen verni. így is óriási nehézséggel jár a 
beverés, és csak a nagy, a hídépítésnél használni szokott 
ütlegek segélyével sikerül.

Ezen czövekek fölé illesztenek vésés segélyével egy-egy 
erős gerendát. Ezen gerendákra keresztbe fektetnek több, 
szintén erősebb gerendát, a melyekre már a hid talpai lesznek 
rakva. E talpak 1 —  l 1/* decimeter átmérőjű fenyők, am e
lyek azonban nem lesznek megácsolva, hanem csak olyan 
gömbölyűén egymás mellé lerakva, úgy hogy irányuk a viz 
folyásának irányával ismét összeesik, és kész a hid ! Karfa 
nincsen rajta, de minek is ?! A közlekedés e helyeken nem 
oly élénk, hogy a járó-kelők kénytelenek volnának egymást 
kikerülni, különben pedig a hid elég széles és bátran át- 
kocsizhatni rajta, a nélkül, hogy a vizbezuhanástól kellene 
tartanunk. Ha az ilyen alkotmányt az idő néhány évig ineg-
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kíméli, az már a szerencsék közé számítandó. De előfordul, 
hogy némely évben többször is, részben vagy egészben a 
víz áramának lesz áldozata az újra és újra megcsinált hid.

E hidak készítését rendesen a falubeliek végzik, mint 
közmunkát. A fát hozzá a község közös erdejéből veszik; 
vagy az uraság, kinek erdejébe a völgy vezet, adja; szokta 
a vállalkozó, ki az erdőt az uraságtól vágásra kibérelte, is 
adni a fát.

Gyakran megtörténik, hogy egy nagyobb ár az összes 
hidakat elvitte, és a patak vízállása tartósan nagy, úgy 
hogy nem lehet uj hidak építéséhez fogni. Ilyenkor hetekig 
sem lehet az illető völgyben tengelyen közlekedni.
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4. Községek.
•

Az Arvamegyében lévő községek kivétel nélkül völgyben 
feküsznek, mely egyszerű magyarázatát leli abban, hogy ré
szint az idő viszontagságának nincsenek annyira kitéve, ré
szint a közlekedés itt sokkal könnyebb.

A község ugyan a völgyben van építve, de a völgy 
ritkán olyan széles, hogy annak síkján a község szabályo
san épülhetne. A község helye is tehát többó-kevósbó dom- 
bos-völgyes, azért szabályosan épült utczát csak ritkán lehet 
látni. Az utczákon, különösen a félreesőbb községekben, 
melyekben országút nem vezet keresztül, sok és nagy kő
darabokat látunk szerteszét heverni, a mi az utczának —  
főleg esős időben, vagy eső után, midőn a sár is némi 
emelkedéseket és mélyedéseket tüntet föl —  piszkos és 
rendetlen külsőt kölcsönöz, a melyen leginkább megütközik 
az, kinek szeme sima felületű utczákhoz van szokva.

A községek némely völgyben sünien vannak építve, 
úgy hogy majdnem minden negyed-fél óra múlva más köz
ségbe érünk.

A községben a házak többnyire nagyon sűrűén vannak 
építve, de van számos olyan község is, melyben a házak 
egymástól távol, szétszórtan feküsznek, a hol t. i. csekély 
terjedelmű földjeik nagy része rendesen bekerítve, mindjárt 
a ház körül vannak.

A községek lakóinak száma rendesen nagy és igy a 
lakóházak nagy területet foglalnak el. 10— 15 házból álló 
Község, vagy mondjuk puszta, csak igen ritkán fordul elő.

Az egymástól távol épített házak vagy egy rendkívül 
hosszú utczát képeznek, melynek egyik végétől a másikig 
gyakran i — 2 órai járás kocsin, vagy szétszórtan, minden
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szabályosság nélkül, óriási köralaku, több (^kilométernyi 
területet elfoglalva, a melynél V2— 1 napot venne igénybe, 
ha az r egész községet bejárni akarnék. Ezen jelenséggel 
Felső-Árvában (a megye északi és északnyugoti részén) ta
lálkozunk.

Mindegyik községnél többnyire a középen vari, néha 
egy kis magaslaton, a templom, közelében a papiak, iskola 
és fecskendőház. A temető a sünien épített községnél a 
községen kívül, a ritkán építettnél a község közepén, a 
templom körül.*) Minthogy néha azon ház, hol haláleset 
áll be, ilyen szétszórtan épült községnél nagyon távol esik 
a templom- illetve temetőtől, és így a papnak, kántornak, 
meg a halottas menetnek néha több mint órányi utat kellene 
megtenni, a halottat a kitűzött időre rendesen kocsin a te
metőbe hozzák hozzávalói, a hol a szokásos szertartás után 
örök nyugalomra helyezik.

Az ilyen szétszórtan épített házak némelyikének a 
földalakulás miatt oly szerencsétlen fekvése van (a körü
lötte húzódó hegyek és völgyek miatt), hogy körülötte a

Köztudomású dolog, hogy a németben azért nevezik a 
temetőt Kirchhofnak, mert a temető előbb rendesen a templom 
udvarán volt. Korábban pedig, mig nem voltak rendszeresen 
épített községek, erre annyival is inkább szükség volt, mert 
a templom, temetőjével együtt képezte valamely vidék köz
pontját, a hová a hívek halottjaikat gyakran több mértíölduyi 
távolságról hozták, hogy az ott lakó pap a szokásos szertartás
ban részesítse. A temetőnek a templom udvarába való helye
zését a kereszténység hozta létre, hogy az elköltözőiteknek a 
végtisztességet keresztény módon megadhassa, és az elhunyt 
hozzátartozói a kegyeletet jobban megőrizhessék. A zsidóknál 
a temető elhelyezésére nézve épen az ellenkezőt tapasztaljuk. 
Ok a holtakat tisztátlanuak tekintik, a melylyel a templom szent
sége össze nem fér. A legritkább eset tehát, hogy a zsinagóga 
a temetőbe volna építve. Tudtmikkal csak kettő létezik, u. m. 
a turócz-szt.-mártoni és a Krakóban lévő úgynevezett Romo- 
zsinagóga, melyeknek ablakai a temetőbe nyílnak.
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saél télen annyi havat fú össze, hogy a háznak födele is 
alig látszik ki. Az ilyen házakba csak a hóba vájt lyukon 
át lehet bejutni, vagy onnan kijönni, a mi az emberre oly 
benyomást tesz, mintha valamely hatalmas állat odújának 
bejárását látná maga előtt.

A sűrűén épített házak elhelyezésénél két jelenséggel 
találkozunk: vagy minden háznak külön, rendesen bekerí
tett udvara van, vagy pedig 3— 4, sőt 5— 8 háznak van 
egy, rendesen nyitott udvara.

Az épületanyag gyúlékonyságánál fogva a tüzesetek 
gyakoriak, a midőn is a sűrűén épített községnél a pusztító 
elem ritkán éri be egy-kót házzal, hanem aránylag sok ház 
ég le. Nem ritkán · a fél vagy egész falu lesz a lángok 
martalékává.

A gyakori tüzesetek miatt minden községben kisebb- 
nagyobb patak foly keresztül, hogy a viz az oltásra rög
tön készen legyen. Igaz ugyan, hogy már a föld alakulása 
olyan, hogy a természet maga vezet a községen patakot 
keresztül, illetve a község alapitói és tovább építői előre
látók voltak, hogy házaikat patak folyása mellé építették. 
De ha ezt elmulasztották volna tenni^ akkor a közeli patak 
vagy folyóból, mely soha sincsen 5— 10 percznyi járásnál 
távolabb a községtől, árkot húznak a községen át, és ilyen 
módon, mesterséges utón vezetik bp a vizet.

Az árok kellő épségében tartására megfelelő gondot 
fordítanak, partjait időnkint emelik, medrét tisztítják és 
mélyítik, oldalait kövekkel rakják ki. De valóságos áldás 
is ám az ilyen patak a község lakóira nézve, mert a mel
lett, hogy hivatva van tüzeset alkalmával a nagy vesze
delmet elhárítani a községről, a lakók egészségi állapotára 
is nagy befolyással van, a mennyiben a tisztaságöt elő
segíti.

Azért nappal akármikor menjünk a községen végig, 
kora reggeltől késő estig mindig látunk asszonyokat és lá
nyokat ruhát, edényt stb. mosni és e tekintetben a leg-
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nagyobb hideg, szól, eső vagy hó sem képes őket gátolni 
munkájokban.

. Minthogy a tűzoltásról kezdtem beszólni, szabad legyen 
elmondanom, hogy bár szélben a pusztító elemet a leg
nagyobb erőmegfeszitós sem képes megfékezni iszonyú mun
kájában, mert e fából készült házak olyan gyúlékonyak, 
mint a szárított szalma, —  mégis néha, főleg szélcsendben, 
a lakosok valóban bámulatos ügyességet képesek kifejteni 
a tűz lokalizálásában.

Ilyenkor, kinek magának nincs veszélyben a háza, a 
keze ügyébe eső oltószerszámokkal, u. m. sajtárral, putton- 
nal, fejszével, csáklyával v. m. e. a veszély színhelyére 
siet, és serényen fáradozik az oltás vagy mentés mun
kájánál.

De a szomszéd községek sem maradnak távol, hanem 
fecskendőjükkel, a melylyel hatósági meghagyás folytán min
den község rendelkezik, ők is embertársaik segítségére 
sietnek. A tűzoltóság különösen az utóbbi években minden 
nagyobb községben szervezkedik. Egyik-másiknak igen szép 
felszerelése van, sőt a legújabb időben már a saját zene
kara is meg van. Mint minden jótékonyságnál, úgy a tűz
oltóság fölszerelése förül is nagy érdemei vannak az ura
dalomnak.

Megható érzelem fogja el ilyenkor a szemlélőt, a mint 
látja az emberekben nyilvánuló nemes vonást, a mint azok 
önzésén a nemes érzelem kerekedik fölül, és nem kímélve fá
radságot, nem ritkán életveszélynek teszik ki magukat, csak 
hogy segíthessenek embertársaiknak, önkénytelenül is azon 
gondolat tolul előtérbe, hogy mi is lenne a nyomorult em
berből, ha Isten irgalma és kegyessége mellett nem számít
hatna embertársai segítségére ?!

A segítők egy része ment, más része olt, ismét mások 
a tűz lokalizálásával vannak elfoglalva. Ez utóbbiak hosszú 
létrákon a szomszéd házakon állanak, és a házat gyakran 
öntözik, hogy az ne fogjon tüzet; vagy ha a veszély na
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gyobb, a szomszéd házak padlásaira sietnek és ott fejszék
kel a ház fedeléről leverik a fazsindelyeket. Ilyen módon 
a szomszédban levő tűz repülő sziporkái nem találnak annyi 
és oly helyet, hol tápot nyervén, tüzet foghatnának.

Szélcsend mellett csakhamar sikerül is a lokalizálás. 
Az oltók a mellett, hogy fecskendőkkel és egyéb alkalmas 
öntözéssel a tüzet oltják, egyszersmind arra törekednek, 
hogy az egyes faalkatrószeket, melyekből a ház áll, szét- 
döntsék, mert az egyes fadarabok egyenkint nem lángolnak 
úgy mint tömegben, az oltás könnyebb, és a tűz tovater
jedésének lehetősége inkább meg van gátolva.

De ha tűz alkalmával szél is dühöng, akkor a kép 
iszonyú, a melyet a szerencsétlen község ábrázol. Rövid 
‘/4 —Vs óra múlva az egész község lángtengerben úszik ; 
mentésre vagy lokalizálásra még gondolni sem lehet,' mert 
mindenki magával van elfoglalva, és rendesen meg kell elé
gednie, ha puszta életével szabadulhatott kiki a veszélyből, 
különösen ha a tűz éjjel ütött ki.

A házak őrült gyorsasággal egész földig hamuvá ég
nek, és mire megvirad, vagy mire a nagy hőségtől ház
helyükhöz közeledhetnek a szerencsétlen lakók, már csak a 
romok füstölgő, itt-ott még lángoló darabjainál sirathatják 
házukat és benne égett mindenüket.

Templom van majdnem minden faluban. Yan a megye 
északi területén több olyan nagyon régi templom, a mely 
teljesen fából épült.*) Többnyire azonban kőből vannak 
építve, a melyek közül főleg az utóbbi időben épültek, az 
uradalom bőkezűsége folytán valóságos kis műremekek. A

*) A turdossini temetőben lévő kápolna egyike a legré
gibbeknek. Talán még a 13—14. században épült, állítólag ott 
a helyszínén vágott óriási fatörzsekből. E törzsek átmérője 
majdnem egy méter. A templom 1560 körül lett renoválva. 
Úgy a templom maga, de főleg azon festések, melyek a tem
plom belsejét borító deszkákat díszítik: egyike a legérdeke
sebb e fajta megtekintésre méltó tárgyaknak.
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hol templom nincsen, ott rendesen egy kis zárt kápolna 
van, a melynek picziny tornya fogadja magába a falu ha
rangját, mely hivatva van a falu lakóit imára fölhívni. Né
mely községben csak egyszerű kis harangláb van a harang 
számára készítve.

Minden községben van 2— 3 nyitott kápolna is, a 
melyben szent képek, vagy szobrok vannak. Ezeket részint 
a községbeliek közösen építették, vagy valaki egyedül, hogy 
a kegyelet adóját lerójja valaki iránt, vagy hogy vallási 
áhítatának áldozzák. Ilyen kápolnákkal gyakran az utón is 
találkozunk.

Némely község végén, 20— 30 lépésnyire az első 
háztól, egy sor apró, bódé-alakú faépület vonja magára 
figyelmünket. Ezek a lakók éléstárai, hol szűkén megter
mett gabonájukat (rendesen árpát és zabot) tartják. Azért 
ópitik a kis kamrákat a községen kívül, mert igy nincsen 
kitéve élelmiszerük a tűzveszélynek, ha csak valamely gonosz 
ember szándékosan fel nem gyújtja, a mi azonban sohasem 
fordul elő. I tt tehát nem üthet tűz ki, és ha a községben 
van tűz, a kamrák kissé távolabb esvén a lakóházaktól, 
mindig meg lesznek kiméivé a tűztől. Némely községben 
ezen éléstárakat az udvarba kőből építik; másutt az uteza 
egyik oldalát a lakóházak képezik, a másik oldalon vannak 
a fából, vagy újabban kőből épült éléstár-épületek, s ez 
utóbbiak alá már pinczét is kezdenek építeni.

Minden községben a községen kívül vannak a lakók 
krumplis gödrei. Tavasztól kezdve egész őszig, a midőn a 
gödrök üresek, és nyílásuk nincsen elzárva, távolról tekintve 
olyanok e gödrök, mintha mindmegannyi egérlyuk volna.

Az összbenyomást, melyet az árvamegyei községek a 
szemlélőre tesznek, lehetetlen leírni, mert a községek fek
vése, az utczák alakja és iránya annyira elütnek egymástól, 
hogy majdnem minden község más-más benyomást tesz az 
emberre.



5. Lakóházak építése.
Miután igy a községet, mint összeséget megismertük, 

vegyünk a házak közül egyet közelebbről szemügyre.
Első sorban is szembe tűnik, hogy az egész ház te

tejével együtt fából készült. Ennek oka, hogy a nagy ki
terjedésű fenyvesek miatt a fa aránylag a legolcsóbb építési 
anyag, hamar s kevés munkabérrel elkészül.

Különben rendesen minden községnek megvan a maga 
erdeje, a honnan az építéshez szánt faanyagot a földbirto
kosok ingyen kapják.

A kő- vagy téglaházak ritkák, a mi abban leli magya
rázatát, hogy a faház a mellett, hogy olcsóbb (mint említem 
a fa többnyire semmibe sem kerül), az itteni klimatikai 
viszonyoknak jobban megfelel, szárazabb és melegebb. Ehhez 
járul, hogy gyorsan elkészül, és a munka nagy részét a 
gazda maga végezheti hozzátartozóival.

Az építésre szánt fát a gazda maga vágja és hordja 
haza, ez tehát nem kerül semmibe. A szálfákat, mielőtt 
megácsolnák, hosszabb ideig feküdni hagyják, hogy jól szá
radjon ki.

A fa kiszáradása után, a mint az ácsok munkába ve
szik, bámulatos gyorsasággal elkészül a ház. 3— 4 ember 
egy házhoz szükséges fát egy-két hét alatt a szükséges 
hosszúságra kiszab, megácsol, egymás föle illeszt és a házat 
be is tetőzi. A többi munkát, asztalos, lakatos és üveges 
munkán kívül, ismét a gazda maga végzi. Ezen házak épí
tése olyan gyorsan megy, hogy 2— 3— 4 hónap leforgása 
alatt egy egész vagy fél leégett falu nagyjában újra föl
épül. Ugyan nem hamvaiból éledt föl mint a phönix ma
dár, hanem Isten irgalmából, embertársaik kegyéből és a



tulajdonosok saját szorgalmából. Legíölebb kisebb javítá
sokat és pótlásokat kell még tenni e házaknál.

31 ig a kőháznál (téglaházról nem is szólva, mert a 
tégla vetése és égetése aránylag még többe k erü l!) a kő 
ásása és hazahordása, fövényhordás, mész, kőmives-munka 
stb. aránylag igen sok időt és sokkal nagyobb költséget 
vesz igénybe.

Az előre elkészített és meglehetősen kiszárított fenyő
szálak ácsolását az ácsok végzik. Ugyanis majd minden 
községben van 3 — i  paraszt ember, kik a fa ácsolásához 
és a ház összeállításához kitünően értenek, és ezek rende
sen fejenkint 1 frt napi bért kapnak.

Az építésre szánt 6— 12 öl hosszú fenyőfákat vala
mely alkalmas szabad téren, néha a községen kívül, négy 
oldalú hasábokra faragják, és a megállapított terv szerint 
a kellő hosszúságra eldarabolva, ott a helyszínén össze
állítják.

Az egyes darabokat lehetőleg szorosan helyezik el 
egymás fölé. Azon végeken pedig, a melyek a ház sarkát 
képezik,, vagyis a hol két hasáb egymással derékszög alatt 
találkozik, bevágásokat tesznek, hogy igy a hasábok végei 
egymásba illesztve, szilárdan tartsák egymást. A darabokat, 
melyek egy szöget, illetve élt képeznek, fölváltva, majd az 
egyik, majd a másik oldalon helyezik el. És minthogy mind 
a négy oldal egymással összefüggésben van, és egyiknek szi
lárdan állása a másiktól függ, mind a négy oldalt retegent 
kint egyszerre készítik, és nem úgy pl. hogy előbb a két oldal
képező darabokat illesztik össze, mig a két oldal teljes magas
sága elérve nincsen, és csak azután a B-ik és 4-ik oldalt.

Az ajtó és ablak elhelyezésére mindjárt az egyes ol
datok készítésénél tekintettel vannak. Azért, a mint elérték 
azon réteget, a hol az ajtó vagy ablak alsó része kezdődik, 
elhelyezik az ajtó- vagy ablakszárfákat. Hogy hányadik ré
tegnél kezdődik az ajtó vagy ablak alsó része, az körülmények
től függ, mert a házak lakosztályait mindig magasabbra
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építik a föld sziliénél és e magasság megállapítása mindig 
a gazda ízlésétől függ, de meg az építésre használt 'hasá
bok szélessége sem egyenlő.

Az ajtó- és ablaknál az oldalszárfák azon közepe, hol 
a hasábok helyezendő!' el, hosszirányban csatorna-alakra ki 
lesznek vésve. Ezen csatornákba illesztetnek a faszálak ezen 
oldalra álló megfaragott végei. Az ajtó és ablak fölé még 
2— 3, sőt több réteg faszái is lesz helyezve, de általában 
a lakóhelyiségek nem magasak, és a padlótól a padlásig 
alig 21/2 méter.

A teljesen összeállított ház alsó testének egyes részeit 
megjegyezve, megszámozva, szétszedik és szekéren az építés 
színhelyére szállítják, vagy ha a ház helye közel van, .kézben 
oda viszik ; néha hengereken emelő rudakkal oda henger- 
getik, a hol azután az egyes sarkokat fölemelve, mindig 
egy-egy kőréteggel emelik az egész testet a szükséges ma
gasságig. De ezt ritkán teszik az utóbbi módon.

Míg az ácsok a ház alsó testét készítik, addig a gazda 
övéivel a ház helyét hozza rendbe. A házak az udvar 
hosszirányában készülnek, és mint említem, mindig maga
sabbra lesznek építve, mint a föld színe. Ennek oka az, 
hogy —  miután a községek rendesen völgyben, tehát a fo
lyók vagy patakok mentében épültek, hol vagy a hónak 
gyors olvadása, vagy felhőszakadás, a milyen hegyes vidé
ken szintén nem ritka, vagy eső miatt a viz annyira megnő, 
hogy medréből kiönt —  az árviz-veszélynek ne legyenek 
annyira kitéve.

A háznak a földszintől való emelését kövek által esz
közük, mert ha a fa közvetlenül a földdel érintkeznék, az 
ott lévő nedvesség által (eső- és hóviz) hamar elrothadna, 
és a házat az összedőlés veszélyének tenne ki. Különösen 
azon házakat ópitik magasra, melyek alá pinczét is ásnak,

Különben is a kő itt olcsó építő anyag ; iparkodik 
is a házat építő a vidék által nyújtott előnyét ezen anyag
nak kizsákmányolni. Vannak ugyanis községek, melyeknek
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határában a sziklából maguktól törlődtek le darabok. Más 
községben pedig vannak a határban egyes helyek, hol a 
követ ássák. I tt t. i. az agyag közül e fajta építésre na
gyon alkalmas köveket lehet kiásni. Ez nem kerül a gaz
dának semmibe sem, mint időbe és fáradságba, mert az 
ásást maga végezheti hozzátartozóival, és a hazahordást 
saját barmain szintén maga eszközölheti.

A kövek a ház építésénél néha azért is szükségesek, 
mert a házhely' nem mindig sik, hanem egyik vagy másik 
vége felé lejt. Ezen tehát úgy segítenek, hogy a lejtős 
oldalon a hasábok helyére addig raknak köveket, míg a kí
vánt magasság elérve nincs.

Az építésre előkészített, és az udvaron vagy az épí
tendő ház előtt fölhalmozott kövek közül kiválasztják az 
alkalmas, jó nagy és megfelelő szélességű köveket, és el
helyezik egymás fölé a kívánt magasságban ; de egyelőre 
csak a ház négy sarkára, vagy ha a ház nagyobb volna, 
még minden oldal közepére is. Ezen kőlábakon állítják is
mét össze az ácsok által megfaragott hasábokat, úgy mint 
az a faragás színhelyén összeállítva volt. így a ház alsó 
teste vagy falai nagyjában elkészülvén, következik a tető.

A tetőt olyan nagyra csinálják, hogy az udvar felé 
néző része nemcsak magát az alsó háztestet, hanem a nyi
tott folyosót is födje. Váza úgy készül, mint bármely más 
vidéken a ház tetejének vázát készíteni szokták. Alakja 
azonban különbözik. Néha a tetőnek négy oldala a tető
építésnél használni szokott szög alatt készül. A ház pad
lásának síkja a tető síkjával körülbelül 45 fokú ólt képez, 
és az oldalok olyan magasra nyúlnak, hogy fönt 6 0 —80 
fokú élt képeznek. E tetők ezen alakja a legegyszerűbb.

De néha a ház utczára nyíló részén a tető oldala 
alulról fölfelé a belmagasságig szintén 45 fokú szög alatt 
emelkedik, innen az oldal egész a födél felső éléig függé
lyesen halad. Az oldal alsó része tehát itten egy egyenszáru 
ferdény, mig a felső része egy egyenoldalu háromszög. E
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háromszög felső csúcsán néha valamely esztergályozott dí
szítés, gyakran egy emherfej szokott lenni. Az egyenoldalu 
háromszög felső részén előre állva pedig deszkából egy fél 
méter magas kúpnak hosszirányban metszett fele van, a 
melynek alapja tehát egy kör területének fele. Zsindelylyel 
van födve, és a háznak elől tetszetősebb külsőt ad.

Előfordul gyakran az is, hogy a tető az utcza felőli 
oldalon először mintegy a magasság harmadrészéig 45 fokú 
szög alatt emelkedik, tovább a magasság egy harmadrészéig 
függélyesen folytatja irányát (itt deszkával, mig a többit 
fazsindellyel födik), és a magasság harmadik harmadában 
ismét 45 fokú szög alatt halad. A tető alakja a ház hátsó 
részén vagy 45 fokú szög alatt, vagy függélyesen megy 
fölfelé. Ha függélyesen halad, akkor többnyire deszkával 
lesz födve.

A házak fazsindellyel lesznek födve, a melyeket vas
szegekkel szegeznek a léczekre. Ez alól a kőből, téglából 
készült házak, kastélyok és templomok sem tesznek kivé
telt, mert a mellett, hogy ez itt a legolcsóbb házfedő anyag, 
tartósságára és czélszerüségére nézve a cserépzsindelylyel 
mindenkor kiállja a versenyt.

A cserópzsindely egyáltalán ismeretlen. Ritkán fordul 
elő, hogy egy-egy ház vagy pajta deszkával vagy szalmá
val, vagy előbb deszkával és fölül még külön szalmával 
van födve. A deszkával födött házak nem oly tetszetősek, 
a szalmát pedig — minthogy úgy sem sok terem —  mint 
később látni fogjuk, sokkal szükségesebbekre kell fordita- 
niok. Azért a deszkával és szalmával födött házak vajmi 
ritkán fordulnak elő.

A zsindelyeket (meg a deszkákat i s !) a malmokban 
fűrészelik, a milyen malom sok községben van. E zsinde
lyek mintegy V3 méter hosszúak és decziméter szélessé - 
güek. A szélesség egyik oldalán élesre, a másik oldalán 
csatornaszerüre faragják. A ház födésónél a fedelet alulról 
kezdik födni, úgy hogy a zsindely éle a már beszegezett
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csatornájába lesz beleillesztve, és csak azután ez is leszö
gezve. Az alsó sorra a közönséges zsindelyeken kívül meg
hegyezett zsindelyeket is szegeznek, a melyeken az eső- vagy 
hévíz lecsöpög, vagy csurog.

Az alsó sor elkészítése után következnek a többiek, 
mindegyik sor azonban némileg alsó végével rajta fekszik 
az alatta lévő soron, mint ez a cserépzsindelynél is szo
kás, hogy a viz egyikről a másikra folyhasson.

A zsindelyezóst egy házon egyszerre többen is végzik. 
Ekkor az egyik az alsó sort kezdi meg, és miután némileg 
előrehaladt, a másik megkezdi a második sor és igy to
vább, zsindelyezését. A. zsindelyt a tetőn a zsindelyező egy 
erre alkalmas állványon tartja, a mely állvány a léczekre 
állítható; midőn egy darab már meg van zsindelyezve és 
tovább megy, az állványt is tovább csúsztatja. Ha az áll
ványból a zsindely kifogyott, alulról hoz rendesen a gazda 
maga, kinek a házát é pitik. A zsindely szegek bevérésére 
rövidnyelü fejszét használnak.

E pontig elkészült házhoz azonban „még sok imádság 
kell*, mint a magyar ember mondani szokta, mig a ház 
teljesen elkészül; a gazdára nézve a munka java része 
még hátra van. A hasábok elhelyezésénél csak a négy sa
rokra, és legfölebb meg a középre lett kő téve, hogy a 
ház mindjárt a kellő magasságban álljon, különben alant 
köröskörül nyitva van.

Az udvaron fölhalmozott kőkészletből tehát ezen űrt 
kitöltik, és hogy az egyes kövek között az összetartás meg 
legyen, többnyire az utczán összekotrott sarat tesznek ra
gasztókul közéjök. Különösen az országút mentében szokták 
e czélra a sarat összekotorni. Ezek ugyanis nagyobbrészt 
széttördelt mészkővel lesznek kövezve, a mely a járó-kelő 
szekerek és kocsik által szétszúzva és közönséges agyaggal 
keveredve, ha megszárad olyan kemény lesz, mint a viz-, 
homok- és oltott- lueszből kevert ragasztók („malter“ =  
Mörtl).
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Ha a hasábok alatti űr kővel ki van töltve, kívülről 
köröskörül simára sározzák és később be is meszelik.

így a ház oldalain belül egy mély űr van. Némelyek 
ezen űrt a szoba alatt még mélyebbre ássák és kőből bolt
ívet emelnek fölóje. Ez a pincze, melynek ajtaja az ntcza 
felőli oldalon van. Pinczét azonban csak az újonnan épült 
házaknál lehet többnyire látni. A belül lévő, néha tekin
télyes űrt az ajtón át hordott földdel kitöltik.

De az egész házzal az ajtó is magas lévén, az ajtó
hoz feljárót készítenek. E feljáró szintén kőből készül. Néha 
a ház elejétől egész az ajtóig hosszasan emelkedik, csekély 
lejtővel, alsó része kőtörmelékkel és földdel kitöltve, oldala 
kívülről nagy kődarab, felső része kőtábla, és midőn az aj
tóhoz ér, ott egy-két rendes lépcső van kőből. Közvetlen 
az ajtó elé nagyon széles köveket fektetnek, a melyek 
alatt néha egy kis ketrecz-alaku nyílás látható, a melyet 
némelyek nyáron át tényleg ketrecznek is használnak a 
házi szárnyasok számára.

Néha a tornácz, mely a ház ajtajához vezet, egészen 
az ajtóig tábla-alakú kövekkel van kirakva, minden emel
kedés nélkül, csak az ajtó előtti szélesebb kőtáblára vezet 
2— 3 kőlépcső.

A fenyőfának bár rendesen szép egyenes hengeres 
növése van, mégis gyakran fordulnak elő kissé görbe nö
vésű fatörzsek is. Ha ezeket is fölhasználják hasábokra, 
akkor a hasábok közt nagyobb rés támad. Ha valamivel 
vékonyabb törzseket használnak hasábokra, akkor ezeket 
nem lehet addig mind a négy oldalról faragni, hogy sza
bályos hasábokat képezzenek, mert akkor nagyon véko
nyakká lennének, tehát csak egy kicsit lesznek egyes ol
dalokon megfaragva. Ily módon a fal nem lehet egyenes, 
hanem kívülről is, belülről is a ía hengeres része miatt 
mélyedést mutat. E mélyedésekbe kisebb nagyobb karókat 
és hasábokat vernek, a köztük mutatkozó űrt pedig kívül
ről és belülről mohval szorosan kitömik.
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A vékonyabb szálak bár nagyobbrészt csak a hátsó épü
leteknél lesznek felhasználva, de a lakóházaknál használt 
hasábok között is marad űr. Ezen űrt itt is, ha nagyobb, 
hasábfával töltik ki. Különben a nagyobb hasábokat is úgy 
helyezik egymás fölé, hogy két-két hasáb között egy kis 
űr maradjon, a melyet mohval kitölthetnek, hogy a hideg 
keresztül ne mehessen. A moh tömését, hogy a mélyedé
sekbe erősen bemenjen, fejszenyéllel végzik.

A padlás deszkái keresztbe fektetett gerendákon nyu- 
gosznak. A gerendák azonban nem nyugosznak egy középső 
vastag, úgynevezett mestergerendán. Az elhelyezett desz
kákra fönt a padláson földet hordanak és vastagon simára 
sározzáK. E sár ős földréteg' meglehetős vastag, hogy télen 
a meleget jobban megtartsa az épületekben.

Ha elkészülnek az ablakok és ajtók, akkor a tulajdo
nos beleköltözhetik, mert kívülről egyáltalán nem lesz sá- 
rozva vagy meszelve, belülről pedig csak V2— 2 év múlva, 
a szerint, a milyen száraz volt az építéshez vett fa. Azért 
nem sározzák be, hogy a fa jól kiszáradjon és tartósabb 
legyen, mig ha mindjárt besároznák, a fában lévő nedves
ség nem szabadulhatna ki, és a fa. rothadásba menne át, 
porhanyóvá válnék. Az újonnan épült házak fáján száradás 
közben repedések támadnak ; repedés közben nagyon ropog
nak. A teljes kiszáradás után ezen repedések is be lesznek 
sározva.

E házak, ha tűz föl nem emészti őket, nagyon tar
tósak. Csak az ablakok alatt lévő hasábok szoktak hajna- 
rább elrothadni. Télen ugyanis a szobában lévő sok pára 
az ablakra rakódik, és vízzé sűrűsödve, az ablakdeszkára és 
hasábokra foly. Némely ház ablaka alatt télen óriási jég- 
csapokat látunk. E jégcsapok a szobából az ablakon ki
toluló megsűrűsödött párából képződnek, vagyis lecsa
pódnak.

Az ablak alatt elromlott hasábok miatt azonban nem 
bontják el a házakat, hanem az egészséges réteget alátá-



masztják és a romlottat kiszedik. Uj ablak-szárfákat és 
ablakdeszkákat csinálnak, a kiszedett romlott hasábok he
lyére szintén újakat tesznek, és a ház „még tovább szol
gálja urát“.

A gazda előszeretettel örökíti meg nevét az általa 
épített házon. E végből a szobában lévő középső geren
dára fölvóseti nevét és az évszámot. Ezen jelenséggel nem 
csak az újabb, de a régibb házaknál is találkozunk.
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6. A ház belseje és környéke.
Ha a lakóház küszöbét átléptük, először a zárt pit

varba érünk. Innen ajtó nyílik a szobába és konyhába, itt 
találjuk rendesen a létrát is, mely a padlásra vezet. A 
pitvar azonban gyakran hiányzik is, a midőn egyenest a 
konyhába vagy szobába lépünk. A hol pitvar is van, ott a 
konyha nagyon kicsiny, alig 3— I  | (méter.

Ennyiből áll egy parasztház belseje. Két szobájok csak 
a gazdagabbaknak van. Kamrára nem igen van szükség, 
mert nincs mit bele tenni, fölösleges házi eszközei a gaz
dának nincsenek, a szükségesek pedig elférnek a konyhá
ban, szobában vagy padláson.

A kevés zab vagy árpa, mely kicsépelve lett, elfér 
egy-két zsákban, és egy e czélra készített nagyobb ládá
ban, mely a padláson van elhelyezve. E nagy láda, mely
nek hosszúsága nincsen arányban szélességével, néha a ház 
előtt van elhelyezve, a hol a házfödél előre nyúló párkány
zata védi az eső vagy hó ellen. Csak lakattal lesz lezárva, 
de azért nem tudok rá esetet, hogy ily ládát valamely 
gonosz ember lopási szándékból feltört volna. A láda kü
lönben két részre van osztva : egyik oldala a zab, másika 
az árpa számára.

Némelyek azért helyezik —  úgy látszik —  e ládákat 
a ház elé, és nem a padlásra, mert itt jobban van bizto
sítva a tűzveszély ellen. Tűz esetén innen megmentheti, 
mig a padláson menthetlenül veszve van, mert a ládával 
együtt elég, vagy a láda elég, és a gabona szétömlik.

A lakóháznál úgy a szoba, mint a konyha és pitvar 
deszkával lesz padolva. Néha a konyha és pitvar csak kő-



vei van kirakva. A legritkábban lépünk olyan házba, mely
nek talapzatát csak tiszta föld képezné. —

Az ajtó aránylag elég magas, zára azonban nem rit
kán nagyon kezdetleges, és kívülről meghúzható zsinórral 
lehet fölnyitni.

A szoba elég világos, mert rendesen két - -  néha 
egymás mellé csinált — utczára és egy harmadik, : udb 
varba nyíló ablak van rajta. Az ablakok elég nagyok; átlag 
7 deciméter magas és 5 decimeter széles egy-egy: ablak, 
Ezeken át a középnagyságú (20 — 30 |~|m.) szobába elég 
világosság juthat. Az eltörött ablaktáblákat néha papír-, 
vagy üvegdarabbal foltozzák. Téli ablakok ritkán hiányoz
nak, zsalukat azonban egyáltalán nem szokás Arvamegye 
területén használni. Télen az ablak közé fürészport Aragy 
mohát tesznek; hogy az ilyen ablak egész télen át föl
nyitva, és igy a szoba direkte szellőztetve nem lesz, talán 
mondani is fölösleges.

Az ablakok fölött egy keskeny polcz is szokott lenni. 
Ezen deszkalapra helyezik a fésűt,' imakönyveket és más 
apróságot.

A szobában egy nyitott tűzhely és nagy kályha, job
ban mondva kemencze, vonja magára figyelmünket. Ezen 
nyitott tűzhelyen nagy tüzet raknak, a melynél főznek, 
nála melegednek, és este, ha fontosabb munkájuk nincsen, 
az égő tűz világításul is szolgál. A tűzhely fölött mintegy 
3A méternyi magasságban, ernyő módra van a „kozub“, 
mely a füst kivezetésére szolgál. A „kozub“ alapja V» | ~ f  
méter lehet, alakja négyszögletű, ritkán hengeres tölcsér, 
mely egy vagy két oldalon a falhoz támaszkodik, a szaba
don lévő sarkokat vaspálcza tartja a padláshoz szegezve. A 
karima alul fából készül, a melyre kövekből és sárból épí
tik tovább fölfelé.

E tölcséren át megy föl a padlásra a füst, ez helyet- 
tesiti tehát a kéményt. A füst azonban nem jöhet ki fönt 
függélyes irányban, mert a tölcsér nyílása fölött, közvetle



nül a szoba tetején olyanféle alakot csinálnak, mint a szín
padoknál a sugólyuk. Tégla- vagy kőlapokkal ugyanis jobb
ról, balról, fönt és hátul elzárják, és csak egyik oldalon 
hagyják a füst számára szabadon. A feltoluló füst iránya 
a felső oldalban megtörik, és kiérve a padláson szétoszlik. 
A kozubnak a padláson levő folytatását „piecka“-nak 
nevezik.

A kozubnak azért szükséges a piecka, hogy a magasra 
törő láng vagy szikra tűzveszélyt ne okozzon, főleg pedig, 
hogy a szól a füstöt vissza ne verje, azért az oldalnyilást 
azon oldalra teszik, a melyen legkevésbé van kitéve a szél 
erejének.

Főzés után a tűzhelyen lévő parázst hamuval betakar
ják, a kozubot és tűzhelyet gyakran lemeszelik. A kozub 
egy deszkalemezzel elzárható, mely czólra a keskenyedő ré
szén helyet hagynak neki. Ha a tűz kiégett, akkor e deszka- 
lemezt betolják, nehogy a füst helyett most a szoba melege 
toluljon fölfelé.

A nyitott tűzhely-azonban nem képes elég meleggel 
ellátni a szobát, mert csak a tűz közelében van meleg, ez 
is csak "addig tart, mig a tűz ég. Hidegebb időben tehát 
a szoba kemenczéjét kell fűteni. E kemencze alakja körül
belül olyan, mint egy magyar vidéki falusi paraszt sütő- 
kemenczéje. Négyszögletes, fönt domborodó h á tta l; kőből 
vagy téglából készül.

Az ilyen kályha olyan nagy, hogy a két oldalán lévő 
kályhapaddal, mely télen kellemes melegítő, sőt alvóhelyül 
is szolgál, majdnem a szoba negyedrészét képezi.

A fűtés a konyhából történik, a hol szintén van nyi
tott tűzhely, a fönt leirt tölcséralaku kéménynyel (kozub), 
a hol nyáron főznek. Az itt lévő kéménynek a padláson 
egészen külön, és a szobából fölvezető kéménynyel semmi 
összefüggésben nem lévő nyílása van. A kályhát vastag 
sárréteg borítja, azért sokáig és jól kell fűteni, hogy 
átmelegedjék, és kisugárzó melegével a szoba levegőjét is
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melegítse. Fütenek 1— 3 óráig is, mig a meleg alaposan 
érezhető, de azután már azon nap nem kell többet fűteni.

A kályháknak itt leirt fajtája a „kozub“-bal együtt 
lassankint kimegy a használatból. A haladás, mely most 
már a legelrejtettebb zugban is tért hódit, itt is uton-ut- 
félen mutatja nyomait. A közönséges tűzhelyet kiszorítja 
lassankint a takaréktüzhely (Sparherd), és a fönti ósdi 
alakú kályha kénytelen helyet adni a szobában fűthető, 
elég tetszetős és kisebb helyet elfoglaló kályhának, mely
nek kitűnő léghuzatja táplálja a tüzet levegővel, és a szoba 
levegőjének minőségére is jótékony befolyással van.

Most már kiki arra törekedik, hogy konyhájában vagy 
szobájában takaréktüzhelyet állítson fel, mert belátja ennek 
számos és eléggé nem méltányolható előnyeit. Biztos kilá
tásunk van reá, hogy 20— 40 óv múlva a tűzhelyeknek 
fönt leirt alakja csak hírből lesz ismeretes, melyre már —  
főleg egyes községekben, hol a haladás gyorsabb —  majd 
csak az öregebbek emlékeznek. Most már, főleg a nagyobb 
helyeken, hol az intelligentia is nagyobb számmal van 
képviselve, a népnek a műveltebb elemmel való gyakoribb 
érintkezése által a művelődés terén gyorsabban halad a nép.

Az újabban épített kályhák alakja hengeres oszlop-, 
vagy szekrónyalaku. A hengeres kályhák fönt domboruak. 
E kályhákat fél méter magas kő- vagy tóglatüzhelyre épí
tik és olyan magasak, hogy majdnem a padlásig érnek. 
Kőből vagy téglából lesznek rakva, felső részükön egy cső 
vezet ki, mely tőiül a padláson szintén „piecká“-val 
végződik.

A szekrényalaku kályhát úgy is készítik, hogy a kö
zepén olyan vaslemez van, mint a takaróktüzhelynél, a me
lyen főzni js lehet. A kályha két oldala négyoldalú osz
lopban emelkedik, közepét a lemez számára üresen hagyva, 
fölebb pedig a két oszlop bolt- vagy csúcsivben találko
zik. A felső oldal alakja négyszögöl, mint a szekrénynél.

E kályhák is lassan melegszenek, de azután a szoba
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levegőjét állandóan melegen is tartják. A reggel jól meg
futott kályha egész inp meleg és este csak egy kicsit kell 
fűteni. Igen alkalmasak a puha fával való fűtésre, mert 
ezek lángja magasra emelkedik, és az egész kályhát meg- 
melegitik. Ha a tűz kiégett, a kivezető csőnél lévő lemezt 
beletolják, és így az összeköttetés a kályha és a külső 
levegő között el lévén zárva, a kályha melege tovább tart. 
Vigyázni kell azonban, nehogy akkor zárják el a lemezzel 
a kályhát a külső levegőtől (huzatját), a míg a kályhában 
tűz van, mert különben az ajtaján kiömlő szénsav főfájást, 
sőt nagyobb mennyiségben nagyobb bajt is okozhat.

r
Általában az itt leirt kályha előnyei az ó divatu 

kályhák fölött szembetűnők, az egész meleg a szobában 
sugárzik ki belőle, és nem megy a meleg nagy része a 
kályha nyílásán át a konyhába, hol arra szükség nincsen. 
De egészségi szempontból sem elvetendő előnye! A régi 
kályha a szoba levegőjét kiszárította; már pedig egészségi 
szempontból kívánatos, hogy a szoba levegője túlságos szá
raz ne legyen. A hengeralaku oszlop- és szekrénykályhánál 
a fűtés a szobában történvén, a fűtés által léghuzatot 
eredményez, mely folytonosan f r i s  és elég nedves levegő
vel látja el a szobát.

Hátránya annyiban van, hogy mig a régieket sütésre 
is lehetett alkalmazni, addig az újak erre alkalmatlanok és 
a konyhában külön sütőkemencze fölállítását teszik szüksé
gessé. Különben sütésre vajmi keveset jön a kemencze a l
kalmazásba, mert mint alább látni fogjuk, kenyeret közön
séges parasztháznál nem igen sütnek. A takaréktüzhely 
teljesen pótolja a régi kályhát, mert ennek sütőjében min
dig süthetnek annyit, a mennyit a szegény nép sütni akar, 
jobban mondva sütni képes.

Talán túlságosan sokat is foglalkoztam a kályha,- ál
talában a tüzelő helyekkel. De a ki ismeri a klimatikai 
viszonyból kifolyó fontosságát a kályhának itt Árvában, az



reményiem, meg; fogja e bűnömet bocsátani. Itt, hol az ég
hajlat zordon, az időjárás változó, hol a tél néha szeptem
berben, de októberben már bizonyosan kezdődik, és csak 
áprilisban, nem ritkán május végén végződik, nagyobb sze
rep jutott a kályháknak, mint bárhol másutt Magyarország
ban, mert nem ritkán kánikulában, midőn az Alföld vagy 
Dunántúl népe izzad és elbágyad a kitarthatlan hőség miatt, 
itt igen jól esik a kályha mellett melegedni, és a kályha 
melege által pótoltatni azt, a mit a szabad természet meg
tagadott.

Az éghajlatra, és igy a fűtésre nézve jellemző egy 
árvamegyeinek válasza, midőn t. i. megjegyzést tettem a 
júliusi fűtésre: „Hallja barátom, Arvamegyében 8 hónapig 
tél van, 4 hónapig meg hideg!“ Mondhatom nem igen so
kat túlzott a koma!

A ház belső alkatrészeit megismertetvén, abból ki-ki 
meggyőződhetett, hogy a kémény nincsen a ház alkatrészei 
között fölemlítve, bár az úgynevezett „füstös konyhát“, mint 
a milyent Dunántúl a legjobb módú paraszt házában is 
találunk, a hol a füst a falban lévő kis lyukon vagy ajtón 
megy ki, itten nem ismerik, de azért tulajdonképeni ké
mény sincsen.

A füst a fönt említett kozubon megy föl, vagy ha 
l é g h u z a t o s  k á l y h a  (Zug-Ofen), akkor szintén csak egy 
cső vezet föl a padlásra. Ha a padlásra ért a füst, ottan 
szétterjed, és vagy a tetőn e czélra készített lyukon jut 
ki, vagy a zsindelyek és deszkák hasadékai között tolul ki 
a szabadba.

Rendes kéményt azért nem csinálnak, mert az a sze
gény nép anyagi viszonyaihoz képest igen sokba kerülne. 
De meg azon nézetben vannak, hogy a füst által át és 
átjárt háztető sokkal tartósabb, mert a szú nem támadja 
meg és jobban képes a viz behatásának ellentállni.

A megyei közigazgatási bizottság tüzrendészeti szem
pontból ugyan nem régen azon határozatot hozta, hogy a



házakat rendes kéményekkel kell ellátni, mégis belátván 
ennek kivihetlensógét, ebbeli határozatát visszavonta.

Tény az, hogy —  miután itt nagyobbrészt fenyőfával 
fütenek, melynek óriási lángja magasra csap föl —  esetleg 
nagy szerencsétlenségnek is lehet okozója a kozub; de más
részt a legeslegritkább esetben fordul elő, hogy a tűz ezen 
módon támadjon, mert akkor már igazán nagy tüzet kell 
rakni, hogy a fölfelé csapó lángok magukkal olyan nagy 
sziporkákat vigyenek, a melyeket a légáramlat a tetőhöz 
addig korbácsoljon, inig egynek sikerül tüzet fogni.

A konyha vagy szoba alatt van a pincze, jobban 
mondva gödör, melyet azok csinálnak, kiknek rendes pin- 
czójíik nincsen. Nagy kövek képezik oldalait, fönt pedig 
úgy be lesznek padolva, mint a pincze. Nyílása körülbelül 
egy fél négyszögméter, a melyet deszkával födnek be, és 
ottan a padozat kiegészítő részét képezi, úgy, hogy a ki nem 
tudja, miért van egy négyszögalaku deszka a szoba padoza
tának közepébe beillesztve, nem is sejti, hogy alatta gödör 
van. Lépcső nem vezet ide le. Ezen gödörbe szokták a télre 
szükséges krumplit beleönténi. Ha kivesznek belőle, akkor 
a deszkafedőt eltávolítják és a nyíláson át beleugranak, ős 
kosárba szedik a krumplit. A kinek rendes pinczéje nin
csen, az a krumplitermés másik részét a községen kívül 
levő gödrébe teszi, mint azt a község leírásánál érintettem.

A föntebbiekből következik, hogy a lakóház padlásán 
szénát vagy más egyéb takarmányt tartani nem lehet, mert 
a füst azt annyira átjárná, hogy a marha nem volna ké
pes azt megenni. De meg a takarmány a lakóház padlásán 
a tűzveszélyt igen nagyobbitaná. A padláson tehát az em
lített gabonatartó lezárható ládán kívül csak lim-lomot 
tartanak.

Egy lakóház hosszát hozzávetőleg 8— 14 méterre te
hetjük, ide nem számítva azonban a hátsó nagy gazdasági 
épületeket. Némely községben, hol a házak sűrűén vannak 
építve, szokásban van, hogy egy lakóházhoz hátul közvet
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lenül még egy másik is, sőt ehhez egy harmadik, ritkán 
egy negyedik is csatlakozik.

Felületesen vizsgálva, az egész egy háznak látszik, 
és hossza körülbelül akkora, mint egy alföldi vagy dunán
túli rendes földmi velő-háznak a hossza, tehát 35 -  50 mé
ter. De közelebbről véve a dolgot szemügyre, csakhamar 
meggyőződünk, hogy ezen, egy épületnek látszó ház 2— 3, 
bár szorosan egymás mellé épített épület, melyek mindegyi
két külön gazda vallja tulajdonának.

Ilyen helyen a házak rendesen úgy épitvék, hogy kei
két háznak, illetve házsornak udvarai közösek ; mig ismét 
másik két ház a közvetlen közelben hátat fordít egy
másnak.

Az ilyen egy udvarba nyíló házcsoport tehát inkább 
egy kis utczának volna tekinthető, ha hátul is volna kijá
rása, a milyennel azonban nem bír, mert ottan már szán
tóföldek terülnek el, vagy egy másik utcza keresztben 
épült házai állanak.

A házaknak ilyetén csoportba yaló építése azonban 
szünőfélben van, mert tűz eseten a nagy hőség közelsége 
miatt, a melyet esetleg mind a két sor ház égése okoz, 
mentésről ,szó sem lehet, és aránylag kis területen sok csa
lád lesz szerencsétlenné.

A takarmány és háziállatok számára szánt épületek 
hátul a ház végében vannak, és istállóból, pajtából és 
fiókpajtából, illetve „pajta-fiából“ (mellékpajta) állanak. 
Az istállót csak épen olyan nagyra csinálják, a mekkorára 
szükséges; készítésénél az egyes fahasábok közét épen oly 
gondosan kitömik mohval, mint a lakóházaknál, hogy a 
háziállatoknak a zordon télen át ne kelljen hideget szen
vedniük.

E hátsó épületek padlásán van a takarmány. Némely 
gazdának annyi takarmánya terem, hogy a „pajta-fiába“ 
is jut. A behordott gabonát a pajtába, vagy „pajta-fiába“ 
rakják, hol röviddel a behordás után el lesz csépelve. A
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tehetősebb gazdánál a pajtához csatlakozik a szín, hol a 
szekér (kocsi) és egyéb gazdasági eszközök vannak elhe
lyezve. A szin azonban többnyire hiányzik.

Olyan gazda alig találkozik, kinek annyi takarmánya 
vagy gabonája teremne, hogy az udvaron, a szabad ég alatt 
kellene asztagba vagy kazalba rakni, elfér az mind az 
épületben!

Ott, hol egy udvarban több lakó lakik, a hátsó épü
letek szintén egy csoportban foglalnak hátul helyet; még 
pedig megfordított sorrendben : a kinek lakása legelői van, 
annak hátsó épületei leghátul vannak, úgy hogy a leghátul 
lakónak gazdasági épülete mindjárt lakása mellett foglal 
helyet. Ezzel akarják, úgy látszik, kárpótolni ama előnyök
ért, melyeket a legelöl levő ház birtokosa lakója számára 
nyújt,

Megemlítendő, hogy vannak a határszélen olyan nyo
morúságban élő községek is, melyeknek egyes lakói oly sze
gények, hogy a gazda családjával és összes házi állatjaival 
együtt egy szobában (?) lakik. A szoba egyik felében van 
a ló, mellette a tehén (?) és egy-két juh a jászolhoz kötve. 
A másik fele a család lakását képezi. E szobához még 
legfölebb egy mellékhelyiség csatlakozik, hol a szekér és 
takarmány van.

A fát néha erre külön készített fakamrában tartják, 
mely a hátsó épületekhez csatlakozik, néha pedig a torná- 
czon, vagy a ház előtt méter hosszú hasábokra darabolva, 
rakásba rakják, mig a padlást éri ; hogy a rakás el ne 
dőljön, két dorong úgy van a földhöz erősítve, hogy felső 
végeik a tornácz padlásáig érnek. A fahasábokat belül a 
ház oldala, kívülről pedig a két dorong tartja. A mi 
fa itt el nem fér, az az udvaron hever valamely alkalmas 
helyen.

A disznó nem lévén itt olyan nagyon elterjedt házi
állat, mint másutt, nincsen is minden háznál disznó-ól. De 
a hol van, ott a hátsó épületekhez közel építik. Fenyőfa



hasábokból lesz összeállítva, a melyek közét motivál szintén 
kitömik ; ez is fazsindelyével lesz födve.

A szárnyasok aránylag szintén kis számban fordulnak 
elő. A kinek lúd ja vagy réczáje van (ez utóbbi nagyon 
ritka), vagy ólban, vagy istállóban tartja. A tyúkoknak pe
dig nincsen is határozott helyük : rendesen a hátsó épüle
tek közt valahol keresnek maguknak alkalmas ülőt. De ha 
tojik, akkor azon napon, a mikor tojnia kellene, megfogják 
és kosárba ültetik. E kosár néha a konyhában van, néha 
pedig a pitvar falán van szegre akasztva, és ha szükséges, 
befödik alkalmas tárgygyal, pl. rostával. De gyakran elő
fordul az is, hogy az úgynevezett „fészektojást“ az ágy 
egyik végébe helyezik el, és rajta hagyják a tyúkot ülni, 
inig a tojást el nem tojta.

Az istálló közelében van a trágyakupócz, mely néha 
az udvarban van, néha pedig az udvaron kiviil, az istálló 
hátsó oldalán Az ily istálló hátsó részén t. i. nyílás van, 
ezen át lesz a trágya az istállóból kidobva. I tt tehát a 
trágyakupócz az istálló falára támaszkodik.

Ha igaz az, högv a trágyakupócz a gazda aranybá
nyája, akkor itten a legtöbb gazda nem sokat törődik vele, 
hogy ezen bánya a lehető legnagyobb mértékben legyen ki
aknázva. Egyes gazdák ásnak ugyan az elhelyezendő trágya 
számára gödröt, a melyet néha még kövekkel is kiraknak, 
legnagyobb része azonban úgy és .olyan helyre rakja az 
istállóból kivetett trágyát, hogy erejének legnagyobb részét 
az eső- és hévíz kilúgozza, A miről meggyőződhetünk, ha 
hóolvadáskor vagy eső alkalmával az udvarokról, vagy a 
trágyakupócz felől folyó vizeket figyelemmel kisérjük.

A lakóház végén, vagy a hol több lakóház van a 
hátsó épületek mellett, van az árnyékszók, mely ugyan elég 
primitiv szerkezetű, de azért elég védelmet nyújt és egy 
háznál sem hiányzik.

A házhoz csatlakozik a kis kert, mely nem fordul 
ugyan minden háznál elő, de a hol van, ott valóban rá

—  4:5 -
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illik a „kiskert“ elnevezés, mert csakugyan nagyon kicsiny. 
Többnyire a ház előtt van, néha. azonban a ház végében 
fordul elő. Fő rendeltetése, hogy mihelyt csak az időjárás 
engedi, káposztamagot vetnek bele. A hegyek oldala még 
hóval van borítva, sőt a völgyekben is elég hó van még, 
midőn a kiskertben a káposztamag számára előkészítik a 
földet. Ha a szél a kertbe sok havat hordott össze és ne
héz volna annak a helyszínén való elolvadását bevárni, a 
havat ásókkal kidobálják. A földet jól megtrágyázzák és az 
ágyakat befödik, hogy a tyúkok ki ne kaparják. Ha a plán
ták már kibújtak és éjjeli fagytól lehet tartani, éjjelre 
gondosan betakarják, nehogy a fagy zsákmányává legyenek 
a kis gyönge növények. A kiskert nagy részét krumpli ter
mesztésére használják, a hová korán érő krumplit ültetnek, 
hogy minél előbb aj krumplijuk legyen.

Termesztenek még a kiskertben torzsa után káposzta
magot, itt-ott kevés zöldséget (eladásra) és vörösrépát 
(czólda). Előszeretettel termesztik az úgynevezett „géber“ 
babot, melynek nagy szeme, lila és fekete színe van. Ezek 
mellé 2— 3 méter magas póznákat is állítanak, a melyre 
a bab felkúszik ; buja, piros virágával egész nyáron át va
lóságos díszéül szolgál a ház környékének.

Termesztenek újabb időben tököt is. Egyesek kertjei
ben buja ribizli- és egresbokor is van ; általában azonban 
úgy ennek, valamint a gyümölcsfáknak tenyésztésére vajmi 
kevés gondot fordítottak. Újabb időben e téren is sok ha
ladás észlelhető, és a gyümölcsfák meghonosítása nagyobb 
mértékben halad előre.

Némely házban nagy gondot fordítanak a kert azon 
részére, melyben a virágok tenyésznek, különösen áll ez 
azokra, hol serdülő leánykák vagy kifejlett hajadonok van
nak a háznál; de gyakran koros asszony is előszeretettel 
foglalkozik a virágok gondozásával. A virágok közt előfor
dul az örökzöld, nárczisz, szegfű .stb., ■ melyek a mellett, 
hogy kellemesen illatoznak, a szemet is gyönyörködtetik.
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f
Általában pedig a kerti virágoknak szintén csak kevés faja 
van elterjedve. A tehetősebbek azonban az ablakvirágok 
tenyésztésében fejtenek ki szép szorgalmat. Mert szokásban 
van itt is, hogy a leányok jóillatu virágokból és füvekből 
kötött bokrétával kezükben mennek vasár- és ünnepnapokon 
a templomba.

Megemlítendő még a kút is, mint a háznak környéke, 
honnan az emberek egyik legnélkülözhetlenebb „elemét“ , a 
vizet merítik. A talaj minőségénél fogva, itten nem kell 
mélyre ásni, hogy vízre találjanak. Azért itten bár minden 
háznál nincsen is kút, a kutak száma aránytalanul nagyobb, 
mint olyan vidéken, a hol nagyon mélyre kell ásni, mig 
vízre bukkannak. Sőt van olyan helység is, hol alig ta lá 
lunk házat, hol kút nem volna.

A mi az udvart illeti, erről nincsen sok mondani 
való. Az udvar aránylag kicsiny, és nincsen benne, mi ren
detlenséget. vagy tisztátlanságot okozna. Mindennek megvan 
a maga helye födél alatt, és nincsen semmi, mi az udvar 
összhangját zavarná. Vannak ugyan udvarok, a melyekben 
a sár és piszok nagy, de ezeket a lakosok részint saját 
érdekükből már maguk érzik magukat indíttatva kövecsesei 
kihordani, részint pedig a hatóság egészségi szempontból 
kötelességükké teszi azt. Egyes községeknél pedig feltűnő 
gondot fordítanak az udvar tisztán és rendben tartására. 
Ez főleg azon községeknél tapasztalható, melyeknek lakói 
túlnyomó részben vászonkereskedéssel foglalkoznak, mint a 
kiknek Ízlése általában ftnomultabb.

Ha már most szemügyre veszünk egy ilyen lakóházat, 
és képzeletben összehasonlítjuk valamely más vidéki tömött, 
vagy szalmás sárból rakott, nád- vagy szalmafödeles házzal, 
és kérdezzük, hogy eszthetikai szempontból melyik gyakorol 
jobb benyomást az emberre, a szemnek melyik tetszik job
ban: bírálatunkban bár a megszokás nagy szerepet fog 
játszani, mégis ha tárgyilagosak akarunk látszani, habozni
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fogunk ítéletünkkel, mert mindegyiknek megvannak szépé
szeti szempontból is a maga előnyei és hátrányai.

Az alföldi vagy dunántúli ház hófehér falaival talán 
jó hatást tesz a szemre, de ha tekintetbe veszszük némely 
ház tetejének kidőlt-bedőlt alakját, a tetőnek az alsó ház
testhez való aránytalan nagyságát, mely a szemlélőnek olyan 
embert ju ttat eszébe, ki mélyen szemére huzza kalapját; 
vagy az itt-ott rendetlenül kikandikáló szalma- vagy nád
szálakat, egy-egy lyukat, mely alatt verebek ütötték fel ta
nyájukat, a falak kis ablakait: az rossz benyomást tesz az 
ember szépészeti érzékére.

Az árvamegyei tótok házai simára faragott falaikkal, 
arányosan magas, sima tetőikkel és a ház magasabb fekvé
sével, tehát általában külső alakjával, képes tetszést elő
idézni ; de szürkés fekete szinü teteje és barna vöröses, 
vagy szürkés szinü, gyakran piszkosnak látszó oldalaival, 
melyen a mohtömés, kissé távolról tekintve, úgy néz ki, 
mintha rongygyal volna begyömöszölve, visszatetszést kelte
nek. Es mig a fönti fehérre meszelt házak derült hangu
latot keltenek, addig ezek sötét színükkel komor és magába 
tért hangulatra ragadják a szemlélőt. Az egyiknek tehát 
színe, a másiknak alakja tetszetősebb talán.

Különben a megszokástól függ, hogy melyikre adjuk 
szépészeti szempontból szavazatunkat. Az itteni tót ember
nek az ő háza külseje kétségen kívül jobban tetszik, mint 
az alföldi szalma- vagy nádfödeles ház. Viszont az alföldi 
ember az ő házát találja szebbnek, és az itteni házakat 
barnás színük miatt bizonyára csak tiszteségesebb kovács- 
műhelyeknek nézné.
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7 . Házi berendezés és házi eszközök.
A. nép földhöz ragadt szegénységénél fogva berende

zése és eszközei csak a legszükségesebbre szorítkozik, és az 
élet fentartására nólkülözhetlen tárgyakból áll.

Ha egy boldogabb vidék népe ellátogatna Árvame- 
gyóbe,· és betekintene az itten lakó köznép házába: elször- 
nyiiködnók, hogy mikép lehet ezen egyszerű életmód, házi 
berendezés stb. mellett, megelégedett és boldog családi éle
tet képzelni.

Annyi pedig bizonyosan áll, hogy az Alföld és Du
nántúl népe az itteni viszonyokhoz képest valóságos Ká
naánban van, és aránylag tej- és mézben fürdik. Mindazáital 
a nép egyszerűsége és szegénysége mellett nem kevésbé 
érzi boldognak magát, mint az áldottabb vidék népe.

A szobában fönt, egy sarokban van elhelyezve az 
asztal; mellette ugyancsak a sarokban, derékszög alakban 
készített kettős pad foglal helyet. A szoba  ̂bútorzatát né
hány szók, 1— 2 ágy és láda egészíti ki. Általában mind
egyik puha fából készül, és inkább egyszerűség, mint valami 
különös disz jellemzi őket.

A láda többnyire egyszerű sárgás barnára festett; nem 
ritkán tulipán vagy más virág van rá mázolva. Egy-egy 
családtagnak nem lévén sok ruhája, nincs is mindeniknek 
külön ládája, belefér valamennyié egy, legfölebb kettőbe.

Az úgynevezett „vetett ágy“, vagy vendégágy, melyre 
a magyar parasztasszony oly büszke, és melybe annyi ágyi 
ruhát iparkodik összegyűjteni, hogy felső részével majdnem 
a padlást é r i: itten ismeretlen; ilyen fényűzésre itten nem 
telik. Tolla sincsen annyi, mert kevés házi szárnyast tart, 
de meg pénz sem telik a szükséges vászonnemü beszerző



sere. De azért minden anya kötelességének ismeri, férjhez 
menő leánya számára legalább a legszükségesebb ágyneműt 
összegyűjteni, és ha még oly szegény is, legalább tyuk- és 
ruczatollból készít egy-egy sovány vánkost és dunnát.

A hol a család számos tagból áll, ott az ágyak kellő 
számának hiányában a fekvőhely különféleképen van fel
osztva. Egyik a ládán, másik a pádon, harmadik a földön 
fekszik. Néha még a kályha mellett is van egy kis tűzhely 
alakú hely, melyet szükség esetén szintén fekvésre használ
nak föl. Hogy e fekvések nem valami puhák, az elképzelhető.

Többnyire azonban található egy-egy házban két, sőt 
három ágy is, melyek szalmával vannak megtöltve, és egy
szerű házi vászonlepedővel födve. Egy ágyban két, sőt há
rom-négy gyermek is alszik ; födözőjüket a felnőttek által 
levetett ruhadarabok képezik. Nappal szintén ritka helyen 
lesz az ágy rendes térítővel lefödve.

A képek, nevezetesen a szent képek, elengedhetlen 
kellékei egy parasztszoba belsejének; még pedig annál több 
van, minél gazdagabb az illető, úgy hogy némely tehetősebb 
paraszt szobája falán alig látunk fehéret, mindent kép bo
rit. E képek vagy uj szövetségbeli jeleneteket, vagy szen
teket ábrázolnak.

A fal díszének kiegészítése a feszület, mely a nép 
természetes vallásosságánál fogva egy házból sem hiányzik, 
úgy szintén a szenteltviztartó, mely porczellán- vagy kö
zönséges agyagból készült.

Az ágy fölött a padlás gerendájához erősített rúd, 
mely ruhatárul szolgál, itten épen olyan gyakori, mint a 
magyar földmivelő házában. A rúd két vége középen‘össze
hajtott kötélbe van dugva; a kötél felső része vagy a pad
lás gerendáján van áthúzva, vagy szeg van a gerendába 
verve, melyre a kötél felső része föl lesz akasztva. De szok
tak fa- vagy vasszögeket egyszerűen a falba verni, a me
lyekre azután a szükséges ruhaneműt vagy egyéb tárgyakat 
felfüggesztik.
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A magyar földmivesnól előforduló polcz és az ezen 
függő dísztárgyak (korsó, tányér, tál stb.) nem igen for
dulnak elő. De találni egy kis szekrénykét, mely vagy a 
földön van, vagy szegre van akasztva, melyet só, tej, vaj, 
zsír (?), liszt és efféle tartására használnak.

Yilágitásra ma már nagyobbrészt petróleumlámpát 
használnak, még pedig olyan szerkezetűt, a melyben minél 
kevesebb petroleum kelljen. Az üveg (cilinder) tisztán tar
tására nem sokat ügyelnek, gyakran olyan füstös az, hogy 
inkább azt mutatja meg a lámpa, hogyan tud sötétíteni, 
mint világítani. Akárhányszor az üveg hiányzik is. A lámpa 
többnyire állványnyal van ellátva, ritkábban függő.

Olyan munkát, mely a szemet jobban igénybe venné, 
este nem igen végeznek, kivéve a fonóházakat, azért min
denütt minden este nem is lesz a lámpa meggyujtva. A 
fönt említett tűzhelyen ugyanis nagyobbrészt erős lángu 
fenyőfát égetnek, mellette főznek, és lángja nem egyenle
tes, de jobb világosságot ad, mint a lámpa. Azért mig itt 
tüzelnek, ennek világításánál közönséges munkát igen jól 
végezhetnek.

Természetesen itt is különbség teendő egyes helységek 
és jobb módúak között! Mig a szegényebbeknél az itten 
érintett tárgyak egyike vagy másika is hiányzik, addig a 
tehetősebbeknél már a berendezés is mutatja, hogy jobb 
módban élnek; különösen ha két szobájuk is van, a szobák 
egyikét nagyon tisztességesen bútorozzák, benne nagy tisz
taságot és rendet tartanak.

Találunk itten díszes szekrényt, fiókos ládát („sublat“-  
Schublade), piperetárgyak számára üvegszekrényt, stb. Ezek 
beszerzése annyival inkább lehetséges, mert aránylag sok
kal olcsóbban és kényelmesebben lehet hozzájutni, mint 
faszegóny· vidéken. A deszka olcsó, a munkadij sem drága, 
minthogy gyakran találkozunk emberekkel, kik nem tanult 
asztalosok ugyan, de azért közönséges házi berendezés ké-

4
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Hintéséhez kitünően értenek; de magok az asztalosok is 
olcsón dolgoznak.

A konyhai berendezés, a mellett, hogy kevés tárgyból 
áll, szintén nagyon egyszerű. · Majdnem kizárólag agyag
edény van használatban, melynek egyrészét itten készítik, 
de sokat hoznak más vidékről is, főleg Gömörmegyéből és 
(lalicziából. Ez utóbbiak tartósabbak, mint itt a megyében 
készültek, de jóval drágábbak is.

Többre mint 2— 3 fazékra alig van szükség a fő
zéshez. A rendes főzéshez használt fazekakon kívül van 
néhány nagyobb fazék is, a melyben a szecska leforrázására, 
vagy a disznók moslékának megkészitésére vizet forralnak.
A fazekak alakja alant keskeny alapzata, néha alig fél 
decimeter átmérőjű ; ehhez arányul az oldal alsó, része, de 
közepén aránytalanul kiöblösödik, és fönt ismét szőkébb 
lesz, de azért a szája vagy nyílása elég nagy. A fazekak 
ezen alakja a takaréktűzhelyek terjedésével fogy, mert a 
takaréktüzhelyen a széles talapzatu fazekak gyorsabban át- 
melegiilnek, mig a nyitott tűzhelynél e fajta fazekak al- < 
kalmasabbak.

A magas és szűk tejes fazekak itten ismeretlenek.
Az itteni tejesfazekak nem sokban különböznek egyéb fa
zekaktól, talapzatuk valamivel szélesebb és közepük nem 
olyan feltűnően öblös.

Azon edények, a melyekben a mezőn dolgozók számára
ételt szoktak vinni, aránylag szükebbek, hogy a tej, ká
poszta vagy egyéb hig étel ki ne locsogjon, úgy mint a 
széles fazekakból.

Az agyagból égetett fedők előfordulnak, de kisebb 
mértékben; e helyett deszkából ők maguk csinálnak a fa
zekak, vagy lábosokra fedőket. A tálak szélesek, a melylyel 
a mélység nincsen mindig arányban. A nagyobb tálakból 
többen szoktak enni; a kisebb tálak a tányért helyette
sítik, külön cseréptányérok nem fordulnak elő. A lábosok 
alakja rendes, lábai azonban hiányoznak is.
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Nagyobbrészt fakanalat használnak az evésnél, úgy 
mint a főzésnél; a pléhkanál drágább voltánál fogva csak 
a jobbmóduaknál var^ használatban. Húst ritkán esznek, 
azért a villák nem szükségképem evőszerek. A késeknél 
különösen kiemelendő sajátságos alakjánál fogva azon kés, 
a melyet krumplivakarásra használnak; nyele fából készül 
és akkora, hogy a marokban épen elfér, pengéje pedig he
gyes és rövid.

A „habaró“ („haltarka“) egy konyhából sem hiány
zik, sőt gyakran több példányban is előfordul. Felső része 
egyenes pálczika, alsó részén a pálczikából ágak indulnak 
ki, melyek kissé fölfelé állanak és féldecimeter hosszúság
ban le vannak vágva. Ezt alkalmas ágakból csinálják, hol 
egy bütykön 5— 6 galyacska van kinőve. Az ág kérgét 
lehúzzák, úgy hogy a habaró uj korában fehér színű. A 
főzésnél akkor jön alkalmazásba, ha lisztet vagy tojást ke
vernek hig étel közé; a midőn a két kéz tenyere között a 
felső végét gyorsan forgatják; alsó része ekkor a tojást 
vagy lisztet egyenletesen elosztja a folyadékban, igy a liszt
ből vagy tojásból csoportok nem keletkezhetnek. (Alkal
mazásának bővebb leírását majd alább).

Nem minden háznál fordul ugyan elő, de gyakori a 
konyhai berendezés között a krumplizuzógép. Bükkfából ké
szül, négy lába van, és alakra nézve hasonlít a kender
vagy lentilóhoz, csakhogy jóval kisebb. A négy lábon víz
szintesen nyugszik egy vastagabb hasáb ; ennek az egyik 
végébe egy hongeralaku lyuk van vésve. Ezen lyuk alsó 
nyílására pléhlemez van szegezve, melyen apró lyukak van
nak. A hasáb másik végére egy kis állványra van erősítve 
egy szeg körül forgatható emelő rúd. A rúd megfelelő he
lyén van egy henger, mely az érintett hongeralaku lyukba 
épen beleillik. Ezen kis gépet a főtt krumpli összeszako- 
gatására alkalmazzák. A megfőtt krumplit a nyílásba te
szik, és a hengert az emelő rúd segélyével folyton nyom
kodják. Azon vége, melyet a kézbe vesznek, a könnyebb
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kezelhetés végett szépen meg van faragva. A nyomás al
kalmával ezen végét nyomják lefelé. Minthogy a másik vége 
meg van erősítve, fölfelé nem mehet* a nyomás a henger 
által a lyukra, illetve krumplira esik. Az elszakogatott 
krumpli a pléh lyukain át kinyomatik, és alant egy edénybe 
felfogatik. í)e csak a kenyérbe vagy lepénybe szánt krumplit 
zúzzák meg e gépben.

A kinek nincsen ilyen krumplitörő gépe, az csak ka
nállal zúzza szét a megfőtt krumplit.

Kinek fejős állatjai vannak, annak a tej számára még 
külön berendezés kell. A zsóter és vajköpülő olyan, mint 
másutt. A tej szűrésére részint rendes szűrőt, részint tiszta 
ruhadarabot használnak. A tejes fazekak alakja azonban, 
—  mint említettem —  jóval elüt azok alakjától, a milye
neket pl. a Dunántúl láttam. Mig ottan hosszú és szűk 
fazekakba töltik a tejet, a melyben a tejet állani, meg
aludni hagyják, addig itten a tejes fazekak alakja nem 
sokban különbözik egyéb közönséges fazekak alakjától.

Az edényeket a konyhában részint polczokon és pa
dokon tartják, részint a falba vert szegekre függesztik.

A vizet puttón alakú (pitli) edényekben hordják és 
tartják. Ezek alakja olyan, mint a fuvarosok által más 
vidéken is az itatásra magukkal hordani szokott edény. A 
kutak bár közel vannak, de ezen edény a vizhordásra igen 
alkalmas. A sajtárt vizhordásra általában nem használják, 
mert a sajtár legkényelmesebben a fejen hordható, itten 
pedig a fejen semmit sem szoktak hordani.

Az agyagkorsó ugyan itt sem ismeretlen, de ebben 
inkább munka idején a mezőre szoktak ivóvizet vinni, vagy 
üresen magukkal vinni, _ hogy a munka helyéhez közel eső 
alkalmas forrásból megtöltsék a z t; vizhordásra azonban a 
korsót nem szokás használni.

Található még a konyhában egv-két moslókos sajtár, 
a melyben a disznók számára (?) a moslékot keverik, vagy 
abban szokták a szarvasmarha számára szánt szecskát is
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leforrázni. E sajtárokat azonban többnyire egy-egy „kiér
dem ü lt“ pitli pótolja.

Egy-két, fűzfából font kosár egészíti ki a konyha beren
dezését („opalka“). Alakja e kosárnak sajátságos; feneke 
körülbelül egy kör területének a fele; azon oldala, mely a 
vivés alkalmával a testhez simul, lapos, négyszögú; a többi 
három oldal hengeres. A lapos oldalon a vivésre szánt 
fogantyút a négyszög két oldalába belefont és fönt ív
alakban meghajtott vastagabb vessző képezi. Nagysága 
10— 20 liter.

Ezen kosarat a krmnpliszedésnél használják; ebben 
szokták a gödörből vagy pinczéből a főzésre szánt krumplit 
fölhozni. Ha a krumpli nagyon sáros, vagy földes, akkor 
a vakarás előtt (itt t. i. a krumplit nem hámozni, hanem 
vakarni szokták!) a patakhoz viszik, kosarastul együtt a 
vízbe teszik, és egy bot, vagy a fönt említett habaró se
gélyével a benne lévő krumplit addig keverik, inig a kosár 
alól elfolyó viz nem egészen tiszta. Ezen módon szokták 
a marhák számára szánt krumplivakarókot is megmosni.

Az itt érintett kosarat mindenki maga is meg tudja 
csinálni; a folyók és a patakok mentében erre elég al
kalmas fűzfa-vesszőt találnak. A fönti czélon kívül hasz
nálják még vágott fa·, kavics-, földhordásra, trágyagyüj- 
tésre, az oltatlan meszet is ebbe veszik stb.

De van a kosárnak egy sokkal nagyobb faja is, a 
melyet nem fűzfavesszőkből, hanem mogyorófaszálakból ha
sított lemezekből fonnak. (Lubeoví kosik.) Ebben a tárgya
kat a háton viszik. Nagysága különböző; van 5 literestől 
fogva 80 literesig is. Alakja négy oldalú hasáb, melynek 
három oldala kissé kidomborodik, a negyedik, mely a hor
dásnál a hátat érinti, kissé homorú és a háthoz simul. 
E kosarakat már nem tudja mindenki megcsinálni, mert a 
hozzá való anyag előkószitóse és az egésznek alakítása né
mileg nagyobb ügyességet igényel. Azért csak egyesek fog



lalkoznak készítésével, főleg télen, a kik azután vagy há
zalnak vele, vagy vásárra viszik.

Ha a háznál használják, akkor azon ívalaku fogan
tyúnál fogva, mely a háthoz simuló oldalon van helefonva, 
a hátra vetik, vagy valamely magasabb helyre előbb föl
téve, innen a hátra emelik, és ott egyik vagy mindkét kéz 
tartásával a fát, szénát stb. viszik. Ha a nőknek távolabbra 
valami terhet kell vinni, szintén e kosárban viszik; csak
hogy akkor előbb a kosarat egy lepedőbe teszik, a mely
nek végeit elől a mellnél összekötik, a mi által a kosár a
háthoz lesz erősítve.

/
Általában itt a fejen sem a nők, sem a férfiak nem 

szoktak terhet hordani, mint a sík vidék lakói. Annak oka, 
ha nem tévedek, a hegyes-völgyes és köves utakban rejlik. 
Ha a fejen teher van, akkor nem tudhat a lába alá 
ügyelni és egy kő, vagy az útnak hirtelen emelkedése és 
sülyedése könnyen a lábak botlását és az illető elesését 
vonhatja maga után. De meg a dombon föl menve, a fejen 
terhet hordani nehezebb is, mert ha háton viszik, a test 
ösztönszerüleg előre hajlik és a terhet könnyebben viszi.

A só törésére nem mozsarat, hanem köveket használ
nak. Minden háztartásban yan egy kemény lapos kő, kö
rülbelül egy negyed négyszög meter nagyságú: .ez nem rit
kán elhasznált, elkopott malomkő egy darabja. Ehhez ke
resnek a folyóban még egy kemény, mintegy két ököl 
nagyságú követ. Ha sót törnek, akkor egy lepedőt vagy 
vászonruhát terítenek a földre, erre teszik a nagy lapos 
követ, a melyen a nagy darab sót apró darabokra törik a 
másik kővel. Az apró darabokra zúzott sőt a ruha egyik 
oldalára helyezik, azután az illető, ki a sót töri, a ruha 
széléhez, a kő mellé térdelve az apró sóból egy-egy ma
rokkal a lapos kőre rak, és a mindkét kezébe fogott má
sik követ addig dörzsöli a kőhöz, mig az ott lévő só finom 
porrá nem őrlődik. Ha a só a kövön nagyon szétterjed,

•— ' 5 4 . —
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kezével igazítja össze, és ha elfogyott, ismét egy marokkal 
vesz az apró sóból,

A megériött só a kő másik oldalán a ruhára ömlik.
Helyén valónak találom itt megjegyezni, hogy Árva-, 

Turóez- és Liptómegye valamivel olcsóbban kapja a só t; 
10 klgr. ugyanis 97 kr., míg másutt átlag 12kr. kilója; som- 
mában valamivel olcsóbb. De nem kap kiki tetszés sze
rinti mennyiségben a kedvezményes áron sót, hanem min
den lólekre 10 klgr. lesz számítva egy évre. Újévkor a 
biró-házban az egyes családok számára lélekszám szerint 
ki lesz állítva és a községi pecséttel hitelesítve a „só- 
czódula“ , a melyet a sóhivatalban fölmutatva, a só a fönti 
kedvezményes áron lesz kiszolgálva.

Ha valakinek több sóra van szüksége, mint a mennyit 
a sóczédula mutat, a többletet az országban dívó rendes 
sóáron kell fizetnie. Ha nem csalatkozom, a fönti kedvez
ményt Mária Therézia királynő — tekintettel a tót vidék 
természeti szegénységére —  adományozta az említett 
megyéknek.

E kedvezményes árban azonban csak a sóhivatalokban 
kapják a sót. Minthogy a szegény népnek nincsen módjá
ban egyszerre nagyobb mennyiségben venni a sót, 5— 10 
klg. sóért pedig nem hozná be a sóhivatalba menni a só
hivataltól távol eső helyeknek; az említett kedvezménynek 
nem is volna ilyen formán gyakorlati értéke, minthogy 
egész Árvamegye területén csak két sóraktár van. A só- 
hivatalból közvetlenül tehát csak azon községek veszik a 
sót, melyek a sóhivatalhoz közel fekszenek. A többi köz
ségek úgy segítenek magukon, hogy kedvezményüket egye
temlegesen eladják egy vállalkozónak, ki egy bizonyos ki
szabott árért sót állítani tartozik és 5 klg.-nál kevesebbet 
is ad el.

Mozsár csak kevés házban van. E famozsarak mint
egy */4 meter magasak és többnyire csak árpa törésére 
(árpakása készítés) használják. Ha valakinek czukrot. bor-
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sot, vagy más fűszert kell törnie, a mi közönséges paraszt 
háznál vajmi ritka esemény, akkor azt ép úgy szétmor
zsolják, mint azt a sónál láttuk.

A mosást tehetősebbek rendes teknőben, a szegényeb
bek sajtárban végzik. Az öblítésre a patakhoz viszik a ru
hát, ott egy a \úz által oda hengergetett alkalmas kövön 
lapoezka fával vizet locsolnak reá, és addig ütik zúzzák, 
mig piszkos viz facsarodik ki belőle. Tekintve, hogy 
szegénységük miatt kevés ruhájuk van, aránylag igen 
gyakran kell mosniok.

Megvasalva csak a női felső ruha lesz és vasaló csak 
minden 5— 6-ik házban van, a kik a többinek kölcsön 
adják; egyéb ruha pedig kézben lesz mángolva. E czélra 
hengeralaku fára a ruhát föltekerik, és az asztalon vagy 
ládán hosszú lapoezka deszkával erősen leszorítva addig 
hengergetik, mig a ruha jól ki nem simul. Hogy a ruha 
a hengergetés közben minél erősebben legyen zárva és 
szebben kisimítva, a lapoezka azon oldalán, a melyen a 
ruhával érintkezik, bevágások által rovátkossá van téve.

A szoba oldalfalai meszelve lesznek; minthogy az 
ilyen faháznál az ajtónak gyakori és erős betevóse által 
az egész ház rengésbe jön és a fafalra kent mész is le
hull, gyakran kell meszelni, ha az illető asszony a „tiszta 
és jó háziasszony“ névre igényt tart. A meszelőt a czigány- 
asszonyoktól veszik, illetve élelmi szerért becserélik.

A fát rövid nyelű fejszével hasogatják; a tuskó, 
melyre a vágandó fát helyezik, 3/4 meter magasságú, és 
valamely közép vastagságú fenyőtörzsnek az alsó része. 
Vastagabb darabok hasogatásánál sulykot is használnak. 
Ennek nyele és ütlege többnyire egy darabból készül és 
nem mint másutt látható, hogy az ütlegbe derékszög alatt 
lyukat fúrnak, a melybe a nyelet erősitik. Sulyokul a 
bükkíahasábokból olyant választanak ki, melynek egyik vége 
bütykös, a melyen tehát ágak nőttek ki, hogy tömöttsége 
és szívósságánál fogva az ütlegelésnél el ne hasadjon, és



mert ez súlyosabb. Az ütlegelésre szánt oldalt, a meddig 
ütlegelésre alkalmas, kissé liengeralakúra faragják, a többi, 
főleg a kézbe fogandó részt sokkal vékonyabbra csinálják, 
hogy kezelése könnyebb legyen.

Közönségesen csak annyi fát vágnak, a mennyi a napi 
szükségre elég. Minthogy a községeknek maguknak is ter
jedelmes fenyveseik vannak, tüzelő anyagul leginkább fe
nyőt használnak. Ennek vágásában, kiváló ügyesek; a na
gyobb hasábokat vékonyabbakra hasogatják, azután bal 
kezükkel a törzsökre tartanak egy-egy vékonyabb hasábot, a 
jobb kézben lévő fejsze élével a kívánt hosszúságban rávágnak, 
a hasábon egyet fordítanak, és a fejsze éllel az ellenkező ol
dalra is egyet vágnak, és a kívánt hosszúságú hasábdarab a 
földre hull; nincs is annyira átvágva, mint inkább letörve, 
így egy ügyes és szorgalmas favágó 8 — 9 órai időközben 
4 . köbméter fenyőfát minden nagyobb megerőltetés nélkül 
képes földarabolni. Ha másnak vág, akkor egy ölért 50— 55 
krt kap, ha fűrészeli, 60 krt is.

A felső vidéken, a hol óriási tőzegterületek vannak, 
a fenyőfán kivül a tőzeget is használják tüzelésre. Nyáron 
a tőzegterületből téglaalaku és nagyságú darabokban vágják 
ki a tőzeget, és midőn némileg megszáradt, haza viszik, 
hogy otthon teljesen kiszáradjon. ·

A lapátnak azon faját, melynek alsó része öblös, il
letve homorú, mint a milyen magyar vidéken is haszná
latban van, csak a cséplósnél a kicsépelt gabona össze- 
lapátolására használják. De van a lapátnak más faja is, a 
melyet trágyakidobásra, hóhányásra, trágyaszekér inegraká- 
sára, udvar tisztítására használnak. Ez széles biikkfahasáb- 
ból készül, és nyele rövidebb mint amazé; az alsó, lapáto
lásra szánt rész hosszú, csak kissé öblös, és alsó széle 
élesre van faragva, hogy a trágya könnyen rámenjen.

Trágyahányásra sincsen a vasvilla használatban, ha
nem az e czélra készített villát is bükkfából készítik. 
Ennek azonban ugv alakja mint hosszúsága elüt a magyar

4*

— 57 -



vidéken használni szokott favillától, bár ilyent is lehet 
látni. Sokkal rövidebb és erősebb. Ez is három ágú, de az 
egyes ágak csak kissé görbültek. A középső ág és a nyél 
egy darabból készül, a melynek körülbelül a harmadrészén 
átfúrt lyukon, deczimeter hosszúságú pálczikát húznak, a 
melynek két végére illesztik a villa másik két ágát. De, 
hogy a három ág jól összetartson, még két más helyen két 
ujjnyi széles léczhez is lesznek erősítve.
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8. Táplálék.

A táplálók képezi az ember legfőbb és egyáltalán nél
külözheti en természeti szükségét; és minthogy a táplálók 
mindenütt a természet kifogyhatlan, nagy tárházából kerül 
k i : talán mi sem hordja magán inkább valamely vidék 
bélyegét, mint a táplálék anyaga és készitésmódja, a hol 
nem annyira a divat és szokás az iránytadó, mint inkább 
maga a természet, mely a táplálékhoz az anyagot szol
gáltatja.

Ha a két legfőbb tápanyag u. m. a levegő és viz, 
egymagukban elégségesek volnának a test föntartására, úgy 
táplálók tekintetében bizonyára Arvamegye volna Magyar- 
ország legboldogabb része, mert jobb és egészségesebb viz 
széles e hazán alig található, mint az itteni kristálytiszta 
forrásokban; egészségesebb, és az emberi szervezetre min
den ártalmas alkatrésztől inkább ment levegő alig környezi 
a föld környezetét, mint az itteni, a fenyvesek által ózon
nal bőven ellátott levegő.

A természet, ha nem is egyenletesen osztotta fel ja 
vait az egyes vidékek között, de mindenesetre méltányos 
volt, mert a mit egyrészről megvont, vagy csak kis mér
tékben adott meg, azt más irányban pótolta. Tekintve, 
hogy az ételek e vidéken szerfelett silányak, nem csaló
dom, ha azt mondom, hogy e silány táplálkozás mellett 
csakhamar tönkre kellene menni a népnek, ha vizének és 
levegőjének minősége is arányban állna egyéb tápláléka 
minőségével. De épen a silány táplálékot pótolja a viz és 
levegő kitűnősége.
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„Fölvidékünk lakosságának csaknem egyedüli tápláléka 
a burgonya, annyira, hogy e növény megromlása vagy 
hiánya, már éhséget, nyomort idéz elő. Csak a burgonya 
rothadjon el, és kész az országos Ínség a fölvidéken.“ 
(L. Pelsőczi „Magyar o. és a tótok“ IS. ο.) E szavak bő
ven jellemzik, hogy a krumpli itten a legfőbb tápanyag, 
a melyhez első sorban a káposzta sorakozik. E tápanyagok 
közül pedig egyik sem dicsekedhetik olyan alkatrészek bő
ségével, melyekre a testnek töntartására és gyarapítására 
szüksége van. De a test, hogy rendeltetésének megfelel
hessen, megkívánja a szükséges tápanyag mennyiséget. 
Erre e fönti két termény csak úgy képes, ha belőlük töb
bet eszünk. A kisebb tápanyag tartalmát ugyanazon táplá
lék pótolja mennyiségileg. Innen van, hogy a tótok arány
lag sokat esznek.

A krumplit héjában soha sem főzik, hanem először 
megvakarják, tehát nem hámozzák, mint másutt. Sütni 
krumplit csak a mezőn vagy erdőben szoktak. Csak közép 
számú családnál is este-reggel egy nagy melenczével kell 
megvakarni, hogy az egész ház szükségét kielégítse. A 
megfőtt krumplit ganicza módjára összezúzzák, de vajat 
vagy zsírt nem igen tesznek bele. Ebből mindegyik kivesz 
tányérjára illetve kis tálára egy jó nagy adagot, alaposan 
összekeveri egymással, és fakanalával jóízűen elköltéséhez lát.

A káposztát, ha van mivel, berántják és hogy sűrűbb 
legyen, liszttel behabarják.. Zsíranyag hiányában a berántás 
abban is marad; ha pedig nincsen a behabarásra lisztjük, 
akkor 2— 3 nyers krumplit reszelnek bele, mely liszttar- 
talmával megsűriti azt Változatosság kedvéért néha a ká
poszta helyett káposztalevest főznek, mely ha jól meg van 
sózva, paprikázva és benne húsos kolbász, vagy más hús
nemű étel főtt, nem is olyan rossz. Csakhogy e leves ritkán 
szokott húst látni. A levet a káposztahordóban a káposzta 
fölött összegyűlt, illetve a kő által kisajtolt savanyu folya
dékból veszik. F a  a folyadék ottan fogytán van, akkor al-
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kálóm adtán, midőn a káposzta felületét és körülötte a 
hordót megmossák, vagy midőn káposztát vesznek ki, több- 
kevesebb vizet öntenek rá. E kivett levet szintén forralják, 
néha berántják, liszttel behabarják, hogy sűrűbb legyen, 
vagy egy-két tojást habarnak közéje. A tálra vett krumpli 
mellé káposztalevest (kapusnica) öntenek, és minden kanál 
krumplit a levesbe mártanak ; vagy pedig a krumplit össze
keverik a levessel, mint a káposztával szokták.

A szétzúzott krumplit édes- és aludtejjel vagy Íróval 
is eszik, kiknek t. i. fejős tehenük van, vagy más módon 
tudnak tejre szert tenni. I tt  is a krumplit vagy csak bele
mártják a tejbe vagy azzal összekeverik. Ennek íze hasonlít 
a tejfeles krumplileves ízéhez, és ha a szétzúzott krumpli 
előbb jól meg volt vajazva, bárkinek is jól ízlik ! De nem 
igen szokták vajazni.

A krumpliból galuskát is csinálnak, még pedig a kö
vetkező sajátságos módon: A megvakart nyers krumplit 
megreszelik; e reszeléket kézzel jól kinyomják. A kifolyó 
folyadékot felforralva ruhakemónyitésre használják, mig a 
kisajtolt krumplit árpaliszttel tésztává gyúrják, és kanállal 
kiszakgatva, vagy kézzel kicsipdelve, vízben kifőzik. Kellő 
forrás után kiszedik és megvajazzák vagy zsírozzák (?) De 
a galuskát krumpli nélkül is főzik.

Egy kiváló nemzeti étel a „kulasa“ , melyet első te
kintetre inkább valami ragasznak (Kleister), mint ételnek 
tartanánk Többnyire árpalisztből készül, de igen szegények 
zablisztből is főzik. Készitésmódja hasonlít némileg a Du
nántúl készíteni szokott hajdina vagy buzalisztganiczához, 
csakhogy a liszt nem lesz először a lábosban pirítva, ha
nem a forró vízbe a fönt leirt habarkával való folytonos 
keverés között egyszerűen belehintve. Bárm lyen ügyes is a 
háziasszony a habarással, egyes kis lisztgöinböcskék mégis 
maradnak benne; különben az egész meglehetősen hígra 
lesz hagyva. Némelyek vajjal vagy zsírral, mások tejbe



— 62 —

mártva eszik. Jól'megvajazva vagy zsírozva, kellőleg meg
főzve, szintén bármely éhes gyomor igényét kielégíti!

Karácsony előestéjén főzik az úgynevezett „opikánczit.“ 
Tésztából ugyanis kis diónagysága gömböket csinálnak, a 
melyeket szárazra sütnek. Este jó forró vízzel leforrázzák. 
Jól megzsirozva vagy vajazva és mákkal vastagon meg
hintve, öntött mákos mácsik íze van, és kitünően Ízlik.

Különben karácsony előestéjére minden képzelhető 
ételre iparkodnak szert tenni; ilyenek: különféle hüvelyes 
vetemény, aszalt szilva, alma, sütemény, főleg pedig a hal
nak nem szabad hiányozni; sőt ha hal nincs, legalább a 
formájának kell meglenni, és halkópében heringet tesznek 
az asztalra. E különféle ételekkel azután szokatlanul jó
laknak, innen származik a tótok következő közmondása, a 
melyet akkor szoktak alkalmazni, ha valaki nagyon jólakott: 
„Tak som sa najel, ako sedlak na hódi.“ ügy jólaktam, 
mint a paraszt karácsonkor.

Egy különös neme a süteménynek a „baba.“ Ez a 
következő módon készül: Az újonnan borjúzott tehénnek 
első két-három napi tejét, melyet —  ha nem csalatkozom 
—  gyantatejnek neveznek, tótul „mlezivo“, mely sűrű, 
sárgás, zavaros és e napokban a forralás alkalmával meg- 
turósodik, összekeverik liszttel, azután kukorieza- vagy haj- 
dinamálé (prósza) módjára tepszikbe töltve megsütik. Az 
ilyen sütemény valódi csemege az itteni tót népnél. Azért, 
ha valahol tehén borjúzik, közeli és távoli szomszédok 
sietnek e házhoz, és ha csak lehet szert tesznek egy kis 
zavaros tejre. No ennek izéről nem tudok a saját tapasz
ta la m b ó l referálni, mert ezt megizlelni már nem vitt rá 
a természetem. De a mint mondják, kitűnő íze van. Jó 
étvágyat!

A saját maguk termelte árpából árpakását, „lohadza“, 
is csinálnak. E végből az árpát nagy famozsárba teszik, 
és annyi forró vizet öntenek rá, a mennyit elnyelni képes, 
a mitől azután földuzzad. Ekkor azután a törővei a mo



zsárban addig ütik, míg a külső héj le nem hámlík az 
árpáról.

Az üzletben vett tápanyagok közül árpa- és köles
kását és hüvelyeseket szoktak leginkább főzni. Különben 
ezeket csak akkor veszik, ha a krumpli- és káposztatermés 
balul ütött ki, és igy mintegy kényszerítve vannak reá, 
vagy nyáron, inig a krumpli nem érik.

Minthogy disznót csak a gazdagabbak ölnek, hús 
csak ritkán, legfölebb vasár- és ünnepnapokon jő az asz
talra. Különös húsevési alkalom, ha valaki ökrét vagy te
henét valami baleset miatt kénytelen levágni. Ekkor t. i. 
a levágott marha húsából mindenki tartozik venni, hogy a 
káros vesztesége legalább nemileg megtérüljön. Egy ó font hús 
ára ilyenkor tiz krajczár; ezen »olcsóságot“ némelyek ki 
is zsákmányolják, és nagy tál húst vesznek. Ez természe
tesen csak olyan eseteknél van megengedve, midőn a mar
hát nem közveszélyes vagy megfertőztető betegség miatt 
kellett levágni. De ekkor helyi szabályzat szerint hatósá
gilag kényszeríthető minden földbirtokos, hogy a leölt marha 
húsából vegyen, vagy a reá eső részt fizesse meg, mert 
azt tartják: „ma nekem, holnap neked.“

Általában a zsirnemű anyag, hogy prózai kifejezést 
használjak, nem igen szokta „elcsapni a hasát“, mint a 
magyar mondja. Disznót csak a jobbmóduak ölnek, de a 
lakosság legnagyobb részének egyáltalán nem igen látja 
disznózsír a konyháját. Megelégesznek vajjal. Néha meg a 
mészárszékben faggyút vesznek, és ezt használják egyéb 
zsiradék hiányában. Zsir, vagy vaj helyett használnak len
vagy kendermagolajat. Teszik ezt pedig főleg a böjtön, a 
midőn a vaj már elfogyott és zsírral (faggyúval) nem akar
nak főzni. Minden faluban van ugyanis egy-két házban egy 
kis sajtó. Ide viszik a lent vagy kendert, hol ezen sajtó 
segélyével pár krajczárért olajat sajtolnak belőle. A kisaj
tolt kender maradéka a „kuchen“, pogácsa, melyet mint



jóizü csemegét költenek el. A lenből kevésbé sajtolnak 
olajat; pogácsáját esetleg a lovak- vagy teheneknek adják.

Ünnep alkalmával azonban kiki iparkodik egy kis 
pénzre szert tenni, hogy jobb ételeket készíthessen, vala
mit süthessen, és igy az ünnepet ezen módon is méltó
képen megülje. Sütnek ilyenkor kalácsot és egyéb süteményt 
i s ; reggelire pedig mindegyik egy jókora fazék kávé mellett 
dicséri az urat a nap dicsőségére. A jobb móduaknál pedig 
a kávéivás egyéb alkalommal is előfordul.

Bizonyára föltűnhetett egyik-másiknak a t. olvasók 
közül, hogy arról, a miről első sorban kellett volna a táp
lálékok között megemlékeznem, a kenyérről, eddig egy szót 
sem szóltam. Ezt szándékosan és tudatosan tettem, még
pedig azért, mert a szegény tót paraszt házában soha sem 
sül kenyér. Rendes, minden napi kenyér szintén csak a 
módosabbaknál fordul elő. A kenyeret pótolja valami po
gácsa vagy lepény-féle sütemény, melyet árpa- vagy zab
lisztből sütnek. Ennek alakja kerek, nagysága 2 decimeter, 
átmérője 2 —4 centimeter vastagsággal. Színe —  nem 
túlzók —  gyakran koromfekete; a süteményből árpa- vagy 
zabhéjak kandikálnak ki. Ilyent rendesen minden nap, fő
leg pedig nagy munka idején, vagy midőn valami távoli 
útja van a gazdának, szoktak sütni. Bárhol is megsül, sütik 
kemenczében, parázson, vaslábon (Dreifuss ír  „dreifus“) stb.

Azzal a kis gabonával, a mely terem, képesen kell 
bánni, hogy egész évre elég legyen és vetőre is maradjon. 
Eladásra igy nem kerül semmi vagy csak kevés. Szekéren 
egyes gazda gabonát soha sem visz a malomba, mert nem 
őröl annyit egyszerre, hogy érdemes volna azt szekéren 
vinni. Rendesen egy köblös zsákot megtöltenek gabonával, 
és az asszonyazt a malomba czipeli. Némely helyen pedig, 
a hol a versengés miatt a molnárok az őrlők kedvében 
akarnak járni, a molnárok egy-lovas szekerükön maguk 
szedik össze az őrlendő gabonát, és vissza is viszik. Az
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ilyen zsák lisztnek több hónapra elégnek kell lenni, pedig 
a lepényen kívül a kulasa lisztje is abból kerül ki.

Mindennapi kenyere általában a szegény árvamegyei 
tótnak nincsen, és így tehát hiába imádkozza: „Minden
napi kenyerünket add meg nekünk!“

Itten fölemlitendőnek találom, hogy míg nyáron nap
jában háromszor esznek, és nagy munka idején még ozso- 
náznak is valami csekélységet, addig télen napjában csak 
kétszer esznek, u. m. reggel 9 — 10 órakor és esti 5— 6 
órakor; a vacsorát télen a reggelivel többnyire együtt ké
szítik, és este csak föl lesz kissé melegítve.

Italul a vizen kívül leginkább pálinka szolgál, mely 
nem egyéb, mint nagyon hígított szesz QB 5°/0 szesz és 65%  
viz.) Gyakori, de már drágább ital a borovicska vagy fe- 
nyőmagpálinka, mely a gyalogfenyő (boróka) bogyóiból des- 
tiláltatik, mint szilvából a szilvapálinka. Mig amannak je
lenleg a szeszadó- és uj regáletörvénv után 24-— 32 kr, 
addig emennek 80 kr és 1 frt literje. Bort vagy sört rit
kán isznak, ezeket aránylag drágának tartják. A bornak 
30— 60 kr, a sörnek 24— 30 kr literje. Különös alkal
makra pl. ünnepekre, keresztelő- vagy lakodalomra haza
visznek pálinkát, és előbb vízbe mártott czukrot barnára 
pirítanak, azután a pálinkával fölforralják és különféle fű
szert, u. m. fahéjat, szegfűszeget stb. tesznek beléje.

A pálinkafogyasztás az utóbbi években óriási mérv
ben csökkent, és talán felényi szeszt sem fogyasztanak el, 
mint csak 8— 10 évvel is ezelőtt. Ennek oka természe
tesen nem annyira a nép józanodásában, mint inkább a 
szesz megdrágulásában keresendő, a melynek ára —  tud
valevőleg megkétszereződött. Mig előbb estéken, de nappal 
is tömve voltak a korcsmák, addig ma már úgy nappal, 
mint este csak úgy kongnak az ürességtől. Ez kétszeresen 
jó jelnek volna vehető, ha a nép természetes józanodásának 
volna e körülmény betudandó, és nem az általános sze- 
génység- és nyomorúságnak.

5



Nem tagadható azonban, hogy a nép természetes jó- 
zanodásának is van benne némi része. E téren a lelkészek 
valóban buzgó, és eléggé nem dicsérhető fáradságot fejte
nek k i ; nem szűnnek meg a pálinkaivás rósz hatását fej
tegetni, és szüntelenül ostorozni. Soknak jóakaró szava 
persze pusztában hangzó szóként hangzik e l ; de —  dicsé
retükre legyen mondva sokan meg megfogadják a lel
kész meggyőző szavait, és nem csak hogy lemondanak a 
pálinkaivásról, de ezt meg is tartják. Yan község, melynek 
buzgó lelkésze annyira vitte népével a dolgot, hogy a pá
linkaivás minimumra szállott alá.

Ismerek olyan községet is, a hol isznak ugyan pá
linkát, de többnyire csak otthon. Vasár- és ünnepnapokon 
pedig épen tartózkodnak a korcsmázástól. Az otthon való 
pálinkázás a korcsmáihoz képest már mindenesetre haladás, 
mert otthon az ivás soha sem fajulhat annyira el, mintha 
a korcsmában iszik, hol a forrásnál képzeli magát, és soha 
sem tudja, hogy mikor merített eleget e forrásból.

Nem tartozik ugyan a táplálékhoz, de mint „élvezeti 
czikket“ itt fölemlitésre méltónak találom, hogy szokás 
itten szurkot, „smóla“ (kifőzött fenyőfagyanta) rágni. Ezt 
többnyir erongyszedő gyermekektől zab- s árpalepényért, vagy 
rongyért becserélik, de gyakran maguk is kifőzik. E  szurok 
színe a kifőzés után piszkos sárga. Hogy mi indítja ezen 
nem eléggé indokolható szenvedélyre őket, tol sem fog
hatom ; annyi tény, hogy a szurok rágás annyira el van 
terjedve a gyermekek és nők között, hogy nem ritkán látni 
már az értelmiséghez tartozó nőket, hogy ezen „nemes“ 
szenvedélynek buzgón hódolnak. Az iskolában pedig, főleg 
a tanév. elején, a tanító a legnagyobb szigorral is csak 
nehezen képes tanítványait ezen kérődzósnek látszó szurok
rágásról leszoktatni. Azt mondják, hogy a fogat tisztítja, 
és a folytonos rágás nyálképzésre ösztönözvén, az emésztést 
elősegíti. Ez azonban náluk csak állítás: úgy hiszem, hogy
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inkább kedvtelésből és szokásból hódolnak ennek a furcsa 
divatnak!

Nem tartozik ugyan a táplálék közé, -de mivel szintén 
„élvezeti czikk“, és mivel némelyik állítása szerint inkább 
táplálék nélkül el tud lenni, mint e nélkül, fölemlítem itt 
a dohányzást is, mely különösen egyeseknek, nem csekély 
szenvedélyét képezi. A dohányzásra kurta szárú kis pipákat 
használnak, melyeknek szopókája hajlott; gyakran lehet 
azonban kurta makkrapipát is látni. A Galicziához közel 
eső falukban, kis, görbe szárú sárgarézpipa van használat
ban ; a pipát sárgarézből készített hímez tartja a szárhoz; 
e láncz, valamint a hosszabb-rövidebb sárgarézgyürük a pi
pának díszítését képezik. A tapló, tűzkő és aczéllal való 
pipára gyújtás még eléggé .el van terjedve.

Nem vetik meg a „mocski“-t r :  (mocsok) sem, magyarul 
bagó vagy zsíros dohány. Alig találunk földművelőt, ki e 
két szenvedélynek kora ifjúságától késő vénségéig nem 
hódolna, és rabja nem lenne. A bagónál nem válogat, 
vájjon az a pipa alján érett-e meg, vagy szivarvég alakjá
ban kínálkozik. A szivart nagy luxusnak tartják, és csak 
nagy ritkán pl. inul áfás közben, vagy lakodalomkor sziva
roznak, ekkor is csak inkább a legények. A „potyát“ azon
ban nem vetik meg, ás az ingyen kapott szivar elszívására 
bárki és bármikor a legnagyobb készséggel· vállalkozik.

Említésre méltó, hogy a hagymát, főleg a foghagymát 
nem igen kedvelik, és korán sem képezi ez olyan kedvencz 
csemegéjüket, mint a magyar embernek.



—  08 —

9. Ruházat és viselet.
A ruházat az ember teremtése óta nagy szerepet já t

szott az ember életében. De minden időben arra törekedett 
az ember, bogy a szükség és czélszerüség mellett tetszetős 
alakot adjon ruházatának és anyagát megválaszsza. A ter
mészeti szükség mellett a divat is mindjárt föllépett. A 
hiúság is némi szerepet játszhatott, midőn Ad ám apánk és 
Éva anyánk a fügefa és nem valami alsóbb rendű növény 
leveleit választék első ruházatul.

A ruházatban a természeti szükség mellett az egyes 
vidékek szokása és divata is tekintetbe jön itt is. Daczára, 
hogy a megye területe aránylag nem nagy, a ruházat a 
megye egyes részeiben mégis nagy, eltérő különbséget mu
tat, úgy hogy alig találni 2-— 8 községet, a hol a divat 
egy és ugyanaz volna. Azért, ki a megye különböző részé
ben dívó viseletét ismeri, bárhol is találkozzék valakivel, 
minden kérdezés nélkül tudja, hogy melyik vidékről való, 
és 2— 3 község neve között az illetőnek lakóhelyét is 
kitalálja.

A téli ruházat úgyszólván semmi eltérést sem mutat 
a nyáritól. A nagyobb helységekben (mezővárosokban) a 
viselet is mindjárt elárulja, hogy finomultabb Ízlésük van ; 
ottan pedig, hol a megye Galicziával határos, az úgyne
vezett lengyel falukban, mint Podvilk. Jablonka stb., a 
lengyel nyelv és egyéb lengyel szokások mellett a ruházat 
és viselet is majdnem teljesen azonos a lengyel határszéli 
viselettel.

A férfi hétköznapi felső ruhája daróczból (haliéna) 
készül, melynek vidékek szerint majd fekete, barna, majd
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fehér színe van. Erre nézve határozott szabályt nem is 
igen lehet fölállítani. Általában a fehér színű darócz in
kább el van terjedve, a minek oka. hogy több fehér, mint 
fekete színű juh van e vidéken. Mégis a megye déli ré
szében csak fehér színű daróczból készítik az egész öltö
zetet. A megye közepén, mint Turdossinban, Trsztenán és 
a közel eső falvakban, a fekete, barna, és bamásszinű szö
vet van elterjedve. Kriva, Dluha környékén, de főleg észa
kon a lengyel falukban a nadrágot fehér, a kabátot fekete 
színű daróczból varrják. Fekete nadrágot fehér kabáttal 
hordani még nem volt alkalmam látni. A fehér daróczot a 
„városi“ tót ember, és a nemes faluk lakosai, az úgyne
vezett „kis nemesek“ (itten nagyobbrészt „bocskoros ne
mesek“ a szó legszorosabb értelmében) a világért sem 
viselnék.

A posztót egyes falukban maguk szövik, és mint házi 
iparczikket otthon vagy vásárokon eladják. Juhokat minden 
faluban eleget tartanak. Néha a juhtulajdonos maga gyűjti 
össze a juhairól lenyirt gyapjút és megszöveti; néha meg 
magok a darócztakácsok vásárolnak össze gyapjút és a kész 
árút adják el. A gyapjút először megmossák, azután meg
fonják és vászon módjára megszövik. De a megszőtt posztó 
még nagyon ritka, azért vízben kifeszitve, alkalmas eszköz 
segítségével addig ütik, mig az jó sűrűre össze nem 
húzódik.

A kész posztó szélessége mintegy másfél meter. De 
csak felényi szélesre szőtték először és csak azután két 
véget szelességüknél fogva egymás mellé szorosan össze
varrnak, úgy hogy alig lehet észrevenni, hogy két darabból 
van összevarrva. Az összevarrás még a vízben való össze- 
verés előtt, történik ; így a varrás helyét csak akkor lehet 
jobban kivenni, midőn a posztó már kopni kezd.

Eladása nem meter vagy rőf, hanem mindig öl szerint 
történik. Egy öl hosszú posztó 3.60, 4.50 írt. Árvamegye 
területén ugyan elég posztót csinálnak, de a szomszéd Ga-
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licziából is hoznak he. Ez jóval- finomabb, szövete sűrűbb 
és tartósabb is, de azért drágábban is árulják. Ennek öle 
6— 7 frt. Hoznak még Zólyomból és más posztógyárakból is.

Az egész nadrág két darabból készül, és alakja test
hez álló (?), mint a magyar .nadrágé. A nadrág fele a 
lábszár belől levő oldalán lesz összevarrva, a két fél pedig 
igy egymáshoz illesztés után elölről és hátulról. Zseb nem' 
készül rá. A testhez szijjal erősitik, hogy le ne essék ; a 
szíjat a megfelelő helyen bele lehet huzni, mint a magyar 
nadrágnál. Alul a boka körül kapcsok tartják össze.

A daróczból készített kabát többnyire egy darabból 
készül, azért az nem mindig áll kellőleg a testhez. Az 
ilyen kabátoknál néha a két oldalról egy-egy háromszög 
alakú lebeny marad a felesleges posztóból, a mely épen 
nem mondható, hogy a kabát díszéül szolgálna. De varr
nak rendesen kiszabott testhez álló kabátot i s ; főleg a 
mezővárosokban és környékén, hol különösen a fiatalság 
nem elégszik meg, hogy teste csak födve legyen, hanem 
már a csínra is nagy tekintettel van.

Kész darócz ruhát nem árulnak, hanem kinek-kinek 
a posztót meg kell vennie és a szabónál, a milyen közön
séges paraszt ember személyében minden községben van 
több, megvarratni.

Általában e darócz ruhát díszítés nélkül viselik, de 
a díszítés főleg egyes jobb módú községekben is el van 
terjedve. Díszítésül legnagyobb előszeretettel a zöld színű, 
és különféle szélességű zsinórt használják; de gyakran 
díszítik a ruhát fekete vagy vörös zsinórral is. Ritkábban 
bár, de a zöld, piros és kék posztóval való díszítés is elő
fordul, a melylyel a kabátot, annak gallérját és zsebjeit 
szokták köröskörül befoglalni.

Fönt a lengyel határon, Jablonka, Podvilk környékén, 
hosszú, majdnem térdig érő kabátot viselnek, a melynek 
alsó része nagyon széles, és ide-oda lafog. Itten piros zsi
nórt használnak a kabát díszítésére. De itt is előfordul a
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rendes testhez álló k ab á t; a kinek ízlése annyira finomult 
már, hogy az érintett lmsszu, széles kabátot nem hordja, 
az vagy egyáltalán nem diszitteti kabátját, vagy legalább 
nem olyan kirívó színnel. A nadrágot pedig többnyire zöld, 
piros, vagy fekete színnel díszítik.

Az Oravicza patak völgyében Trszteuáig, fehér színű 
daróczruhát viselnek, a melyet egyáltalán nem díszítenek. 
Turdossinban és környékén szintén ritka a díszítés ; a 
Studjena (olv. Sztugyena) völgyében ismét nem díszítenek.
Krivától délfelé a díszítés többé-kevésbbé már minden fa-/
luban divatban van. A Fehér-Árva és mellékvölgyeiben a 
díszítés ismét hiányzik. Ott a hol díszítenek, főleg a nad
rágot zsinórozzák gazdagon; talán mondanom sem kell, 
hogy a fiatalság jobban hódol itt is a divatnak, mint a 
korosabbak. *)

A szűr, melyet télen a hideg, nyáron az eső ellen 
használnak, csak rövid, és inkább volna egyszerű kabátnak 
nevezhető, nem is igen különbözik tőle. Télen nagyon dí
vik a „szedlak“, lengyelesen „kozsusek“ vagy bunda. Olya
nok, kik sokat utón vannak, tehát a fuvarosok, a feltestet 
elfödő hosszúságú ujjas bundát viselnek, mig mások ujj 
nélkülit. E ruhanem — úgy látszik —  Glalicziából szár
mazik, mert ott még urinők is viselik ezen ujj nélküli 
kozsusokat, bundát, mely nem ritkán különféle varrásokkal 
van díszítve, mint a magyar parasztasszony bundája.

A mellényt télen a kozsusek pótolja, vagy olcsó posztó 
vagy szövetből csinálnak ilyent; dedarőczbólmellény sohasem 
készül. Sokan egyáltalán nem viselnek mellényt. Egyáltalán 
itt-ott lehet látni, hogy némelyik darócz helyett egész ru-

*) Tudomásom szerint Csekély Adolf trsztenai gymn. rajz
tanár, kinek kedvencz tanulmány tárgya a magyar ornamen
tika, ittléte óta az árvamegyei tót díszítés, nevezetesen hím
zést, is tanulmány tárgyává tette. Az ö nyilatkozata folytán is 
állíthatom, hogy az itteni tótok ízlése e téren is dicséretre 
méltó.
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lmját valamely olcsó szövetből (Zeug) készítteti, de csak 
ritkán. Ilyen ruha ugyan jóval olcsóbb, de nem is tart 
annyi ideig, meg korántsem melegít annyira, mint a da- 
róczruha.

Nyakkendőt vagy sált közönségesen még télen sem 
látni viselni, és ebben jóval elütnek a magyar embertől, 
ki a legnagyobb melegben, bár ing és gatyában dolgozik, 
de vastag nyakkendőjét még sem veti le. A legények azon
ban vasár- és ünnepnapokon könnyű kis, feketeszinű selyem
vagy fél selyemkendőt hordanak a nyakukon, melyet szükség 
esetén „glott“ pótol.

A ruházatok között a kalap az, mely az egyes vidé
keken a legnagyobb változatosságot tünteti föl, és előfordul 
a keskeny karimáju csárdás kalaptól kezdve, majd az esernyő 
szélességű karimájuig. E karima néha fölfelé gömbölyödő, 
és óriási nagy, úgy hogy a divatban levő női kalapok va- 
lóságos^ „kismiskák“ hozzá képest. Ilyeneket viselnek a 
Fehér-Árva felső részén ás mellékvölgyeiben. De még sze
lesebb, fölfelé hengeredő karimát viselnek a krivaiak, dluha- 
ós dubovaiak. Néha a karima lapos, kissé lefelé áll és 
középnagyságú; ilyent viselnek főleg az Oravicza patak 
völgyében, kivéve Trsztenát; * Chizsne és Jablonka környé
kén is előfordulnak. Ez is inkább lengyel divat. E kalapok 
körül zsinórra fűzött kis kagylók, vagy piros hárász-pamut 
képezik a díszítést. I tt tesznek a kalapra kakastollat is, 
de a kakas- és pávatollal való gazdagabb díszítés és föl
lobogózás főleg a kriva-, dluhaiak és környékük sajátja. 
De ezen díszítésnek csak a fiatalabbak hódolnak; az öregek, 
kiknek ez már „czifra“ (czifri), mint korukhoz nem méltót, 
a maguk részéről megvetik. Trsztenán, Turdossinban és 
Turdossin környékén keskeny karimáju csárdás kalapot vi
selnek, minden díszítés nélkül.

Télen kalap helyett bárány-, medvebőr, vagy posztóból 
csinált és fekete prémes (báránybőr) sapkát viselnek, a 
melyek úgy vannak készítve, hogy a fülekre és hátul a
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vannak fönt összekötve.

A rendes hétköznapi ruházathoz járul a bocskor, nem
zeti nyelven krpóc (de csak természetesen a többes szám
ban használtatik: krpci), mely könnyűségénél, czólszerű- 
sége és olcsóságánál fogva a vidék viszonyainak leginkább 
megfelel. A bocskornak két neme van. Az egyiket, a me
lyet módosabbak és fiatalok viselik, olyan községekben, a 
hol a műveltség tekintetében előbbre haladó ttabbaknak 
tartják magukat, szintén durva bőrből készítik, csakhogy 
rendes megpatkolt külön sarka és szegekkel sűrűén meg
rakott külön talpa van, és alakja inkább valami nagy és 
durva félczipőhöz hasonlít. Ez íénymázolható is.

A másik a tulajdonképeni bocskor, a mely arányta
lanul jobban el van terjedve amannál, mert jóval olcsóbb. 
Az egész egy darab bőrből készül, mely czélra az itteni' 
tímárok tehénbőröket dolgoznak ki, és vásáron eladják, 
vagy néha vasár- és ünnepnapokon az egyes faluk korcs
máiban, vagy más alkalmas helyen árulják. Mig amazt csak 
a czjpész tudja elkészíteni, addig emennek megcsinálásához 
majdnem mindenki ért maga. Ha a bocskor talpa vagy 
sarka kilyukad, egy régi bocskor darabjával, vagy uj bőrrel. 
az illető megfoltozza, ha már ez sem segít, eldobja és uj
jal pótolja.

Egy embernek egy évre 2— 3 pár elég ; egy pár 
bocskorhoz való bőrnek az ára 70 kr, 1 frt. Készen pedig 
1 frt 20, 1 frt 10 krórt lehet kapni; mig a másik 2 
frt 50 kr, 3 írtba is belekerül. Hogy a lábhoz szorosan 
álljon, és a láb ne csoszogjon ide-oda benne, a lábat kap- 
czákkal gondosan körültekerik, nagyobbrészt bőrrel fűzik, 
sőt némely helyen annyi bőrt vesznek, hogy még a láb
szárra is kerül; szükség esetén azonban a „spagátot“ sem 
vetik meg.

Az utóbbi bocskor a sár és viz ellen nem igen óvja 
meg a lábat, mert hátul a saroknál lévő nyíláson a sár és



yiz könnyen bejuthat. De ő ezzel mit sem törődik, mert 
azzal vigasztalja magát, hogy a hol bemegy, ott ki is jö n . . .

De visel ma már sok rendes csizmát is, vagy legalább 
télen! Lehet télen látni bocskor vagy bőrcsizma helyett 
vastag daróczból készült csizmákat is (papuce), a melyek 
a lábat a mellett, hogy jól melegen tartják, még azon 
előnynyel is bírnak, hogy nein lehet bennük elcsúszni. I tt 
pedig, hol a havon sok fát csúsztatnak végig, mint később 
látni fogjuk, az ut télen nagyon síkos.

E daróczból készült csizmákat főleg a nők viselik; 
czélszerűségüknél fogva a műveltebb néposztálynál is nagyon 
el van terjedve, és viselik urak, hülgyek, gyermekek egy
aránt. Egészen csizma módra készül az egész daróczból, 
tehát talpa és sarka is, a melynek készítéséhez egyesek 
kitünően értenek, és mint házi iparczikket hoznak a vá
sárra. Ugyan e daróczból csináltat az értelmiség közül, 
kinek télen gyakran kell utaznia, felső papucsokat (bocsos).

Egy pár daróczcsizma ára 1 írt 20, 2 frt 20 kr. 
Hogy nedves időben is lehessen viselni, az urak, kiknek 
kint is kell járni, félig bőrrel borittatják meg, bőrsarok- és 
bőrtalppal készíttetik. Egy pár bőrrel fedett daróczcsizma 
ára δ— 8 frt. De ez olyan meleget tart, hogy a láb a 
legnagyobb hidegben sem képes átfázni. A darócz épen 
olyan minőségű, mint a minőt a nadrág- és kabáthoz 
vesznek, színe pedig, majdnem kizárólag barna, vagy szür
kés fekete.

Az inget és gatyát saját maguk termelte házi vászon
ból készítik. Az inget Közép- és Felső-Árvában gallérral 
és kézelővel, Alsóban többnyire gallér és kézelő nélkül, 
bő ujjal viselik. A gatyát csak nadrág alatt hordják, azért 
készitésmódja egyszerű; szűkre szabják, hogy minél keve
sebb vászon kelljen hozzá.

A vászonkészitósre azért minden gazdasszony nagy 
gondot fordít. A legjobb földekbe vetik a lent, meg a ken
dert, ez utóbbi inkább el van terjedve. Megmunkálása
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olyan mint másutt. Az áztatáshoz a község valamely isza
pos helyén kiki gödröt ás, a melynek összegyűlt iszapos 
vizében hagyják a megfelelő ideig ázni. Sárral nem födik 
he, mint ezt másutt láttam, hanem legfölebb néhány követ 
tesznek rája nyomtatókul, hogy a felszínre ne jöjjön. A hol 
ilyen iszapos hely nincsen a község határában, ottan az 
áztatást a folyóban vagy patakban végzik. I tt is egyszerűen 
köveket raknak föléje, hogy a fenéken maradjon, és vala
mely hirtelen jött ár el ne ragadja.

A vászonszövést nagyobbrészt az asszonyok végzik, A 
fehérítésre a patak vagy folyó partján alkalmas sík helyet, 
gyepet keresnek ki. Hogy jól feszesen feküdjék a földön, a 
négy sarkára madzagot kötnek, és mindegyik véget a földbe 
vert faszeghez kötöznek. A szélekre azon kívül köveket 
raknak, hogy a szól ne lengesse ide-oda. A hol nincsen 
alkalmas sík hely a fehérítésre, ott’ egymásután több vá- 
szonszélessógű korlátokat csinálnak a földbe és ezek fölé 
helyezik a vásznat. Hogy a szél el ne fújja, és hogy fe
szesen feküdjék, a sarkait, meg több helyen a közepét is 
a madzag segélyével a korlátokhoz kötözik. A vászon mel
lett folyó patak- vagy folyóból a puttonyba vizet merítenek 
és ebből többnyire, zséter segélyével végig öntözik a vász
nat napjában annyiszor, a hányszor csak megszárad. Ta- 
vaszszal, de még nyáron is, bármely községen vigyen utunk 
keresztül, mindenütt találkozunk a kiterített vászonnal, a 
mely fehérítés ózdijából van kifeszitve.

A téli ruha úgyszólván semmiben sem különbözik a 
nyáritól. A daróoz1 ruhát nyáron ép úgy viselik mint té
len; csak igen elvétve lehet tót parasztot gatyában dol
gozva látni, akkor is ott hever mellette a nadrág. Kü
lönben ezen nincsen is mit csodálni, itten csak igen kevés 
nap fordul elő az évben, hogy a hőség tikkasztó volna, 
átlag talán 3— 5 se. Vasár- és ünnepnapokon, főleg a 
fiatalság „lacsip“ és hétköznapi daróczruháját szép, finom
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és feszesen álló kékes posztó ruhával cseréli föl, a mely
hez szépen kifényesített kordovánbőr-esizma jár.

Általában bajuszt és szakáit a tót köznépnél ritkán 
látni, legible!»!) azoknál, kik már másutt is megfordultak 
és ezen divat nekik megtetszett. Úgy látszik a férfi ezen 
díszét nemzeti hagyományból vetik meg, és talán e nem
zeti traditio ellen épen olyan vétket vélne elkövetni a 
bajusz és szakái meghagyása által, mint a magyar ember, 
annak leborotválása által.

r
Általában a rövid haj dívik; némelyek félig rövid 

hajat viselnek, mások hátul a nyakat föl a koponya egy 
részéig kiborotváitatják. Ez utóbbi azonban ritkább. Egyes 
községekben azonban főleg az öregek, előszeretettel növesztik 
hajukat hosszúra, azt zsírral vagy vajjal kenik.

A tót férfiúnak egy eredeti típusa az, mely feltűnő 
hosszú, zsíros hajat, (természetesen borotvált arczczal!) szé
les karimája kalapot, és széles rézcsatos bőrövet visel. A 
bőröv 1— 2 decimeter szélességű ; tulajdonkópeni gyakor
lati czélja kevés, legfölebb kisebb tárgyakat, (pipa, do
hány, kés stb.) tartanak ott, tehát némileg a tarisznyát 
helyettesíti ; de ez inkább csak dísztárgy a férfi öltözeté
ben. A kalap karimája 1 — 3 decimeter széles, és —  nem 
akarok túlozni —  súlya meghaladja a vastag posztó miatt az 
1 i/g— 2 7 a kilogrammot. Nem is csoda, hiszen találni olya
nokat, melyeket talán még az öreg apjuk viselt, és valami 
jó sajtó segélyével múlt századbeli zsírt vagy vajat lehetne 
belőle kisajtolni.

Ilyen tipikus alakokat azonban Árvában nem igen 
látunk, legfölebb tavaszszal, a midőn a tutaj ■ veresre és 
csúsztatásra Liptó- és Trencsónmegyéhől is jönnek ide. A 
tipikus kalap azonban gyakori. Bőrövet az árvaiak egyátalán 
nem viselnek.

Tudom, hogy udvariatlanságot követtem el a tót 
„gyöngéd“ nem irányában, a midőn az ő viseletűk- és ru
házatukkal csak a férfiaké után foglalkozom. Ennek oka
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azonban abban keresendő, hogy az ő ruházatuk- és visele
tűkről aránylag sokkal kevesebb mondani valóm van, mint 
a férfiakéról. De nem, mintha ők e tekintetben különböz
nének más népek „gyöngébb“ ^nemétől, és kevésbé hódol
nának a divat szeszélyeinek! Ok sem jobbak a Deákné 
vásznánál, hiszen mindannyian Éva leányai . . .  De én lórii 
létemre —  .hogy őszinte legyek —  képtelen vagyok az 
itteni női viselet bővebb leírására.

A nőknél, mig a vasárnapi ruha a színek legtarkább 
keverékét tünteti föl, addig a hétköznapi egyszerű, több
nyire kék színű, minden jelentékenyebb dísz nélkül. Kon- 
tvot, díszes fejkötőt, vagy hajadonoknál lelóggó szalagos 
hajat viselni nem igen divat, és csak szórványosan, egyes 
falukban fordul elő. Czipő, bocskor, bőr- és daróczcsizma 
a nőknél is dívik; csakhogy, mig a férfiak a legnagyobb 
melegben is ritkán, vagy soha sem vetik le lábbelijüket, 
addig a nőket, főleg a fiatalokat, a községben otthon még 
a legnagyobb hidegben is csak mezítláb látjuk nem csak 
a ház körül, de a kútra és a szomszédokba is menni. 
Némely községben a mamák a világért sem engednék meg 
leányuknak, hogy bocskort viseljen, úgy látszik csak babo- 
naságból. Egyes községekben azonban csak bocskort visel
nek ők is, mint a férfiak. Ezek lábukat és lábszárukat a 
hidegtől megvédendő, vastagon kapczákba göngyölgetik és 
szijjal, vagy gyakrabban posztószéllel, néha madzaggal, 
sűrűén körül tekerik és kötözik.

A leányok faluhelyeken, egyes vidékeken mindig fö- 
detlen fővel mennek* hajukat a közepén elválasztva viselik, 
a melyet hátul 3 — 4 ágú fonatba erősen összefonnak és 
lelógni hagynak. Némely helyeken a fonatot a fonat tövé
ben és alant is haraszpamuttal összekötik, a melyhez vasár- 
és ünnepnapokon finom, haragospiros átlasz vagy moáre 
(moire) szalagot rövidre vágva, csokoralakra hozzá kötnek. 
A böjti idő alatt csak zöld vagy lilasziuű pamuttal kötözik 
hajukat, és a szalagot mellőzik.
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A szoknyákat úgy az asszonyok, mint a leányok né
mely vidéken egész a bokáig, másutt csak röviden, alig 
valamivel a térden alul viselik; a viselő ruhák azonban 
mindig kékre festett vászonból készülnek. Némely helyen 
az asszonyok —  főleg az idősebbek —  ünnepnapi ruhá
jukat is kék vászonból csinálják, a melyet használat után 
szépen rakott ránczokba összehajtanak, a mely a következő 
használat alkalmával a menésnél legyező alakú ránczokat 
vet, mint hölgyeink divatos szoknyái.

A leányok ünnepnapokon némely helyen nem hordanak 
kötényt, hanem csak az asszonyok, kik azt fénylő, fekete 
liszterből, nagyra és szélesre csinálják.

A Sztugyena völgyben s némely délibb fekvésű falu
ban eredeti fejkötőket viselnek. Zubereczen és környékén 
pl. hat ujjnyi széles horgolt betétből és aranyszalaggal át
szőtt virágos kasmírból (chasmir) művésziesen tudnak fejkö
tőt összeállítani. Mások hálózott fejkötőt viselnek, a melyet 
piros vagy zöld haraszszal összehúznak és az ál alatt 
összekötnek.

A falusi tót leányok viselete, bár mindenütt egyszerű, 
de csinos. Csizmáik (?) magas sarkuak (patkóval!); sötét- 
színű szoknyáik köznapon kissé föl vannak tűzve, hogy 
fehér alsó szoknyáik láthatók legyenek. Az ing házi vászon
ból készül, a melyre hófehér, a könyökig érő, fölbokrozott 
ujj készül mousslinből, a melynek széle vörössel ki van 
hímezve, vagy csipke rávarrva. Az ing fölött piros piké 
(pique) vagy kalmük ujj nélküli mellény van („pruclak'·), 
mely a nyak körül ki van vágva. Az  ünnepnapi „pruclak“ 
vörös, kék vagy fekete virágos kassmirból készül gazdagon 
keskenvebb-szélesebb zsinórral földiszitve.

A nyakon, keresztbe a mellen, három szögletü kendőt 
viselnek (kosicka), mely szinten piros pique-, kasmír- vagy 
fehér mousselinből készül. Szoktak —  főleg a lányok —  
fénylő és csillámló gyöngyöket is viselni.
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Ä mint említve volt, a szoknyák színe és minősége 
falun majdnem kizárólag kék vászon; csak nagy ritkán 
lehet itt ünnepnapokon egy-egy rózsa-, vagy más szinü kar
tonruhát fölfödözni. Karácsony-, husvét- és pünkösdkor 
azonban a lányok és fiatal asszonyok fehérbe öltözve jelen
nek meg a templomban.

Sajnálni lehet, hogy ezen csinos és egyszerű viselet 
napról napra vészit eredeti népiességéből általában, de kü
lönösen a városokban, és azon községekben, melyek a váro
sok közelében feküsznek. Itten úgy a lányok, mint az asz- 
szonyok csinos és finom selyemkendőt, r csipkével földiszitett 
derekat, fodros szoknyákat viselnek. Általában minden te
kintetben nagyobb az igényük, és különösen az asszonyok 
iparkodnak a városiakat, illetve a divatot utánozni.

A városiak és a városhoz közel eső falvak eső alkal
mával esernyővel védik magukat az eső ellen; a férfiak 
azonban nem szoktak esernyőt hordani. A falusiak esernyőjét 
fehér lepedő pótolja, mely egyszersmind nagy kendőül -is 
szolgál. Különösen ha vásárra mennek, akkor a fehér lepedő 
soha sem hiányzik róluk. Esős, vagy téli hideg időben az 
asszonyok férjeik bundáját, vagy felső kabátját viselik és 
igy mennek esetleg a közeli városokba is.

A nők közül azok, a kik csizmát viselnek, ha a vá
rosba vagy templomba mennek, csizmájukat kezükben viszik, 
és csak akkor húzzák föl, midőn a hely színére érnek. 
Ezt úgy látszik takarékossági szempontból teszik, de any- 
nyira túlzásba mennek át, hogy ha pl. valaki a falu végen 
lakik, és a templom a falu közepén van, akkor a falun át 
mezítláb megy, és csak a templom mellett huzza föl csiz
máit vagy czipőit. Haza felé menet, a lábbelit ismét levetik.

A gyűrű úgy a legényeknél, mint a lányoknál előfor
dul. Ez rendesen sárgarézből készül, mig a lányok által 
viselt függők többnyire ezüstből valók. A zsebkendő szintén 
inkább dísztárgy. A férfi a munkánál többnyire ingujját, a 
nő kötényét vagy szoknyáját használja zsebkendő helyett.
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10. Család-alapitás (lakodalmi szokások) 
és családi élet.

Hol nyilatkozik a valódi és hamisítatlan népélet ere
deti tisztaságában inkább, mint a családi életben magában, 
és azon módozatokban, melyek ezen családi élet megalapítá
sához vezetnek, vagyis a családalapítást előkészítik, a csa
ládi életbe belevezetnek?! "ügy hiszem sehol! Az itt nyil
vánuló mozzanatok a népétet legtisztább tükrét képezik, a 
melyek legbiztosabban vezetnek a nép kedély világának meg
ismeréséhez. Azért nem veszi talán a t. olvasó rossz néven, 
ha e pontnál ismét kissé hosszasabban időzöm.

Eötvös a többek között a családi életről a következőket 
mondja: „Láttál-e valaha házi boldogságot, o lv a s ó m ? .. . , ;  
lépj tisztelettel a szeretet legszerényebb lakába is, s kérd 
istenedet, hogy vészeit magas tornyok s paloták fölé küldje, 
de a csendes lakot, hol a család önalkotott boldogsága 
között áldja teremtőjét, kímélje meg csapásaitól.“

Az itteni tót nép, a melyet a teremtő földi javakkal 
nem igen bőven áldott meg, még inkább rá van utalva, 
hogy saját, szerény, egyszerű családi életében keresse és 
találja föl azt a boldogságot, azt az élvezetet, a melyet 
másutt hiába keres. Ezt ott föl is találja és bátran el
mondható, hogy az ő családi élete legalább is olyan tiszta 
és boldog, mint aránylag bármely más népé a földön.

A tót férfi korán alapit magának családi tűzhelyet; a 
25— 30, éves legények ritkák, agglegény pedig épen nem 
akad közöttük, mert alig, hogy a sorozáson túlestek, vagy 
a katonaságtól szabadultak, már nősülésre gondolnak-.
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Á leányoknál a kort illetőleg (aránylag) az ellenkezőt 
lehet tapasztalni. Ezek más vidéki leányokhoz képest ké
sőbben fejlődnek. Csak ritkán találni 18 éves lányt, ki már 
teljesen ki volna fejlődve, ellenben nagyon is gyakran 
olyanokat, kiket IS evők daczára 1 3 - 1 5  évesnek tartana 
az ember. Különben a megye egyes vidéke e tekintetben 
is különbözik egymástól, és azt tartom, nem csalódom, ha 
azt állítom, legerőteljesebb leányokat, általában nőket, lehet 
Polhora, Rapcsa és Zakamene vidékén látni. A késő fej
lődés miatt a leányok csak későn gondolnak a férjhez- 
menésre ; 20 év előtt ritkán mennek férjhez.

A legények a leányokkal nemcsak mulatságok alkal
mával vagy fonó-házakban szoktak összejönni, hanem szép 
időjárás alkalmával kora tavasztól késő őszig majdnem min
den este lehet egyes házak előtt azok csoportosulását látni, 
(a hol t. i. otthon vannak, és nem mentek más vidékre 
munkát keresni!) Ilyenkor a két nembeli ifjúság egymással 
cseveg, nevetgél, tréfál, dalol gyakran éjjel 1 1 — 12 óráig is.

Különösen vasár- és ünnepnapokon, ha az időjárás 
kedvező, a fiatalság a község egyes helyein csoportosul 
össze, még pedig külön a legények és külön a leányok. 
Minden legénycsoportnál van rendesen egy a harmonikálás 
művészetéhez kitünően értő legény. Ennek harmonika hang- 
kísérete mellett utczahosszat föl és alá járnak, inig végre 
egy helyen megállapodnak. A mulatásra való hangulat 
megadása és fejlesztése még mindig a harmonikás dicső 
feladatához tartozik, kit társai körülvesznek, a vele való 
megelégedésüknek és elismerésüknek minden lehető módon 
igyekeznek kifejezést adni.

A zeneszó ki nem mondott, de annál inkább átérzett 
és hőn óhajtott czélja, hogy a távol hallgató leánycsoport 
figyelmét felköltse, azt magukhoz terelje, és végre ne csak 
figyelmeket, de magukat a leányokat is magukhoz (t. i. a 
legényekhez) édesgesse. Ez rendesen sikerül is : a leányok 
közelednek, de nem mindig (?) a harmonika édesgető hangja

6



kedvéért, hanem talán, hogy nyílt utczán udvaroltassanak 
maguknak.

Hogy ezen udvarlás néha az illem és erkölcs szabá
lyait talán túl lépi, a min a jobb érzelmű ember szemérem
érzete megütközik, talán mondani is szükségtelen, hogy 
bizony az is előfordul. De a ki általában ismeri a köznép 
népéletét, az tudni fogja, hogy ez más népnél is előfordul, 
még fokozottabb mértékben is, mint itt. Tekintve, hogy a 
műveltségnek alacsony fokán áll a köznép mindenütt, nem 
igen találnak a mulatozásra és beszélgetésre az illem és 
erkölcs által megengedett elég anyagot; igy a trágár be
széd- és tetteknél keresik természetesen menekvésüket, ne
hogy unalmassá váljanak . . .

A legények lármás dalolása, a harmonika kísérete és 
kontrálása, a leányok sivitó kiáltozása nem mindig képez 
összhangot, és az arra menő utas, kinek talán kissé ké
nyes a dobhártyája, örül, hogy már elérte a község végét, 
hol a megsüketülés veszélyétől már nem kell tartania. A 
község értelmesebi) részét képező lakosság, valamint a min
dig mormogó és zsörtölődő öregek pedig kérik az ég urát, 
hogy minél hamarább jöjjön el az az éjjeli 11 — 12 óra, 
hogy megszabaduljanak ezen éktelen lármától, mely már 
szombat este óta kínozza őket, és hat napig mentek le
gyenek e fület hasogató lármától. Úgy látszik, hogy már 
elfelejtették, hogy fiatal korukban ők sem voltak semmivel 
sem jobbak, és a fiatalok tulajdonképen a tőlük átvett 
hagyomány nyomdokain haladnak, hogy mint hagyományt 
ők is később hűen átszolgáltassák az utánok növő fiatalabb 
nemzedéknek.

A közelebbi ismeretségek ilyen mulatozások alkalmá
val köttetnek, melyeknek rendesen házasság a vége. Minden 
leány iparkodik minél korábban „szeretőre“ („frajer“) szert 
tenni, a mi némely szemre valónak nem ritkán 14 éves 
korában sikerül is. Az idősebb legények (mladenci) és leá
nyok hű utánzókra találnak a fiatalokban: suhanczokban
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ás „bakfischekben.“ Ezek annak idején szintén meg akarják 
állani helyüket, azért már jó fiatal korukban előkészületeket 
tesznek, hogy annak idején szerepüket kitünően értsék. A 
gyermeklegények és leányok szintén külön jönnek össze; 
csakhogy a községben a nagyok szemei előtt nem érintkez
hetnének fesztelenül, valamely félreeső alkalmas helyet ke
resnek tehát a községen kívül, a hol hasonlóképen mulatnak, 
mint a faluban példányképeik.

A házasság többnyire községbeliek között köttetik, rit
kábban a szomszéd községbeliekkel; a távolabbi községek 
lakóinak egymással való házassága pedig vajmi ritka. Va
lamint másutt nem, úgy itt sem mindig a szivbeli vonzódás 
egyedüli rugója a házasság létrejöttének. Az önzésből ki
folyó „érdek  ̂ itt is nagy szerepet játszik, és kinek csak 
valamicske vagyona van, ha értéke a 100 irtot éri el, 
már emelkedettebb igényekkel lép föl; az ilyen férfi nem 
vesz el olyan leányt, kinek semmije sincsen, viszont a' 
leány sem megy olyanhoz, ki teljesen vagyontalan. A pénz
nek, illetve vagyonnak ördögi ereje néha a legbensőbben 
szerető legény vagy leány szivét megvesztegeti, és nem 
mindig azok lesznek egymáséi, kiket csak a tiszta szerelem 
hajtott együvé.

Ha valamely legénynek egy leány megtetszik, és iránta 
szerelemmel és jóindulattal viseltetik, úgy természetesen 
nem mulaszt el egyetlen egy alkalmat sem, hogy ezt ki 
is mutassa. Tán ez alkalmával pl. vele legtöbbet tánczol, 
hozzátartozóinak pedig bort vagy pálinkát fizet; vásárról 
soha sem jön haza üresen, hanem kedvese számára mindig 
hoz valami vásárfiát (jarmacno), vagy pedig, ha a lány is 
vásáron van, a vásárfiát neki ott nyújtja át, vagy nyuj- 
tatja más által át. Ezen ajándék egy gazdagon díszített 
és tükrös szivalaku bábsiitemónyből, vagy más apróságból, 
mint melltű, függők, békateknyőből készült hajtű, selyem
kendő vagy más egyébből áll. Ha ő magának nem sikerül 
átnyújtani az ajándékot, akkor legjobb barátjával nyujtatja
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át, a ld azon van, hogy észrevétlenül kézbesítse azt. Téli 
vagy ünnepnapok délutánjain állandó látogatója az ilyen 
legény ama háznak, hol kedvese lakik, és különben is 
minden alkalmat fölhasznál, hogy vele érintkezhessek, azért 
a házak előtti pádon, a hol a szomszéd fiatalság szokott- 
este gyülekezni, a szerelmes pár is megjelenik, hogy egy
mással érintkezhessek.

A farsangot a házasulni szándékozó legény nehezen 
várja, mert —  bár szórványos házasságkötések a böjti időt 
kivéve az egész évben fordulnak elő, mégis a farsang a 
nősülésre legalkalmasabb idő. Azért kiki iparkodik szivé
vel (?) tisztába jönni, hogy hát ki is tulajdonképen az ő 
választottja? A kiszemelt leányt azután kellőképen megké
red és „háztűz-nézőbe“ megy hozzá. Erre nézve különböző 
szokások vannak divatban. *)

A legény anyja, rokona vagy e czólra kiszemelt jó
akarója alkalom adtán ellátogat a kiszemelt leány szülőihez 
és többek között' a leány hozománya után is kérdezősködik, 
ha az nem volna előtte ismeretes: azután megkéri a leány- 
kezét. A leány szülői is összegyűjtik rokonaikat, hogy 
„családi tanácsban“ határozzanak. Ha ezek a házasságot 
—  különösen anyagilag, a mely alatt nem annyira pénz, 
mint inkább fekvő birtok értendő, mert a fekvő birtok 
náluk nagyobb szerepet játszik, mint a készpénz —  elő
nyösnek találják, kikérik a leány véleményét. Ha ez is 
igenlő választ ad, megüzenik a kérőnek, és a következő 
napon megtartják az eljegyzést; másutt az eljegyzést a kö
vetkező szombat estére hagyják.

Némely helyen a kérő, ha sikeresen járt el tisztében, 
egy díszes kendőt hoz a menyasszonyjelölttől a vőlegény

*l A lakodalmi szokásoknál előforduló különféle felkö
szöntők itten is előfordulnak. De e felköszöntők „Povinnosti 
Starejssicb a Druzbov pri oddavkach a ávadbácli“ czimmel 
már úgyis ös$ze vannak gyűjtve. Ilyen példányokra itt Turdos- 
sinban is akadtam, melyeket tudtommal használni is szoktak.
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jelölt számára, a mi annyit jelent, hogy jöhet, szívesen lesz 
látva. Ez persze csak ott lehet mindjárt, hol a dolog meg
előzőleg az előkészítő stádiumot már kölcsönös egyetértés 
által túllépte, és a kendő küldése tulajdonképen az egész 
házasulási aktusnak egy ünnepélyes epizódja.

Ha a leány, vagy szülőinek válasza tagadó lenne, 
akkor ezt nem szokták a legénynek megizenni. A válasz 
elmaradása már többnyire „nem“-et jelent. Sőt gyakran 
minden tanácskozás nélkül a kérőnek mindjárt kimondhatnák 
a „nem“-et, de ezt nem teszik, mert nem akarják az il
letőt sérteni, azért többnyire kitérő feleletül azt adják, hogy 
majd megbeszélik a dolgot.

Az eljegyzés estéjén összejönnek a leány szülőinél a 
házasulandó felek szülőin kívül, a közeli rokonok, esetleg 
jóbarátok is. Néhol csak nagyon későn jönnek az eljegy
zésre, a midőn már le is feküdtek, mert nem akarnak a 
községben mindjárt nagy feltűnést kelteni. De bármikor 
jöjjenek, mindig szívesen beeresztik őket, és barátságosan 
megvendégelik. Többnyire azonban e nagyon későn való 
megjelenést illetlenségnek tartják, és az est beálltával men
nek az eljegyzés színhelyére. Itten húst, árpa- vagy zab
lepényt esznek, forralt vagy közönséges pálinkát isznak, 
és vig mulatozás között töltik az estét. Az első ünne
pélyes ivásnál a legény és leány egy pohárból iszik, a 
minek megtörténte után megtörtént az ünnepélyes eljegyzés 
is. A pálinkát a legény fizeti, a hirdetést és egyéb eske- 
tósi költségeket később szintén.

Ha a leány még nem küldött volna a legénynek ken
dőt, az eljegyzés estéjén okvetlenül át kell adni. Ha az 
egybekelésből a leány miatt mi sem lenne, a kendő a pá
linka árában, mit az eljegyzésnél megittak, a legénynél 
marad. Némely helyen a legény az első kihirdetés utá i a 
kalapja bokrétáját küldi legjobb barátja által mennyasszo
nyának ; ezzel —  úgy látszik —  mintegy jelezni akarja, hogy
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iijusága illetve legénysége jelét ezúttal leteszi, és ünne
pélyesen menyasszonya kezébe szolgáltatja.

Finomabb ruhái, kendői stb., melyeket a leány férj- 
hezmeneteléig kapott, képezik hozományát. Minthogy ezeket 
csak vasár- és ünnepnapokon viseli, eltartanak még a lako
dalom után is majdnem élethossziglan. A 3 vánkos és egy 
dunna, a mely minden hozományhoz tartozik, szintén már 
régen kész, mert édes anyja már akkor kezdett a gyűjtés
hez, a midőn a menyasszony még kis gyermek volt. A la
kodalom előtt tehát csak a fehér és ágyi ruhát kell még 
varrnia, a mit a menyasszony többnyire maga végez, mert 
alig található tót lány, ki varrni ne tudna, sőt sokan érte
nek ta kötés- és horgoláshoz is.

Az eljegyzés után való három egymásutáni vasárnap 
van a törvényes kihirdetés, a melynek megtörténte után 
hétfőn vagy kedden, legkésőbb szerdán van a menyegző.

A menyegzőre a rokonok és a két fél legjobb isme
rősei lesznek meghiva. A meghívás mindig szóbelileg tör
ténik, de a különböző helyeken különböző személyek által. 
Némely helyen a menyegző előtti napokon a vőlegény és 
menyasszony külön-külön hívja meg rokonait és ismerőseit; 
másutt a menyasszony nővére, vagy esetleg más, a meny
asszony által kiválasztott nő végzi e tisztet. Van ismét 
hely, hogy egy férfi, kit e czélra alkalmasnak tartanak, 
végzi a meghívásokat. Ezen vendéghivó azonban nem szo
kott úgy fölpántlikázott kalappal járni, mint ezt pl. Vas
megyében láttam. De néha a fölpántlikázás helyett annál 
jobban van fölpálinkázva, mert itt-ott meg szokták itt is 
vendégelni.

Turdossinban kétszer lesz minden vendég meghiva, és 
pedig a lakodalom előtti napok egyikén a rendes meghívó 
által, és a lakodalom napján ismét a vendéghivó és az 
első vőfély által.

A menyasszony választja az 1— 4 nyoszolya párokat. 
Az első vőfélynek megkülönböztetésül a többitől némely
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helyen olyan Petőfi-féle „rozsda marta“ „véres kard“ függ 
az oldalán, ki olyan büszkén csörteti végig az utczán, bár 
kissé ügyetlenül, mintha legalább is egy ezrednek volna 
parancsnoka. A lakodalom napján a vőfélyek nagyon korán 
kelnek, fölköltik a zenészeket és zeneszó mellett mennek 
az egyes nyoszolya lányokért. Midőn már mind együtt van
nak, testületileg mennek a vőlegény házába, hol az első 
reggeli jár ki nekik, (főzött pálinka, kalács, zsömlye és 
kávé). Innen már a vőlegénynyel együtt mennek a meny
asszony házába, a hol másodszor is szolgálnak föl reggelit.

Többnyire itten lesznek feltüzve a virágok vagy, 
bokréta'a kalapba, vagy mellre; mindegyik nyoszolya lány 
az ő vőfélyének tűzi föl a virágot. Végre a vőlegényre 
kerül a sor ; ennek virágát a menyasszonynak kellene föl
tűzni, de ő egy más, rendesen egy korosabb asszonyt kér 
fel e tisztre, ez közeledik a vőlegényhez. De a vőlegény 
ezen asszonyt visszautasítja, mondván, hogy nem őt válasz
totta, menyasszonya jöjjön a virágot föltűzni, mire a való
ságos menyasszony nagy szemérmetesen előkullog és végzi 
kötelességét.

A menyasszony fehér percail (perkál) szoknyába, pi
ros kachemir derékbe van öltözve, a mellen vakító fehér 
kendővel. Fején fehér és piros virágokból font koszorút 
visel, a melybe üveggyöngy, arany és ezüst rezgő szálak 
vannak belefonva. A nyoszolya lányok is többnyire igy 
vannak öltözve. Városokban és a városokhoz közel eső he
lyeken a menyasszony és uyoszolyalányok élénkszinü szövet- 
ruhát viselnek. A menyasszony fején koszorú, nem ritkán 
fátyol is van ; a nyoszolyalányoknak virágcsokor van ha
jukba, vagy a fej hátsó részéhez erősítve. A vőlegénynek 
kékes posztóból szintén uj ruhája van.

A vőlegény, mielőtt hazulról elment, elbúcsúzott szü
leitől. Mielőtt sorba állna a lakodalmas menet, a meny
asszony is búcsút vesz szülőitől: letérdel előttük, és nem 
ritkán érzékeny könyek hullatása közben megköszöni föl
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nevelését, és kezet csókolva bocsánatot kér elkövetett vét
keiért.

A párok ezután rendbe állanak. A zenészek némely 
helyen elől, másutt hátul a sor után mennek. A zenészek 
között megy a „zászlós“, ki előtte való nap a meghívá
sokat végezte, a lakodalmi napon pedig a vendégek jó ke
délyhangulatáról tartozik gondoskodni. Azért ő legelőször 
is pálinkával magát tüzeli jó kedvre, azután —  gondol
ván, hogy a példa ragadós tüzes jó kedvével jó kedvre 
gyújtja a többiek kedélyét is. A zászló valamelyik képviselő- 
választásról maradt fö l; ha ilyen rendes zászlójuk nem 
volna, egy kis póznára tarka-piros kendőt kötnek.

A tulajdonképeni sort a menyasszony nyitja meg, a 
kit a vőfély vezet, néha mindkét oldalról egy-egy vőfélybe 
kapaszkodik a menyasszony, vagy a vőfélyek kapaszkodnak 
a menyasszony karjába. Az első sor után a vőlegény kö
vetkezik egy vagy két nyöszolyalány a karján, vagy néha 
ő kapaszkodik a nyoszolyalány karjába. Lassankiut a többi 
párok is elhelyezkednek Az első vőfély némely vidéken pl. 
Turdossinban, előkelőbb lakodalomnál a fönt említett kard
dal kihúzva megyen, hegyére almát, narancsot vagy czit- 
romot tűz.

Miután a sor már fölállott, a menyasszony anyja, 
vagy egy más asszony a lakodalmas nép közül előlép, bal 
kezében egy tányér tele szenteld vízzel, jobb kezében fenyő- 
fagalylyal, a melylyel szentelt vízzel fecskendezi le a la
kodalmas menetet, azután áldásmondások között valamely 
gabonafajt szór az útra, a melyen a menet elmegy. E ga
bona szórással, úgy látszik, jelképezni akarják, hogy a jö
vendő pár mindenben bőségben éljen.

Ujongások, rikogatások és zenekiséret mellett mennek 
a templomba rendesen már reggeli 8 — 9 órakor. A menet 
közben kalácsot szórni, mint ezt magyar vidéken láttam, 
itten nem szokás.
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Miután az uj pár elmondta egymásnak a „holtomíglari- 
holtodiglant“, ép oly zaj között a tánczhelyre (korcsma) 
mennek. I tt mulatnak rendesen délig, miközben a meny
asszony és nyoszolyalányok ruhát cserélnek. Ebédre a meny
asszony szülőinek házába térnek ; néha csak este-felé ebé
delnek; ebéd után azután még folytatják a mulatást. Né
mely helyen ebédet csak az uj pár és rokonok esznek a 
menyasszony szülőinél, a többinek csak a korcsmába visz
nek valami csekélységet, és a tulajdonképeni evés- vala
mennyi számára csak este lesz tálalva. A gazdagabbaknál 
levest, húst, és káposztát hússal esznek, bort és sört isz
nak. Faluhelyeken a szegényebbeknél nagyobbrészt hüvelyes 
veteményt, u. m. babot, borsót, vagy kását, azután káposztát 
hússal (ez soha sem hiányzik!) esznek, és rossz bort vagy 
pálinkát isznak.

Este 8— 9 óra körül két nő, kik a menyasszony ro
konai vagy közeli barátai, az első vőfély által föl lesz 

/kérve, hogy a menyasszony holmiját csomagolják össze. 
Ezek, miután ruhát és ágyneműt összekötöztek egyéb, a 
menyasszony hozományához tartozó aprósággal együtt kocsira 
raknak. E kocsira azután föl ül (vagy áll!), a ki csak rá
fér : lányok, legények, fiatal asszonyok és gyermekek. A két 
tüzes (?) ló vágtat, a hogy csak tud a kocsival, ha önként 
nem teljesítené ebbeli kötelességét, erős ostorpattogtatások 
esetleg csapások által figyelmeztetik a két „táltost“, hogy 
most nem értenek tüéfát a lassú menéssel. Erős vágtatás, 
vagy éneklés, zaj, kiabálás közben bejárják az egész köz
séget össze-vissza, mig végre a vőlegény házába térnek, a 
hol mindent leraknak.

Végre a többi lakodalmas nép is megelégelte a mu
latságot; szem előtt tartva, hogy a jóból is megárt a sok, 
a tánczot abban hagyják. Ünnepélyesen leveszik a meny
asszony fejéről a koszorút és —  a község divatja szerint 
—  fejkötőt vagy kendőt kötnek rá ; azi utolsó ünnepélyes 
aktus is befejeződött: a leányból asszony lett . . . Ezentúl
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α kendő alatt mindig fejkötőt visel. Némely helyen szo
kásban van, hogy az első vőfély leveszi a menyasszony 
fejéről a koszorút és azután valamely dal egy strófájának 
eléneklóséig egyet tánczol vele. Utánna az összes jelenlévő 
férfiak egy-egy dal eléneklése közben egy rövidet tánczolnak 
a most már uj asszonynyal.

A vendégek búcsút vesznek a lakodalmas háztól, kiki 
haza megy, az uj pár is beköltözik uj otthonába: rendesen 
a vőlegény szülőihez. Néha az egész lakodalmas nép el
megy a vőlegény szülőihez, hol friss vacsora vár rájuk. 
Ez azonban csak a jobb módunknál fordul elő. Itten azután 
a késő éjjeli órákig együtt maradnak.

Többnyire azonban csak a vőfélyek és nyoszolyalányok 
kisérik az uj párt a menyasszony szülőihez, itt azonban az 
ajtót elzárva találják. Az első vőfély, ki lámpával kísérte 
a menetet, erre előlép, és elkezd az ajtónál szépen könyö
rögni, és bebocsátást kér. A könyörgésre az ajtó fölnyilik, 
és az ajtónál az anyós várja a belépő menyt. A meny erre 
azon kérdést intézi anyósához, vájjon szívesen látja-e őt. 
Az anyós természetesen „igen“-nel felel. A meny, hogy 
megkedveltesse magát, egy nagy kalácsot hoz anyósának 
ajándékba; a szegényebbeknél kenyér pótolja a kalácsot.

Dluhán és környékén a fiatal asszony átköltözése uj 
otthonába úgy történik, hogy a ládát és egyéb nehezebb 
tárgyakat kocsira tesznek szintén, de az apróbb tárgyakat 
a lakodalmas nép viszi. Egyik rokkát, másik képet, faka
nalat, fazekat stb. tartva kezében; éneklés, kiabálás stb. 
közt tér a menyasszony uj otthonába. Ilyenkor a bámulók 
nem csekély száma lepi el az utczát, annál is inkább, 
mert a tehetősebbeknél a menyasszony nőrokona zablepény 
darabokat szór a tömeg közé; mindenki boldognak érzi 
magát, ha egy darabka lepényhez juthat. Azért a darabok 
utáni kapkodás nem csekélylyé emeli a látvány érdekességét. 
Turdossinban és némely más helyen szokásban van, hogy 
a lakodalmi nap után korán reggel többen a volt lakodal-
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mas nép közül a fővőfélylyel az élükön, zeneszó, táncz és 
ének mellett viszik csinosan fölpántlikázva a menyasszony 
rokkáját utána uj otthonába. Ha a menyasszony még alud
nék, a velük hozott cserépfazekat földhöz vagdalják és nagy 
lárma között fölköltik. Itt a rokkát a kályha mögé teszik, 
azután tánezolnak, mulatnak, mert újra megvendégelik őket.

Az uj ólettél uj gondok és küzdelmek közé jutott az 
uj pár. Ha a fiatal asszony anyóshoz került, azzal rende
sen igen békességben él. Természetesen nincsen szabály- 
kivétel nélkül, de a tótok valamint szomszédaikkal általá
ban békességben élnek, úgy a családban is a legnagyobb 
öszhang uralkodik. A meny összefér anyósa- és apósával, 
a férj feleségével és gyermekeivel.

A tót házigazda szereti családját, méltányos felesége 
és családjának többi tagja iránt, velők egyetértésben és 
békességben ó l; sőt a legritkább eset, hogy józan állapot
ban pöröljön nejével. Ha azonban kissé többet talált inni 
abból az átkos pálinkából, inkább előfordul, hogy megfe
ledkezik magáról. Különösen, ha ilyen állapotban ingerük, 
akkor vad is tud lenni, és olyan jelenetekre ragadtatja 
magát, a melyeket máskor a világért sem tenne, és melye
ket józan állapotban maga is megbán. De hogy mennyire 
odaadó családjáért, mutatja azon körülmény, hogy ha itthon 
hagyja övéit, vagy kivándorol, igen gyakran megemlékezik 
a honn maradottakról: gyakran ir nekik, és maga inkább 
tűr, szenved, nélkülöz, de takarékoskodik, és családjának 
gyakran tekintélyes összegeket juttat.

A gyermekek születésénél általában nem szoktak nagy 
keresztelő lakomát csapni, de többé-kevésbbó, főleg a te
hetősebbek, kitesznek magukért. Komául tiszteletben álló 
egyéneket, nagyobbrészt házaspárt választanak. Gyakori eset, 
hogy két család egymásnak kölcsönösen kereszteltette 
gyermekét. .

Ha az ég egy családot magzattal áldott meg, a szü
letés Után sütnek kalácsot, és rokonoknak, komáknak, jó
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barátoknak szétküldik azt. Ezen sütemény neve „rados- 
niki“ örömsütemény. A ki radosnikit kapott, az köteles
ségének kell, hogy ismerje viszont ajándékot küldeni. E 
viszont ajándékot vagy még a keresztelő előtt, vagy vala
mely más alkalomra pl. ünnepre küldik. Szoktak Küldeni 
czukrot, kávét, bort, pénzt stb. A keresztelés napját kö
vető vasárnap szokták azután megünnepelni a keresztelést, 
a midőn is a meghívott vendégeknek kávét, bust, kalácsot, 
bort, pálinkát és égetett pálinkát adnak enni és inni Va
gyoni állapotához mérten kiki iparkodik a keresztelőt méltó- 
képen megtarni. A gyermekágyas asszony rendes körülmé
nyek között igen korán hagyja el a betegágyat. Akár
hányszor előfordul, hogy reggel szült, és az ebédet már ő 
főzi. Harmad-negyed nap pedig már erős munkát is végez.

Szoktak más alkalommal is ajándékot küldeni; t. i. 
a lakodalom előtti napokon szokták a lakodalmas házhoz 
küldeni az úgynevezett „poétát“ olv. pocsta::: posta, kül
dönce, elő posta, a mi tojás-, czukor-, vaj- süteményből stb. 
áll. Ezért nem jár viszont ajándék.

A keresztelésnél a következő keresztneveket szokták 
az újszülött férfi gyermekeknek adatni: Janó (János), Jozso 
(József), Stefo (István), Onclro (Andor), Gyúró (György), 
Miso (Mihály); ritkábban: Pavel (Pál), Peter (Péter), is
mertebb női nevek: Hana vagy Hanka (Johanna), Mara, 
Marka. Marisa (Mari, Mariska). Róza, Rozala (Róza, Ro
zália), Ilona, Ila, Ilka (Ilon), Tora. Terka, Tereza :(Teréz), 
Bolusa !?), Magdusa (Magdolna).

Nem állnak bár statisztikai adatok rendelkezésemre, 
de azért határozottan állíthatom, hogy a vad házasságok, 
elválások igen ritkán fordulnak elő. Az 1889. évről szóló ki
mutatások Árvámé,gve területén két törvényes elválásról tesz
nek említést (1. „Árvamegyei Hírlap“ 1890. é. f. 8. szám.) 
Ugyancsak e kimutatás szerint 1889. évben 317 Í  gyer
mek született; ezek közül 3050 törvényes, és 124 tör
vénytelen ágyból Ha összehasonlítjuk a törvényes gyerme
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kék számát a törvénytelenekével, akkor az utóbbiakét el
enyésző csekélynek találjuk; és ha tekintetbe veszszük, hogy 
e 124 törvénytelen gyermek anyjának bizonyára egy tekin
télyes része, nem is itthon Árvamegyében foganta gyer
mekét, hanem akkor, a midőn másutt szolgált, vagy más 
vidéken munka után volt (pedig igen sokan mennek más 
vidékre és csak télre jönnek haza!); a midőn tehát a ha
jadon nem volt anyja védő szárnyai alatt, és a csábításnak 
jobban ki volt téve: a megye közerkölcsiségét kitűnőnek 
mondhatjuk.

λ  mi a szaporodást illeti, ha összehasonlítjuk az 1826. 
évet az 1891. évvel (1. „Árvám. Hirl.“ 1888. évi 2. 
855.), akkor, —  ha az 1826. óv adatai hitelesek —  a lé- 
lekszám apadását kell konstatálnunk, mert 1826-ban 90,682, 
mig 1891. csak 84879 volt a lélekszám Árvamegye terü
letén, tehát 5803-mal kevesebb. Csakhogy ezen apa
dást nem vehetjük normális vagy tényleges apadásnak, mert 
azóta már volt tömeges kivándorlás Szlavóniába, az ország 
különböző részébe és Amerikába, sőt a költözködés és ki
vándorlás soha sem szünetel —  hanem egyre tart; azon
kívül volt több kolerajárvány is.

A tényleges szaporodásra nézve helyesebb következte
tésre jutunk, ha az 1891. évi kimutatást összehasonlítjuk az 
1881. évi kimutatással. Az 1881. óv népszámlálása szerint 
volt a megyében 82364 lélek, mig az 1891. év szerint 
84879. Ä szaporodás tehát az utóbbi 10 év alatt 2515 
lélek, a mi 3Ό5 °/o szaporodásnak felel meg, a mi jóval 
alant marad az országos átlagos (10-82 °/o) szaporodásnak.

A gyermekhalandóságon kívül főleg a kivándorlás 
okozza a szaporodásnak az országos átlagon aluli aránytalan 
visszamaradását, a mint az 1889. évből rendelkezésemre 
álló kimutatásból is bebizonyítható. 1889. évben ugyanis 
született 3123, meghalt 2269 egyén; a szaporodás tehát 
854. Ennyit véve tehát fél évi átlagos szaporodásnak, a 
megyének nem 2515, hanem 8540 lélekkel kellett volna



szaporodnia, a mi 10 3 °/0-nak felel meg, tehát annyi 
körülbelül, mint az országos átlagos szaporodás.

A tömeges férfi kivándorlást mutatja a jelen évi nép
számlálás kimutatásának férfi és nők közötti aránytalansága. 
A 40756 férfival szemben ugyanis 44123 nő van. (E mér
leg pedig még aránytalanabb lesz már a jelen évben is, 
mert az idén meg szokatlan módon megindult a kivándor
lás!) A nők tehát 3376-tal vannak többen, mint a íérfiak, 
a mi 1.082%-nak felel meg, vagyis jelenleg Árvamegyében 
1000 férfira 10S2 nő esik, a mi szokatlan arány.

A tót anya elég szaporán szül, de mi haszna, ha a 
kellő ápolás és gondozás hiányában a kis csemete idő előtt 
elpusztul. így pl. 1889. évben elhalt 2269 egyén közül 
az 5 éven aluliakra 935 esik, tehát közel a fele; ha még 
hozzá veszszük, hogy a nem házas egyének 280 halálesete 
közül legalább is tele gyermekekre esik, úgy bizton fölte- 
hetjük, hogy a halálozások több mint fele a 10 éven alóli 
gyermekekre esik.

Ha egy utczán végig megyünk, és a beesett szemű, 
sápadt arczu, potrohos hasú, sovány játszó gyermekek cso
portján végig nézünk; igazán megesik szivünk, és őszinte 
sajnálkozás sóhaja rebben el ajkukon, mert alig találunk 
gyermeket, kinek kissé jobb színe volna. Különösen fel
tűnő rossz színben vannak a gyermekek télen. De nincs is 
csodálni való ra jta ! Tápláléka a lehető legsilányabb; ott
hon a szoba levegője olyan rossz, hogy ha véletlenül ilyen 
szobába találunk nyitni, majdnem hányát esünk a rossz 
levegőtől, mert a szoba szellőztetve soha sem lesz. A ru
házat többnyire nemcsak hiányos, de fél meztelenül járnak. 
5— 8 éves gyermekeket láthatunk a legnagyobb hidegben 
egyszerű vászoningben, minden fejfödő és lábbeli nélkül 
szaladgálni, A nagyobbak is csak kis vászonnadrág- és ka
bátban, gyakran szintén fejfödő és lábbeli nélkül, látogat
ják az iskolát. Ilyen körülmények között igazán különös
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Isten csodája, hogy a halandóság még nem nagyobb a gyer
mekek között.

Ehhez járul, hogy némelyek a gyermek tisztántartására 
sem fordítanak kellő gondot. Beteg 'gyermekét ugyan ápolja 
az anya, mert természetét nem tudja teljesen megtagadni, 
de nem nagyon veszi szivére „ha a jó Isten magához 
veszi“ is a kis ártatlant. Sőt gyakran kéri is az Istent, 
hogy csak' szabadítsa meg gyermekétől, e nyűgtől. Az ilyen 
érzelmekből különben nem is csinál ti tk o t: a legnagyobb 
hidegvérrel mondja el, hogy milyen jó dolga volna a gyer
mek nélkül, a mely csak teher és akadály mindenütt.

Bámulatos példákat lehetne fölsorolni, a melyek a 
gyermekek közönyös nevelésére vonatkoznak, a mi a tót 
népnél számos erénye mellett mindenesetre bűnül rovandó 
föl. De másrészt meg nem szabad felednünk, hogy a nagy 
nyomorúság és szegénység miatt minden erejüket meg kell 
feszíteni a létért való küzdelemben. Ha nem is menthető 
ezen megbocsáthatlan bűn, de legalább némileg enyhithétő, 
mert valóban Hiob türelme is kevés egy ilyen szegény 
asszonynak, ki esetleg beteg gyermekével a mezőre kényte
len menni, hogy azt munkálja, és a gyermek örökös sirása- 
és nyafogásával folyton zavarja őt a munkában.

Az anya kicsi gyermekét gyakran alig 1— 2 évvel 
idősebb testvérére bízza. Többnyire azonban hosszúkás ko
sárba csomagolja, és a kosarat egy lepedőbe bele téve, a 
hátára köti, és úgy viszi magával a munkára. A nagyob
bacskákat már csak a hátra kötik kosár nélkül. A mezőn 
vagy a kosárban fekszik a kis gyermek, vagy pedig három 
kis pózna segélyével kis állványt csinálnak ; erre függesztik 
a lepedőbe tett gyermeket, a kit néha három éves kis 
testvére himbál. Ha a gyermek már nagyon sir, akkor egy 
kendő segélyével hátára köti és igy folytatja tovább a 
munkát. A gyermek t. i. a háton van, egy kendőt teríte
nek a gyermekre: azután a kendőnek a mellen való ke
resztbe fektetése után ismét hátul a gyermek alteste alatt
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megkötik. A házi munkánál is kénytelen gyakran ezen 
módszerhez fordulni, mert már mégis megunja a sok és 
keserves sírást hallgatni. A gyermekek nagyon szeretik 
magukat a háton hordoztatni, és —  ha csak valami külö
nös bajuk nincsen — elhallgatnak, sőt közben édesen el 
is alusznak. De mégis megesik az ember szive, a mint 
ilyen, alig pár hónapos kis ártatlan poronty, kinek még 
vánkosba kellene pályázva lenne, nem bírva fejét, azt jobbra- 
balra aláengedi. A vánkosba bepólyázott gyermeket is szokták 
bár a háton hordozni, de többnyire csak vánkos nélkül.

A gyermekek szellemi fejlődésére —  nem tagadható 
—  befolyással van a pálinkaivás is, de szerény nézetem 
szerint most már, a midőn a pálinkaivás csökkent, nagyobb 
befolyással van a silány és hiányos táplálkozás, és nem 
kevésbbé hátráltatja a szellemi erők kifejlődését. Sokan 
persze nagy gondot fordítanak gyermekeik szellemi kiképez- 
tetésére és nem ritkán anyagi erejük tulfeszitésével tanít
tatják gyermekeiket. De általában csekélyét törődnek vele, 
hogy a gyermekek csak a legelemibb ismereteket is, minő 
mértékben sajátították el, és —  úgy hiszem —  inkább a 
törvény kényszeriből, mint más egyébből küldik gyermekei
ket iskolába (már t. i. a mennyire küldik!), és mihelyt a 
gyermek csak félig fölcsöpörödött, már munkába fogják, vagy 
szolgálatba adják.

Megemlítendő, hogy az utóbbi időben épült iskolák 
(és paplakok) valóságos paloták még a félreeső falukban is. 
Ez, a törvényen kívül, mely őket rendes iskolák építésére 
kötelezte, főleg az uradalom érdeme, a mely óriási mérvben 
segítette az egyes községeket az uj iskolák fölállításában.

A tanítókat általában nem igen szeretik, mert ter
mészetes ellenségüket látják bennök, kik meggátolják őket 
abban, hogy gyermekeik fölött bármikor szabadon rendel
kezzenek. A tanító t. i. felsőbb hatóságai által is kény
szerítve van a törvény betűjét szigorúan alkalmazni, a ha
nyagul iskolába járók szülőit följelenteni, és megbüntetésüket
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szorgalmazni. De mindezek daczára bizony a tanító gyakran 
csak hült helyét találja a gyermeknek és az alig 11— 12 
éves fiú pásztornak áll valahova, a leányka pedig dajká
nak. Tanitóválasztásnál itt sem a tanító képessége és mű
veltségi foka a mérvadó, hanem többnyire, hogy miképen 
tudják az egyházi szertartásoknál kötelességeiket teljesíteni 
és tudnak-e kellemes hangon czifra melódiákat énekelni.

A betegekhez, akár felnőtt vagy gyermek legyen az, 
nem igen szoktak orvost hívni, vagy már csak akkor, 
midőn orvos helyett papot kellene hívni, ki az utolsó ke
nettel ellátná.

Mindazonáltal a tót fajnak szívós természete diadal
maskodik; a gyermek, kinek életben maradásához 5— 8 
éves korában kevés reményt tápláltunk, 12— 14 éves ko
rában a m u n k a  és s z a b a d  l e v e g ő  mellett szép fejlő
désnek indul, sőt erőteljes emberré válik. Sorozáskor látni 
csak, hogy van ugyan sok korcs közöttük, de ha nem csa
latkozom, Árvamegye sem marad vissza a hadkötelesek 
szolgáltatásában más vidéktől. Általában mint a leányoknál, 
úgy a férfiaknál is tapasztalható, hogy későn fejlődnek, 
van számos egyén, ki 21 éves korában még nagyon gyönge, 
és pár év múlva szépen kifejlődik.

Általában valamivel nagyobbak a közép termetnél; elő
fordul azonban az igen nagy és igen kicsiny termet is. Ha 
már teljesen kifejlődtek, elég erőteljessé válnak úgy a fér
fiak, mint a nők.

A jelleget illetőleg a kétes szín, illetve a sötét szőke 
az uralkodó. Úgy látszik azonban, hogy inkább a szőkéhez 
hajlik, mint a barnához, mert míg a határozott szőkével 
uton-utfélen találkozunk, addig a határozottan barnák rit
kák, mint a fehér holló. Abból is következtethető, hogy a 
szőke szín az uralkodó, mert ha egy községen végig menve 
a játszó gyermekek csoportja fölött szemlét tartunk, azt 
tapasztaljuk, hogy alig látunk mást közöttük, mint világos
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özükét, gyakran hófehér hajjal. E világos szőke színű persflé 
később megsötétedik kissé!

Csinos, szép vagy tetszetős alakot úgy a férfiaknál, 
mint a nőknél aránylag sokkal kevesebbet találunk, mint 
más vidéken. A tüzes, fekete szempár alig fordul elő, de 
annál gyakrabban akadni gyönyörű szép kék szempárra. A 
kifejlett lányok arcza üde és elég érdekes.

A kiknek sikerült a gyermekkort szerencsésen átlá
balni, azok jó nagy kort érnek el, sőt igen számosán az 
aggkort is teljes ép- és egészségben megérik; a 70— 80 
éves ember vagy asszony nem ritka. A férjes nő arcza 
fiatal korában, ha nem is szép, de elég rokonszenves. A 
sok munka és küzdés miatt azonban csakhamar hervadásnak 
indul, azért igen sok a vén, vagy legalább a vénnek látszó 
asszony. Az asszonyok között igen-igen ritkán találni szép 
arezra.

Az apróbb gyermekek halála fölött csakhamar megvi
gasztalódnak, sőt nem ritkán —- mint emlitém —  kíván
ják halálukat. De a nagyobbakat, különösen, ha az már 
kifejlett, ők is jobban fájlalják, mert ez már segített ke
nyeret keresni. Halottaik eltemetésénél szoktak még némely 
helyen halotti tort ülni, a mikor közönséges vagy czukorral 
égetett pálinkát isznak, és lepényt vagy a tehetősebbeknél 
kalácsot esznek.

Az elhaltak iránt kegyelettel viseltetnek, és némely 
tehetősebb még sírkövet is állít az elhunytnak. E sírkövek, 
minthogy többnyire itten készülnek, a hol erre alkalmas kő 
elég van, bár aránylag olcsók, de az itteni nép viszonyai
hoz elég drágák. Nehány sírkő a legigónytelenebb falu te
metőjében is található.

Csak vajmi kevesen vannak olyan szerencsés helyzet
ben, hogy maguk nem lóvén képesek munkájokkal megbirni, 
idegen kéz segítségére szorulnának, vagyis hogy cseléd tar
tására volnának utalva. Sőt inkább majdnem minden csa
ládban nélkülözhető lmsszabb-rövidebb ideig egy-két tag.
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A leánycselédek Mindszent napjától Mindszent napig
lesznek felfogadva és kérők 8 — GO frt egy évre. Olyan 
azonban nagyon ritka, kinek 60 frt bére volna. A bér 
egy része többnyire ruházatban lesz kiadva. A fizetésbe 
nem lesz beszámítva az 1 frt foglaló.

E szolgálók többnyire a félreeső faluk szegény lako
sainak gyermekei közül kerülnek ki, és bámulatos, hogy 
ilyen kezdő szolgáló, ki magas hegyek által környezett 
szűk völgyét még talán soha sem hagyta el, mily naiv 
felfogással van valamely más czivilizáltabb hely szokásai, 
iránt, a mely nem ritkán jóízű nevetésre fakasztja az em
bert. Íme egy-két példa :

Egy újdonsült szolgálónak azt parancsolta asszonya, 
hogy az asztalteritésnél mindenki számára külön poharat 
készítsen, de ő indignálódva felel, mintegy jelezni akarva 
a hallatlan luxust, hogy ők kilenezen vannak otthon és 
mégis valamennyien egyetlen-egy korsóból isznak.

Egy másik szolgáló a poharakat az asztalteritésnél 
nagyon tele találta tölteni. A midőn az asszonya neki azért 
szemrehányást tett, . oda megy a poharakhoz, és a mint 
azok sorban az asztalon állanak, mindegyikből leszűrésül 
szájával egy kicsit . . .

Egy szolgálót e s t e  az asszonya a pékhez küldte 
zsemléért, de csakhamar visszatér, hogy a zsemlék már el
fogytak. Másnap reggel ismét zsemléért akarja küldeni 
asszonya, de ő megütközve feleli, minek menjen hiába, hi
szen tudja az asszony, hogy már tegnap este nem v o lt. .. 
"Nem tudta a jámbor, hogy a pék minden nap, illetőleg 
minden éjjel frisset süt . . .

A férficselédek szolgálati ideje szintén olyan, mint a 
leányoknál, csak ritka helyen szoktak uj évkor, vagy más
kor szolgálatba lépni. Egy szolga fizetése 12 — 50— GO frt 
és annyi bocskor, a mennyit csak elszakítani képes.
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11. Népszokások és babona.
A szokások között legnagyobb helyet foglalnak el a 

mulatságok, vagy a népéletnek azon nyilvánításai, melyek
nek czólja mulatság rendezésével függ össze, a melyeknél 
tehát a szokás esak eszköz a czél szolgálatában.

Általában az életmód és népszokás a viszonyokhoz, 
az évszakhoz és bizonyos alkalmakhoz simul. A nép a nyári 
hónapokban, midőn a mezei munka foglalja el egész idejét, 
józan, serény, munkálkodó napkeltétől napestig. Az isten 
parancsolatja szerint hat napig dolgozik, és a hetedik napon 
szünetel, hogy kipihenje a hét fáradalmait és uj erőt gyűjt
sön a következő hét küzdelmeire.

Vasárnap szintén korán kel és engedelmeskedik a ha
rang hivó szavának. Tömegesen mennek az isten házába, 
hogy mint buzgó keresztények meghallgassák isten igéjét, 
és végezzék ájtafosságukat. Többnyire valamennyien részt- 
vesznek a reggeli és délelőtti isteni tiszteleten, de a dél
utáni vecsernyét sem mulasztják el.

A délutáni isteni tisztelet után megélénkül a község; 
a fiatalság és gyermeksereg játszásra, vagy a fönt leirt 
mulatságokra pezsdül, A község „atyái“ vagy „vénei“ a 
község háza, vagy a bírói lak télé közelednek, hogy a 
község ügyes-bajos dolgait alaposan megbeszélve, bölcs el
határozásra jöhessenek. Mások ismét egy kis gvomorerősi- 
tőre (?) a korcsma felé sietnek.

Vasárnap a lelkész engedőimével gyakran tánczmulat- 
ságokat szoktak rendezni; de a lelkésznek, bár óriási be
folyása van a népre, ezen engedélyét nem mindenütt kéri 
ki. Majdnem minden községben van néhány parasztember, 
ki egyéb számos ügyessége és mestersége mellett a zenélés
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nagy mesterségéhez bocsánat! művészetéhez, is kitünően ért. 
(Árvában csak egy, nemrég letelepült állandó czigánybanda 
van !) Ezen két-három, gyakran négy szál ember nem min
dig összhangzatos re fülese mellett vig tánczra pezsdül 
mindkét nembeli fiatalság. Többnyire csárdást, keringőt és 
polkát tánczolnak.

Mig a lányok télen is mezítláb lejtik a tánczot, ad
dig a férfiak a fönt leirt közönséges vagy félczipő bocs- 
korban, mely nagy patkóval van megvasalva és óriási sze
gekkel kiverve. E szegek és patkók ellen korcsmáros uram 
persze protestál, mert padlóját átlyukasztják, de nem sokat 
használ protestálása! Mig végre a jó haszon reményében 
az ő kemény szive is meglágyulni, olvadozni kezd, és ő is 
engedékenyebb lesz. Sokan azonban fel öltik ünnepi, kék 
posztóból készült finom ruhájukat, a melyhez szépen kifé
nyesített kordoványbőr .csizma jár. A legények persze ing
ujjban tánczolnak, a melynek kézelőjére kirívó színű pamut
ból kötött (sárga, kék, piros keverve) ujjatlan keztyü (Stutz, 
Pulswärmer) van felhúzva, a mely inkább diszül, mint me
legítésül szolgál náluk, mert a táncznál nyáron is viselik, 
hétköznap pedig télen sem szokták hordani.

A fönti táne'zokon kívül tánczolják még az úgyneve
zett „hajducki“-t és „krakoviánkát“ (lengyel tánczok) főleg 
a galicziai határon, hol gyakori alkalmuk van a lengye
lekkel összejönni. E tánczban bámulatos ügyességet sőt 
sokan megtekintésre méltó művésziességet fejtenek ki.

A költségek fedezéséhez a leányok mindegyike hozzá
járul néhány krajczárral, sőt a költségeket többnyire ők 
födözik, a férfiak az italról (pálinka) tartoznak gondoskodni. 
De azért aztán minden leány tánczol. Ha a legények lét
száma kisebb mint a leányoké, akkor egy legény 2 —-3 leány 
nyal is tánczol egyszerre.

Némely helyen divatban van, hogy a leány egy évre 
lekötelez egy legényt tánezosának, illetve megvesz. A leány 
szép bokrétát vesz a neki megtetszett legénynek, és más
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apróságokkal is kedveskedik, pl. pálinkát vesz neki. Ez a 
jövőre nézve semmi házassági következményekkel nem kell, 
hogy járjon, de az egész esztendőben a legény a leánynak 
állandó lovagja, vele folyton, vagy legalább sokat tánczol, 
és mulattatásáról gondoskodik. Megtörténik persze, hogy a 
kettőből még egy pár lesz, de a kötelezettség csak egy
évre szól, a másik évben „gom bház.............. “ A tót
legény is tud lovagias lenni, és nem szokta visszautasí
tani a leány ajánlatát, ha ez nem is felel meg mindig 
ízlésének.

Ezen itt leirt, többnyire rögtönzött tánezmulatságokon 
kiviil van több, és minden évben meghatározott időben 
megtartani szokott „conventionalis“ mulatság is. Ilyen a 
„hostiua“ : vendégség.

A hostina, a melyet minden községben őszszel, a be- 
végzett munka után, tehát Mindenszentek után szoktak ün
nepelni, három napig tart, u. in .: vasárnap, hétfőn és ked
den. De a különböző községekben nem egy és ugyanazon 
héten ünnepelik; egyik helyen Márton, másik helyen Ka
talin stb. napja irányadó. Az első nap kiváló ünnepnap, 
és mintegy „bucsu“ (Ablass) jellegével bir, a midőn hála
adó isteni tiszteletek tartatnak az istentől nyert terményért.

Ezen napokon szól a zene, ropog a táncz, (a fo
rintos nem igen bőven), csikorog a pálinkás hordó csapja, 
és folyik a pálinka. A korcsmái mulatságokban azonban 
inkább csak a fiatalság vesz részt; az öregebbek otthon 
öntözgetik a hosszú munkaidő alatt kiszáradt torkukat és 
oltogatják égető (?) szórajukat. Csak délután vagy este 
szokott egyik-másik, főleg a kiváncsi (?) mamák, a mulatság 
színhelyén megjelenni.

Ezen időre már a munka időt más vidéken töltöttek 
is haza jönnek. Van azért dinom-dánom, mert kiki ipar
kodik magát ezen időre a szükséges költségekkel ellátni ; 
a miért is az ünnepély harmadik napján már alig találko-



í?unk emberrel, kinek a feje a mámortól, legalább egy kissé, 
nehéz ne volna! A tánczköltségeket közösen fedezik.

A hosszú téli estéken az idősebbek a korcsma helyi
ségében szoktak összegyűlni, hogy itt vig czimborák között 
pipaszó és bodor füst mellett beszélgetve múljék, az idő. 
E körülmény persze bosszantja a korcsmárost, mert a pi
paszó melletti beszélgetésekből vajmi kevés haszna van; ő 
jobban szeretné, ha a bodor füst közé a pálinka gőze is 
közé keverednék. Persze itt-ott az üveg is, természetesen 
többnyire pálinkával, sorját járja, de a mióta a pálinka 
annyira megdrágult, ezen „mulattató esték“ veszítenek „ér
dekességükből“, sőt múlófélben vannak, egyes helyeken 
pedig már teljesen megszűntek.

A nők a hosszú estéken fonó házakba járnak, a mely 
alkalommal az illetők csinosan felöltöznek. Némely helyen 
asszonyok és leányok vegyesen vannak, másutt a leányok is 
és az asszonyok is külön fonóházba járnak. Egy-egy köz
ségben a község nagyságához képest több fonóház van. A 
legények e fonóházak leányait sorba látogatják (hol persze 
a harmonikásnak ritkán szabad hiányozni!), hogy a rokkák 
egyhangú pörgését mulattatásaikkal változatossá tegyék.

Mellékesen megjegyezve, itten nemcsak rokkán szoktak 
fonni, hanem az orsót egy hengeres fára ráhúzzák. E hen
ger alsó része gombban végződik, hogy az orsó le ne essék. 
Ezen hervor felső részét a két kéz tenyere között megpör
getik, és a fonás alatt lévő szál segélyével a levegőben 
forogni hagyják. A forgás alatt a jobb kéz mutató- és 
hüvelykujja között a kis póznához kötött kenderből vagy 
lenből véve, pödrik. a mit az orsó forgása a levegőben 
még elősegít, mert az orsó a szálnál függve forog. Ha az 
orsó forgása meglassul, pár pillanatra abban marad az ujjak 
közötti pörgés, és az orsót a két tenyér között újra meg
pörgetik.

Uj év után „három király“ ünnep előtt a község- 
lelkésze és kántora minden házat meglátogat, hogy áldását
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á község minden lakójára az ég urától kikérje, és a sze
rencsétlenségeket az egyes házak minden lakójától távol 
tartsa. A kántor minden ház szobája ajtaja (Ölé egy vonás
sal Gr. Μ. B. hetüket ir föl (Gáspár, Melicher, Baltazár). 
Ezért a lelkész és kántor minden egyes lakótól bizonyos 
mennyiségű gabonát vagy pénzt szokott kapni, a melyet a 
„kostolník“ (templomszolga) még egy-két más emberrel 
szokott zsákokban összegyűjteni, kik két ministráns csen- 
getyűs fiú kíséretében mindenütt megelőzik a lelkészt ; a 
fiuk és a kosztolník is szokott valamit kapni. E szertartást, 
mely csak néhány felvidéki megye katholikus híveinél honos, 
„koladának“ (helyesen koleda) nevezik. A kolada járandó
sága a kántornak, ki rendszerint tanító is, fizetésébe több
nyire be is lesz számítva.

Ezen szertartás után áll be a farsang, mely mint 
mindenütt, úgy itt is vig. Ekkor szokták a nősülni szán
dékozók eljegyzéseiket és lakodalmaikat tartani.

A farsangon szokott megtartatni az úgynevezett „me- 
rica“ A lelkésznek és kántortanitónak a községtől bizonyos 
mennyiségű gabona jár. Ezt a farsang egy napján a köz
ség elöljárói hajtják be az egyes lakosoktól, kik rendesen 
valamivel többet mérnek, mint a mennyi kellene. Miután 
a lelkész- és kántornak kimérték a nekik járó rész árpa- 
és zabot, a megmaradott részt némely helyen eladják és 
az igy kapott összeget közös akarattal közösen elköltik, 
mely összeg rendesen elégséges arra, hogy magukat jól 
kimulassák.

A farsang három utolsó napja „ostatki“ ismét olyan 
zajos, mint az őszi munka után tartani szokott hostina, 
vagy talán még zajosabb; mert ezen három nap alatt ki 
kell magukat tombolni, minthogy az egész böjt alatt min
den nemű mulatságtól tartózkodnak. Ennek költségeit hús
hagyó kedden a zenével házrói-házra járva szedik össze. 
Az egyes helyeken többnyire terményeket adnak, a melyet 
pénzzé tesznek.



Hamvazó szerdától fogva, tehát az egész böjtön, a 
községek ünnepélyes csendjét senki és semmi sem zavarja 
zajos lármával, ha csak a lakók mély megbotránkozását 
nem akarja az illető magára vonni. Kivételt csak a soro- 
zási idő képez, amidőn minden „ujonczj elölt“ feljogosítva érzi 
magát hallható kifejezést adni örömének vagy bánatának.

Ilyenkor a sorozó járási székhelytől távolabb lakók, 
az itteni nagy teherhordó szekérre, egyre-egyre tizen, vagy 
még többen is fölszállnak, és minthogy az illésre hely nin
csen, csak állnak. De jobb is igy! mert igy nemcsak a 
torokkal, de kézzel-lábbal lehet a világ tudtára adni, hogy 
ma nekik áll a világ, és ők az emberek a gáton. Meg is 
teszik azt bőven, és hogy a hangulat se hiányozzék, mie
lőtt szekérre szállnak, nem felejtenek el pálinka képében 
egy kis gyomorerősitőről gondoskodni.

Útközben, ha van még korcsma, és a sok kiabálástól 
a torkuk kiszáradt, még egy-kétszer ismétlik magukon ezt 
a műtétet, úgy hogy mire a hely színére érnek, egyik- 
inás’ik bizony már „jól be van kapva“ a sok pálinkától.

Zajos ilyenkor ismét a vidék, némelyik jókedvű, mert 
már megszabadult, másik meg jókedvet színlel, és kedély- 
állapota inkább „akasztófa humornak“ volna nevezhető. Nem 
hiányoznak azonban az „anyámasszony-katonák“ sem, kik 
bizony keserves pityergésre, vagy hangos zokogásra fakad
nak, ha mint „tauglichok“ hagyták el a sorozó bizottság 
helyiségét.

Ezentúl ismét csöndes az egész böjtön minden. De 
annál zajosabb a kovácsműhely, hol —  közeledvén már a 
tavasz —  kiki gazdasági eszközeit hozatja rendbe.

A böjti napok fekete két vasárnapján (smrtna nedelia: 
halottas, illetve halál-vasárnap) ismét alkalmunk van egy 
népszokással megismerkedhetni. Ekkor tartják ugyanis a 
„Marmariena“ nevezetű szokást, mely a következőképen 
történik ;

7*



Szalmából összekötöznek valami ember alakot, a me
lyet. női ruhákba czifrán felöltöztetnek. A fejet szépen be
kötözik, és díszes fejkötőt kötnek re á ; a községben kap
ható legdíszesebb szoknyába bujtatják, és díszes fehér kabát 
valamint a nyakkendő sem hiányzik. Ezen kívül összeszed
nek a községben annyi szalagot, a mennyit csak kaphatnak, 
a melyet szintén mind reá aggatnak, úgy hogy „Marma- 
riena“ asszonysága valóságos fess teremtés. Mindjárt a ké
szítésnél a szalmát mintegy három meter magas póznára 
kötözik, és miután ő nagysága toilettet csinált, és „szalon
képes*·, hogy a világnak mutathatja magát, nagyobbrészt 
serdülő lánykák a pózna segélyével magasra emelik.

Marmariena ő nagysága is érzi a szentirás szavait: 
„Nem jó az embernek egyedül lenni!“ Készül tehát, nem 
ugyan az ő oldalbordájából, egy férfi Marmariena is, kit 
hasonló módon készítenek, és a községben divó férfi-öltö
zetbe bujtatnak. A férfi Marmarienát férfiak viszik.

A férfi méltó hölgyéhez, mert a mellett, hogy ő is 
igazán kicsipett, meg testileg is daliás alak. A férfi, mint 
jól nevelt emberhez illik, karját nyújtja lovagiasan hölgyé
nek, és igy őt vezetve póznán teszik meg az egész község
ben a légi utat, kiváncsi gyermeksereg által kisérve. Mint 
kik az illemtant bőven áttanulmányozták és mint kiknek 
a „Nem illik“ minden pontja kis ujjúkban van, a legje
lentéktelenebb házba is bemennek tiszteletüket tenni és 
mint valódi demokrata érzelmű két teremtés a legszegényebb 
kunyhót sem hagyják ki.

A mint a lányok és fiuk a Marmariena párral egy- 
egy ház udvarába érnek, ketté választják a szerelmes párt 
és elkezdik a Marmariena dalt énekelni, a mely a követ
kező nem épen jelentékeny néhány sorú versecskéből áll :

„Marmariena, Marmariena Kiselova y.ena
Kde si prebyvala ?
U studienky, u studienky nőZky umyvala.
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Marmariena, Marmariena za kohos’ zaiunrela?
Za babky, za d’adky, za Panöve priadky.“
Marmariena, Marmariena Kiselev felesébe
Hol voltál?
A kntacskánál, a kntacskánál lábacskáim at mostam.
Marmariena, Marmariena kiért haltál meg?
Az öreganyáért, az öregatyáért, az Ur fonóliázáért.

Az utolsó sor „Panove“ szava helyett szokták azon 
család nevét mondani, hol rendesen a fonóház van, pl. Turdos- 
sinban „Palove“ szót énekelik. Némely helyen meg azon 
család nevét mondják e szó helyett, a mely ház előtt épen 
a Marmariena dalt éneklik.

Ennek eléneklése közben a póznát folyton pörgetik, 
miáltal a hölgy ling-lobogós szoknyáját és pántlikáját len
geti a légáramlat. Ezt az utat addig folytatják, mig rövid 
productiójukat az egész községben el nem végezték.

Ha a községet följárták, akkor elviszik a fönti két 
alakot a folyóhoz, vagy ennek nem létében a patakhoz, és 
ottan barbár módon megfosztják minden ruházatuktól, le
tépik trónusokról, a póznáról, és ott, hol a viz legsebesebb 
folyású, a folyóba dobják.

Az ünnepélyes „vízbefullasztás“ után a leánykák még 
egyszer megjelennek minden háznál, a hol eléneklik a kö
vetkező éneket:

Pod’akuj me Kristu Pánu 
A vzdávaj me cest a chvalu jemu.
Z neba ztúpil ponizil sa 

v A z Marie panny narodil sa.
Triatricaf liet pracoval,
Kim na svatom krizi umreti mai
Lámala Matka své rukv
Kdyz videja Syna v fazkej núdzi.
Syna svojvó premylého 
A na svatom krizi rozpiateho.

Köszönjük az Ur Jézusnak
Es adjunk tiszteletet és dicséretet neki.
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Az égből lejött, lealacsonyította magát 
Mária úrnőtől született.

Harminczhárom évet átélt
Midőn a szent kereszten volt halála.
Tördelte anyja az ő kezeit,
Midőn látta fiát nehéz küzdelemben.
Az ö kedves fiát 
A szent kereszten kifizetve.

Ezen dal eléneklése után 1— 2 krt, vagy egy-egy to
jást adnak. Az összegyűjtött tojást szintén pénzzé teszik, 
és a rendelkezésükre álló pénzen díszes koszorút, vagy ko
szorúkat vesznek, a melyekkel a községben és határában 
lévő kápolnák szentjeit díszítik föl.

Ezen egész eljárás a délelőtti isteni tisztelet után 
történik. Némely helyen, mint pl. Turdossinban a Marma- 
rienapár nem tesz „látogatásokat“, hanem a templomon 
végig menve megmutatják magukat a közönségnek, és azután 
a patakba, illetőleg folyóba vándorolnak.

Némely helyen pedig Marmariena asszonysága, mint 
emanczipált, tapasztalt és nagyvilági hölgy, nem szorul lo
vag védelmére, és egyedül, férfiú kíséret nélkül jelen meg 
a nagy világban.

Ezen szokást a dr. Marienescu Athanáz „Baba Dokia“ 
czim alatt megjelent értekezése (1. Ethnographia 3. sz. 
142— 143. 1.) már a római mithologiában véli fölfödöz- 
hetni. A rómaiaknál ugyanis: „márczius idusa, vagyis 
márczius 15-ike előtti napon, a Marmuralia ünnep, vagyis 
Mamurius Yeturius tiszteletére szentelt nap volt. Ezen a 
napon Kómában egy bőrökben felöltözött embert, a kit 
Mamurius Yeturiusnak neveztek, a városon át vezettek, őt 
hosszú fehér pálezákkal ütlegelték és ily módon a város
ból kikergették.“

Tovább folytatólag: Preller erre nézve azt az észre
vételt teszi, „hogy ez a szokás határozottan a télnek a
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márczius hónapban Németországban, a szlávoknál és másutt 
is szokásos elkergetésére emlékeztet“ .

A Marmariena vagy Mars ezen értekezés szerint te
hát nem más, mint a személyesített Márczius, kinek, mint 
6 idő (ártsd : tél), távozni kell az uj előtt, vagyis a tél
nek pusztulnia kell a tavasz elől. A Marmariena jelent- 
ményét az- itteniek bár nem igen tudják, azon néhány sor
ból pedig, a mit énekelnek, jelentményére nézve bajos volna 
eligazodni, de nyilván nem egyéb, mint a személyesített 
télnek ünnepélyes eltemetése.

A tavasz beálltával kiki a mezőre siet. Első alka
lomkor szokás, hogy az asszony este vízzel telt edénynyel 
várja a szántásból hazatérő férjét, a kit, ha megérkezik, 
vízzel locsolja le. Ezzel mintegy áldást kérnek a férj meg
kezdett munkájára. De mint minden szép intentióju szokás 
elfajulhat, úgy többé kevésbbó az is elfajul, nem ugyan az 
asszonyoknál, hanem a leányoknál, kik a legényeket várják 
nagy puttony vízzel, és alkalmas pillanatban észrevétlenül 
végig öntik a legényt. A legény ezt nem is felejti el, és 
jön számára is nemsokára a visszafizetés napja.

Van t. i. a locsolásnak egy más neme is. A húsvéti 
locsolás, („kupát“ nfüröszteni) a mely másutt is dívik, itt 
is előfordul; csakhogy már nem lehet locsolásnak, hanem 
öntözésnek, sőt helyenkint valóságos fürösztésnek nevezni, 
és egyes, esetekben már annyira elfajult, hogy komoly kö
vetkezményű betegség volt a tréfának folytatása.

Husvét hétfőn ugyanis a legények házról-házra járnak 
és a leányokat sorba öntözik. De hogy a t. olvasó soká 
kételyben ne legyen ezen öntözés minősége felől, és a t. 
hölgyek tót leányainktól meg ne irigyeljék ezt a figyelmes 
előzékenységet, sietek megjegyezni, hogy az nem valami 
túlságos gyöngéd (?) módon, és nem is rózsa- vagy más jó 
illatu vízzel történik!! Miso és Janó, két izmos, markos 
legény, megfogja egy-egy kezénél a szegény Hankát, és 
bármennyire szabadkozzék is, őt a kúthoz, vagy patakhoz
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vezetik, hol -Józsii, egy harmadik legény egy puttony vízzel 
már készen várja. Letépik a leány kendőjét a fejéről, és 
3— 4-szer végig öntik a fejét. A ki olyan szerencsés, hogy 
több ilyen „trupp“ legény (mert több „trupp“ is megy!) 
manipulátiéját végig élvezte, ez bizony úgy néz ki, mintha 
ruhástól együtt fürdőt! volna.

Némelyek pedig már az első öntözésnél egészen vi
zesek, úgy hogy át kell öltözniük. Némely legények meg 
kényelmesebbnek találják az öntözés helyett a szegény 
Hankát egyszerűen a patakba dobni és a vízben meghen- 
gergetni. Ez annyival is inkább veszélyesebb, mert a pa
tak köves, és partjai is kövekkel vannak kirakva. A leány 
természetesen kézzel-lábbal tiltakozik az ilyen gyöngéd, 
barbár figyelmesség ellen, de az erőszaknak kénytelen en
gedni; de nem ritkán érzékeny sérülést okoz, ha valamely 
kőben megüti magát. Alig múlik el év, hogy kisebb-na- 
gyobb sérülés elő ne fordulna. '

Bár az ilyen friss reggeli zuhany, mint láttuk, nem 
is valami túlságos kellemes mulatság, a Hanka mégis bol
dogtalannak érezné magát, sőt vigasztalhat!au volna, ha a 
legények nem méltatnák őt e figyelemre. Az önérzet bizo
nyos nemével meséli a leány társnőinek, hogy hányszor 
volt szerencsés e proczedurát végig élvezni; legboldogabbak 
azok, kiknek legtöbb öntözőjük akadt, mert biztos jele, 
hogy a legények figyelme leginkább rajtuk akadt meg.

A mit a legények tesznek a nagy lányokkal, ugyanazt 
teszik élelmesebb serdülő fiuk a serdülő lányokkal. Egy 
alkalommal volt alkalmam látni, a mint egy csoport nagy 
legény egy másik csoport „kis“ legénynyel (14— 17 éves) 
találkozott. A nagy legények persze irigy és megvető szem
mel nézték versenytársaikat, és mindenféle gúnyos meg
jegyzést tettek rájuk: a többek között oda kiabálták nekik: 
„Id’ete zaraz husi past!“, mentek mindjárt libákat őrizni?!

Az ilyen öntözésnek czélja ismét csak öntözés, t. i. 
a „garatba“, és végre egy minden évben megtartani szó·



-  ill -

kott mulatság. A legények, kik röggel öntöztek, kék poszté 
ruhájukban és kordovánbőr csizmájukban, ingujjban, melynek 
kézelőjére tarka-barka ujjatlan keztyű van huzva, ismét 
megjelennek mindazon házakban, hol öntözni voltak, a hol 
pálinka- és kalácscsal vagy lepénynyel megvendégelik őket, 
és azon felül még 10— 20 sőt 40 kr készpénzt is kap
nak, a melyet fehérkendőbe takart tányérba tesznek, és a 
melyet a kendő négy végének együvé tartása által visznek.

Az igy összegyűjtött pénzen husvét után való vala
melyik vasárnap ismét tánczmulatságot rendeznek, a hol 
minden megöntözött, illetőleg az öntözésért megfizetett 
leánynak joga van megjelenni.

Ugyancsak mulatási czéllal van összekötve a májusi 
fácskák állítása is. Május elsején t. i. a legények reggel 
korán, vagy mindjárt éjfél után, a midőn mindenki alszik, 
előtte való este edkészitett, szép fiatal 1— l y 2 meter ma
gas fenyőfácskákkal szokták meglepni a leányokat.. E fiatal 
iáknak kérgét á törzsön szépen kiczifrázzák, kígyó alakban 
lenyesvén a kérgét, végét meghegyezik, a koronáját pedig 
mindenféle színű papírból készített szalagokkal fölcliszitik. 
E fácskákat rendesen csendesen lopva helyezik rendeltetési 
helyükre: a háztetőkre, ereszek alá, kertekbe, vagy más 
föltűnő helyre. Némely helyen pedig zeneszóval történik a 
fáknak elhelyezése.

A lánynak persze ezt nem „szabad“ észrevenni, és 
reggel is szégyenli magát kimenni, hogy meggyőződjék, 
vájjon ő nem maradt-e ki a sorból. De a kíváncsiság majd
nem agyongyötri; kétség és remény között mindaddig he
vesen dobog a szive, mig valaki tudtára nem adja, hogy 
milyen szép májusi fácskát állítottak neki. Ekkor azután 
kipirult arczczal siet meggyőződni, hogy saját szemeit le
geltesse a gyönyört okozó fácskán. Némelyek azonban az 
udvaron vagy kutnál munkát keresve egy-egy lopott pil
lantással keresik már előbb is a f á t ; ha meglátják, úgy 
tesznek, mintha nem látnák; magukban örülnek, és örömtől
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duzzadó kebellel térnek vissza a házba. De az örömnek 
hangos kitörését addig magukba fojtják, mig valaki más 
nem hozza tudomásukra az örvendetes hirt, ekkor azután 
egész nap tulboldogok az örömtől. A fácska ezután hete
kig ott díszeleg ; azok pedig, kik nem kaptak volna, vég
telenül szégyenük e megalázást és mellőzést; bánatos arcz- 
czal, lehorgasztott fővel és szomorúan lehet őket napokig 
látni. Boldogtalanságuk majd, hogy határt nem ismer.

A májusi fáért járó „tisztelet-dijat“ (10— 20 kr.) a 
következő vasárnap délutánján szedik össze a legények, a 
midőn ismét meg lesznek vendégelve. A következő máso
dik vagy harmadik vasárnap délutánján az összegyűjtött 
pénzen ismét vig mulatságot tartanak.

Nagycsütörtöktől nagyszombatig, a inidőu a harangok 
hangja Rómában van, a harangozás helyett kerepel és van 
szokásban, mint másutt. A kerepelést a gyermekek végzik, 
azért a szokásos harangozási időben összejönnek a templom 
tornyában, vagy a hol templom nincsen, a haranglábnál, 
és miután a szokásos harangozási ideig kerepeltek, a sereg 
gyermek nagy kerepelés között bejárja az egész községet, 
azután szótoszolnak.

E kerepelők legtöbbje azonban különbözik a közönsé
ges forgató kerepelőtől. Ez tulajdonképen nem kerepelő, 
hanem kalapács. Egy másfél deczimeter hosszú fogantyúra 
húznak egy körülbelül 1 p l  decimeter bükkfalapot. E lap 
közepén t. i. olyan nagy lyuk van vésve, hogy a fogantyú 
épen belehúzható. E lapot a fogantyú közepén elől és hátul 
is szeggel megerősítik. A fogantyú egyik része a kézben 
lesz tartva, a másik végére kalapácsot erősítenek, úgy hogy 
a kalapács egy szeg körül föl és le foroghasson. A mint 
fölemelik és leeresztik ezen „kerepelőt“, mindannyiszor 
megüti a kalapács a bükkfa la.pot fönt is lent is. E hang 
némileg hasonlít a kerepelő hangjához. A kalapács szintén 
fából való.



Nagypénteken némely helyen korán reggel fölkelnek, 
és a közel eső folyó vagy patak vizében megmosdanak, sőt 
megfürdenek. Ennek jelentményét szintén nem tudják, de 
sejtik, hogy az nem lehet egyéb, minthogy ki ezen mos
dásnak vagy fürdésnek magát aláveti, az ezen évben bi
zonyára minden fekélytől és rossz testi kiütéstől ment lesz.

Másnap nagyszombaton, a midőn a harangok hangja 
Kómából visszajön, vagyis midőn a harangok harmadnapi 
hallgatás után ismét újra először megszólalnak, mindenki 
veszett őrültséggel siet ismét a folyó vízhez, hogy ott, 
megmosdjék. Ennek jelentménye is összefügg valószínűleg 
az előbbivel, t. i., hogy az arcz szép, üde maradjon, szep
lős- vagy kiütésessé ne váljék.

A piros tojások, a melyekkel másutt husvétkor olyan 
nagy kultuszt űznek, itten úgyszólván ismeretlenek, itten 
nincsenek szokásban, és csak elvétve, ritkán lehet egy-egy 
festett —  de az sem pirosra —  tojást látni.

Karácsony estéjén kisebb-nagyobb leánykák mennek 
egyik háztól a másikhoz, a hol egy-két dalt elénekelnek, 
miért nekik kalácsot, szilvát, diót vagy 1— 2 krajezárt 
adnak. Ha ilyenkor az utczára megyünk, minden oldalról 
ének üti meg füleinket, mert több csoport lányka és lány 
megy énekelni.

A karácsonyi szokások közé tartozik a, karácsonyi 
pásztorjáték ; 4— 6 serdülő legényből álló társaság szokott 
a karácsonyt megelőző estéken az egyes családokhoz járni 
és párbeszédes alakban beszélik el a betlehemi történetet. 
Szoktak azután még vizkereszt előtt is já rn i,' a midőn 
ugyanis a három királynak Betlehembe valói utazását adják 
elő. Ezek általánosan sokkal ismertebbek, hogy sem szük
ségesnek tartanám bővebb leírásukba bocsátkozni.

Ha valami aprólékos, pl. tojás, vaj, tyuk, lúd, eper, 
málna stb. eladni valójuk van, akkor azzal a közeli városba 
mennek, hogy azt ott eladják. De itt nem szokás a piaczra 
kiállni, azért az eladandó áruval házalnak. Alkuvás alkat -
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inával garasokban (2 kr.) mondja meg portékájának árát, 
és garasok szerint enged abból. Mikor már az alku kész, 
akkor rendesen még reggelit vagy ebédet kér ráadásul, 
vagy legalább egy darabka kenyeret.

Az országos vásárra nagyon szeretnek elmenni, és ha 
csak valami sürgős dolog nem tartóztatja őket otthon, a 
vásárra elmennek, néha még akkor is, ha semmi venni 
valójuk sincsen is. Ha férj és feleség gyalog megy a vá
sárra, akkor elől megy a férj, utánna kullog neje. Ha va
lamit vettek, akkor a terhet többnyire a nő viszi. Ha ök
röt, lovat és tehenet adnak el vagy vesznek, szintén nagyon 
sokáig alkudoznak, miközben folytonosan egymás markába 
verdesnek („paruláznak“) még pedig úgy, hogy majdnem 
szikrát hány a két kéz. Az egész olyan zajjal történik, 
hogy az ember azt hinné, hogy porolnék, vagy verekednek. 
Nagyobb bevásárlásokat idegenek, főleg lengyelek szoktak 
tenni; az alkunál alkusz is van jelen, ki biztatásával még 
csak nagyobbitja a zajt.

A községi életben szerepet játszik az éjjeli őr, ki 
éjjel vagyon- és személybiztonság fölött van hivatva őrködni. 
Rendesen minden évben lesz külön választva. Fizetése nem 
áll arányban állása fontosságával. Turdossinban, hol nem
egészen 2000 lélek lakik és a házak sűrűén vannak építve, 
2 éjjeli őr van, kik fölváltva minden második éjjel őrköd 
nek. Itten egynek évi bére 36 frt. Azonkívül mindenszent
kor az egyes házakba mennek, a hol néhány krajczárt, ka
lácsot., kenyeret stb. adnak nekik.

/
Éjjeli járatkor az órát különféle módon szokták a la

kók tudomására hozni. Némely helyen az óra számát egy 
agyagsípból fújja. Másutt trombitálnak, vagy kürtőinek, és 
azután az órák számát hangos torokkal kiabálják. Némely 
helyen meg csak kiabálják az órák számát.

Az aratás bevégzésekor, kinek sok földje van, és az 
aratáshoz másokat is hi napszámba, itten is szokás a ga-
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hónából koszorút fonni, a melyet éneklés között hoznak 
haza, és a koszorút vivőt vízzel megöntözik.

A gazda, ha szekéren vagy kocsin valahová megy, ad
dig el nem hagyja udvarát, mig a felesége a kocsit szen
telt vízzel meg nem öntözte. O maga pedig az ökrök vagy 
lovak előtt ostora nyelével egy keresztet csinál.

Szt.-János napja előestéjén szokták a hajadonok ken
dőiket, vagy alsó szoknyáikat azon házak födelére dobálni, 
a melyben legények vannak, azon hiedelemben, hogy a mely 
ház födelén megakad a kendő, az ezen födél alatt lakó le
gény feleségül veszi a feldobót.

Ugyanezen nap előestéjén szoktak a hajadonok csalánt 
ültetni a szemétdombra; a mely lánynak csalánja megfo- 
gamzik és tovább nő, az bizton remélheti, hogy azon évben 
még férjhez megy.

Szt.-András előestéjén (nov. 10.) szokás a lányok kö
zött az ólomöntés. Ekkor ugyanis pléhkanálban ólmot ol
vasztanak, és a felolvasztott ólmot egy kulcs íogantynján 
keresztül hideg vízbe öntik. Az ólomból különféle, ’ néha 
lyukas ólomlemezek keletkeznek. Ezen lemezek egyik sar
kát megfogva úgy tartják, hogy a lámpa világossága se
gélyével a falra árnyékot vessen. Ezen vetett árnyékból 
jósolgatnak maguknak jövendő férjük foglalkozására és va
gyoni állapotára nézve a szerint, mint az árnyék miféle 
alakot mutat.

Ugyancsak Szt.-András előestéjén a lányok, mint más
kor, összejönnek a fonóházakban, és az ólomöntéseu kívül 
hozzá fognak a galuska főzéséhez. Kisebb papírdarabokat 
vesznek, a melyek mindegyikére egy férfi keresztnevet Írnak. 
Azután az egyes papírokat összehajtogatva egy vízzel telt 
fazékba dobják. Most jól összekeverik, és kész a papír- 
galuska. A hajadonok az edényt körülállják, és mindegyik 
egy galuskát húz a vízből; kibontják, es a mely kereszt
nevet húzott az illető, az lesz a leendő férjnek keresztneve.



Szt.-István. T értam i é jje lén  sz o k tak  a h a jad o n o k  férfi 
ruhát tenni a fejük alá, hogy álmodjanak valamit leendő 
férjükről.

Luczanapkor foghagymát esznek, az ajtóra, különösen 
az istálló-ajtóra krétával keresztet csinálnak; az ostorral az 
utczán és udvaron erősen durrogatnak, hogy igy a boszor
kányokat elkergessék.

Luezanaptól karácsonyig 13 nap van. Ezen idő alatt 
egyesek, mindennap valamit dolgozva rajta, egy széket csi
nálnak. Ezen széket a karácsonyi éjjeli isteni tiszteletre 
elviszi az illető, és észrevétlenül az oltár mögé búvik vele 
s ott ráül. A ki ezt megteszi, az meglátja és fölismeri a 
boszorkányokat.

Luezanaptól karácsonyig mindennap egy dara!) fát 
tesznek félre; e fákat karácsony este elégetik, a mely mel
lett a szellemeket és boszorkányokat meglátják.

Karácsony este a marba beszól (de senki sem mer 
vele beszélni!), a patak vize borrá válik (de senki sem 
mer belőle meríteni!).

Ugyancsak Luczanap estéjén törött fazekak alsó részét 
veszik, a melybe tüzet raknak, és e tüzet folyton élesztik, 
közben mindig foghagymát esznek. Ez addig tart, inig a 
tűz melege a fázékmaradekot teljesen szót nem repesztette. 
Ha a fazék szétpattant, a boszorkányok és szellemek el 
vannak kergetve a háztól, különben egész éven át kisértenek.

Minden községben majdnem van egy-két hely, mely 
a boszorkányok és szellemek állandó tanyáját képezi, vagy 
a hol gyülekezni szoktak. Ha ilyen hely közelébe ér va
laki kocsijával, akkor ostorával szörnyű módon durrogat, 
hogy a rossz szellemet elkergesse és távol tartsa magától.

Megigézett gyermek számára a legjobb orvosság, ha 
a bábaasszony vesz egy pohár vizet, és abba szenet tesz, 
a vízből okusz-pokusz között a kilincsre fecskendez, és 
azután a gyermeket megmosdatják vele. A vizet sokáig 
nem szabad kiönteni.
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A szemetet estefelé nem viszi ki a gazdasszony a 
szobából, mert azt tartja, hogy a szeméttel együtt a „gaz
dagságot“ is kiviszi.

Ha égett házból szeget lop valaki, akkor a tűz utána 
megy, és előbb-utóbb a tolvajnak háza is a tűz marta
lékává lesz.

Hiszik, hogy· a boszorkányok a legelőn vagy bárhol 
képesek a tehenet látatlanul megfejni, és a teje használa
tától az illető tulajdonost megfosztani.

A tejet addig a háziasszony ki nem viszi pl. eladásra, 
vagy ajándékba a házból, inig azt meg nem sózta. Tojást, 
tejet, vagy bárminő élelmi szert, vagy akár más tárgyat, a 
házból ki nem visznek, és kölcsön nem adnak, ha a nap 
már lenyugodott.

Krasznahorkáu van egy ember, kinek, midőn reggel 
korán a hajnali misére ment, a boszorkányok egy fazekat 
tettek eléje. Emberünk a fazekat nem vette észre, és meg
botlott benne ugv, hogy megsántult. Ezen esés követhez 
menyét még mai nap is hordja, mert még mindig sánta. (??)

Ha a tehén hirtelen kevés tejet ad, annak bizonyára 
a boszorkányok az okai. Ilyenkor az illető háziasszony vesz 
e tehénnek tejéből és egy edénybe önti forralni; az edénybe 
teszi a tej szűrésre használt ruhát tele böködve gombos
tűkkel. Közébe tesz még különféle füveket és ezen keve
réket forralja. Ha csakugyan boszorkány az oka a tehén 
elapadásának, akkor megjelenik az illető boszorkány vala
melyik vénasszony képében, és könyörög, hogy ne forralja 
a tejet; és minden áron az asszonyt arra bírni törekedik, 
hogy a forralást hagyja abba. Ezt azért teszi, mert a tej- 
sziirő ruhába szúrt gombostűk az ő testét szurdossák.

Hisznek a gyermekek kicserélésében. E kicserélést a 
boszorkányok addig végzik, mig a gyermek megkeresztelve 
nincsen, azért sietnek is a gyermekek megkereszteltetésével. 
A megkeresztelt gyermekre a boszorkány hatalma már nem 
terjed ki.
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Ha a tűzből szikra pattan ki, vagy az ajtó magától 
kinyitódik, akkor vendég jön a házhoz.

Ha a falon függő óra, kép vagy tükör magától meg
mozdul vagy leesik, akkor valaki a családból vagy a közeli 
rokonságból meghal.

A baglyot itten is halált vagy szerencsétlenséget hozó 
madárnak tartják, azért a baglyot, nincs eset rá, hogy 
lelőnék. Az ilyen merészség tűzveszélyt hoz. A kakuk az 
ittenieknek is megmondja, hány esztendeig élnek, ha meg
kérdezik őt.

A Turdossin melletti Halecskova erdőben van egy helyen 
egy sziklahasadék, a hol Luczanapkor Magyarország összes 
boszorkányai összejönnek, gyűlést tartanak, és vígan mulat
nak. Az italok és ételek minőségét is tudja az itteni nép. 
(Be kár, hogy valamely újságíró vagy tudósitó, még nem 
irt ezen gyűlések és mulatságok lefolyásáról, pedig hozhat
tak ott már Magyarország összes boszorkányai sok, érdekes, 
értékes és bizonyára világra szóló határozatokat is! Azon
kívül ilyen boszorkány lakoma sem lehet teljesen érdek
telen !!)

Ezen érintett Halecskova tőszomszédságában van egy 
malom. E malomban lakott egy szép molnárné, kinek a 
tehenei nagyon szépek és jól tejelők voltak. De egyszer 
csak hirtelen elapadtak. Panaszkodott a szép molnárné egy 
alkalommal egy másik asszonynak, a ki azt tanácsolta neki, 
hogy vegyen azon vajból, a melyet a tehenek tejéből nyert, 
és keverjen bele mindenféle fűszert, u. m. borsot, gyöm
bért, fahéjat stb. és a legközelebbi fejés alkalmával csinál
jon e keverékből egy hengerkét, a melyet a fejés előtt a 
két tenyere közt hengergessen. A molnárné szót fogadott, és 
alig kezdette a hengerkót kezei között hengergetni, az il
lető boszorkány, ki a tehén tejhasznát meglopta, térden- 
csuszva jelent meg előtte, és könyörgött neki, hogy már 
többé soha sem bántja teheneit, csak ne árulja el.
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Ritkán fordul ugyan elő, hogy a lakóháznak vala
melyik része nem volna deszkával padolva, vagy kővel ki
rakva, de ha mégis előfordul, és valamely eltévedt vakond 
ilyen házban túrást végez, ezt nagy szerencsétlenség elője
lének szokták tekinteni. A mely házban vakondok-turás 
fordul elő, ott valószínűleg rövid idő múlva a családtagok 
valamelyikénél haláleset áll be.
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14. Földművelés.
A különféle foglalkozások között, melyek aránylag oly 

kis területen talán sehol a világon nem nyilatkoznak oly 
nagy számban, mint itten, a földművelés és az ezzel kar
öltve járó baromtenyésztés érdemelnek első sorban emlí
tést. Nem mintha ezen foglalkozási ág túlságos jövedelmező 
volna, hanem mert tényleg ezzel foglalkoznak legtömege
sebben, illetőleg ezzel mindenki foglalkozik, még azok is, 
a kiknek valami mesterségük van.

A íöldmivelés annál inkább is megérdemli az első 
sorban való említést, mert a mellett, hogy ehhez itten 
óriási türelem és kitartás szükséges, a szorgalom, melyet 
a silány jutalomra való kilátásért kifejtenek, lehetetlen, hogy 
bámulatba ne ragadjon bennünket.

A föld dombos, hegyes-völgyes voltánál fogva helyen- 
kint nehezen hozzáférhető, köves voltánál fogva nehezen 
művelhető; ehhez járulnak a hideg, sőt zordon klimatikai 
viszonyok, melyek munkájukban megbénítják a szegény 
munkás népet, és nem ritkán teljesen tönkre teszik fárad
ságuk keserves gyümölcsét. Ha mindezeket összevetjük, nem 
tudjuk: kifogyhatlan türelmét becsüljük-e e jóra való népnek 
többre, vagy pedig páratlan szorgalmát?!

A mezei munka leírását már a télnél kezdhetem. A 
trágya nagy részének kihordását ugyanis ekkor végzik. Té
len úgy az állat, mint annak tulajdonosa jól ki van pi
henve, mindegyiküknek könnyebben esik, ha a reájuk eső 
munka egy részét lassan és kényelmesen már előre elvég
zik. Azért január hóban már megkezdik a trágyázást; és 
minthogy itt még máreziusban is kitűnő szán-út szokott 
lenni, természetesen szánon.
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A trágya minősége nagyon különbözik az olyan he
lyen előforduló trágyától, hol szalma bőségesen előfordul. 
Alomnak itten szalmát csak kevesen és ritkán használnak, 
mert a kevés szalma etetésre is alig elég. Alomul mohát, 
szárított, laza turfát, bükkfalevelet használnak, vagy a fenyőfa 
ágainak leveles gályáit vagdalják össze, és azt terítik a 
marha alá. Vagy pedig semmiféle almot sem használnak, 
és a szegény barom kénytelen a kemény padlón feküdni.

A trágyaanyagot tehát majdnem kizárólag az állatok 
ürüléke képezi. Ennek pontos összekotrására nagy gondot 
fordítanak, mert ismerik a trágya fontosságát, és jól tud
ják, hogy e silány, köves, hideg földtől csak úgy várhat
nak valamit, ha azt minél gyakrabban és minél jobban 
megtrágyázzák. Kiki azért tavaszszal, mihelyt a hó az ut- 
czán elolvadt, veszi kosarát és meztelen kézzel rakja kosa
rába az állatok esetleges ürülékeiből összegyűlt trágyát, 
kiki a saját háza előtt. Az ilyféle trágyagyüjtést máskor 
is folytatják, ha észreveszik, hogy ismét két-három állati 
ürülék van a házuk előtt.

Télen tehát szánon trágyáznak. A teherszállításra szánt 
szánok alsó része azonban nem olyan, mint más, csak az 
utazásra szánt, vagy másvidéki teher hordásra szánt szán. 
Az alsó rósz, mely a földön csúszik, két részből áll. Az 
előrósze két egyenlő vastagságú és nagyságú falemezből 
áll, melynek előrósze kissé fölfelé áll; a két lemezt oldalt 
fektetett és bevésett két erős lécz tartja egymáshoz szo
rosan. A lószánnál erre lesznek a hámfák és a rúd, az 
ökörszánnál csak a rúd erősítve.

A hátsó része két egyenes, 2— 3 meter hosszú, nem 
épen nagyon vastag, de elég erős falemez, melynek hátsó 
része egy magasodó korlát segélyével, melynek két lába a 
lemezekbe lesz vésve, van erősen összetartva. A második 
rész falemezeinek előrészét az elsőhöz erősitik, a hol tehát 
nincsen a korlát által összetartva. A szán hátsó részének 
lemezei tehát nem érik teljesen a földet, illetőleg havat,

8*
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hanem csak hátsó végeikkel. A szán elő- és hátsó részén 
való korlátra olyan formán helyezik el az oldalakat, mint 
a szekerekre. Minthogy e szán nem éri teljesen alsó ré
szévei a földet, a súrlódás is kisebb, és a fordulásnál a 
szán hátsó teste szekér módjára fordulni képes, és teher 
hordásra e vidéken kiválóan alkalmas.

A szánat a trágyahordásra valamivel szélesebbre csi
nálják mint egy deszkaszélesség, és oldalt is két deszkát 
tesznek. Csak annyit raknak föl, a mi a három deszka közé 
fér, mert a fönt említett ok miatt a trágya nem szalmás 
és igy nem könnyű, hanem tömör, nehéz. Sokat nem vi
hetnek, mert helyenkint olyan hosszú és meredek dombra 
kell fölczipelni a trágyát, hogy az üres szán vagy szekér 
is óriási erőmegfeszitésbe kerülne. Meg is kell pihenniük 
a szegény állatoknak minden 3-— 4 lépésnyi ut után, da
czára, hogy a gazda maga is segíti huzni vagy tolni a 
terhet. Egy teher trágya 3 — 6 metermázsa .lehet.

A trágyát az illető darab földön nem hordják szét 
apró kupóczokra, hanem egy helyre rakják, mert az 
illető tulajdonos nem is tudná jóformán földje határát szo
rosan meghatározni, minthogy mindent nagy hó borit. Ta- 
vaszszal lesz azután az egész földön széthordva és terítve. 
A mi 'trágyát télen át kihordani nem lehetett, azt tavasz- 
szal, hó-olvadás után szekéren hordják ki, a melynél épen 
úgy, mint a szánnál csak deszkák képezik az oldalokat, és 
épen olyan szélesre csinálják a szekeret, mint a szánat.

Yan azonban olyan meredeken fekvő szántóföld is 
(vagy jobban mondva mező, mert szántani meredeksége 
miatt ugv sem lehet, hanem csak kapálni kell), a melyet 
szekérrel egészen megközelíteni nem is lehet. I tt úgy segít 
magán a szegény tulajdonos, hogy viszi a trágyát szekéren 
vagy szánon, a meddig lehet; innen pedig kosarakban vagy 
puttonyban lesz a háton továbbítva. Ilyen hely azonban 
szerencsére kevés lesz megművelve, mert erdőnek, vagy rét- 
és legelőnek hagyják.
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A trágyázást követi a szántás. Ezt is, valamint a 
trágyakihordást ökrökön és lovakon végzik. Teheneket itt 
nem fognak igába. Néha Ikét pár gyöngébb ökröt is hasz
nálnak a szántásnál. Van azonban számos szegényebb em
ber, ki nem képes egy pár ökröt vagy lovat tartani. De a 
szántás egy lónak még sík vidéken is erős munka. Ezen 
szegényebb lakosok úgy segítenek magukon, hogy ketten
ketten összefognak és a két lovon egyik nap egyiknek, 
másnap másiknak végzik munkáját. Szoktak néha a gyön
gébb ökrök elé m ég. egy lovat is fogni.

Általában a köznép között nagy birtokos alig található; 
egész földbirtoka lßt, 1/ie, vagy V« helyből áll; a negyed, 
fél vagy plane egész helyes gazda ritka. A szántóföldek 
különböző távolságban vannak a községtől és különböző 
minőségűek. Igazságtalan volna tehát, ha az egyiknek min
den földje közel és csupa jó minőségű volna, mig a má
siknak földje távol esnék és rossz minőségű volna. Föl 
van tehát osztva: mindegyiknek van a jóból és közelből, 
a rosszból és távolabbiból is. Azért egy-egy gazdának cse
kély terjedelmű földje 5— 6 sőt több helyen is van. A 
földnek ilyen szétdaraboltságánál fogva egy-egy helyre —  
különösen a kisebb gazdánál —  nagyon kevés jut, néha 
alig nagyobb mint egy középnagyságú szobának a területe, 
a melyet gyakran egy ponyvával be lehetne födni, úgy
hogy alig hozza be oda fáradni azt megmunkálni. Az egyes 
részek között mesgyét hiába keresünk; nem akarják az 
amúgy is csekély területet a mesgyével még inkább kiseb
bíteni. De azért a szomszédok jól megférnek egymás mel
lett ; egyik a másikáéból azért ritkán szánt el, és nagyon 
ritkán származik az ilyesmi miatt pör.

A szántóföldekre az ekét, boronát és az ültetni vagy 
vetni valót szekéren vagy taligán viszik. E taliga negy
kerekű és első kerekeit a tengelylyel együtt azon kis kerék 
képezi, a melyet a szántásnál is használnak. A hátsó ke
rekeket pedig a szekér első kerekei képezik, a melyeket e
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czélra a szekérből kivesznek, a tengely azonban más. A 
tengelyhez háromszögalakra fa van csinálva, a melyet egy 
vasszeg segélyével erősítenek a taliga előrészéhez. A taliga 
tengelye fából készül, és minthogy azt némelyik soha sem, 
vagy csak nagy ritkán kenik, olyan nyikorgást és nyekegést 
visz véghez, a mint az utczán végik megy, hogy díszes 
macskazenének is beválnék. Ha a szántóföld kissé távolabb 
van, és a szántási idő alatt etetni is kell, ezen taligán 
szokták az etetésre szánt takarmányt is vinni.

Szántani egy ember magánosán nem szokott és nem 
is tud, azért ketten vannak hozzá. Az egyik az ökröket 
vezeti, vagy a lovak gyeplőit tartja, a másiknak az eke 
szarva van a kezében.

A szántást Arvamegye különböző részein különböző 
időben kénytelenek kezdeni, mert habár a megye területe 
aránylag nem is nagy, mégis lényeges különbség van a 
felső és alsó vidék klimatikai viszonyai között. Kubin vi
dékén 2 — 3, sőt négy héttel is előbb megkezdhetik a szán
tást, mint Szuchahora, Podvilk, Polhora, Erdődke határszéli, 
magasan fekvő községekben. Az éghajlat olyan lényeges el
térést mutat, hogy pl. akár hányszor előfordul, hogy a 
podvilki, vagy szuchahorai ember hazulról szánon indul el 
Rubinba (7— S mértföld), és a szánon nem tud tovább 
menni Turdossinnál, mely körülbelül 4 mértföld Podvilkig, 
és Turdossinban kénytelen kocsit kölcsön kérni, a melyen 
útját folytathatja.

A szántás megkezdésének ideje különben nem minden 
évben egyforma. A mely télen sok hó esett, hogy a föld 
nehezen szabadulhat ezen leplétől, akkor későbben kezdenek 
szántani. A szántás a síkon, vagy a nap sütésének jobban 
kitett domboldalon előbb kezdhető. Egy domboldal szán
tásába csak akkor foghatnak hozzá, ha a hó teljes elolva
dása után már néhány nap elmúlott. Ha a domboldal va
lamelyik kis zugában a hó még mindig olvad, az ebből 
származó viz átfolyik mindazon földeken, melyek a zugon
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alul fekszenek, és egész környékét sárossá, a szántásra al
kalmatlanná teszi.

Turdossinban 1890-ben márczius utolsó napjaiban, 
helyenkint április kezdetén kezdték a szántást, mert kevés 
hó és enyhe tavasz volt. Kubin környékén már márczius 
20-a körül szántottak, inig följebb a határon április köze
pével. De az 1890. óv szokatlanul kedvező volt. Általában 
a délibb helyeken április kezdete-közepe, az északibb helye
ken április középe s vége a szántás megkezdésének ideje.

Mint minden másnál, úgy az ekénél is tért hódit a 
haladás. A nép mint mindenütt, úgy itt is konzervatív 
természetű, de lassankint a vasekék mégis terjednek. Per
sze, ha azt délibb vidéki ember meghallja, hogy itt a vas
ekék csak most terjednek, nagyot bámul ; pedig még csak 
8— 10 évvel ezelőtt is a vaseke ritka állat volt itt, és 
jól meg is bámulták, a mennyiben csak a nagyobb föld- 
birtokosok alkalmazták birtokukon. Jelenleg azonban a faeke 
már ritkul, még pedig rohamosan és kétségen kívül újabb 
tiz év után itt is csak majd hírből ismerik a faekét ; és 
ha majd az apa fiának fogalmat akar szereztetni a faeke 
minőségéről, már csak valamely félreeső elrejtett helyről 
huzza majd elő, addig már csak bizonyosan töredékét a 
volt faekének.

A faekék jellemző sajátsága, hogy a földet haso
gató lap (a vasekéknél hajtott magas vaslemez) egyenes 
7— 8 deczimeter hosszú, és keskeny (mintegy 2 deezime- 
ter). E keskenység nyilván arra van számítva, hogy itten 
a talaj kavicsos és köves voltánál fogva mélyen szántani 
ugv sem lehet.

Hogy miért maradtak annyira vissza az árvaiak más 
vidékhez viszonyítva a vaseke behozatalában, annak meg
fejtését, eltekintve a népnek a régihez és megszokotthoz 
vasmarokkal ragaszkodó természetétől, két okban találom. 
Először is abban, hogy a megye távol esik a központtól 
és a kultúrában előrehaladottabbak vidéktől, a mihez még
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úgyszólván a teljes vasúthiány is járul, mert azon kilomé
ternyi hosszú vasutat, mely a megye déli határát érinti, 
csak nem nevezhetem vasútnak! De ha már a vaseke a 
tehetősebbeknél tért hódított is, általános elterjedésének 
útjában állt a nagy szegénység.

A faekét úgy a hogy csak megcsinálta többnyire maga, 
de a vasekéhez pénz kellett a vasra és a kovácsnak a 
megkészitésre. A kik e vidék szegénységét a maga kérlel
heti en valóságában nem ismerik, azok nevetni fogtuk, hogy 
miként állhat néhány frtnyi kiadás egy ily fontos gazda
sági eszköz behozatalának útjában, hiszen hivatva van 
évekre szolgálatot teljesíteni! De valóságban mégis úgy van! 
A szegénység némely gazdánál oly nagy, hogy még sokkal 
fontosabb és életbe vágó újítást sem képes végezni. A 
szegénység, helyenkint nyomorúság fokát boldogabb vidék 
lakója el sem hinné, mert el sem tudja képzelni!

Föltűnő jelenség a szántásnál, hogy nem igen szoktak 
osztókét használni, a melylyel az ekére ragadt földet meg
tisztítanák, levakarnák. De erre itten nincsen is szükség, 
mert a föld nem szokta itten az ekét megragadni. Az 
agyagos föld, mely tudvalevőleg leginkább megragadja az 
ekét, nem szokott előfordulni, hanem többnyire a homokos 
vagy kavicsos. Ez pedig nem igen ragad az ekére, még 
akkor sem, ha kissé nedvesebb is.

Ha a szántóföldek mellett elsétálunk, mindegyik vé
gében találunk kisebb-nagyobb, kövekből álló kupóczot, a 
melyet a földnek tulajdonosa földjén évről-évre, gyakran 
a kalapjában szedegetett és gyűjtött itt össze. Csodálatos, 
hogy évről-évre folytatja földjének a kövektől való meg
tisztítását, a mit talán már dédapja kezdett meg, és meg 
mindig nem tisztult meg, mert a mennyit kidobál, a kö
vetkező évi szántásnál az eke a föld gyomrából —  azaz 
bocsánat, csak bőréből (vagy csak fölhám?) —  annyit újra 
fölszinre vet, mint a magyar ember mondani szokta, annyi 
újra terem. De ez nem hozza ki a mi jókedélyű tótunkat
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sodrából, ő nem veszti el türelmét, hanem serény kitartás
sal folytatja tovább földjének a kövektől való tisztítását.

Nem hagy egy talpalatnyi földet műveletlenül, ha még 
oly csekély is a kilátás fáradságainak m égj utal mazására. 
Nem riad vissza a sűrűén bokorral és ág-boggal benőtt, és 
gyökerekkel messze elágazott terület kiirtásától, hogy az
után, ha ekével hozzá férni nem képes, sajátkezüleg kapá
val végezze eJ majd, a mit az ekének kellett volna elvé
gezni. Nagyon benőtt ág-bogas, volt erdőhelyeket és turfás 
földeket úgy szoktak a földmivelésre alkalmassá tenni, hogy 
az illető területeket kiégetik. Erre persze csak a száraz 
időjárás alkalmas. Ilyenkor azután —  különösen a turfás- 
nál —  napokig is elég egy meggyujtott hely, helylyel- 
közzel lángokat is vet föl.

Á yetés módja körülbelül olyan, mint más vidéken. 
Egy vastag, házivászonból készített lepedő-féle ruhát köt a 
nyaka közé, fölfogja a ruha alsó végét, tölt a zsákból 
magot, vagy töltet, és elkezd vetni. Kivesz egy marokkal, 
balra szórja, ismét kivesz egy marokkal, jobbra szórja. 
Ezután egy lépést tesz előre, ismét megáll kissé, ismét 
jobbra-balra szór. Ezt folytatja, míg a föld végére nem ért.

A gabonafajok közül leginkább zabot és árpát ter
melnek; a megye déli részén kevés búzát és rozsot is. A 
megye közepe táján, pl. Turdossin környékén, már a rozs 
is csak ritkán fordul elő. Mindezek általában úgy szalmára, 
mint magra nézve csak silány aratást adnak, és ha a be- 
lévetett magnak négy-ötszörösét megadják, az már a jobb 
aratások közé tartozik. Sok helyen pedig alig ad valamivel 
többet, mint a magot, vagy azt sem, és nem is annyira a 
mag kedvéért, mint a szalma kedvéért kénytelenek vetni, 
mert a mint látni fogjuk, a szalma a takarmány egyik fő
ágát képezi.

A bevetett föld természetesen be lesz boronáivá. A 
boronának nem ferdény alakja van, hanem négyzet, és nagy
ságra nézve jóval kisebb, mint másutt: legföljebb egy négy-
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szögmeter, többnyire azonban kisebb. De a helyett ilyen 
két vagy három egymásutáni lánczczal hozzákötött boronát 
használnak. A szegek szokott sűrűségben vannak beverve, 
de hosszúságúk alatt csak felónyire áll ki, a másik fele 
fölül van, úgy hogy a szegek alig féldeczimeternyi mélysé
gig mehetnek a földbe. A boronára a négyszög átlója irá
nyában fogják a barmokat, úgy hogy esúcscsal megy az 
előre. Ha a borona szögei kissé elkoptak, akkor fölülről 
beljebb verik.

Említésre méltó némely helyen a tót gazdának czél- 
szerű intézkedése a gazdálkodás- és munkafelosztásban. A 
szántás vagy vetés alkalmával, mig barmait eteti, vagy míg 
azok nyugosznak, a közeli erdőben vagy sűrűben ágakat, 
galyakat stb. szed össze, a melyet este szekerén vagy ta
ligáján visz haza. Ezt főleg azok teszik, kiknek földje erdő 
vagy sűrűség mellett van, és ott, hol a községnek vagy 
egyeseknek kevés az erdejük. Minden szántásból jövet any- 
nyit rak föl, a mennyi ráfér; ilyen módon ellátja magát 
az egész nyárra szükséges faanyaggal, sőt nem ritkán a tél 
egy részére is jut.

A föld kihasználásában bizonyos rendszert követnek. 
A megtrágyázott földbe mindig krumpli jő. A következő 
esztendőben árpát vetnek bele; és minthogy a krumpli alatt 
a föld az előző évben eléggé meg volt forgatva, őszszel a 
föld az árpa számára nem lesz megszántva, hanem tavasz- 
szal egyszerű szántás után mindjárt bevetik. Az árpába 
nyáron vetik a lóheremagot; igy a föld a harmadik, ne
gyedik, sőt ötödik évben a trágyázás után lóherföld, a mely 
idő után többnyire újra árpa vagy krumpli jön bele.

Ha az árpa közé nem vetettek lóherét, akkor a har
madik, negyedik és ötödik évben zab jön a földbe. Ha az 
árpa-, zab- vagy lóhereföldbe következő tavaszszal valami 
vetve vagy ültetve lesz, akkor rendszerint őszszel is meg 
szokták szántani a földet. Minden 5—-6-ik év után újra



trágyázzák a földet. Egy-kát évvel későbben trágyáznak, ha 
lóherével némileg sikerült a földet megjavítani.

Ä krumpli számára megtrágyázott és megszántott 
földben sorban lyukakat csinálnak, és minden lyukba egy 
kisebb egész krumplit, vagy egy nagyobbnak felét, harma
dát, negyedét teszik. Áz apró krumplit azonban kevésbbé 
használják ültetésre, azt inkább a marhákkal etetik meg. 
Az ültetésre szánt nagyobb krumplit már 1 — 2 nappal 
előbb óvatosan szétmetélik, hogy egy szemet, a honnan 
majd a csira fejlődik ki. szét né messenek, a közepét pedig 
megeszik. A szétmetszett krumplit úgy teszik a lyukba, 
hogy a szem, melyből a csira fog kifejlődni, fölfelé álljon.

Szoktak némelyek, azonban csak ritkán, a lyukak csi- 
nálása helyett ekével barázdákat is csinálni, és ebbe ül
tetni a krumplit; ennek azon előnye van, hogy ekével kö
rül is lehet tölteni, a mi sokkal gyorsabban megy, mint a 
kapával való körültöltés.

A mint a krumpli szára a földből- kibújni kezd, rög
tön a kapáláshoz fognak. így meglazulván a föld, a szár 
gyors fejlődésnek indul, és 2— 3 hétre rá következhetik 
a körgikapálás vagy körültöltés. Az ilyen krumpliföld lé
nyegesen különbözik olyan krumpliföldtől, hol egy lyukba 
2 —4 apró, vagy darab krumplit tesznek. Ez utóbbi helyen 
minden krumpliból külön szárcsoport fejlődvén ki, gazdag 
bokor keletkezik, addig itt Árvában, a hol csak egyes 
krumplit, vagy egy nagyobbnak egy részét ültetik, majd
nem minden szár külön fejlődik, szép egyenesen magasra 
felnő. Egy bokorból legfölebb 2— 3 szár nő ki, a szerint, 
a mint az ültetett krumplin, vagy krumlirószen hány szem 
v o lt; nagy, terebélyes és gazdag bokorról itt szó sem lehet. 
P  Itten is szokásban van a hantok szétverése. A beve
tett, vagy beültetett föld bármily jól volt is megmunkálva, 
még mindig maradnak rajta nagyobb rögök, melyek a nö
vényt fejlődésében gátolják. E rögöket, fakalapáesesal tör
delik szét. E kalapács nyele vagy másfél meter hosszú,

U
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hogy a munkánál kényelmesebben lehessen használni, és 
ne kelljen erősen lehajolni; maga a kalapács hengeralaku 
és ökölnagyságu.

A krumpli mellett a káposzta képezvén a táplálék 
főágát, annak termesztésére is kiváló gondot fordítanak. 
Alig, hogy a hó elolvadt a kiskert egyik sarkából, már is 
jól megtrágyázzák, megmunkálják és belévetik a káposzta
plánta magot, E vetemónyt folyton őrzik, galjakkal gazda
gon megrakják, hogy a tyúkok hozzá ne férhessenek; és 
mig a növény kicsinyes, éjjeli fagyoktól kell tartani, éjjelre 
régi ruhadarabokat födnek gondosan a gályák fölé.

Az egész község káposztáját egymás mellé ülteti. A 
káposztaföld sík, a község határának legjobb minőségű 
földjét képezi, és rendesen a község közvetlen közelében 
van. E föld már azért is a legjobb lehet, mert minden 
évben meg lesz trágyázva. A káposztaföld mindennemű 
megművelését a község összes lakosai egy időben eszközük: 
egyszerre trágyázzák és szántják, egy időben ültetik a plán
tát, egy időben lesz kapálva és töltve, és egyszerre haza 
hordva is. Mindig meg lesz parancsolva, vagy kidobolva, 
hogy a káposztának emez, vagy amaz megművelését mikor 
kezdik. Ekkor azután szalad mindenki a káposztás földre, 
és alig látni egy lelket otthon, kiki káposztás földjén van 
munkával elfoglalva.

A kapa, melyet a káposzta- és krumpliföldek megmű
velésénél használnak, mindig egyforma: keskeny, 7 centi
meter szélességű ottan, hol vele a földet kapálni szokták. 
Hasonlít hozzá a magyar vidéken használni szokott „irtó 
kapa“, a melyet erdők és sűrűk irtásánál, úgy szintén a 
kavicsgödörben a kavics lekapálására használnak. E keskeny 
kapával a munka ugyan szaporátlanabb, mint a más vidé
ken használni szokott szélesebb kapával, de könnyebb.

Azon termények között, melyek az ember táplálására 
szolgálnak, újabb időben előfordul kisebb mértékben a bab
nak és borsónak termesztése, úgy szintén a disznóbab vagy



lófogu bal). Termesztenek most már tököt is. Megkísérlik 
egyesek a marhák számára a burgundi termesztését i s ; 
ezek bár korántsem érnek el olyan nagyságot, mint másutt, 
hol a fejlődési föltételek hasonlithatlanul. jobbak, de arány
lag az is szépen megnő, és tekintve a takarmánynak időn- 
kint szűk voltát, jó kisegitségiil szolgál.

A nyári munka között egyike a legfontosabbaknak a 
takarmány, nevezetesen a lóhere, ritkábban luczerna haza- 
takarítása (a szénatakaritásról alább külön fejezetben lesz 
szó!). A lóherét júniusban kaszálják először, és augusztus
ban másodszor; olyan lóhere, melyet háromszor kaszálni 
lehetne, a ritkábbak közé tartozik.

A lóhere azonkívül is nehezen szárad; ehhez járul, 
hogy az időjárás itten bizonytalan, gyakran borús, és esőre 
változik. Azért a lóhere szárításánál nagy gondot fordíta
nak, hogy mesterséges módon siettessék és elősegítsék a 
száradást. Evégből készít magának minden gazda fiatal 
fenyőfákból 2— 3 meter hosszú karókat, a melyeken mint
egy félmeter hosszúságban a vastagabb ágakat meghagyja. 
Egy ilyen karó földbe állítva olyan, mint a milyenre ma
gyar vidékeken a tejes fazekakat szokták aggatni. Csakhogy 
mig ott, a tejes fazekak íelaggatására szánt szegeket mind
egyiket külön mesterségesen verik bele, addig ezen ágak 
itten természetesek, azaz magával a karóval együtt nőttek.

Ilyen karókat szárításra éveken át lehet használni; és 
a szárítás után a mezőről rendesen haza is viszik. A szá
rításnál vastagabb végénél fogva lesz a földbe állítva, hogy 
ágai fölfelé álljanak. E karókra szokták a lóherét fölrakni, 
a melyet az ágak tartanak. Ily módon a lóhere jobban ki 
lévén téve a napsugárnak és a szél hatásának, gyorsabban 
is szárad.

Mások a fönti karókból gúlát raknak, a melyet ló
herével födnek be. Az ilyen gúla azután olyan alakú, mint
a boglya, csakhogy, mig a boglya tömör, addig az belül 
üres. Némelyek meg közönséges póznákból valami sátorfélé-
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nek vázlatát csinálják, a melyre azután a lóherét vékonyan 
fölrakják, a hol az szintén gyorsan szárad.

A takarmány betakarítását már az aratás követi, a 
mely a megye különböző részeiben az időjárás szerint kü
lönböző időre esik. Általában szeptembert mondhatjuk az 
aratás hónapjának; de vannak egyes, magas hegyek közé 
rejtett, hidegebb éghajlatú völgyek, mint pl. a Stugyena 
völgye (Zuberecz, Hábofka), vagy a Fehér· Árva felső fo
lyása (Erdődka, Zakamene) úgyszintén a Fehér-Árva mel- 
lékvölgyei, a hol a gabona még októberben is zöld, és 
gyakran zölden is kell learatni, illetve lekaszálni. Akár
hányszor előfordul az is. hogy már néhányszor hó is esett 
rája, és csak a melegebb napok beálltával, ezen múló őszi 
hó elolvadása után aratják le a gabonát.

Az aratási idő 1889. évben igen korán volt, mert a 
tavasz és nyár aránylag szárazon múlott el. A megye déli 
részén augusztus végével már többnyire otthon volt a ga
bona, és szeptember közepére már a megye közepe táján 
és északibb részén is elvégezték. De az aratás silány is 
volt úgy szemre, mint szalmára nézve. Migaz 1888. évben 
a megye déli részében is csak szeptember elejével kezdtek 
aratni, mert a nyár nem volt olyan száraz, és a gabona 
későbben érett. Az aratás azért 1888-ban minden tekin
tetben előnyösebb is volt.

A gabona minősége természetesen körülményektől függ. 
Vannak helyek és évek, midőn úgy a zab, mint az árpa 
alig nő meg félarasznyira, és még hozzá olyan ritka, hogy 
nem nagy erőmegfeszitósbe kerülne a szálakat megolvasni. 
Helyenkint pedig olyan kitűnő zab is terem, hogy akár 
az Alföld legtermékenyebb részének is díszére válnék. Kü
lönösen kiemelendő ez utóbbinál az uradalom produktuma, 
mint a hol a rendszeres gazdálkodás bőven meghozza a 
maga gyümölcsét és méltán mintaképül szolgál az egész 
megyének.
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Ma már kevés helyen lehet látni, hogy a gabonát, 
aratnák, sőt a sarló itten egészen kimegy a használatból. 
A gabonát lekaszálják és néhány napig ottan, olyan sor
ban és úgy marad, mint a hogyan a kasza alól kiesett. 
Egy-két napi száráclás után, ha közben eső nem esett rá, 
gráhlával szalmakötelekbe teszik, és az egész földet gondo
san meggráblálják, hogy még egy fej se veszszen kárba. 
A gabonát tehát nem sarlóval teszik a kötelekbe, és az 
úgynevezett „marokszedés“ ismeretlen.

A kévéket tiz kévés kupóczokba rakják, még pedig 
úgy, hogy kilencz kévének kalászai fölfelé állanak, mig a 
tizedik kévének szálait széthoszongatják és a kilencz ké
vére ráteszik. A tizedik kévének szálai a kalászokkal együtt 
lefelé állanak és a kupócznak csonka kúp alakot ad.

A megszáradott gabonát kévénként kézzel vagy két 
ágú vasvillával szekérre rakják. Egy szekérre 20— 30 ku- 
póczot, vagyis 2 — 300 kévét raknak. I)e e kévék nagy- 
sága persze korántsem vetekedhetik az Alföldön kötni szo
kott kéve nagyságával. A hazavitt gabona otthon a pajtá
ban, a pajtafiában, vagy hátsó épületek padlásán lesz el
helyezve, és nincsen gazda, kinek annyi gabonája teremne, 
hogy kénytelen (?!) volna szabad ég alatt asztagot, vagy 
plane kazalt.- rakni.

A gabonát az őszi munka bevégzése után csépelik 
ki, tehát november-deczemberben. Egy maga is szokott 
csépelni: többnyire azonban ketten (a gazda feleségével 
vagy fiával) csépelnek. így is meggyőzik, és nehány nap 
múlva elvégzik. Hárman és négyen is csépelnek, de ez már 
ritkábban fordul elő. —  A csép rövid nyelű.

Újabban a kézi cséplőgép is tért kezd hódítani. De 
minthogy nincsen gazda, kinek annyi gabonája teremne, 
hogy behozná gépet venni, csak nagyon kevés ilyen kézi 
gép van. Az illető tulajdonos azután bizonyos dij fizetése 
fejében kölcsönzi gépét másoknak is, a melyet tulajdon
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képen nem is annyira magán használatra, mint inkább 
üzleti szempontból vett.

A gabonából azonban csak vajmi kevés kerül eladásra, 
mert egy részét el kell tenni magnak, más részét meg 
őrleni. Az úgynevezett „télre beőrlés“, mint a magyar 
gazda szokta mondani, itt ismeretlen, mert nem telik annyi, 
hogy „beőrleni“ lehetne. A kellő vízi erő itten sehol sem 
hiányzik, azért a legkisebb falunak is meg van a saját 
malma. Rendszerint '/a— 1 mérőt visznek az asszonyok 
hátukon őrölni, a melynek azután jó sokáig élégnek 
kell lenni.

A mi eladásra kerül (pedig dehogy kerül, inkább 
csak kényszerítve vannak az eladásra, hogy valamely sür
gős kiadást födözhessenek), csak csippel-csöppel adják el, 
majd egy negyed, majd fél, ritkán egész mérőt, a mint a 
szükség valamely házbeli kiadásra, vagy az adóprés őket 
kényszeríti. Az eladásra szánt gabonát nem viszik piaczra, 
hanem egyenesen az ezt össze vásárló kereskedőhöz.

Az őszi munka között nem utolsó fontosságú a krumpli
szedés. A krumpli szára csak későn szárad el, a mi annak 
a jele, hogy a gumók még mindig nőhetnek. Gyakran 
azonban nem lehet bevárni a szár elszáradását, mint jelét 
annak, hogy a krumpli megérett, és többé már nem nő. A 
szár virulásának gyakran csak a fagyok, vagy havazások 
vetnek véget. Ezt pedig nem várhatják be, mert különben 
elkésnének a munkával. így is gyakran előfordul, hogy 
néhány őszi fagy és kisebb havazás elvonult a krumpli 
föld fö lött; sőt néha az is, hogy fagyban és havazásban 
kell a krumplit kiszedetni, nehogy még nagyobb fagyok, 
és állandó hó esése miatt az a földben voszszen.

Mihelyt tehát elérkezettnek vélik a krumpliszedés 
idejét (szept. közepe táján), a még esetleg zöldülő szárt 
lekaszálják, a melyet hazavisznek, és vagy zölden a szarvas- 
marhákkal megetetnek, vagy megszáritják, és télre a 
többi takarmány közé teszik. A szedéshez kapát, fűzfából
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font kosarat és zsákokat visznek. Szedésnél egy-egy bokrot 
fölkapálnak, és az alatta lévő krumplit gondosan összeke
resgélve, kosárba rakják. Ha egy bokorral végeztek, tovább 
teszik a kosarat egy gyei, és igy folytatják a szedést, mig 
egy-egy sor- és az egész krumliföldből a krumplit ki nem 
szedték.

Ha a kosár megtelett, akkor annak tartalmát zsákba 
öntik. A krumpliföldön kupóczokba önteni a krumplit nem 
szokták; és nem is az szerint számítják a termést, hogy 
kinek hány szekérrel, hanem hány zsákkal termett. így egy 
középininőségü termésnél egy közép vagyonosságu gazdának 
50— 80— 1 00 zsák krumplija terem. A megszedett zsák 
krumpliért este hosszú szekereken mennek.

A krumplitermésnek a télre szükséges részét a szoba 
alatt lévő gödrökbe (1. fön t!) vagy pinczókbe teszik; az 
ültetésre szántat pedig a községen kívül gödrökbe ássák, 
az egész község egy csoportban (1. fön t!).

A krumplinak fölöslegét eladják részint olyanoknak, 
kiknek nem terem, részint a szeszfőzdékbe. A krumpli ela
dása ó mázsa (56 klg.) történik. Egy ó mázsa krumpli ára 
1887-ben őszszel a kiszedés után 50 kr., a következő ta- 
vaszszal 60 kr. v o lt; 1888-ban, a midőn igen rósz
termés volt őszszel 1 frt, a következő tavaszszal 1*20— D40 
frt. Az őszszel 1889-ben ismét sok krumpli termett, mint 
a mennyi már régen nem; a szedésnél 40— 50 kr., és 
1890. óv tavaszán 55 kr. volt a krumpli ó mázsája, mig 
1890. óv őszén 80— 90 kr.

Az őszi munka a „káposztaszürettel“ , illetve a káposzta
vágással ér véget. Ennek szedését az egész község ismét 
egy időben végzi, mint annak különféle megmunkálását 
végezte. Ilyenkor a község szokatlanul élénk nyüzsgést- 
forgást mutat. Hosszú sorban szekerek mennek, vagy nyar
galnak ki a mezőre ; mások már káposztával megrakottan 
térnek vissza a községbe. De különösen a káposztás föld 
nagyon élénk!
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Az ut mellett, hol a káposztás szekerek haladnak el, 
a község szegényei, továbbá pásztorai és őrei ütötték föl 
tanyájukat. Nekik nem teremvén káposztájuk, az emberek 
jószívűségébe vetik bizalmukat; és nem csalatkoznak, 
mindegyik megemlékezik azokról is, és a telt szekérről 
egy-egy fejet csak ledob az erre rászorulóknak.

Mások meg olcsó pénzen szeretnék káposztaszükség- 
letüket beszerezni, és ezt leginkább azáltal vélik elérhetni, 
hogy számítva az emberek inyenczkedésóre, jó eleve olcsó 
gyümölcscsel látják el magukat, a melylyel a káposztás 
föld végében helyet foglalnak és káposztáért becserélik.

A haza hordott káposztafejekről a nagyon zöld és 
foszlányos leveleket leszedik, és vagy rögtön a marhákkal 
etetik meg, vagy nagyjában megvágva hordókba tiporják 
és a marha számára télre teszik el. A fejek többi részét 
káposztagyalun megmetszik, és hordókba tiporják. Nagy 
káposztás hordókat nem igen látni: 2— 3, legfölebb 4 
akós. De nagyobb család 2— 3 hordó káposztát is besa
vanyít.

A fölösleges tiszta fejeket ismét eladják, még pedig 
szintén ó mázsa szerint. Egy ó mázsa káposzta ára 1889. 
év őszén 50— 70 kr. volt, de fel szokott néha 1 írtra is 
rúgni. Ha jobb termés van, egyes helyeken összevásárolják 
a káposztát és még Zólyomba, Beszterczebányára is viszik 
eladni.^

■ Oszszel nagyon dívik a cserekereskedés is. Különösen 
a szomszéd galicziaiak értenek jól ahhoz. Házalnak gyü
mölcsösei, cserépedénynyel, mészszel stb. és azt legszíve
sebben cserélik el, ha kapnak érte árpát, zabot, káposztát.



15. Rétek és szénatakarás.
„Óh természet, oh dicső természet,
Mely nyelv merne versenyezni véled'?“ Petőfi.

Ha a munkától túlcsigázott tested és lelked szóra
kozás után vágyik, ha az ismeretek, tapasztalatok és tu 
domány után szomjazó elméd a könyveket már megelégelte; 
ha az örökös egyformaság után tested és lelked változa
tosság után eped; ha a fájdalom gyötör és a sors csa
pásai ólomsulvlyal nehezednek reád, és embertársaid, kik 
rajtad segíteni, téged vigasztalni volnának hivatva, e helyett 
újabb sebek ejtése által még inkább tetőzik már amúgy 
is majdnem elviselhetlenné váló helyzetedet és vigaszt ke- 
ressz; ha végre a vallásban akarod keresni vigaszodat, de 
isten létében kőtelkedet és keresed az istenséget: menj ki 
a szép, szabad természetbe, mind-mind fölleled ott, a mit 
keressz; és ha nem találod föl, akkor biztos lehetsz, hogy 
már meghúzták számodra a halálharangot, mert szenve
déseid meggyógyitására nincsen ír a földön, de még eny
hítésére sem.

Bár a hosszú tél számtalan kellemetlenségei mellett 
számos kellemességgel is dicsekszik, mégis ki sem tagad
hatja, hogy a két dolgot mérlegelve, a kellemetlenségek 
serpenyője jóval lehúzza a kellemességek serpenyőjét, és 
talán alig létezik ember, ki a tavaszt várva ne várná, és 
annak megérkezését ujongó örömmel ne üdvözölné. „Ki a 
szabadba!“ ez ekkor a jelszó, és kinek csak keze. lába 
van, iparkodik a tavasz enyhe sugallatától a tél által meg- 
dermesztett és elzsibbasztott tagjait fölengesztelni. Sőt né
melyek — kiknek megrongált egészsége kívánja, és anyagi 
viszonyai megengedik — hogy úgy mondjam eléje mennek

0*
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a tavasznak, fölkeresvén enyhébb éghajlatú vidékeket, hol 
a kikelet előbb beköszönt, mint nálunk. Kiknek módjukban 
áll, fölkeresik a természet szépségekkel és egészséges jó 
levegővel különösen megáldott vidékeket.

Nem érzek magamban sem hivatást, sem képességet, 
hogy a természet utolérhetien nagyszerűségeiről, vagy ked
ves hazánk kifogy Íratlan természeti gyönyörűségeiről dics- 
hymnust zengjek; tettek ezt már mások százan, ezren száz- 
és ezerféle alakban, kik nemcsak éreztek, de a természet 
iránt érzett forró érzelmeiket meleg ékes szavakba is tud
ták önteni. Ha végig tekintünk az országon, lehetetlen, 
hogy mi is a költő szavaiban ne törjünk k i: „Oh min
denütt szép, akár-merre járod!“ (Kis József). Pedig van
nak az országban kimagasló természeti szépségek is !

Arvamegye ilyen természeti szépségekben nemcsak 
hogy nem szegény, de tekintélyes helyet foglal el. Kár, 
hogy fekvésénél fogva oly kevesen ismerik e megye szép
ségeit! Megérdemelnék e szépségek, hogy természetkedvelők 
által ép oly bőven látogattatnának, mint más helyek!

Az ittenieket azért bocsátottam előre, mert a  széna
takarás megfigyelésére legalkalmasabbnak találtam a maga 
helyén észleleteimet tenni, és a hasznost a kellemessel, az 
üdülést a szórakozással összeegyeztetve, a helyszínén végig
ülni egy ilyen szénatakarást. Erre legalkalmasabbnak kí
nálkozott a turdossiniak tulajdonát képező, az Oravicza 
patak állal öntözött Oravicza nevezetű rét, mely a mellett, 
hogy kellemes tartózkodó hely, maga és környéke a ter
mészeti szépségeknek gazdag tárházát foglalja magában.

A község közelében fekyő földeket nagyobbrészt szántó
földekül használják, és elenyésző csekély rét van a köz
ség közelében, vagy egyátalán nincsen. Rendesen minden 
községnek messze van a rétje, a hegyek távol néha vize
nyős völgyében, néha meg a hegyek lejtőin 3— 8 órai tá
volságra. Ezen földeket bajos volna szántóföldekül hasz
nálni, mert megtrágyázásuk, megmunkálásuk részint mész-
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szeség’&Tí, részint alkalmatlan helyen való fekvésük miatt 
leküzdhetien akadályokba ütközik.

Az uradalom terjedelmes erdői és ezek között lévő 
legelők, illetve rétek közt, egyes községeknek is terjedel
mes birtokaik: erdeik, legelőik, illetve rétjeik vannak. Maga 
az uradalom azonban házi gazdaságot csak a központhoz 
(Árva-Váralj a) közel eső Sirolca majorban folytat. A megye 
többi részén lévő erdeiben előforduló réteket és legelőket 
úgy értékesíti, hogy vagy egyeseknek, vagy egy vállalkozói
nak kiadja. E vállalkozó az uradalom kivágásra kerülő er
deit is kezeli, ki azután a reteket és legelőket viszont úgy 
értékesíti a maga számára, hogy egyes községeknek, vagy 
egyes községek bizonyos lakosainak albérletbe adja, a kik 
neki a favágásnál, fuvarozásnál stb. róják le ezért a tar
tozást.

Körülbelül a megye közepe táján fekszik Turdossin, 
a melynek talán valamennyi község között a legnagyobb 
erdősége, legelői és rétjei vannak.

Turdossinbói a fönt említett oraviczai rétekhez (mert 
van egy más rétjük is) és erdőkhöz vezető kocsiút négy 
községen vezet keresztül, és mintegy 4— 6 órai já rá s ; a 
gyalog utón, mely a hegyeken vezet keresztül, 3 —4 óra. 
Az egész egy hosszúkás, az itteni fogalmak szerint széles 
völgy, megszakítva itt-ott kisebb-nagyobb dombok által, a 
melyek másutt szintén hegy számba mennének, de itt a 
mellettük emelkedő óriási hegyek mellett eltörpülnek. Észak- 
nyugoti részén kevésbbé magas, de délkeleten a Magas- 
Tátra égnek meredező óriási sziklás, kopár hegygerinozeivei 
és csúcsaival övedzi a völgyet.

Az Oravicza patak, mely számos forrásból ered, a 
melyek között gyógy erejű kénforrás is van, ezüstszalagként 
szeli át a völgyet, és mire a völgy végére ér, már tekin
télyes nagyságot ér el. Kristálytiszta vizében vígan ficz- 
kámloznak a hegyi patakok specziálitásai: a pisztrángok,
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melyek ízletes húsát —  legalább hívből —  tudom, min
denki ismeri.

Az itteni erdőkben sok vad is van. A süket fájd, 
melynek vadászása (a gyönyörű kakasokra) tudvalevőleg ta- 
vaszszal a porosodás alkalmával, a kora reggeli órákban tör
ténik, és melyre a vadászok oly kitartással és türelemmel 
lesnek, mert egy-egynek elejtése által nem csekély tanujelét 
adja vadászi ügyességének, és ambieziőját nem csekély mér
tékben elégíti ki, szintén előfordul.

Község itten nem lévén, egész télen át a vidék nagyon 
csöndes, mert a fahordó fuvarosokon kivid itt ember nem 
igen fordul meg. A nagy távolság miatt a vadászok pus
káinak ropogó durranásai is csak ritkán zavarják meg a 
vidék állandó csendjét. A mint azonban a kikelet elérkezik, 
a nap elolvasztja a havat, és a fű kizöldül (rendesen má
jus elején), a vidék kissé megélénkül, mert a juh- és tehén- 
nyáj, mely az egész nyarat állandóan itt tölti, mélabús 
kolompjával, a pásztorok egyhangú, kesergő szomorú da
laikkal törik meg a csendet, és a lég énekeseivel verse
nyezve, élénkítik meg a vidéket.

Az élénkség tetőfokát éri el julius második felében, 
a midőn az egész réten a szénakaszálás van. Megjegyzendő 
különben, hogy e réteket csak egyszer lehet évenkint ka
szálni. Ha ezen időben keressük föl e vidéket, és ha az 
időjárás kedvező, szórakozásunk hosszabb időre biztosítva 
van. A vadász, a halász, az üdülést kereső, a turista, mind
mind megtalálja, a mit keres. A völgy szépsége (számos 
szakértő turista állítása szerint is) kiállja a versenyt bár
mely más hazai vagy külföldi vidék hasonló szépségeivel. 
A vidék gyönyörű, vize és levegője fölülmulhatlan, tej-, 
savó-, hidegvíz-, fenyőfürdő és kénviz kúrája pedig számos 
betegnek adhatná vissza egészségét, ha valaki elég élelmes 
volna fürdővé alakítani. A lengyelek, úgy látszik, e téren 
élelmesebbek, mert e völgyben (a vízválasztón túl, a Duna- 
jecz f-rrása kín elében), mely Galicziában folytatódik, Zakó-
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pane nevű telepet alapítottak, a mely egész nyáron át a 
lengyel nemességnek kedvencz mulató és tartózkodó helyét 
képezi. *) Zakopane ide 2— 3 óra járásnyira fekszik.

Valóban kár, hogy nálunk is e természet adta kincset 
jobban ki nem zsákmányolják! A szénakaszálás alatt számos 
család keresi ugyan föl a vidék intelligentiájából, de csak 
rövid megtekintésre.

Kényelmes lakást különben nem igen kereshetünk e 
völgyben, mert egy piszkos korcsmán és erdőőr-lakon kívül, 
rendesen épült ház csak még az uradalmi erdőtiszt lakása.

Minthogy a szóuatakaritás napokat, sőt heteket vesz 
igénybe, kell, hogy a munkásoknak legyen hol meghálni 
(mert a község említett távolsága miatt haza nem mehet
nek), vagy az eső és zivatar elől tova menekülni. Pedig a 
zivatar is, különösen a nyári időszakban* gyakori, és hir
telen szokott jönni. Csinál tehát minden tulajdonos rétjén egy 
„szálast“ (szállás, fabódé). Szükség esetén tehát egy ilyenbe 
beszállásolhatjuk magunkat, bár primitiv szerkezeténél fogva 
csak nagyon silány igényeket képes kielégíteni. De nem is 
kényelmet keresünk mi itten! Régi dolog az már, hogy a 
ki a kényelmet szereti, maradjon otthon! Végre a korcs
mában szükség esetén egy-két igénytelen ágyat is kaphat
nánk. De fáradt tagjainknak a puha, ruganyos szénán rög
tönzött ágy itten jobban esik, mint otthon ;i selymes párna.

*) Zakopanén különösen megenilitendőnek tartom a tiz 
tanító vezetése alatt lévő kitűnő faragó iskolát, a melynek nö
vendékei, különösen az elörehaladottabbak valóban művészi 
kivitelű pipere és egyéb tárgyakat, szobrokat készítenek. A 
növendékek a vidékekből kerülnek ki, és nemcsak hogy ke
nyerüket tanulják megkeresni, de sokan művészi tökélyre is 
tesznek szert. Kár, bogy megyénkben is nem alapítanak ha
sonló iskolát. A szegény népen nagyon segítve lenne. Pedig itt 
is megvan minden előfeltétel, a mit azon körülmény is bizo
nyít, hogy egy időben egy kisebb terjedelmű faragó iskola 
Kobonyi Géza volt tanító ur alatt A-.Váralján szépen virágzott.
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Korán reggel kelve és kimen ve a szabadba, a völgy 
komor képe, a melyet az erdős és sziklás hegyek sötétsége 
okoz, olyan benyomást tesz reánk, mintha az ég felhős 
volna: és az álmosság, melyet e komorság kelt bennünk 
(de meg a hűvösség i s !) már-már az ágyba —  pardon a 
szénába! —  kergetne bennünket· vissza. De ne engedjünk 
a csábnak! Rövid vártáivá a völgy nyűgöt,i oldalán elterülő 
hegycsúcsokra a kelő nap aranysugaraiból fon koronát, és 
a szürke köd, mely egyes részeit födte, már tünedez; inig 
a keleti oldal az ellentét által még komolyabbnak látszik.

Lassankint a nap fölebb emelkedve fénylő és mele
gítő áldásával elárasztja az egész láthatárt, a mi itt persze 
nagyon korlátolt. A nap sugarait a harmat gyémántcsepp- 
j eiben füröszti, a tarka virágú rét, a puha, bársonyfogásu 
mohval födött erdőszél brilliántokkal díszített szőnyeghez 
hasonlít. A kaszások ugyancsak hozzáláttak már a mun
kához ; tündöklő kaszájuk a nap sugarait vakító lényben 
verik vissza. A nedves füvet a kasza jobban fogja: de 
meg reggel, a inig üde az erő, a munka is könnyebben 
megy. Pedig ezen üde erőt helyenkint nagyon igénybe kell 
venni, mert a meredek helyeken lévő füvet csak minden
féle mesterséges testmozdulattal lehet lekaszálni, gyakran 
egyik, vagy mindkét térdre le is kell térdelni.

Amott az utón végnélküli szekérsor, ostorcsapások 
megszűnni nem akaró durrogatása között, a melyet a kö
zeli hegyek többszörös viszhangja szaporít, munkásokkal 
megrakva közeledik félénk. Többnyire fuvarosok, kik a kö
zeli falvakból jönnek ide fuvart keresni. De vannak közöt
tük réttulajdonosok is, kik csak tegnap este értek egy 
szekér szénával haza, de rögtön lerakodtak és reggelre már 
újra visszaértek. Számosán jönnek Oalicziából, kik vagy 
rétet béreltek, vagy már kész szénát akarnak venni. —  A 
különböző irányból jövő gyalogútokon, különösen Galicziából 
a munkások egész raja seregük ide. Mindannyi a korcsma 
előtt gyülekezik, részint hogy kiszáradt torkát egy kis gu-
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gyival leöblilse, részint azért, mert itt keresik föl azok, 
kiknek munkásra vagy fuvarosra van szüksógök. A korcsma 
előtti tér valóságos vásárrá alakul; van nagy lárma, csete
paté, a melyet az újonnan érkezők szívélyes üdvözlése még 
inkább erősít.

Kiki felfogadva a szükséges munkásokat, oszlik a tár
saság, a korcsma előtti tér ismét üres és csendes lesz ; a 
harmat föl száradtával mindegyik napi teendője után lát. 
Egyik helyen gyűjtik a szénát, másik helyen már boglyába 
rakják, amott meg már a szekeret rakják tele vele. Meg
jegyzendő, hogy itt koránt sem raknak oly nagy szekereket, 
mint sikabb vidéken; 8 — 12 metermázsa széna egy szeké
ren már a ritkaságok közé tartozik. A szekerek nem oly 
hossznak, és az oldalak sem oly szélesek. Ennek főoka, 
hogy az ut rossz, dombos, oldalas, úgy hogy minduntalan 
ki vannak téve a feldülés veszélyének.

Miután itt magunkra maradva, semmi érdekeset som 
találunk magunk körül, látogassunk el reggelire egy közeli 
juhászaihoz.

A rét is, mint minden termő föld az örökös termelés 
által tápláló erejét, és igy termőképességét annyira elveszti, 
hogy vagy egyáltalán nem, vagy csak silány terményt ké
pes produkálni. Az itteni réteket trágya vagy .polyva Ki
hordás által a nagy távolság miatt javítani nem lehet. 
Gondoskodnak tehát a trágyázásnak más neméről az úgy
nevezett „élő trágyázás“ és „kosarazás“ által, mely az 
illető szakemberek előtt bizonyára nem ismeretlen.

E végből az egész roppant terület rét több részre 
van felosztva; minden egyes rész minden 5— 6-ik évben 
pihen, amennyiben kaszálva nem lesz.

Az ilyen részt egyes vállalkozó juhásznak (bacsa) adja 
ki a. község. Ezeken kívül persze vannak a községnek ál
landó legelői, a melyeket szintén bérbe adnak. E juhász 
többnyire lengyelországi nemcsak e vidéken, de a liptói 
juhászainál is. Ifjúkorában bojtárkodik, és azt addig foly
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tatja, inig egyedüli vágyát: önálló Inasává válni, el nem 
éri. A bacsa, ki a darab rétért bizonyos bért fizet, a szom
széd községekből, sőt Galicziából is az egyes gazdáktól 
juhokat vállal el, a melyeket egész nyáron át a bérelt 
területen őriz.

Egy bacsának 800— 1000 juha is vau, melyek mellé 
3— 4 bojtárt tart. A juhok a soron levő réten legelnek, 
miközben meg is trágyázzák a rétet. A ki rétjét alaposan 
meg akarja javíttatni, az megkosaraztatja, a mi abból áll, 
hogy egy darab rétet —  mintegy 300 négyszög-meter —  
egyszerre mozgatható korlátokkal bekerittet, ez a kosár. Itt 
a bacsa egy éjjelen át 4— 500 juhot szállásoltatni hagy, 
a melyek ürülékeikkel kitünően megtrágyázzák a rétet. A 
következő éjjelre ugyanannyi területtel tovább lesz tolva a 
korlát, mindaddig, mig az egész rét ily módon „megkosa
razva,“ megtrágyázva nincsen. Az ily módon megtrágyázott 
réten legjobb minőségű és embermagasságú fü nő a követ
kező nyáron. A trágya ereje —  bár fogyó hatással —  több 
(4— 6) évig tart.

A kosarazás a bacsának jelentékeny jövedelmét képezi. 
A tulajdonos ugyanis, kinek rétje megkosarazva lett, 100 
birkától egy éjjelre 10 krt fizet; és minthogy egy kosárba 
rendesen 500 juhot zárnak, egy rendes kosár ára 50 kr. 
egy éjjelre. Különben a szarvasmarhákkal is, a milyenek 
szintén vannak a bacsa felügyelete alatt, szintén kosaraz
ta^  de ez távolról sem versenyezhet a juhkosarazás hatá
sával, azért, ez jóval olcsóbb is.

Délfelé járt már az idő, a mig a bacsának különféle 
berendezését (1. alább: sajtkészités) megtekintettük és vi
szonyai felől kikérdeztük, azért miután kissé körülnéztünk 
a nyüzsgő-forgó nép ezrei között (mintegy 2500— 3500-ra 
tehető számuk), tanyáinkra értünk, hogy a még hazulról 
magunkkal hozott „elemózsia“ egy részét közös akarattal, 
no meg közös, kitűnő étvágygyal elkeltsük; mert talán



mondanom sem kell, hogy a kirándulás társaságban történt, 
a hogyan —  tudvalevőleg —  még a jó is jobban esik. .

Délutáni kirándulásunk czélpontját az úgynevezett 
Magúra hegy képezte. Különben sok hegyet és hegységet 
neveznek itt igy. Ezen Magúra magassága 1230 meter, és 
határpontot képez Magyarország és Galiezia között.

Utunk először a mérsékelt emelkedési réteken vitt ke
resztül, és vagy egy órai gyalogolás után elértük az erdőt 
(fenyves). Ettől fogva a hegy meredek volta és az égető 
nap sugarai, melyek még a fákon is áthatottak, ugyancsak 
megizzasztották, és nem egy forró csepp gördült le hom
lokunkról. I tt is találtunk legelőt, a mely azonban már 
más bacsa „fönhatósága“ alá tartozik. Volt egy helyen 
embernagyságu fű is, a melynek helye azelőtti éven lett 
megkosarazva. Az erdő másik széléhez közeledve, levágott, 
és kérgétől megfosztott fenyők fehérlettek már jó távolról 
felénk.

A hegyre érve, ott találjuk a határt jelző kettős dom
bot. Ezek között kezdődik a hazánk és Galiezia között 
határt jelző árok, és két irányban húzódik tovább. Fárad
ságunk és a nagy izzadtság bőven kárpótolva van, ama 
pompás, és festői ecsetre méltó, gyönyörű kilátással, a 
melynek itt részesei lehetünk.

Keleti és délkeleti irányban beláthat]an hosszúságban 
a Magas-Tátrá égnek meredezo, megszámlálhatlan, kopár 
csúcsai tárulnak elénk változatos alakjaikkal, a melyek kö
zül első tekintetre is föltűnik —  bár jól távol esik (vagy 
3 — é órai járás torony irányban) —  a lomniczi csúcs, a 
mely büszkén tekint alá királyi trónusa magaslatáról. A 
hegység hasailékai közül —  daczára, hogy már julius végén 
vagyunk, és a forróság majd elviselhetlen —  a nap su
garaitól csillogó hó kandikál felénk. Az alattunk elterülő 
gyönyörű változatos völgy, a serényen dolgozó nép, mely 
ide föl csak kis báboknak látszik, a köröskörül levő erdő-

10
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koszoruzta alacsonyabb hegyek, a patak ezüst folyása, mind
mind magukkal ragadják a szemlélőt.

Az összbenyomást leírni a lehetetlenségek közé tar
tozik. A meghatottságtól egy bizonyos borzadály fut tes
tünk minden izén végig, hajunk ég felé áll, 'és az áhitat 
j egmagasabb hevétől duzzadó keblünk a hála mély érzel
mével telik el a természet nagy alkotója iránt, s csendes, 

de buzgó imát rebeg ajkunk. Szeretném azon istentagadót 
látni, kit az ily kép hatása meg nem hat és leborulva 
nem keresné és kutatná annak teremtőjót!

A szem már is ittasan egy pillanatig sem tud távozni 
e kép ezen részétől, sőt inkább szomjas mohósággal szeretné 
elnyelni a z t; nem merünk más irányba egy pillanatra sem 
félre tekinteni, mert attól félünk, hogy a kedves képet 
addig valami elragadja előlünk. Még később is mindig előt
tünk lebeg, és mégis vágyunk látása után. Lehetetlen, hogy 
az ilyen kép valaha teljesen elmosódjék az emlékezetből!!

A másik oldalon szintén érdekes kép megtekintése 
vár reánk. Az 1760 meter magas Babiagura és Policza 
hegyek, melyek az ország legészakibb határát képezik, 
Árvamegyét is körülkoszoruzzák. Ezektől keletre —· a med
dig csak szem lát —  apróbb domboktól megszaggatott 
síkságon (ralieziába tekinthetünk, a melyet a Dunajeez 
számos mellékágaival öntöz végig, és melyen úgy hamar
jában összeszámítva mintegy δ δ községet lehet kivenni 
szabad szemmel. Távcsővel az e síkságon húzódó turfaterü- 
letet (tőzeg) is láthatjuk, a mély még Árvamegyében a 
Fekete-Árva mindkét oldalán veszi kezdetét.

Még szívesen tovább időznénk a fönt leirt kedves 
képnél, ha már a lefelé hajló nap nem intene, hogy még 
jó darab utat kell visszafele megtennünk, és ha gyomrunk 
is nem figyelmeztetne, hogy necsak a szemnek, de neki is 
adjuk meg a m a g á é t...  Azért vessünk még néhány búcsú- 
pillantást a látottakra és térjünk be a Magúra lapos lej
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tőjén lévő kacsához egy kis pihenőre, ki fris (délben fejt) 
tej párolgó dzsindiczájával (savó) már vár reánk.

O maga kényelmesen kinyujtózva hever inkább ala
csony asztalhoz hasonlítható ágyán, és sárgarezes pipájából, 
mely kis ereziánczczal van a kurta, görbe szárhoz kötve, 
önmegelógiilten ereszgeti a bodor füstöket a levegőbe, mintha 
nem is bacsa, hanem basa volna! Mig bojtárja munkáját 
a tej körül szintén elvégezvén, gazdájához hasonló, tömött 
pipáját a füstölgő parázson sütögeti. Az ilyen sütött do
hány állítólag bár erősebb, de kitűnő ize, és illata miatt 
különös kelendőségnek örvend.

Petőfivel mi is elmondhatnék:
„Késő este értem a tanyára 
Friss gyümölcsből készült vacsorára.
Társaimmal hosszan beszélgettünk,
Lobogott a rozsdáiig mellettünk."

Csakhogy —  hála előrelátásunknak —  a „friss gyümölcs“ 
(eper, málna) mellett más is volt!!

Testünk bár nyugalom után áhítozik, de tegyünk csak 
még egy rövid látogatást a közeli korcsmába, mielőtt nyu
galomra hajtanók fejünket. A korcsma belseje és környéke 
megtelt a munka után ide sereglett néppel. Vacsorájukat 
elköltve, mely majdnem valamennyinél krumpli- és tejből 
áll, ide sereglettek össze kissé szórakozni a nap fáradalmai 
után. Lehet itt látni a tótokon kívül számos lengyelt, nő
ket és férfiakat. Talán mondanom sem kell, hogy kizáró
lagos italukat a pálinka képezi.

Rövid idő múlva mindegyiknek jó kedve pezsdül, és 
az e czólra itt tartózkodó két szál muzsikus (lengyel pa
rasztok) hegedűjének a kétségbeesés szomorú hangján húzott 
zenéje mellett tánezra kerekedik apraja nagyja. Ha e táucz- 
nál előforduló különböző láb-, kéz- stb. mozdulatokat a 
maga nevükön megnevezni tudnám, talán képes volnék e 
sajátságos tánezot leírni; de mivel erre képtelen vagyok, 
Anevezem egyszerűen lengyel táncznak.
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Annyi bizonyos, hogy oly szabatossággal, pontosság
éi könnyedséggel megy ezen, talán csak első tekintetre 
nehéznek látszó tánez, hogy sokáig elnézhetnék, a nélkül, 
hogy azt megunnék. Közben-közben a különböző és különös 
viseletűk nemeit, egymással való érintkezés módjait, stb. 
szemlélődésünk tárgyává tehetjük, a melyek hosszabb-rövi- 
debb időre szintén zekölik figyelmünket.

Ezen mulatság az egész munkaidő alatt minden este 
ismétlődik és egész hajnalig tart. Kern ritkán az itt össze
jövő tótok és lengyelek között fontosabb vélemény eltérés 
is fordul elő, mely igen gyakran tettlegességig is elfajul. 
Nagyobb diplomácziai beavatkozást azonban nem hoz kö
vetkezményeiben magával hazánk és Galiczia között, mert 
—  habár egyik-másik véres orral, karmolt arcz- vagy be
zúzott fejjel is kénytelen fizetni a lengyel és tót testvériség 
e gyöngéd ölelkezését —  egy szál .csendőrnek a megjele
nése véget vet a viszálynak, és minden az előbbi kerék
vágásban foly tovább, mintha mi sem történt volna.

Még számos hely kínálkozik, hová érdemes szintén el
tekinteni. így másnapi kirándulásunk czélpontját az Oszobita 
nevű hegycsúcs képezte, mely sajátságos (oszobitno ~  külön 
álló) alakja által önkénytelenül is magára vonja e völgyben- 
az ember figyelmét. Korán reggel alkalmas vezetővel, ki 
egyszersmind az enni és inni valót is vitte, útra kelve, 
egy órai gyalogolás után a hegy lábához értünk. A hegy 
egyik oldalán dús legelők vannak, melyek központján 
szintén a bacsa ütötte föl tanyáját; tovább egy része a 
hegyoldalnak néhány évvel azelőtt lett kiirtva, most pedig 
ölnyi magas fű nő rajta. A fű között óriási eper és áfonya 
tenyészik megszámlálhattál! sokaságban.

Mellékesen megjegyezve a megyében az áfonyának két 
neme van, u. m. a piros (Preiselbeere, brusnici) és kékes 
fekete (Heidelbeere, hafiri). Mindkettő élvezhető; az egyes 
erdők közelében épült faluk, szegény lakosai egy erre fából 
készített fésűalaku eszköz segélyével puttonokba szedik, és
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a nagyobi) helységekben eladják, ügy az epernek és mál
nának, mint az áfonyának meszelje egy krajczár szokott 
lenni. Képzelhető a nép eléggé nem jellemezhető szegény
sége, ha e vad gyümölcs szedésének fárasztó munkájára 
adja magát azért, hogy két napi munkájáért 20— 40 krt. 
keressen. Mert egyik nap szedi, másnap elviszi eladni, és 
házal vele. Ehhez járul, hogy néha annyit hoznak, hogy 
ingyen sem kell, és a szegény asszony vagy leány kény
telen majdnem elajándékozni. Az áfonyát nyersen eszik, 
de az értelmiségi osztálynál szokták, különösen a piros 
áfonyát, különféleképen praeparálva télre eltenni.

Az Oszobita közepe táját még mindig sűrű fenyves 
borítja. Ha a tegnapi kirándulás alkalmával volt okunk a 
meredekség miatt panaszkodni, ma csakugyan volt. Minél 
fölebb értünk, az ut annál meredekebb lett. A fölfelé ju
tást még nehezíti azon körülmény, hogy minduntalan egy- 
egy a szél által kidöntött óriási fenyő állja ilyen kirándu
lásoknál az ember útját, a melyet vagy meg kell kerül
nünk, vagy rajta átugrálnunk. Az ilyen fák ott helyben 
rothadnak el és térnek vissza az anyaföldhöz, melyből ki
nőttek, mert hozzáférni nem igen lehet, fölhasználni igy 
vagy egyáltalán nem, vagy csak veszély!yel lehetne. Hány
szor gondoltam rá, hogy hány szegény ember melengethetné 
télen át megdermedt tagjait, ha az itt, haszontalanul el
kallódó fát fűtésre használhatnák.

Végre az óriási fenyők is elmaradtak ős a hegyek 
sziklás, kopár részére értünk, a hol már csak itt-ott lehetett 
egy-egv törpe, vagy henyefenyővel találkozni. Óriási szikla- 
tömeg. függött fölöttünk és folytonos lezuhanással fenye
getett. Lábunk alatt a kőtörmelék, mely a sziklából zúzó
dott le, folyton csúszik, és nem kevéssé nehezíti meg a 
fölfelé jutást. Bámulatos, hogy az embernek ilyen hegy 
megmászásában hány akadálylyal kell megküzdeni, meny
nyire elfárad, és valami kimondhatlan mégis csak folyton 
előre-előre ösztökéli! Megszállja ugyan egyiket-másikat a
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kislelkűség, és visszaretten az előtte lévő akadályoktól, a 
hegy nagyon is meredek voltától, de a többiek buzdításából 
uj erőt merít, a többiek megszégyenítésére mégis csak 
előre tör.

Bizony az embernek ilyenkor kitűnő szolgálatot tesz, 
ha érti kezeit szintén kezekül használni, mert két lábon 
(de még hármon is!) vajmi bajos volna ilyen meredek he
gyet megmászni. így is kell gyakran pihenőt tartva az 
égető szomjat pár korty borral oltani, és az embernek 
magát erősíteni.

Nagy fáradság után elértük az 1687 meter magas 
csúcsot. Hogy kilátásunk nem kevésbé volt szép, mint a 
tegnapi, említeni is talán fölösleges. Néztünk,  ̂bámultunk 
és gyönyörködtünk. Át lehet innen látni egész Árvamegyét, 
Trencsén-, Turócz- és Liptómegyék hegyeit, és Oaliczia 
nagy részét, A havasi hóvirág (Edelweiss), mely a kopár 
szikla legszebb ékességét képezi, szintén bőven előfordul, 
de előfordulnak a tavaszi pompás illatú, fehér színű szegfű 
és számos más virág. Lefelé tekintve a szédítő mélységbe, 
borzadály fut rajtunk végig, és ugyancsak megviseli a gyönge 
idegzetű embert. Nem tartozik a legnagyobb kellemességek 
közé, ha mint minket is, zivatar éri az embert. Alig egy 
negyedórái tartózkodás után a hegycsúcsról nyugat-felé te
kintve nagy felhő közeledett felénk; rövid néhány perez 
után nemcsak ködbe voltunk burkolózva, a mely a kilátást 
teljesen elzárta előlünk, de a hideg eső jól meg is áztatott 
bennünket. Gyorsan lefelé sietve egy közeli sziklahasadék 
mögött húztuk meg magunkat. A zápor elvonult, a nap 
jótékony sugarainál száritgattuk teljesen átázott ruhánkat. 
A hegy másik oldalán ismét egy másik bacsa tanyája van, 
kihez kis pihenőre betérve barátságosan kinálgat ostyep- 
kájával. Vezetőnk az ott lóggó dudával akart kísérletet 
tenni, de minthogy nem sokat értett hozzá, kacsánkat kértük 
föl. Eleinte nem sok hajlandóságot mutatott, de biztatá
sunkra, hogy majd beleírjuk a könyvbe, no meg a jó borra
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való reményében eljátszott néhány mélabus pásztordalt, mig 
bojtárja nagy unszolásra eljárta a hozzá illő tánczot.

•Az Oszobita tőszomszédságában van a 20 G 5 meter 
magas Yoloveez nevű csúcs, mely hármas határcsúcsot képez 
Gtaliczia, Liptó- és Árvamegye közt.

Ugyancsak ennek tőszomszédságában van a Mohács 
nevű sziklacsoport, mely magasságban még az előbbieket is 
jóval felülmúlja. Amazoktól a Sztugyena patak választja el. 
A bozót, mely a völgyet borítja, később a szól által ki- 
döntött sok fa, melyet szintén nem lehet elszállítani, a fa
csúcshoz való jutást nagyon megnehezíti. I tt se kíméljük 
azonban a fáradságot; egyes nagyszerű természeti jelenségek 
megérdemlik, hogy megtekintsük.

Mindjárt a völgy kezdetén a Sztugyena patak, mely 
itt már nagy és sebes, teljes erejével neki ütközik egy 
óriási sziklahegységnek. A viz egy. része a szikla alatti 
üregben eltűnik, mig a másik része kis kanyarulatot téve, 
nagy sebességgel akadálytalanul tovább hömpölyög medrében.

A szikla túlsó oldalán, a hová a szikla megkerülésé
vel egy fél óra múlva jöhetünk, egy barlang van. A bar
lang bejáratánál lévő padokon kinyugodhatjuk magunkat, 
és a kislelküek bátorságot gyűjthetnek a leszállásra. Ha 
gyertyával elláttuk magunkat, egy készített lépcső segélyé
vel lejuthattunk és vagy 15— 18 meter mélységben a 
gyertya világánál láthatjuk az imént eltűnt patak folyását. 
A patak innen egy kilométernyi távolságra ismét nap
világra lép.

Miután a ritka természeti jelenséget kellőleg megte
kintettük, tovább haladhatunk a völgyben fölfelé a patak 
folyásával. Ha kedvünk van, és alkalmas eszközökkel el 
vagyunk látva (no meg ha halászjegyünk is van!), halász
hatunk kissé a patak kristálytiszta vizében pisztrángokra. 
Legalább magunkat kissé kinyugodva, annál könnyebben foly
tathatjuk utunkat. Csak kissé legyünk türelemmel, ha a 
halászszerencse kedvez, biztos siker koronázza fáradozá-



S unkat, és a  h o rg á sz o tt  h a la k b ó l m ég  jó  la k o m á t is 
c sa p h a tu n k .

Miután „gyakori“ és „nagy“ lépésekkel vagy 3 órát 
gyalogoltunk, elérünk a völgynek végére, mert itt az óriási 
sziklákkal a völgy megszakad. Ezek lábánál mindjárt egy 
kiszáradt tengerszemre akadunk, mely a tavaszi hó olvadás 
alkalmával szokott csak valószínűleg megtelni. Ha utunkat 
fölfelé még folytatjuk, nemsokára egy hatalmas sziklafal 
oldalán valóságos tengerszemre akadunk, mely ugyan nem 
nagyon terjedelmes (250— 300 |~ | in.), de elég nagy arra 
nézve, hogy átlátszó tisztaságú vizén legeltetve szemünket, 
henne gyönyörködjünk, és a tengerszemről alapos fogalmat 
szerezzünk magunknak. *

Hogy a viz teljesen tiszta, az természetes, mert itt a 
sziklán kívül nincsen úgyszólván semmi földnem, a mitől 
a viz zavarossá válhatnék. Ha megizleljük, arra a meggyőző
désre jutunk, hogy a mi az ivóvizet illeti, az ide inni járó 
őzek-, madaraknak stb. sokkal jobb a dolguk, mint „azok
nak a boldog pestieknek!!! “ (vagy talán más tekintetben 
is?!), mert itt kitűnő izű, és jéghideg ivóvíz van.

Mig a hegy tetejére érünk, még három tengerszemet 
találunk, melyek alak- és nagyságban nem igen különböznek 
az elsőtől. A legfelsőbben veszi a Stugyena patak eredetét, 
a mely —- miután az alsó» három is átfolyt —  útközben 
forrásokkal növekedve, mire nagy zuhogással és több érde
kes eséssel a völgybe ér, már tekintélyes nagyságot ér el.

Mire ismét visszatérünk a völgy bejárójához, már 
ugyancsak fáradtak vagyunk. Egy kis pihenőre betérhetünk 
azért az uradalmi erdőőrhöz, kinek itten áll magányos la
kása. Az erdőőr ősz fürtjei elárulják ugyan, hogy már jóval 
túl jár a hatvanon, de testének rugékonysága, és arczának 
üde színe nem hagy bennünket kételyben, hogy kitűnő 
egészségnek örvend. Páratlan nyájassággal fogad, ellát min
denféle fölvilágositással, és a további kirándulásokra jó 
tanácscsal, utasítással; hiszen a vidéknek talán egy köve,



talán egy fája sem ismeretlen előtte. Ráadásul megvendé
gel, ha éhesek vagyunk csirkepaprikással és méz desserttel, 
melyet méhei az alpesi virágokból készítettek.

Borral vagy más szeszes itallal nein kínálhat meg, 
mert azt házánál nem tart, a korcsma pedig messze esik 
innen. De nem is kell! A jó kedvet eléggé éleszti a jó, 
de egyszerű öreg, nyájas szavaival. Változatosság kedvéért 
előveszi a mestergerenda alatt heverő klarinetjét. Jász
berényben, hol ezelőtt vagy 40 évvel volt, a magyar nyel
ven kívül (a mely hosszas gyakorlatlanság miatt már csak 
nehezen és törve megy) a magyar vendégszeretetet és a 
magyar dalokat is elsajátította. Elfujja azokat a bús nó
tákat, melyek Lehel kürtjének városában (de akkor másutt 
is!) ezelőtt 40 évvel a magyar keservének olyan hű szó
szólói voltak.

Távoztadkor ne merészeld kérdezni, hogy a vendég
szeretetért mivel tartozol, ha nem akarod a jó öreg ha
ragját és megbotránkozását magadra vonni. 0  —  mint 
mondja — kihez ritkán vetődik valaki, eléggé meg vau 
jutalmazva, ha kaputos ember egyszerű házát becses láto
gatásával megtiszteli. Ha szívességet akarsz neki tenni, 
akkor ígérd meg, hogy máskor is meglátogatod őt, ha utad 
arra visz.

Az Oravicza völgy nem utolsó szépségéhez tartozik 
egy mesterségesen készített, vagy egy kilometer hosszú 
sziklaut, a mely a Juranova nevű hegy- és völgyhöz vezet. 
Egy óriási mély völgy mindkét oldala t. i. dús erdővel 
van benőve, a mely eddig az uradalom holt kincsét képezte, 
minthogy vonós állatokkal odajönni és a fát onnan elszál- 
litani nem lehetett, úgy hogy itt egy valóságos őserdő volt, 
Azért az uradalom a favállalkozóval a sziklahegyen át mes
terséges utat \rágatott, mely most két óriási sziklafal kö
zött halad befelé. Az ut a völgy szűk volta miatt nagyon 
keskeny, és egy helyen hosszú darab utón a két szikla
falra ráerösitett hídon vezet az ut. (Ha nem csalatkozom,
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az ut készítése az uradalomnak 7000, a favállalkozónak 
3000 írtjába1 került). Ha az egész erdő itten ki lesz vágva, 
akkor ismét csak 70— 80 óv múlva lesz az ut használva, 
a mikor a most újonnan beültetett erdőt újra ki lehet 
vágni. A völgy mellett három kis halmocskát mutat veze
tőnk, a melyek állítólag a kolera elől ide menekült, de a 
kór által mégis utolért három ember porhüvelyét takarja.

Az Oravicza völgygyei fölfelé haladva, miután a víz
választó hegyét áthágtuk, találjuk a Kostyelisko nevű völ
gyet, a hol a Dunajecz patak egyik (nem magyar) ága 
ered, a mely már Halicziához tartozik. Általában itt sok 
és szép vadregényes völgyet lehet látni, de Kostyelisko, a 
hova Oraviezáról könnyeo átrándulhatunk, mindenesetre elő
kelő helyet foglal el közöttük. Óriási sziklák, fenyőkkel 
benőtt mellékvölgyek, legelők, stb. váltakoznak összhang» 
zatos arányban egymással, és az egész völgyet egy a ter
mészet legsikerültebb remekének mondhatjuk.

Kém messze a völgy bejáratától a fönt említett Duna
jecz ág egyik részének forrásához vezet lengyel vezetőnk, 
kinek már 65 kemény óv nyomja görnyedt hátát, és 9 
évi katonáskodása alatt végig harczolta az olasz háborút. 
Németül még meglehetősen jól beszél, pedig első tekintetre 
nem is tételeznék föl róla, hogy valaha czivilizált embert 
is látott volna életében.

E forrás a völgy egyik főnevezetessége, és megállva 
előtte, megáll az embernek esze is a csodálkozástól. Előtted 
egy ágynagyságu négyszög van, a melyben a viz vagy fól- 
meter lehet. Ezen négyszögből ömlik 3 különböző irányban 
nagy vizsugár, a melynek mindegyike egy meter széles és 
két deczimeter mély lehet. Minden pillanatban azt gondo
lod, hogy a kis négyszögnek rögtön ki kell ürülnie, de 
bizony az egyforma hévvel tovább önti ki magából a nagy 
tömeg vizet. Elámulsz, szemed mereven nézi, és tán szádat 
is nyitva felejted: nem tudod valóságos forrásnál vagy-e 
teljes ébrenlétben, vagy pedig álmodban egy tündórkert
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meseszerű vizénél!! Nem is látod, hogy a fenekén a föld
ből valahonnan kijönne a viz, és mégis folyik; önkónyte- 
lenül is az embernek eszébe ju t a föld forgása, a melyet 
épen rendkívüli gyorsasága miatt nem vagyunk képesek 
észrevenni.

Fülebb a völgyben szintén nem kevésbé érdekes lát
vány terül elénk. Egy nagy kerek sziklanyilásból nagy 
mennyiségű viz ömlik ki. Ezt szintén a Dunajecz egyik 
forrásának tartanék. I)e a kik már a fölötte elterülő völ
gyeket és legelőket bejárták, azoktól megtudhatjuk, hogy 
ez nem forrás, hanem fönt a sziklában eltűnt patak (mint 
a Stugyenánal láttuk), de azért szintén leköti figyelmünket. 
Mellette van a Biela Skala (Fehér kő) nevű mészkő, melyre 
millió és millió név van fölirva és bevésve. A Zakopanéi 
vendégeknek kedvenez kiránduló helyét képezi a völgy, a 
kik közül e sziklán mindegyik megörökíti a nevét. A 
szikla karczolásra alkalmas része vagy 15— 20 meter 
lehet, de már nincsen hely, úgy hogy egyik a másiknak a 
nevét vakárja le, hogy helyén a magáét örökítse (?) meg.

Ismét fölebb a völgyben találjuk a krakói hasadókot. 
Ez 2— 3 meter széles sziklahasadék, két oldalt magas 
sziklafallal, a melyen át vagy két órai hosszúságban me
hetünk, bár helylyel-közzel nagy szikladarabok és kőtör
melék akadályoznak bennünket az előrejutásban. Ezen ha
sadókba azonban csak azon esetben merészeljünk bemászni, 
ha biztos kilátásunk van reá, hogy azon idő alatt, a mig 
ott benn leszünk, nem lesz zivatar vagy felhőszakadás, 
mert a szorosban összefolyó viz életünket okvetlenül ve
szélyeztetné.

Meg látogassunk el a föntemlitett lengyel Zakopanéra, hol 
különösen megtekintésre méltó a műfaragó iskola növen
dékei által készített különféle apró pipereszer, mint papir- 
simitó, vágókés, tollszár, botok, tálczák, skatulyák stb. dí
szes faragványokkal, művészi kivitellel készített faszobrok, 
különféle díszítmények, ékítmények, diszbutorok ,stb. kiál-
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Irtása, a melyeket még Németországba is küldenek. —  
Innen kirándulást lehetne tenni a Magas-Tátra tenger
szemeihez (Csorba, Halastó stb .); innen a hegyen át egv 
napi járással Tátra-Filredre is juthatunk, hol ismét szám
talan természeti szépséget és nagyszerűséget tekinthet
nénk meg.

De nem akarom kirándulásaimmal a t. olvasót még 
tovább is untatni. És ha ezen fejezetbe olyanokat is föl
vettem, melyek szorosan nem is ide tartoznak, legyen ne
kem megbocsátva. Czélom volt, hogy Árvamegye egy cse
kély részének természeti szépségeiről legalább halvány fo
galmat szerezzenek. Talán sikerül egyiknek-másiknak érdek
lődését fölkeltenem, és egyik-másik megtekintésre méltónak 
találja a megyét is, mert az érintetteken kívül van még 
több számos, még szép és változatos hely. *)

Maga a szénatakarás nem sok eltérést mutat más 
vidéktől. A gyűjtésnél fő és nélkülözhetien eszköz a ge
reblye, a mely többnyire a villa szerepét is viszi. A bog
lyákat csak gereblyével rakják, és a szekereket is csak 
ezzel szokták megrakni. I tt t. i. —  mint említem — nem 
lesznek nagy szekerek rakva, ezen magasságot pedig a kéz 
és gereblyével is föl érik. A kar és gereblye közé vesznek 
egy csomó szénát és úgy teszik ezt föl a szekérre. Villát 
csak ritkán használnak, és legtöbb gazdának nincs is tu 
lajdonában villa.

A szekér megrakásánál a szekér elején és hátulján 
nem szoktak széles és vastag rendeket (rétegeket, a melyet 
fejhajtásnak is neveznek) rakni. Ha a szekér oldalköze már 
megtelt, akkor az oldalok fölé úgy rakják a szénát, hogy

*) Általában e természeti szépségekkel bővelkedő megyét 
kevés idegen látogatja. Árva-Váralján, mint a mely egyike a 
legcsodálatosabb műemlékeinknek, a melynek egész környéke 
szintén elragadóan szép, a nyár folyamán szoktak ugyan tou- 
risták megjelenni; de egyebekben nem igen bírnak tudomással 
az itteni szépségekről.
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egy jó csomó szénát tesznek jtbbról és balról, azután a kö
zepén ; de ez nem lesz összehajtva, mint másutt. Hátulról 
hasonlóképen történik. Az ily módon megrakott szénaszekér 
távolról sem éri el a magyar gazda által rakni szokott 
szélességet. Mig emez fönt 4— 5 meter széles is szokott 
lenni, addig itt legfölebb 2— 2̂!/ 2 meter. A megrakott 
szekér természetesen meg is lesz rudalva.

Liptómegyében a szénagyüjtésnél egy sajátságos jelen
séggel találkozunk. Némelyeknek rétjei t. i. nagy meredek 
hegy oldalán és magasan vannak, a hová szekérrel föl 
sem lehetne jutni, és rakott szekérrel pedig szintén nem 
lehetne lemenni. Ezek a fönt összegyűjtött szénát kisebb- 
nagyobb szánokra rakják, a melyeket azután lecsusztatnak a 
völgybe, a hol a széna szekérre lesz rakva. Árvában ez a 
meredek kaszálóknál szintén szokásban van.
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16. Állattenyésztés.
Marhatenyésztés földművelés nélkül nem létezhetik, s 

e kettő egymás kiegészítője és kölcsönös kísérője. Házi álla
tokul tehenek, ökrök, lovak, birkák és disznók tenyósztet- 
nek. A munkára az ökröket ép úgy használják, mint a 
lovakat.

A szarvasmarhák etetése nagyobbrészt szecskával tör
ténik. E szecska széna és árpa- vagy zabszalma-keverékből 
vagy pedig lóhere és zab- vagy árpaszalma-keverékből lesz 
vágva. A szecskának ilyen általános elterjedésénél fogva 
majd minden házban van szecskavágó-gép, és minden egyes 
ember kitünően ért annak kezeléséhez.

A szarvasmarháknak először két jó adag, a fönti ke
verékből vágott szecskát adnak a reggeli és esti etetésnél; 
azután egy adag szalma- és szénából álló keveréket („rá
zott“). A keverék helyett tiszta szénát is szoktak adni, de 
csak olyanok, kiknek sok szénájuk terem. Bozs-szalmával 
nem igen szokták a szénát vagy lóherét keverni, mert csak 
kevés gazda termel rozsot, ez is csak keveset.

Ha a marhák 2— 3 órai etetés után jóllaktak, meg
itatják őket. Az itatás alkalmával nem hajtják a folyóvíz
hez vagy kúthoz (azért a kutak mellett soha sem találunk 
vályúkat), hanem többnyire csak az istállóba viszik putto
nyokban, ritkábban nagy itató sajtárokban a vizet. Azonban 
csak az ökröket és a növendék marhákat szokták hideg 
vízzel itatni. A tehenek számára krumplihéjat (vakarókot), 
apró krumplit stb. leforráznak és sok vizet öntenek rá. Azt 
mondják, hogy a tehenek ettől híznak és jobban tejelnek. 
Némelyek a szecskát is leforrázzák a tehén számára, és a 
krumplit, vakarékot előbb megfőzik, megszakogatják és vízzel
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hígra föleresztik. Az így nyert folyadék olyan, mint a 
disznóknak adni szokott moslék; különben, kinek nincsen 
disznója, az a mosadékot is a tehénnek szokta, adni. —  
A krumplit és krumplivakarékot azonban előbb kosárba 
téve a patakban vagy folyóban folyton keverve gondosan 
megmossák. Az itatás után kap még a marha egy kevés 
szénát vagy keveréket (rázott).

A szarvasmarhák száma gazdák szerint különbözik. Két 
tehene már csak a jobb gazdának van. 4— 5 darab szarvas- 
marha —  az ökröket bele nem számítva —  egy gazdánál 
már a ritkaságok közé tartozik. A marhák minősége álta
lában nagyon silány. Olyan kicsiny tehenek is fordulnak 
elő, mint másutt egy középnagyságú, esztendős borjú. „Czi- 
meres ökröt“ keresve sem találunk, ezek minősége a jobbak 
között is alig üti meg a középszerűséget. A marhák kö
zött majdnem kizárólag az úgynevezett „szilaj faj“ van 
elterjedve; a svájczi faj már sokkal ritkább.

A kis borjaknak nem engedik meg, hogy anyjukat 
megszopják, mert a teheneknek nagy fájdalmat okoznak és 
a tehén nyugtalankodik. A borjut, a mint az anyja meg- 
borjuzta, kissé sóval behintik és anyjával lenyalatják. Az
után olyan nedvesen beviszik a szobába, a hol több napig 
—  néha egy hétnél is tovább —  hagyják. A tehéntől a 
tejet elfejik és a borjúnak szánt részt egy tálba vagy más 
alkalmas edénybe töltik és abból itatják. Kezdetben, mig a 
borjú szokatlan, száját a tejbe mártják és a kéznek egy 
ujját szájában tartják ; ezen ujj a tehén tőgyének bimbóját 
helyettesíti. De rövid idő múlva úgy hozzászokik a tej ivá- 
sához, mintha csak nem is az emberek szoktatták volna e 
természetellenes módra, hanem mintha maga a természet 
alkotta volna igy.

Ha a borjú eladásra van szánva, akkor nem ritkán 
1— 3 napos korában már eladják a mészárosnak ; nyolcz 
napnál tovább azonban nem igen szoptatják; két hetes, 
eladásra szánt borjú nem is igen található. így a levágásra
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zánt borjú nem igen tud megérni, azért húsának nincs is 
meg azon kellemes ize, a milyen az érett borjú húsának 
szokott lennie. A borjukat azért sietnek eladni, mert a tehén 
tejére nagyon rá vannak szorulva és várva várják, hogy —  
talán egyetlen —  tehenük tejhasznával minél előbb élhes
senek. A „magnak“ szánt borjukat korán, i — 6 hetes ko
rukban már szintén elválasztják.

„Nem szül gyáva nyulat Nubia párducza,“ mondja a 
költő, de macska sem szül ám oroszlánt! Silány lévén a 
tehónanyag, következésképen silányak a borjak is. Ezt a 
tehenek silánysága mellett növeli még azon körülmény is, 
hogy a meddig csak a tehén egy pár csepp tejet ad, a 
fejést abban nem hagyják, és a borjuzás után a természet 
által a borjúnak szánt táplálékot a maguk számára vonják 
el. Azért a mészáros 2— 3 forintért szokott egy borjut 
venni; δ forintos borjúnak pedig már csakugyan bámulói 
vannak, mert ritkán fordul elő. De alig is nyom ám ilyen 
2— 3 forintos borjú 12— 15 klgrammot. Némely borjú 
alig nagyobb, mint egy kicsinyes házőrző kutya.

Általában a szarvasmarhákat nem nagyon gondozzák. 
Az istálló bár ki van szépen padolva, hogy a vizeletnek 
lefolyása legyen; alomanyag hiányában azonban kénytele
nek a barmok nagyon vékony almon, vagy kemény padlón 
feküdni, a miért azután —  főleg télen — szörnyű pisz
kosak, az ürülék vastagon a szőrre szárad. Levakarásukra, 
vagy kefélésükre egyáltalán semmi gondot nem fordítanak, 
vagy csak egyesek. A miért a barom hosszú szőre rendet
lenségben van össze-vissza kuszáivá. Valóságos utálat fogja 
el az embert, a mint gyakran ilyen elhanyagolt állatot lát 
az utczán a mészáros vagy a tulajdonos által a vásárra 
vezetni. Egyesek azonban itt is jobban táplálják és ápolják 
barmaikat, és főleg az ökröket dédelgetik a többiek rová
sára, mert az ökrök közöttük jelentékenyebb tárgyát képe
zik a csere-berének, vagy eladásnak. Az ökröket meg is 
szokták patkoltatni.



A szarvasmarhák április 24-étől (Szt.-György napjától) 
kezdve rendesen késő őszig (Szt.-Márton napjáig) kijárnak 
a legelőre, kivéve az ökröket, a melyeket csak akkor haj
tanak legelőre, ha munka nincsen. A marhák őrzésére 
pásztort (csordás) fogadnak, ki a község összes „kijáró“ 
barmait a község közös legelőin őrzi. A pásztort minden 
évben külön fogadják. A fogadás rendesen farsang végén 
vagy a böjtön történik. Pásztorul rendesen falubelit fogad
nak és nem ritkán —  az itteni viszonyokhoz képest —  
„jó gazdák“ is aspirálnak ezen „hivatalra.“ Csak nagy 
ritkán, midőn a falubeli aspiránsok között már nem talál
nak megbízható embert, fogadnak idegen községbelit. A 
megválasztott pálinkát tartozik fizetni áldomásul megválasz
tóinak, és a választásnál nem ritkán az is latba jön, hogy 
melyik megválasztandó mennyi pálinkát akar vagy tud 
fizetni.

A pásztor reggel korán hajt, és vagy sűrű és erős 
ostorcsattogtatással, vagy pedig kürtöléssel adja a lakosok 
tudtára, hogy már hajt. E kürt nemcsak ökörszarvból, ha
nem kivájt fenyőfából szokott készíttetni, a melynek hossza 
mintegy 2 meter. (Egy érdekes példánya őriztetik az árva
váraljai vár múzeumában az ilyen kürtöknek, melynek hossza 
mintegy 4 meter lehet.) —  Addig, inig a napok hosszabbak, 
délben is haza szokott a csordás hajtani, mert a tejelő 
tehén rendesen háromszor lesz napjában megfejve. Ilyenkor 
a marhák 1 2  óra tájban haza jönnek, és két órakor ismét 
ki lesznek hajtva.

A csordás az őrizendő marhákat tavaszszal kihajtás 
előtt összeírja; és minthogy az írás mesterségéhez nem 
igen ért, egy botra metszi rá a marhák számát. Egy da
rab őrzéséért rendesen egy forint jár, a melynek felét ta
vaszkor a kihajtáskor, felét pedig őszszel az őrzés bevégzése 
után'kapja. Némelyek e forintot megfelelő értékű termé
nyekben, árpa- és zabban fizetik, még pedig úgy, hogy a 
nekik jutó részt: néhány kéve gabonát, a mezőn hagyják.
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Némely községben mindenki terményekben fizeti az őrzésért 
járó dijat, a mely áll: a kihajtáskor > / 4 mérő zab-, ara- 
táskor 1 0  kéve gabona- (árpa vagy zab) és őszszel ismét 
7 4  mérő zabból. Egy negyed mérő zab értékét 25 kraj- 
czárba számítják.

A csordás jövedelméhez tartozik, hogy bizonyos ünnep
napokon elmegy minden egyes házba, hol neki 3— 6  kraj- 
czárt, kalácsot vagy kenyeret (lepényt) adnak. Ez különösen 
pünkösdkor van szokásban, a midőn (lábbelire!?) egyesek 
még 10 krajczárt is adnak. De ennél sokkal érdekesebb a 
karácsonyi kéregetés. Napokkal előbb hosszú fűzfavessző 
végére fenyőfaágak vékony hajtású gályáit és egy árpa 
kalászt teker kóczczal körül. Ilyen rakás vesszővel („po- 
laznik“) megy a karácsony előtti napon házról-házra, a 
honnan marhák jártak a legelőre. Minden háznál, miután 
egy dalt elénekelt a csordás, választanak néhányat e vesz- 
szőkből, és ezért neki nehány krajczárt vagy kalácsot adnak.

A mi a pásztorok viseletét és modorát illeti, semmi 
sem árulja el, hogy miféle foglalkozásuk van. Ha csak nem 
találjuk őt foglalkozásánál: az őrzésnél, soha sem monda
nék, hogy ő pásztorember. Ruházatában nem találunk semmi 
eredetiséget vagy jellemzőt, a mi pl. a magyar csikóst, 
gulyást, kanászt és juhászt első tekintetre fölismerhetővó 
teszi. A káromkodás és szitkozódásra bár a tót nyelvnek 
is meg vannak a maga kifejezései, mint a magyar nyelvet 
kivéve talán egy nyelvnek sem, de ezen furcsa szokást 
nem tekintik ők az ő kiváltságos joguknak; e tekintetben 
sem különböznek más közönséges paraszt embertől, és ebben 
sincsen közös vonásuk magyar „kollegáikkal.“ A dohányzást 
ők is szeretik és a bagó vagy zsíros dohány (mocka) nekik 
is kedvencz csemegéjüket képezi. Általában csöndes ter
mészetűek, ■ békeszeretők, és egy vonás sincsen bennök, a 
mi a „betyár romántikára“ vagy erre való hajlandóságra 
emlékeztetne.
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Ezen általános jellemzés persze nemcsak a csordá
sokra, hanem az összes pásztorokra ráillik.

A tehóncsordáson kívül van még minden községben 
más pásztor ember is, ki szarvasmarhák őrzésével foglal
kozik. Az elválasztott, vagy csak az első évben kijáró bor
juknak külön pásztoruk van, és bár azon a területen is 
lesznek őrizve, hol a tehenek járnak, mégis többnyire másutt 
szokták őket őrizni.

Az ökröket, ha a tavaszi vagy őszi munka egy-két 
napra megszakad, szintén kihajtják oda, a hol község kö
zelében legjobb legelő van, rendesen maga a tulajdonos. 
De ha a tavaszi munka már be van fejezve, akkor elhajt
ják őket a községtől távol, néha 5— 6  óra járásnyira, a 
község hegyi (havasi) legelőjére, a hol azok szintén külön 
pásztor őrizete alatt egész nyáron át legeltetve lesznek. 
Az éjét és zivatart is többnyire isten szabad ege alatt 
töltik. Ha a gazdának a nyár folyamán valamely munka 
elvégzésére szüksége van ökreire, a mi különben vajmi 
ritkán történik meg, akkor haza hajtja azokat, munkáját 
elvégzi velük, és azután ismét visszahajtja őket. Az ökrök 
Szent-Mihály napig maradnak kün a legelőn, mely időre 
már az aratás is be van fejezve, és egyéb őszi munka: 
kevés őszi szántás, krumpli-, káposzta-, téli fahordás stb. 
is kezdetét veszi.

Az ökrök pásztorának bár rövidebb a szolgálati ideje, 
de azért bére a darab szerint nem kevesebb, mert aránylag 
kevesebb számú ökröt őriz, és nagyobb a felelőssége, mint
hogy az ökrök sokkal értékesebbek, mint egyéb szarvas- 
marha. Azonkívül jövedelmét képezi a kosaraztatás (1. „Ré
tek és szénatakarás“)·

Minthogy vasútja Arvamegyének nincsen, kénytelen- 
kölletlen nagyobb a fuvarozás, mint ipásutt, a hol a vasút 
távol van. Ehhez járul a kiterjedt fakereskedés. Ennek 
folytán a lovak szintén jelentékeny szerepet játszanak a 
házi állatok között, és nagyon el vannak terjedve. Egy-egy
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gazdának a lova vagy lovai képezvén főkenyérkereső esz
közét, azt megfelelően gondozza, tisztogatja és aránylag 
jobban eteti, mint a szarvasmarhákat. Az etetésnél otthon 
a lovak is eleinte olyan szecskát kapnak, mint a szarvas- 
marhák, de azután nem kapnak széna és szalma keveréket 
(rázott), hanem tiszta szénát. A szecska közé kevés zabot 
is kevernek. Nekik is be szokták vinni a vizet, de náluk 
már gyakrabban előfordul, hogy a patak- vagy folyóhoz 
vezetik őket itatni, különösen azon ideig, mig a folyóvíz 
nincsen befagyva. Ha fuvaroznak, akkor is szénát visznek 
magukkal; de abrakot is visznek, ebben azonban több a 
szecska, mint a zab.

Ha nincsen munkájuk, akkor a lovakat is őrzik. Né
mely községben a lovak őrzésére külön pásztort fogadnak, 
másutt kiki maga őrzi lovait. A lovak nappal, ha munká
ban vannak, este-felé ki lesznek fogva és legelőre hajtva, 
a hol a késő éjjeli órákig vagy egész éjjelen át őrizve 
lesznek.

A lovak nagy része igen kicsiny. IJjabb időben azon
ban javul a lóállomány minősége. Ezt nagy mértékben az 
állami méneseknek lehet tulajdonítani, a melyek vagy húsz 
év óta vannak a megyében. Közönségesen 21/* —  3 éves 
korukban szokták a csikókat befogni, és az is egyik oka, 
hogy oly kicsinyek maradnak. Mindazonáltal a lovak elég 
erősek, kitartók és jó futók.^ Látni nagyobb fajta lovakat 
is, de ezek többnyire nem Árvamegye földjén látták meg 
először a napvilágot, hanem vagy a vászonkereskedők, kik 
azt magyar vidéken vásárolták, adták el itthon létük al
kalmával, vagy pedig Lali ez iában vásárolták őket, a hol a 

•szép ló a lengyel paraszt büszkeségét képezi és tenyészté
sére sokkal nagyobb gondot fordítanak, mint itten Árvá
ban. A lovak kizárójag kumetos szerszámba lesznek fogva, 
mint a melylyel e hegyes vidéken sokkal könnyebben húznak.

A disznó, bár nem oh an elterjedt házi állat, mint 
magyar vidéken, de azért — főleg egyes községekben —
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elég nag)'· számmal fordul elő. Számára külön pásztort tar
tanak, van azonban sok olyan község is, hol csürhébe egy
általán nem is hajtják őket, hanerti csak otthon ólban 
tartják, vagy csak legfölebb az udvarba eresztik ki őket. 
A legelőre kihajtott disznók orrába némely helyen drótot 
húznak, hogy legeljenek és ne túrják úgy a földet, mert 
ez által némely helyen a fiatal fákban jelentékeny kárt 
tesznek. A disznó tisztántartására sokkal nagyobb gondot 
fordítanak, mint bármely más állatnak tisztántartására; 
igen gyakran megmossák, megfürösztik (sőt meg is szap
panozzák) és megfésülik. Ezért a disznók mindig rendkí
vüli szépek és tiszták, mint a milyent másutt látni nem 
is igen lehet. A disznókereskedés azért az utóbbi években 
jelentékeny kezd lenni, és sok embernek szép pénz nyomja 
érte markát.

A kecskék még csak tiz évvel ezelőtt is nagyon el 
voltak terjedve, és még jelenleg is vannak községek, a hol 
nagy számban fordulnak elő. Számuk azonban egyre apad, 
egyes községekben már egvátalán meg van tiltva tartásuk, 
mert az erdők fiatal fáiban sok kárt tesznek, tenyésztésük 
vészit folyton jelentőségükből. A hol még előfordulnak, ott 
vagy a birkákkal, vagy a tehenekkel őrzik őket; a hol 
pedig nagyobb számban fordulnak elő, ott .külön pásztort 
tartanak őrzésükre. Egy kecske őrzésétől a pásztor 40— 50 
krajezárt, vagy megfelelő mennyiségű gabonát kap.

Árvamegye területén a juhok tenyésztése szintén első 
rangú helyet foglal el a háziállatok között; tenyésztik pe
dig nemcsak teje és húsáért, hanem gyapjáért, melyből a 
lakosok magok szövik vagy szövetik a saját szükségletük 
fedezésére a posztót (1. „Ruházat“).

A juhokat egész éven át a község határában otthon őrizte
tik a juhászszal, mások május közepéig otthon, május közepé
től Szent-Mihály napig a község hegyi legelőjén vállalkozó 
juhász á lta l; ezen időtől fogva pedig hó leestéig ismét 
otthon a községi legelőn őriztetik. Tannak olyanok is, kik
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juhaiknak egy részét egész éven át otthon őriztetik, másik 
részét pedig nyáron át a hegyi legelőre küldik. Vannak 
községek, a melyeknek nincsen saját tulajdon hegyi lege
lőjük. Ezek vagy az uradalomtól bérelnek, vagy a szomszéd 
község hegyi legelőire hajtják juhaikat és egyéb barmaikat, 
a melyért persze jó pénzt kell fizetniük.

A házi szárnyasok közül a tyuk és lúd van leginkább, 
a récze és pulyka kevésbbé elterjedve. I tt is megjegyzendő, 
hogy aránylag ezek is sokkal kisebb mennyiségben fordul
nak elő, mint másutt, mert nincsen mit enni adni nekik, 
vagy ha van, azt szükségesebbre kell fordítani. A takaré
kosság e téren olyan nagy mérvű, hogy például két-három 
szomszéd gazdasszony tart egy kakast a tyúkokhoz, és 
3— δ gazdasszony egy gúnárt hídjaihoz. Akárhányszor lehet 
látni a ludak tojási idején, a mint a gazdasszony, sőt néha 
gazd’uram, hóna alá veszi a ludját, és a második-negyedik 
szomszédba viszi, hogy ott gunár urfi udvaroljon neki. — 
A szárnyasok tenyésztésére nem azért fektetnek súlyt, 
hogy általuk a saját háztartásukba kerüljön valami köz
vetlenül, hanem eladásra számítanak, és legalább az apróbb 
kiadásokat, mint só, olaj vagy más effélét ezek árából fö- 
dözik. Ha már mindenféle pásztorról megemlékeztem, nem 
akarok a libapásztorról sem megfeledkezni. Minden község
nek meg van a maga libapásztora, ki a libákat valahol a 
község közelében lévő legelőn őrzi. 0  hajt a pásztorok 
közül reggel legkésőbben, és este legelőbb tér haza. Ha 
a libák a legelőn nagyon elszélednek, akkor egy hosszú 
póznára kötött kendőt emel magasra, a melynek megláttá- 
val a libák mind egy csoportba szaladnak, ügy látszik, 
azt gondolják, hogy valami ragadozó madár. A libapásztor 
(rendesen egy íiu) egy anyaállattól 1 0  krt, egy fiatal li
bától 4— 5 krt kap egész nyáron át. Azonkívül mindennap 
más háznál eszik.

Az a nagy házi szárnyas sereg, mely másutt az ud
vart megtölti, és éktelen lármájával az ember füle dobhár
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tyájának épségét veszélyezteti, itt azt sem tudják, hogy 
hogyan néz ki. Egy asszonynak 2— 4 — 6  tyúkja van, de 
ennél már több aztán már ritkán. Megültetni minden év
ben minden gazdasszony nem is szokott, hanem csak ak
kor, mikor már nehány tyúkja fogytán van. A kotló fiatal 
csirkéi közül azután a kakasokat csakhamar eladják, de a 
jérczóket meghagyják. Tyukász itt nem is szokott járni, 
hogy összeszedje a baromfiakat, mert nincs mit vennie ; 
a mi eladásra kerül, az az értelmiségi osztályhoz tartozó 
néhány lakosnak is kevés, úgy hogy néha az ember hóna
pokon át alig ju t szárnyasok vevéséhez. A tojás azonban 
olcsó. Tíz krajczárért télen 4— 5-öt, tavaszszal 7— 9-et is 
kapni. Sokan azután a tojást összevásárolják és azt na
gyobb városokba, főleg Krakkóba, de Becsbe is küldik el
adás végett.

Általában, ha a háziállatok tenyésztése nem is vi
rágzó, úgy mégis jelentékeny, sőt egyáltalán nélkülözhetlen 
részét képezi itt is a megélhetési viszonyoknak. A mellett, 
hogy á táplálékok egyedüli tápdus részét kizárólag ezek 
szolgáltatják, és a ruházathoz is anyagot adnak, még pénz 
dolgában is jelentékeny bevételi forrást képeznek. Egy pár 
tojás, egy-egy tyuk vagy lúd eladása mindig kisegíti őket 
apróbb égető bajukból; nagyobb szükségleteiknél, mint adó, 
ruházat, stb. egy-egy borjut, disznót, tehenet stb. itt-ott 
mégis csak adhatnak el.
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IT. Sajtkészités (liptói sajt, brinza).
A sajtot nem annyira házilag készítik, mint inkább a 

hegyi legelőkön lévő juhászatokban (1 . „Szónatakaritás“). 
Akár állandó legelő legyen az, —  t. i. olyan, mely min
den évben legelőül szolgál — akár csak rét, mely azon 
évben kerül a juhok által való megtrágyálásra, annak köz
pontját a bacsa (juhász gazda — számadó juhász) szállása 
(salas íz fabódé) képezi, mely tulajdonkópen egy konyha, a 
melyhez ritkán egy-egy kamara-féle rész is csatlakozik, hol 
a bacsa különböző tárgyait helyezi el.

A legelőn, mint már fönt emlitém, minden réttulaj
donosnak „szállása“ van. Ezen bódék közül a bacsa egyet, 
a legalkalmasabbat kiválasztja, és fölüti benne tanyáját. 
Miután kívülről mindent szemügyre vettünk, lépjünk csak 
be ezen kunyhóba. Első sorban is különféle alakú és nagy
ságú edény vonja magára figyelmünket, a melyek a sajt
készités különböző részleteinél nyernek alkalmazást.

A juhok a jó illatu és tápláló füvektől kitünően te
jelnek, és tejük sok zsíranyagot tartalmaz. A zséterekbe 
fejt tejet egy nagyobb, magas edénybe szűrik, és a túrót 
egy anyag (levágott szopós borjú gyomrából kivett, és szá
rított túró, pép) hozzáadásával választják ki, a mely az 
edényben a folyadék fölső részére emelkedik. A kivált túrót 
a bacsa vagy bojtárja feltürt ingujjal addig gyúrja, gyö
möszöli, mig egy gomolylyá nem áll össze. Ekkor azután 
kiveszi, és egy négyszögalaku házi vászonruhába helyezi a 
túrót. E ruha sarkain, szintén házi vászonból készült hosszú 
szalag van, a melynek segélyével összekötözi és alkalmas 
helyre fölakasztja, hogy a savó folyjon ki belőle. Ha a 
nedvesség már jól kifolyt, akkor a ruhából ki lesz borítva.
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Ezen túrónak kellemes édeskés ize van, és úgynevezett 
birka túró (édes túró) neve alatt ismeretes.

Az édes túrót a konyhában meleg helyre polczra te
szik, hol 8  napig marad, a mely idő alatt megsavanyodik 
(megerjed) és fölül a füsttől és beszáradástól egy piszkos 
barnás réteg képződik. Midőn már sok ilyen kenyér alakú 
3 — 6  klgr. nagyságú túró gyűlt össze, akkor a külső pisz
kos réteget késsel lehámozzák, darabokra metélik és sóval 
keverve megdagasztják. A dagasztás nagy sajtárokban vagy 
teknőkben történik kézzel. A kinek azonban már nagyobb 
kiterjedésű juhászata van, az a dagasztást és összekeverést 
egy kis kézi gép segélyével végzi.

E gép főalkatrésze két forgatható hengerből áll, a 
mely közé forgatás közben a túrót teszik, hogy apró, finom, 
puha részekre dagaszsza a túrót. A gép működése alkal
mával egy nagy lepedőn áll, a hol egyik oldalról bele te
szik a hengerek közé a szétvágott turódarabokat, a másik 
oldalról pedig szétzúzva a lepedőre potyog. Ezt addig is
métlik, mig a túró, illetve most már sajt, kellőleg meg
dagasztva nincsen. Ezen sajt az úgynevezett „ brinza", mely 
liptói sajt nevezete alatt (ha Árvában vagy másutt készül 
is) jő a kereskedésbe és nem csak nálunk, de külföldön 
is keresett kereskedelmi czikket képez. A dagasztás után 
ugyanis kisebb-nagyobb hordócskákba gyúrják és ezekben 
szállítják a szükséges helyre. E kis hordókat a juhászok 
maguk is szokták készíteni. Télen ugyanis, a midőn egyéb 
munkájuk nincsen, ezeket csinálják, és a szükséges időre 
előkészítik. De vannak mások is, kik mint házi iparczikket 
készítik.

A sajt,, mig egészen friss, kenyérre is kenhető, és 
nemcsak tápláló, de ízletes ize miatt is, más vidéken mint 
csemege árultatik, a hol jó drágán is tartják. Legjobb ize 
van a májusi brinzának, mert a zsenge, nedvdus füvektől 
ekkor a juhok teje is jobb, nagyobb a zsírtartalma. A liptói 
sajtnak kilogrammja a helyszínén a forrásnál 35—4 5  kr.

I P
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De ran a birkaturóból készített sajtnak más faja is, 
a mely azonban nagyobbrészt itthon fogy el, és kevésbbé 
kerül exportra ; ez a szivalaku sajt és az „ostyepka“, vagy 
„ostyipek* (csiptetett sajt).

A „ s z í v “ ngy készül, hogy az édes túróból (túró, 
melyből a savó már kicsepegett) ökölnagyságu darabokat 
csinálnak, a melyet savóban azután forralnak. A mint föl
forrt a savó, széles fakanalakkal belőle kihalászszák a tú
rót, és a tenyérben erősen nyomkodva gomolyokat alakí
tanak belőle. A gomolyokat ismét a savóba teszik, és is
mételt felforrás után újra összenyomják. Ezt négyszer is
métlik, a negyedszeri kinyomás után a gomolyát beleteszik 
egy szivalaku mintába, a melyen belül különféle alakok 
homoruan vannak divésve. A mintára ráteszik az épen 
beleülő födelet, és ennek segélyével a benne lévő túrót erő
sen összenyomják. így a túró szivalakot vesz föl, a melyen 
a minta homorú bevésései természetesen mint domború 
alakok láthatók. E sziveket 24 óráig sós vízben állni 
hagyják, hol a. só lölvevése által megkeményednek és kel
lemes izűekké válnak. Egy szívnek nagysága akkora körül
belül, mint a bábosnál i  krért kapható mézeskalácsból 
készült szív , csakhogy valamivel vastagabb, és szélesség 
helyett valamivel hosszabb. Egy ilyen szív  ára 8 — 1 0  kr. 
(Valóban olcsó szív  !!)

Az ostyepkák készítése hasonlít a szivek készítéséhez, 
csakhogy ehhez nagyobb darabokat vagdalnak. A túrót a 
savóban való felforratás után szintén kinyomják, miközben 
végei felé vékonyodó hengeralakot iparkodnak neki adni. 
Ilyen, többször kinyomott túró tehát olyan alakú, mintha 
két csonka kúpot alsó területüknél fogva ragasztanánk össze. 
Három-négyszeri „kifőzés“ után ez is mintába jön, de csak 
a. közepe, mert a két vége szabadon marad. A minta kö
zepén ketté nyitható, bele hegyes homorú alakok vannak 
vésve, melyek a sajton szintén mint domború alakok lát
hatók a „csiptetős“ után. Minden egyes domború alak
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hasonlít a buzogányon látható alakokhoz, és az egész os- 
tyepka középső része buzogányra emlékeztet.

A mint ezen mintával a bacsa erősen összenyomta 
—  mert nagyobbrészt a bacsa szokta ezeket mintázni —  
és a kát szabadon álló végének a kézzel való nyomkodás 
által megadta a kellő alakot, a mintát ketté nyitják, és 
kész a csiptetett sajt, ostyepka, alakja. Ezt 4-8 óráig sós 
vízben állni, és azután száradni hagyják. A szárítás úgy 
történik, hogy mindegyik külön lesz egy átlyukasztott és 
vízszintesen megfeszített vászonruhába állítva, hogy egy
mással ne érintkezzenek, és egyik a másikat el ne idomítsa. 
A száradás alkalmával külsején szép sima és fénylő kéreg 
képződik, mely időnkint zsíranyagot izzad ki. Némelyek bi- 

• zonyos fakéreg által vörösre festett vízbe is szokták némi 
ideig a sóban való áztatás után tenni, mi által e szára
dásnál szép fénylő, vöröses barna szint ölt föl.

ügy a szávaiaknak, mint az ostyepkának mintáit a 
juhászok kemény fából maguk készítik, és ebben is nem 
csekély ügyességet árulnak el.

De térjünk vissza azon folyadékhoz, a melyből a ki
választott túrót kivették! A megmaradt folyadékot egy do
rongra függesztett üstbe öntik. A dorong egyik végével a 
bódé közepébe van dugva, a rajta függő üst alatt pedig 
jó nagy tüzet raknak, és a folyadékot folytonos kavarás 
között forralják. Ha már felforrt, akkor felül egy sűrű 
turónemű anyag képződik, a melyet nagy, 2  decimeter át
mérőjű kanállal nagy, hordóalaku faedénybe merítenek. 
Ezen folyadékból vajat is lehet köpülni, de rendesen nem 
en;e használják, hanem táplálékul szolgál.

Az üstben maradt zöldes-sárgás folyadék a hig dzsen- 
gyicze vagy dzsingyicza (savó), a melyet a disznóknak ad
nak. E czélra minden bacsa tart kunyhójánál két malaezot, 
a melyek ezen táplálék 'mellett rövid idő múlva jól meg
nőnek és meghíznak. A jótartáshoz járul a rendkívüli tisz
tántartás : a bacsa majdnem minden nap megmossa e ma-
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laczokat, a mi fejlődésükre természetesen csak jótékony 
hatással van. E disznók szintén a bacsa jövedelmét képezik.

A lementett pedi," a sűrű dzsingyicza (savó), a mely 
a juhászoknak majdnem egyedüli táplálékát képezi. Mielőtt 
azonban az evéshez fognának, a fönti edényben és kanállal 
„megeregetik“, mint a gazdasszony a rostálás alkalmával 
a gabonát, lenmagot, vagy más effélét szokta. Ezen ere- 
getés által a turócsoportok szépen és egyenletesen szét- 
málnak. Ezután egy kis zséteralaku faedényt vesz mind
egyik kezébe (s/ 4 — 1 1 /a literes), ezt mindegyik a fönti ka
nállal megtölti és az étkezéshez lát.

Minthogy napjában háromszor fejnek, a savófőzés is 
háromszor történik. Ezen folyadék az, a melyet az orvosok 
mellbetegeknek annyira ajánlanak. A részemről különben 
azt kívánom, hogy kiki inkább egészségesen élvezze, mert 
bár először élvezve, a gyomorban és belekben kisebb-nagyobb 
lázadást okoz, de többszöri ismétlés után kellemes édes 
ize és tápláló erejénél fogva bárkinek is ajánlható. Előbb 
azt csodáltuk, mikép volt képes a juhász 1— 3 ilyen 
edénynyel elkölteni, most meg azt veszszük észre, hogy egy 
ily edénynyel mi magunk is minden megerőltetés nélkül 
el tudunk költeni.

A bacsa részint saját juhait őrzi, részint pedig az 
egész vidékből vállal juhokat, a melyeket majdnem a hó 
leestéig gondoz, vagy legalább Szent-Mihály napig. A juh- 
tulajdonos minden egyes juh után a bacsától 14 ó font 
(7-84 klgr.) túrót kap. A mennyiben egy juhnak az egész 
nyáron át több túrója van, az a bacsáé, a melyből a boj
tárokat is fizeti. Egy harsának 3— 4 bojtárja is van, a 
szerint mint mennyi a birkája. A bojtárok őrzik az anya
juhokat és bárányokat. A bacsa maga nem szokott őrizni, 
csak otthon a tej körül szorgalmatuskodik. Minden bojtár 
hetenkint 5 ostyepka sajtot kap bérül az étkezésen kívül. 
Egy középnagyságú ostyepka készítéséhez 3/ 4 klgr. birka
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túró szükséges; ára ott helyben; 25 kr. (szabott ár). De 
van felényi nagyságú és kétszer akkora is.

Az említett sajtnemeket nemcsak abacsa szokta a ha
vasi legelőn készíteni, hanem kisebb-nagyobb juhászatok 
egyes községekben is előfordulnak, különösen, hol a község 
úgyis a havasi legelő alján vagy közelében van építve. A 
sajt készítése itt is a fönt leirt módon, csakhogy az egész 
eljárás a konyhában és egyéb a házhoz tartozó helyiségekben 
történik.



-  174 —

18. Favágás és fuvarozás a fa- és 
cserkereskedésnél.

r

A fakereskedés Arvamegyében annyira ki van terjedve, 
mint aránylag egyetlen egy részében sem jobban az ország
nak. A kereskedés fenyőfával történik és óriási mennyiségű 
lesz évenkint a megyéből kivive. A fával való különböző 
munkánál a lakosság nagy része részint állandó, részint 
időleges foglalkozást ta lá l; ez képezi a lakosság túlnyomó 
részének legfőbb pénzforrását. Különösen egyes községek 
azok, melyeknek lakosai a fakereskedésnél el vannak fog
lalva, és részint mint napszámosok és favágók, részint mint 
fuvarozók, tutaj verők és tutajozók nyernek alkalmazást.

Magánosok, és egyes községek erdeinek egy része is 
kerül évről-évre kivágás alá, a melynek kivágatására és 
továbbítására rendesen egyes kisebb fakereskedők vállalkoz
nak. Árvamegye által produkált fa legnagyobb része azon
ban az uradalom roppant terjedelmű fenyveseiből kerül ki. 
Az uradalom erdei völgyekben nyolczvan, a hegyeken száz 
éves turnusra lévén felosztva, az összes erdőknek nyolczva- 
nad illetve század része kerül minden évben kivágásra.

Az uradalom ajánlat utján bizonyos időre (rendesen tiz 
évre) a legtöbb ígérőnek bérbe adja a kivágandó erdőket. 
Jelenleg a bérlő átlag egy holdtól 500 forintot űzet. A 
mely erdőben vastagabb iák vannak, az többet ér, a mely
ben a fák vékonyak, az meg jóval kevesebbet ér. Egy 
holdnyi erdőre átlag 5000 köb lábnyi fát lehet számítani. 
Vannak sűrű erdők, melyek vastag fáik miatt holdankint 
1 0 0 0 — 1 2 0 0  irtot is érnek, viszont olyanok is, a melyek 
alig érnek 2— 300 irtot.
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A kivágásra szánt erdőkben a favágók májusban kez
dik a fákat levágni. Ha az időjárás kedvező, akkor junius 
közepe felé már el is végzik; de néha junius végéig is 
eltart. Szoktak ugyan télen is fát levágni, de a fa nagy 
része tavaszszal lesz levágva, mert akkor a kéreg szépen 
leválik a farésztől; mig a téli vágásnál a kéreg nem hasz
nálható. He azért emennek a fája sokkal jobb, tömöttebb, 
mint. a tavaszszal vágott fa, és vannak építkezések, a me
lyeknél csak télen vágott fát lehet használni.

A favágók a vágási idő eljöttével rendesen vasárnap 
délután összegyülekeznek, és egy, vagy a szükséghez képest 
több, hosszúra szabott, oldalos szekérre fölrakják az egy 
hétre elég „elemózsiát“ , a mi nagyobbrészt krumpliból, 
sajtból, zablepényből és pálinkából áll és magok is felülnek. 
Mivel sokan vannak, igy nem igeii helyezkedhetnek el ké
nyelmesen. De ez mit sem tesz! Ok is hódolnak annak a 
szokásnak : „inkább rosszul kocsin mint jól gyalog.“ 
Azért egyik ül, a másik áll, vagy az oldalokhoz támaszkodik.

A munkából egész héten át nem jönnek haza, és 
többnyire az éjét is isten szabad ege alatt töltik, vagy 
legfölebb egy kis sátort csinálnak, a melyet fenyőfa gályákkal 
vagy kéreggel födnek be. Szállásuk helyén jó nagy tüzet 
raknak, a mélyet éjjel egyik-másik a hűvösség folytán meg- 
dermesztett tagjai által fölébresztetvén, néhány nagy darab 
rárakása által újra é leszt; a tűz vígan lobog tovább és 
melegével pótolja a dunna hiányát. A fával itten nem kell 
takarékoskodniok, hiszen a „forrásnál“ vannak, és a fának 
azon része, a melyet ők itten elhasználnak, úgy is itt szo
kott veszni.

Szombaton délben a munkát rendesen abban hagyják. 
Ha ilyenkor az utón találkozunk egy csapat emberrel, kik 
a favágásból jönnek, rögtön fölismerjük őket, mert kezük a 
fenyőfagyantától piszkos (fekete foltok), ruhájuk szablott és 
rajta a gyanta nem épen gyöngéd érintkezésnek nyomait 
mutatja. Vasárnap délután ismét visszamennek. De előfordul
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néha az is, hogy vasárnapra nem is jönnek haza, nehogy 
a szombati hazamenéssel időt veszítsenek. Ilyenkor fehér
neműt és eles éget kocsin visznek utánuk. A pálinkának 
pedig itt sem szabad hiányozni, mert e nélkül semmiféle 
munkát nem végeznek, a favágás pedig erős munka.

Az erdők többnyire hegyek lejtőin vannak vagy leg
alább lejtősek. A fát először a lejtő felőli oldalon körül
belül a közepéig vágják, ritkábban fűrészelik, azután a 
hegy felső oldala felől. I tt  már nem is kell egészen a 
másik felét bevágni, mert a fa saját súlyánál fogva is 
eleiül, ágaival természetesen lefelé. Ha a levágott törzs 
még összefüggne a tönkkel, azt utölag vágják le. A meg
maradt tönk hossza ‘ / 3  — 7 * meter.

A fa ledöntése után az ágakat levagdalják, melyek 
többnyire ott vesznek és a föld trágyázására ott el is 
rothadnak, de tüzelésre haza is szokták vinni a közelibb 
faluk lakói (haluzina). Ezután egy-egy méternyi távolságban 
a fa törzsét fejszével olyan mélyen körül vagdalják, hogy a 
kéreg legyen átvágva, de a fejsze a fás részbe ne hatol
jon. A körülvágott kéregrészt a közepén hosszában fölha- 
sitják és a fás résztől elválasztják. A kéreg, melyet már az 
ősi ember is használt ruházatul, és maga a fás rósz is 
ilyenkor tavaszszal minden ellenállás nélkül enged ezen 
„kegyetlen nyuzásnak.“ A favágók a fa ledöntéséért és a 
kéreg lehúzásáért 1 0 — lő  krajezárt kapnak darabonkint 
a fa nagyságához képest.

A kérget ott gúlába rakják, még pedig úgy, hogy a 
kéreg külső része kívül legyen, és esetleges eső ne szivá
roghasson bele, mert ez nagyon ártana a kéreg (cser) mi
nőségének, minthogy kilúgozná belőle a legértékesebb anya
got. Azért rakják gúlába, hogy az esővíz legurulhasson 
róla. Különben iparkodnak a csert, mihelyt csak kissé 
megszáradt, födél alá hozni.

A kérgétől megfosztott fa már messziről fehérük, de 
ez sem marad ott sokáig. Vannak olyan magas helyeken
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lévő erdők, a melyekre még gyalog fölmászni is fáradsá
gos, szekérrel vagy szánnal való fölm entre még gondolni 
sem lehet, de erre nincsen is szükség. Sokkal kényelme
sebben lehengergetik egészen a hegy lábáig, hol ismét egy 
rakásra lesznek hengergetve. Egy szál fa hengergetéséért 
1 δ— 2 0  krajczár lesz fizetve a hegy magassága és fa vas
tagsága szerint. A levágott és később lehengergetett fát a 
kereskedő megbízottja („faktor“) veszi át, a melyről vevényt 
állít k i; a vevény szerint lesz a favágóknak, illetőleg hen- 
gergetőknek bére kifizetve.

A csert a vállalkozótól ismét egy más, a cserkeres
kedő veszi ■ át, ki egy hold erdőn termett kéregért átlag 
50 frtot fizet. A kisebb fakereskedők persze a kérget is 
maguk kezelik rendesen, és csak későbben, midőn már ki
száradt, adják el métermázsánként. A valamennyire meg
száradt kérget hossza oldalas szekerekre rakják, mint mi
lyenen szénát vagy gabonát hordanak. Először megrakják 
a szekeret az oldalok felső részéig a szekér hosszával fek
tetett és kissé összegömbölgetett kéreggel. A további meg- 
rakás a szekér közepétől számítva jobb- és baloldalra tör
ténik, mint a gabona hordásnál a kévéket rakni szokás, 
de rakják egyszerű sorba is. A megrakott szekér fönt 
nyomorúd-, elől láncz-, hátul rudazó-kötéllel meg lesz Hi
dalva. Egy szekérre 5 — 8  métermázsa csert raknak. A 
cser ára átlag 2  írt métermázsánkint.

A kellőleg megszáradt csert csermalomba viszik, hol 
azt apró darabokra zúzzák. Egy ilyen csermalom bár egy
szerű szerkezetű, leírása mégis kissé bajjal jár. A cser
malomnak főalkotrészét a vízi kerék képezi. E kerék hen
gere megnyúlt, mint a lisztőrlő malomnál; de a henger 
által mozgató erő nem lesz átvive más kerékre, hanem ott, 
hol a munkát végzi, széles és hosszú faszegek állnak ki 
köröskörül. Mindegyik faszeg úgy van a hengerben el
helyezve, hogy minden fordulásnál a függélyesen, sorba 
egymás mellé állított, 2  meter magas, négy oldalú megle

12



hetős nehéz fahasábot, egy vízszintesen a hasábba erősített 
épen olyan széles ée hosszú szegnél fogva jól felemeli. A 
hasábok végére erős szegek vannak erősítve. A mint a 
henger szege fordulás alkalmával találkozik a- hasáb szegé
vel, azt a szegnél fogva jól fölemeli. De a henger a viz 
által hajtva tova forog, miközben a hasáb leesik, és az alá 
rakott száraz fakérget szegei segítségével összetördeli. A 
hasábok fönt kettős korlát között vannak, hogy el ne dűl
jenek. A mozgató erő tehát a henger és szegeken át lesz 
a hasábra átvive; minden hasáb egyszer lesz a henger 
minden fordulásánál fölemelve. Érdekes ezen hasábok felső 
részének mozgását nézni, a hol az ember a közvetlen moz
gató erő működését, illetve keletkezését nem láthatja, ha
nem csak mindjárt a hatást. A látvány azért annak, a ki 
ezt első ízben szemléli, sajátságosnak tűnik föl, mert az 
emberre azt a benyomást teszi, mintha élettelen fadarabok 
magok erejéből emelkednének föl. A malom, kivéve a viz- 
kereket, födél alatt van.

A hasábok alá folyton rakják a fakórget, és az egyik 
oldalon alatt, hol az egész malom belseje mélyebb, meg- 
apritva kijön, innen kosarakba merítve, szekerekre rakják, 
és raktárakba helyezik, és vasúthoz vagy egyéb rendeltetési 
helyére szállítják.

IJjabb időben azonban a víz által hajtott csermalmok 
száma apad, a cser törésére gépeket kezdenek használni, 
a melyeket részint emberi, részint gőzerő hajt.

A cser jelentékeny kereskedelmi czikket képez, és a 
vele való munkánál, főleg a fuvarozásnál, az árvaiak sok 
szép pénzt keresnek.

A hegy lábainál összehengergetett fa a legközelebb 
eső folyó vagy tutaj ózható patak partjára lesz szállítva. 
Az erdő aljában a „faktor“ megszámozva, és az illető 
fakereskedő bélyegével ellátva, átadja a fuvarosnak, és egy 
kisérő czédulát ad vele, melyen a fuvaros által szállított 
fa minősége, mennyisége és száma foglaltatik. Bá van írva
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a fa hossza, átmérője és köbtartalma. A köbtartalmat 
azonban e megbízott nem a szabályos számítás alapján írja 
be, mert ez részint fáradságos, részint pedig ritkán van annyi 
készültsége, hogy a köbtartalmat kiszámítani tudná. A fa 
hosszúságának és átlagos átmérőjének tekintetbe vételével 
tehát egy nyomtatott táblázatról Írja be a köbtartalmat.

A fuvarozás az év egész részében folyamatban van, a 
mikor csak az ut, időjárás és a fuvarosok ideje engedi. A 
fuvarozás legnagyobb része mégis a téli időszakra esik, a 
midőn a fuvarosok saját földjüknek művelésével nincsenek 
elfoglalva, és a midőn a havon a fa is könnyebben csúszik. 
Bámulatos a fuvarosok ügyessége, melyet úgy a föl- mint 
a lerakodásnál tanúsítanak. Egy emelő rúd segélyével egyos- 
egyedül rárakja szánjára vagy szekerére a 1 0 — 1 2  öl 
hosszú és átlag fél meter átmérőjű fá t; minden nagyobb 
megerőltetés nélkül képes azt ide-oda mozgatni. Ha valahol 
kissé megakad, vagy nehezen megy, leleményessége nem 
hagyja őt el, csakhamar rájön a nyitjára, mikép könnyíthet 
magán. Különben rendesen ketten vagy többen rakódnak, 
a midőn ezután egymásnak segítenek, mert „egyesült erő
vel“ természetesen könnyebben megy.

Ha a szekérre rakják, akkor először a fa vastagabb 
részét emelik a szekér előrészére; azután a szekér hátsó 
részére, mely a fa hosszúsága miatt külön van választva 
az előrésztől, emelik a fa vékonyabb részét, még pedig 
körülbelül a fának vastagabb végétől számított kétharmad 
részénél. Az egyes szekér részekhez a fa bevágásokkal és 
lánczokkal meg lesz erősítve, nehogy az utón ide-oda mo
zogjon, vagy a szekérről leessék.

Úgy a fölrakás a szánra, mint róla a lerakás sokkal 
könnyebben megy, mert a szán sokkal alacsonyabb, mint a 
szekér kerekei, a melyeken a fát át kell emelni. Különben 
is csak a fának vastagabb vége lesz a fönt leirt (1. Föld
művelés!) szán előtestéhez erősítve, a többi része a fának 
havon csúszik. Egy-egy szán- vagy szekérre 1 —3 darabot



raknak; a vékonyabb szálakból többet is. Ha a szánra 
egynél több darabot raknak, akkor azok hátsó részébe egy- 
egy faszeget vernek, és láncz segélyével a két szegnél 
fogva a fát egymáshoz erősitik, nehogy nagyon eltávolod
janak egymástól, hanem a havon egymás mellett csúszszanak.

Nem kevéssé kell csodálkoznunk, a mint látjuk, hogy 
e fuvarosok megterhelve lovaikat, azzal együtt árkon-tüskön
bokron kergetik, a mint látjuk, hogy aránylag ezen picziny 
lovak mily óriási terhet húznak! Pedig csak a . nagyobb 
emelkedéseknél, ott is csak ritkán, szoktak egymásnak elő
fogni. Jó szénával etetik ugyan a lovakat, olyannal, mint 
a minőt másutt a szarvasmarhák sem' kapnak, de zabtól 
vagy más tápláló abraktól bizony nem igen erősödnek a 
lovak, mert vagy egyátalán nem kapnak, vagy csak olyan 
csekélységet, hogy számításba sem jöhet.

A ló tehát nehezen huzza a nagy terhet; a fuvaros 
azonban gyakran megáll, hogy a szegény pára kissé ki- 
nyugodhassa magát. Gyakran nagy hidegek vannak, azért 
a szán a nyugvási idő alatt kissé lefagy; különben is ne
hezebb a terhet megindítani, mintha már mozgásban van 
tovább huzni. Ilyenkor a fuvaros lovának segítségére siet, 
és addig ránczigálja a szánt kezével, lábával, és addig kia
bál és közben-közben egyet-egyet üt a lóra, míg az meg
indul. Útközben, ha valami akadály fordul elő, pl. össze
ütközik egy másik szán- vagy kocsival, emelő rudja segé
lyével, a melyet mindig magával visz, segít, a bajon.

Egyes községek lakosai többnyire csak egy lovon, 
mások két, lovon hordják a fát. Általában ezen emberek 
keveset, úgyszólván csekélységet keresnek. Különösen el
mondható az egyes községekről, a melyek az erdőtől és a 
tutajózható víztől, hol a fát le kell rakni, messze laknak. 
Ezek egyik nap a fáért mennek az erdőre, és elszállítják 
falujokig, és csak másnap tovább a folyó partjához. Es e 
két napi munkáért némelyik alig keres egy forintot. Van 
olyan is, ki csak 60— 80 krt keres, mások 1 — 2  Irtot,
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sőt többet is, de azért fáznak, éheznek és dolgoznak bar
mukkal együtt.

Minden fakereskedőnek az illető patak vagy folyó 
partján a községtől vagy magánostól bérelt helye van, a 
hol a fuvarosok a fát lerakják. I tt ismét egy alkalmazott 
(„faktor“) veszi át a fát, és megnézi, hogy a fuvaros ál
tal felmutatott kisérő czédula tartalma megegyezik-e az 
általa átadott fával. A parton a fa meg lesz vizsgálva és 
a korhadt vagy a korhadozni kezdő öl-fába fűrészelve és 
hasogatva. A korhadni kezdő fának csak korhadt részét 
fűrészelik le. Mig az egészséges szálakat a faktor napszá
mosok által rakásba hengergeti, mindegyik darabot vastag
sága és hosszúsága szerint a neki megfelelő rakásba. Egy- 
egy napszámos télen 50, nyáron 60— 80 krajezárt kap 
egy napi munkáért.

Yan Árvamegye területén két nagy, gőzerő által és 
több kisebb, vizerő által hajtott fürészmalom, a melyekben 
szintén sok munkás van elfoglalva. Itten vastagabb és vé
konyabb fenyőtörzsek lesznek a törzs vastagsága szerint 
különböző szélességű deszkákká, léczekkó és zsindelyekké 
fűrészelve. A két gőzfürészmalom, u. m. a polhorai és za- 
kamenei, közel lévén a galicziai határhoz, sok kész deszka, 
zsindely, lécz lesz innen az itteni és környékbeli fuvarosok 
által (falicziába, Sziléziába szállítva, melynek egy része ott 
lesz eladva, nagyobb része pedig vasúton tovább szállítva.

Nagy részét azonban e két fürészmalomnak dél-felé 
is viszik tutajokon, még pedig Polhoráról a Polhoránka, 
Zakamenóről μ Fehér-Árva segélyével, a honnan mindkettő 
az Egyesült-Árvába, majd a Vágba jő. Néhány évvel eze
lőtt a Galicziában lévő gőzfürészmalmok gyártmányaiból is 
sokat szállítottak Árvamegyébe, a melynek főraktára, mint 
egyáltalán az árvái fakereskedósnek ma is, Turdossin volt, 
innen az Árván tovább szállították.

A vízi fürészmalmok gyártmánya nem igen kerül ex
portra, mert többnyire a megye területén lesz fölhasználva.
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A fakereskedésnél sok olyan darab előfordul, a meljet 
föl kell darabolni, mert rothadni kezd. Ezt mint ölfát 
adják el. Itten érdekes látvány volt évekkel előbb, amint a 
sok hasáb fát 2— 3 mértföldre följebb Námesztótól a pa
takba vagy magába a Fehér-Árvába dobálták, és a sok fát 
az Árva vize magával vitte egész Námesztóig. Námesztó 
fölött egy malom volt, e malom számára az Árvából egy 
gát terelte a vizet; ezen gát folytán a fa is a malom 
árkába terelte a fát, a hol már sok napszámos várt a fára, 
kik a hasábokat kiszedték. Ez persze csak alacsony víz
állás mellett volt lehetséges, mert ha a viz nagy, akkor a 
gáton is átviszi a hasábokat. Itt-ott bár sok hasáb el is 
maradozott, de mint olcsó szállítási mód mégis szokásban 
volt.

Szokásban van némely nagyobb fakereskedőnél, hogy 
mindenfelé munkánál a munkások béréből egy csekélységet 
levonnak. Ebből „egy kis pénzalap képződik, a melyből a 
munkánál szerencsétlenül járt ember segélyezve lesz. Ebből 
fizetik az orvost, a gyógyszereket, és ebből lesz megtérítve, 
ha a fuvaros lovát vagy szekerét nagyobb baj éri. A ke
reskedők ezen humánus gondolkodása nem szorul bővebb 
dicséretre; ők már addig is körültekintők, mig a törvény 
fogja a munkás-kérdést végleg megoldani. Ä munkában 
megsérült ember pénzhiány miatt nem orvosolhatná magát, 
bele veszne betegségébe, vagy örökös koldus maradna; mig 
igy ismét fölépül, és mint hasznos munkás keresheti a 
maga és családja számára a mindennapi kenyeret. Gyakran 
szekere zúzódik össze, vagy lova töri lábát, és meg volna 
fosztva a lehetőségtől, hogy ismét fuvaros lehessen ; igy 
azonban kap olyan nagy összeget, a melyen szekerét meg
igazíthatja, vagy uj lovat vehet magának, és meg van adva 
neki a mód, hogy kenyerét továbbra is tisztességesen ke
reshesse.

A kereskedők ezen előrelátása annyival inkább is 
szükséges, mert a szerencsétlenség! esetek nagyon is gya
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koriak. Az év végén a kereskedő összeszámítja a munká
soktól befolyt összeget, úgy szintén a kiadást is. Néha 
még ki sem futja, és a magáéból kell pótolni; néha azon
ban marad egy kis összegecske, a melyet a kereskedők azon 
szegényebb községek iskoláinak segélyezésére fordítanak, a 
melyben a legtöbb munkásuk van.

Minthogy több fakereskedő van, nehogy a fájok össze
zavarodjék, vagy ha összezavarodott, könnyebben fölismer
hető legyen, minden kereskedőnek meg van a színe, a minő 
festékkel fáját egyes helyeken bemázolja. Némely kereske
dőnek kettős színe van.
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19. Tutajozás.
A telek Arvamegye területén kemények szoktak lenni. 

A hideg időjárás korán köszönt be, és sokáig tart. Októ
berben gyakran már nagy havazás van, február-márcziusban 
még hetekig olyan hidegek vannak, hogy a hőmérő min
dennap 20 fok minust, (Celsius) de gyakran még többet 
is mutat. E kegyetlen hideg előtt a folyók és patakok 
vize is óvni akarja magát, és vastag jégréteg képződik 
fölöttük. E jég vastagsága helyenkint meghaladja a metert.

De kezd közeledni a szép kikelet, mely a madarakat 
énekre, a virágokat és fákat bimbózásra fakasztja. A ter
mészet rendje elől Árvamegvónek zord éghajlata sem ké
pes kitérni; a déli szellőkkel itten is beköszönt a türhe- 
tőbb időjárás; csakhogy az Alföld rónáin már akkor ver
senyt hullámzik a gabona az enyelgő szellővel.

Az enyhébb időjárás beálltával a jég „szive“ is 
„meglágyul“, „engedni kezd.“ A nap sugarai a völgyben, 
hegy- és domboldalon lévő havat nyaldossák; kisebb-nagyobb 
csatornák képződnek az erősen összenyomódott hóban ma
gában ; mig végre a csatorna tfeneke már fekete, a víz 
kimosta maga alól a havat, és kőtörmeléken vagy föld
anyagon foly. Ezen csatornácskák napról-napra, majd óráról- 
órára nagyobbak lesznek, és óriási rohammal a völgyben 
folyó patak- vagy folyóba sietnek. A viz emelkedni kezd, 
de magával emeli a folyó szilárd jégkérgét is. Majd átcsap 
a viz a jégen is, és alulról is fölülről is nyaldossa azt. 
A jégen már repedések, nagy hasadások vannak; kisebb 
darabokat már a jég hátán sodor magával a viz. Szóval 
közeledik a jégindulás ideje!!
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A jégindulás a fakereskedőkre nézve mindig kritikus 
időpont; szorongó szívvel járkálnak föl és alá a folyó 
partján, és lesik, mikor múlik el a Damokles kardként fö
löttük függő veszedelem; mikor kezdhetik meg a m unkát: 
tutajok verését és a tutajozást. Kiváncsi emberek szintén 
föl és alá járkálnak a folyó körül, vagy a hídon, és vár
ják a pillanatot, mikor indul meg a jé g ; mert ezen lát
vány fölötte érdekes, hol már a Fehér- és Fekete-Árva 
egymással egyesült, és a folyó tekintélyes szélességet ért el.

A jég ritkán szokott „simán“ búcsút mondani szülő
földjének, hanem majdnem minden évben okoz kisebb-na- 
gyobb károkat, és majd egyik majd másik helyen vesze
delmét képezi a községeknek és fakereskedőknek. Ettől kü
lönösen olyankor kell tartani, a midőn az időjárás hirtelen 
megenyhült, hogy a jég rövid pár napi olvadás után „el
megy“, még mielőtt a meleg hozzájárulása és a viz hosz- 
szabb nyaldosása által ott helyben vékonyodhatott volna 
meg, és törékenyebbé válhatott volna. Még tetőzi a vesze
delmet, ha eső is esik; mert igy nemcsak hogy a hó 
gyorsabban olvad, de az esővíz is növeli a folyó nagysá
gát. Ilyenkor a minden irányból összefolyó patakoktól 
csakugyan megdagad a folyó vize.

Ha a jég minden fönakadás nélkül mehet el, akkor 
az szerencse, mert · minden nagyobb baj nélkül múlik el a 
jégzajlás. Néha azonban óriási darabok akadnak fon, a 
melyek fölé mások csoportosulnak, ezekbe megütközik az 
egész jég, és nem tud tovább úszni. A felhalmozódott jég 
elállja a víznek útját, a viz kiönt medréből, elárasztja a 
környéket; ha ott parton fa van összerakva, az szétesik, 
és a viz tova sodorja őket. Néha a féktelen ár, jég és fa 
hidakat rombol össze, sőt mondhatni, alig múlik el óv, 
hogy az Árva folyó 1 — 2  hídja a jégzajlásnak ne esnék 
áldozatul.

De a fakereskedők el is készülnek a veszedelemre, és 
ha csak lehet, daczolnak az „elemek“ erejével. Ízért, az

13*
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összehalmozott fa mellé a viz felől lévő oldalon czövekeket 
vernek mélyen és erősen a földbe, és a fahalmazt hosszú 
vastag kötelekkel összekötik és a czövekhez erősitik. így, 
ha a viz meg is nő, nem képes a fát összedönteni, annyi 
ereje pedig nincsen, hogy az egész halmot el tudná sodorni.

De végre megindul a jég, az egész község a folyóhoz 
siet, hogy gyönyörködhessék (?) a ritka látványban. A jég 
eleinte nagy táblákban úszik, de midőn már följebbről is 
hozzánk ér a jég, az óriási táblák kisebb darabokra törtek 
össze, a melyek egyike a másikán úszik, vagy függélyesen 
állva egyik a másikhoz tömődik. A folyó egész szélességben 
tömve van nagy jégdarabokkal, melyek —  a mint egy
máshoz dörzsölődnek, horzsolódnak —  óriási robajt és zajt 
okoznak. Szóval, ez egyike azon ritka látványoknak, a 
melyeket a „borzadalmas“ jelzővel szoktunk jelezni, de a 
melyek épen borzadalmasságuk és érdekességük miatt meg
ragadják a szemlélő figyelmét. Az egész összegyűlt ember
sereg a zajló jégen legelteti szemeit, és nem is távozik 
előbb, mig a jég „örege“ el nem ment.

Ha a jégzajlás szerencsésen elmúlt, „nagy kő esett 
le a kereskedők szivéről“, megszabadultak azon nyomasztó 
gondolattól és félelemtől, hogy óriási összegnek lehetnek 
vesztesei. Ekkor hozzáfognak a tutajok veréséhez. Ha a 
jég fát is »vitt magával, a fakereskedők 1 — 2  napra a 
jégzajlás után gondosan megkerestetik a folyók partjait, 
mert az ár gyakran szokta a fát a partra sodorni.

Miután a jég tömegesjen elment, még 1— 2 napig 
látunk a vízben kisebb-nagyobb darabokat úszni, a melyek 
rendesen jégtorlódás alkalmával a parton vagy egy-egy 
szigeten maradtak vissza. Megjegyzendő még, hogy a Fe
kete-Árváról és a Fehér-Árváról, úgy szintén a mellék
patakokról a jég rendesen 1— 2, sőt 5— 6  nappal is ké
sőbben megy, mint az Egyesült-Árváról. Ott, hol a tuta
jokat csinálják, vagy hol a tutajok a parthoz lesznek kötve,
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a partra torlódott néha nagy tömeg jeget fejszével és ka
pával széttördelik, és emelő rudakkal a vízbe taszítják.

A tutajverők is előállnak; legelőször is azzal kell 
tisztába jönniök, hogy a különböző hosszúságú szájakból 
a folyó folyása irányában összerakott halmazok melyikéből 
kell tutajt verni? Ezt a „faktor“ jelöli ki számokra, ki 
meg utasítását „felsőbb helyről“ kapja. A fa hosszúsága 
6 — 12 öl. Egy-egy tutaj készítéséhez egyenlő hosszúságú 
és körülbelül egyenlő vastagságú szálakat vesznek. Ezen 
szálakat a halomból emelő rudak segítségével hengergetik 
ki közel a vízhez; de előbb hengeralaku vékonyabb fákat 
helyeztek két-három helyen alájuk, mert így majd könnyeb
ben lehet tovább hengergetni.

Egy tutajhoz 6 — 20 szálfát vesznek a fa vastagsága 
szerint, a melyeket egyenesen egymás mellé illesztenek, úgy 
hogy vastagabb felük vége egyenlő vonalban legyen. A vé
konyabb végükön, ha egyik-másik szál jelentékenyen hosz- 
szabb a másiknál, azt lefürészelik. Mostan a vastagabb 
végükön fölülről egyenlő szélességű 1 — l y a deczimeter szé
les bevágásokat tesznek az egyes szálakon körülbelül a fa 
átmérőjének közepéig. E  bevágásokat először mindkét ol
dalon a megfelelő mélységig befürészelni, és azután a fej
szével kivágni is szokták; többnyire azonban az egész be
vágás fejszével lesz végezve. Ezen bevágásokba jön majd 
egy fa keresztbe, mely a tutajt a vastagabb oldalon 
összetartja.

Miután igy az egy tutajhoz tartozó fák már összeillenek, 
és a bevágás is készen van, emelő rudakkal a vízbe hen
gergetik az egyes szálakat. Mihelyt az első szál vízben van, 
rögtön bele teszik a bevágásba a keresztfát, melynél fogva 
a tutaj kötéllel a parthoz lesz kötve. Hogy a keresztfa a 
bevágásból könnyen ki ne jöhessen, bükkfahasábokból éke
ket vernek melléjük, a melyek azután elől olyan szorosan 
összetartják a tutajt, hogy csak a keresztfa elvágása által 
lehet a tutajt szétvenni.
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Miután elől igy minden egyes szál a keresztfához lett
erősítve, következik a szálak vékonyabb részének összeerő- 
sitése. I tt azonban nem csinálnak bevágásokat, hanem elő
ször láncz segélyével erősen összehúzzák, azután a kereszt
fákat, melyek majd e részt tartják össze, kimérik a széles
séghez, azután a keresztfát nagy fúróval annyi helyen 
fúrják át, a hány szálból a tutaj áll, úgy hogy a fúró a 
keresztfa alatt lévő egyes szálakat is átfúrja minden lyuk 
fúrásánál. A mint egy lyuk meg van fúrva, bele bükk
fából faragott szeget vernek, a mely a keresztfát a szálhoz 
erősiti. Midőn már minden egyes szál a keresztfához van 
erősítve, a lánczot leoldozzák. De hogy a tutaj biztosabb 
legyen, és az „utón“ egykönnyen szót ne menjen, szoktak 
a vékonyabb oldalra két ilyen keresztfát is szegezni. E 
munkával véget ért a tutajverők dolga. Egy tutaj veréséért 
1.50— 2 frtot kapnak.

Egy kész tutajnak alakja, minthogy a szálak egyik 
végök felől mindinkább vékonyodnak, olyan dülény, a mely
nek két hosszabbik oldala egyenlő, de nem cgyenkörii, két 
rövidebb oldala egyenkörű, de nem egyenlő (egyenszáru 
dülény trapéz). Ha két egyenlő hosszú és vastagságú szá
lakból álló két tutajt úgy tesznek egymás mellé, hogy 
egyiknek keskenyebb oldala a másiknak szélesebb oldala 
mellett legyen, akkor —  föltéve, hogy a fa szálainak száma 
is megegyez a két tutajnál —  a mértani alakja e két 
egymás mellé állított tutajnak derékszögű egyenkötény lesz, 
mert a mived egyik oldal keskenyebb, annyival a másik 
szélesebb.

Szokták a tutajokat egészen is a parton, a vizen 
kívül csinálni, a midőn a tutajokat már előre előkészítik 
a tutajviz számára. Ilyenkor, ha tutajviz jön, a tutajok alá 
vékonyabb henger fákat tesznek, ezen hengerfákat vízzel 
megnedvesitik es rajtuk emelőrúd segélyével a kész tuta
jokat a vízbe csúsztatják vagy eresztik. A tutajverésnek 
azonban a fönti módja az általánosan elterjedt.
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A hosszabb tutajok különösen a megye északi részén, hol 
a folyók illetve, patakok keskenyek, egyenkint lesznek továb
bítva. A rövidebbek közül kettőt is összekötnek. Turdossinból 
már csak többnyire kettős tutaj lesz továbbítva, még pedig 
rendesen egy hosszabb és egy rövidebb. E két tutajt szé
lesebb végüknél fogva kötözik egymáshoz, úgy hogy ilyen 
kettős tutaj közepén szélesebb, a vége felé pedig keske- 
nyedik. A tutajokat kötelekkel is erősitik egymáshoz; de 
minthogy annyi kötelet nem győznének csináltatni, az egy
máshoz erősítés gúzsokkal is történik, a melyet ismét fa
szegek segélyével egyik is és a másik tutaj végéhez is sze
gezik. Ezen gúzsok már a télen lettek vesszőből tekerve ; 
egyesek a falukban készítésükkel sokat foglalkoznak.

Tíéha őszszel vertek tutajokat a vízben azon reményben, 
hogy majd tutaj-viz jön, a melylyel a tutajokat leusztatják. 
E tutaj-viz azonban néha elmarad, és az Árva már kezd 
fagyni, sőt már a tutajok is belefagytak. De a tutajokat 
nem lehet a jégzajlásnak kitenni, mert mentheti énül magá
val ragadná az ár. Azért a tutajokat a jég közül mindjárt 
a tél beálltával ki vagdalják, a keresztfákat átvágják, és az 
egyes szálakat lovakkal kihúzatják.

A tutaj verés után következik a tutajok fölszerelése, a 
mely azonban már a tutajozók dolga. Az a nyüzsgés-forgás 
és élénkség, a mit az Árva partja pl, Turdossinban ta- 
vaszszal a fő tutajozás! időben, vagy máskor is néhány 
napi esőzés alkalmával mutat, önkénytelenül is egy nagyobb 
rakpartot juttat eszünkbe. Van itt zaj, lárma, kiabálás, ne
vetés az Árva mindkét partjának hosszában. Egyik helyen 
tutajokat vernek, másutt egyéb fölszereléseket, vagy már a 
rakodást végzik, amott meg tüzet raktak, krumplit főznek 
és sütnek mellette, vagy melegesznek. E tűznél lesznek 
megizzitva azon bélyegző vasak is, a melyekkel a tutaj 
minden egyes fájára az illető kereskedő czégnek kezdő betűi 
lesznek felsütve.
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Egy legény már szomjazik is a krumpli után, és az 
egyik tutajon végig- hasalva fejjel a folyóba hajol és olyant 
„húz“ a folyó vizéből, hogy kedve volna az embernek a 
koma gyomrát és igénytelen egyszerűségét a maga megelége
dett boldogságával megirigyelni, ki ilyen ősi módon ipar
kodik szomját enyhíteni. De ha a folyó vize nagyon zava
ros, akkor néhány lépést nem sajnál, hogy valamelyik közel 
eső forrásból öblítse le száraz torkát. A ki az ivásnak 
fönti eredeti ősi módját kissé kényelmetlennek találja, az 
leveszi nagy karimás kalapját, tele meríti a folyó- vagy 
forrásból, és olyan jóizüet iszik belőle, mintha arany ser
legbe öntött tokaji volna.

A fölszereléshez tartozik az evező rúd*) és az állvány 
megcsinálása, a melyen az evező rúd forog. Az evező rúd 
középvastagságu 5— 6  meter hosszú fa, a melynek a viz 
lapátolására szánt végét két oldalról deszkaalakra faragják és 
fölül egy egyenohlalu háromszögnek a felét vagyis minta
háromszöget mutató deszkát szegeznek faszeggel rája. A 
faszegnek helyét a deszkában is és az evező rúdon is elő
ször meg kell furni, de egyik sem lesz teljesen átfúrva ; 
ebbe teszik a szeget; a midőn tehát a deszka rá van 
szegezve, a szeg rém látható. Az evező rúd másik végét, a 
melyet az evezésnél kézben tartanak, vékonyra faragják és 
lesimitják, hogy a kéz könnyebben átfoghassa, és evezés 
közben hólyagot ne törjön rajta.

Az evező rúd állványa körülbelül3/  ̂ meter hosszú, egy 
deczirneter átmérőjű fa, a mely a tutaj két végén, ke
resztbe faszegekkel, illetve lábakkal van a tutajhoz erő
sítve. Az állvány maga a tutajtól félméternyi magasságban 
lehet; felső részén 2— 3 szeg is áll ki, a melyekre a kö

*)Az evező rudat, keresztfákat, szegeket már megelőző
leg készítik el, mihelyt a szigorú tél kissé enged, úgy hogy 
ezek faragása február végén, márezius kezdetén már javában 
folyik.
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zepén átfúrt evező rúd lesz illesztve, és mely szög körül a 
tutajos az evező rudat jobbra-balra forgathatja, és a vizet 
a tetszés szerinti oldalra lapátolhatja. Az evező e szegbe 
tetszés szerint kivehető és visszatehető; sőt ha egyik szeg 
a sok használat közben eltörik, azért tutajosunk nem jön 
zavarba, hogy tutaja a viz bizonytalan szeszélyének lesz 
kitéve, hanem hamar a másik, esetleg a harmadik szegbe 
emeli az evező rudat.

Minthogy annyi kötél nincsen, hogy minden egyes 
tutajra vagy tutajpárra külön kötél jusson, kikötésre kötél 
helyett 2 — 3 hosszú, hajlékony erős mogyoró-ágakat, me
lyeknek egyik végéből gúzs van tekerve, erősítenek sze
gekkel a tutajhoz. Ha azután valahol a parton ki akar 
kötni, oda evez, és a tutaj előrészón lévő tutajos kiugrik 
a partra, a gúzst magával viszi és beleakasztja a folyó 
partján bevert czövekek egyikébe. A tutaj megfordul, a 
tutaj hátsó részét tovább viszi a viz, és mikor megfordult, 
tovább nem mehet, mert a gúzs a parthoz köti most már 
hátsó részét.

A kikötésnek más módja is vau, a melyre főleg akkor 
szorulnak rá, a midőn a viz nagy, és árama erős. Ilyenkor, 
ha kötele van a tutajosnak, akkor kidobja a partra, és a 
már ott váró faktor vagy más valaki egy czövek köré te
keri azt, és a tutaj nem mehet tovább. Yagy ha nem volna 
a parton senki, akkor a midőn a tutaj előrésze a parthoz 
ért, egyik tutajos kiugrik, és a kötelet hamar czövekre te
keri; ekkor szintén megfordul a tutaj hátsó része. Néha
meg nincs is kötél a tutajon és gúzs sincsen. Ilyenkor
mindig várják a parton a tutaj érkezését; egy czövekhez 
kötött kötél másik végét a partról a tutajra dobják, hol 
a tutajos alkalmas helyen belehúzza azt, és a tutaj
kötve van.

Ha a viz hordképessége engedi, akkor a tutajokat
még meg is terhelik. Megrakják deszkával, léczczel, zsin
dely lyel vagy vastagabb törzsfákkal. A tutajok, a mint a
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Vágta érnek, részint Kralovánban, részint valamivel alább 
szét lesznek szedve. Nagy részük Turánban marad, hol az 
ottani gőz-fürészmalómban deszkákat stb. fűrészelnek belőle ; 
más részét alantabb fekvő gőzfürészmalmoknál fogják ki. 
Nagyrészük azonban újra tutajjá lesz verve. Csakhogy, 
mivel a Vág szélesebb és mélyebb, hordképessóge nagyobb, 
a tutajok sokkal nagyobbak, és jobban meg is lesznek 
terhelve. Minthogy ezeken a tutajosok napokat, sőt gyakran 
heteket töltenek, azért rajta deszkából egy kis kunyhót is 
rögtönöznek, a hol hosszabb időre szánt élelmiszerüket 
tartják, a hol főznek, éjjel alusznak, és a hová az eső 
elől menekülnek. Hogy a főzésnél a tiiz a tutajban kárt 
ne tegyen, a tűz helyére szélesen sok földet raknak. Ezen 
nagyobb tutajok főleg Komáromba tartanak, mint a fake- 
reskedés főgyupontjába. Innen lesznek azután továbbítva a 
Dunán rendeltetési helyükre. De néha nem is szükséges 
Komáromban a kikötés, minthogy már előre meg van ha
tározva rendeltetési helyük. Ezek Budapestig vagy tovább 
mennek. A hosszú utat megtevő tutajosok azonban csak 
nappal folytatják utjokat, éjjelre a parton kikötnek, és 
kunyhójukban nyugosznak.

r  t

Van Arvamegyében a Fehér-Árva forrásához közel, 
és néhány mellékpatakának völgyében egy-egy vízgyűjtő. 
Itten vastag tömör falakkal van a viz útja elzárva a völgy 
egész szélességében. Az összegyűlt vizet a gyűjtő közepén 
lévő ajtók- vagy zsilipeken lehet kiereszteni. E helyeken 
t. i. a víz tutajozásra csak ritkán elég nagy; ezen gyűj
tők épen arra szolgálnak, hogy a belőlük kieresztett viz-

/
tömeg a tutajokat az Árvába vigye. E tutajok rendesen 
Turdossinig mennek, mert közönséges vízállásnál az egye
sült Árva vize is oly sekély, hogy ‘ rajta tutajózni nem 
lehet; a vízgyűjtőkből kieresztett viz Turdossinon túl pedig 
nem sokat használ, mert az aránylag széles mederben 
elenyészik. Ilyen vízgyűjtő építése tetemes fáradságba és
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sok pénzbe kerül. (60— 80,000 írt). Ha tele van, nagy 
hegyi tóhoz hasonlít.

Az itteni idősebb emberek elbeszélése szerint apáik 
gyakran beszélték nekik, hogy a tutajozás kezdetével, mintegy 
száz évvel ezelőtt, az emberek nagyon félve szálltak tutajra, 
mert attól féltek, hogy a vízbe vesznek. Azért egy tuta
jon öten-hatan, sőt többen is voltak, hogy a veszély p il-" 
lanatában egymásnak segítségére számíthassanak. Ma már 
azonban nemcsak bátrak, de ügyesek is. Itten Árvában 
egy egyes, vagy kettős tutajon rendesen két tutajos van. 
Vannak ügyes tutajosok, kik egy középnagyságú tutajt egy 
maguk is leusztatnäk. De a kereskedő is jobban rájuk 
meri bízni portékáját, ha ketten vannak annál is inkább, 
mert vannak helyek, melyeknél igen jól kell vigyázni, ne
hogy a tutaj valaminek neki menjen, és mert egy ember 
erejét, a tutaj helyes kormányzása fölül is múlja. Igen 
gyakran a férj feleségével, íiával vagy lányával úsztatja le 
a tu ta jt; de néha két idegen közösen vállalja el a tutaj 
leusztatását.

A tutajosok épen úgy, mint a fuvarosok, szállító czódu- 
hit kapnak a faktortól, a melyen a tutajra vonatkozó ada
tok, u. m .: szám, hosszúság, átlagos átmérő, köbtartalom, 
és felrakott teher van följegyezve. E ezédulát ott, hol a 
tutajt átadja, szintén át kell adni az ottani faktornak, ki 
megvizsgálja, vájjon a czódulára irt dolgok megfelelnek-e 
a tutajos által átadott tutajjal stb.

A midőn minden szükséges tárgy a tutajon van, és a 
kikötésre nézve a kellő utasítással el van látva a tutajos, 
a kötelet leoldják a czövekről, a tutajt eltaszitják a part
tól ; vagy ha a tutaj megkötése óta a viz apadt, és a tu
taj egy része szárazon maradt, emelőrudakkal betaszitják, 
maguk is ráugrálnak, és útnak eresztik. Ha alkalmas viz 
van, főleg tavaszszal, akkor több száz tutaj és tutujpár 
lesz naponkint az Árván leusztatva.

13
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A tutajosnak jól kell ismerni a különböző helyen az 
Árva mélységét, nehogy zátonyra jusson. Eveznie csak 
akkor kell, a midőn a tutaj nem akar egyenesen a folyó 
irányával úszni, vagy ha zátonyt, hidat és más veszélyes 
helyet kell kikerülniök, különben pedig nyugszik. Ha ki 
sebb a viz (reudes tutajviznél), lassabban megy a tutaj, nem 
oly veszélyes a tutajosra nézve, könnyebb a veszélyes he
lyeket kikerülni. Ha nagyobb a viz, a tutaj sokkal gyor
sabban úszik, nem kell úgy félnie, hogy zátonyra jut, de 
az erősebb áramnál fogva nehezebb a veszélyes helyeket 
kikerülni, és nehezebb partra evezni. Ha a vízállás túlsá
gosan nagy, akkor egyáltalán nem lehet tutajozni, mert a 
tutajosra és tutajra nézve egyáltalán veszélylyel jár.

Veszélyes helyek a tutajosra nézve, hol a folyónak 
nagy az esése, hol nagy szikladarabok képezik ■ a folyó 
fenekét, a melyek rendetlenül hevernek ott, vagy hol hi
dak oszlopai és a folyó közepéből nagy sziklák állnak 
ki magasra. A hol a folyónak nagy az esése, vagy hol 
nagy szikladarabok hevernek rendetlenül a fenéken, ott 
a viz óriási zuhogással és mormolással folyik és nagy 
hullámokat ver, a rajta úszó tutajt pedig majd játszóan, 
majd erősen ide-oda ringatja. Némely helyen, pl. Kávánál, 
ez olyan nagy, hogy a tutaj orra mélyen alámerül a vízbe, 
és a tutajos jóval előbb hátra futni kénytelen. A tuta- 
josok egy-egy veszélyes helyhez érve, keresztet vetnek és 
rövid imát bocsátanak a Mindenható zsámolyához, hogy a 
veszélyes helyen' segítse őket át. ügy látszik ilyen helyek
től féltek a inost,ani tutajosoknak öreg- és dédapjaik, a 
midőn csak hatan mertek egy-egy tutajt leusztatni. A 
mostaniak persze nevetnek őseik gyávaságán, de ha tekin
tetbe veszszük tapasztalatlanságukat, megbocsátjuk nekik 
gyávaságukat, és nem nevetünk fölötte, mert az élete 
mindenkinek kedves.

Gyakran előfordul, hogy a tutaj hozzáütődik egy-egy 
kősziklához, vagy hidoszlophoz. Néha minden nagyobb baj
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nélkül kiállja a megrázkódtatást, de néha bizony dara
bokra zuzik a tutaj, és belőle, valamint a felrakott teher- 
ből is csak itt-ott talál meg egy-egy darabot tulajdonosa, 
a fakereskedő. A szegény tutajos pedig, ki reggel semmi 
rosszat sem sejtve, vig arczczal és boldog kedélylyel tá
vozott hazulról, hogy isten segítségével kis keresethez ju t
hat, gyakran a folyó hullámaiban leli halálát, kinek holt 
testét messze sodorja az ár, a melyet többnyire soha sem 
találnak meg. A visszamaradottaknak még annyi vigaszuk 
sem lehet, hogy a szerencsétlenül jártakat kellőleg megsi
ratva tisztességes eltemetésben részesíthessék, és időnkint 
egy-egy „Miatyánkot“ mondhassanak sírja fölött.

Kisebb vízállásnál gyakran zátonyra kerül a tutaj, és 
a tutajosoknak az emelőrúddal való ide-oda taszigálása sem 
képes tovább mozdítani a „megrögzött“ tutajt. Egy dara
big csak próbálgatják, talán nem kell a végsőre elszánniok 
magukat. De bizony mikor mindenféle próbálgatás kárba 
vész, bocskorostul és ruhástul együtt bele ugranak tavasz- 
szal a jéghideg vízbe, és igy emelve iparkodnak azt meg
átalkodott nyugalmából kihozni, a mi többnyire nagy meg
erőltetéssel sikerül is. Néha a fölülről jövő tutajt úgy 
kormányozzák, hogy neki ütközik a zátonyra jutott tutaj
nak, a mi által az gyakran megindul.

Bámulatos, hogy a szegény tutajos néha mennyit kény
telen szenvedni! A vizen anélkül is örökös légáramlat 
van, ehhez gyakran erős szól, eső, hó és más kellemetlen
ségek járulnak. Mindezt türelemmel viseli, hogy a betévő 
falatot megkereshesse . . . .  Különben az időjárás legnagyobb 
viszontagsága sem árt meg n ek i; ez iránt már annyira 
meg van teste edzve, hogy néha órákig gázol a hideg 
vízben, melyben még jégdarabok is úsznak, és még csak 
náthája sem lesz tőle.

A tutajost, a mint semmire sem gondolva egyébre, 
csak munkájára, vígan evez, néha pajkos gyermekek vagy 
emberek boszantani is szokták, a midőn oda kiabálják
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nekik: „Kde bildete krmif“ ? (hol fognak etetni?) Néha 
meg azt mondják nekik, hogy forduljanak meg, és vigyék 
az illetőt vissza, t. i. a folyóval fölfelé. Vagy azt is mond
ják szegényeknek, hogy kössenek meg, és ne vágtassanak 
a tutajjal olyan tüzesen. A tutajos e csipkedésekre nem 
válaszol semmit, de alapjában mégis nagyon boszankodik, 
mert a gunyolódókat sehogyan sem képes „lefűzni'', és 
képtelen kívánságaikat teljesíteni, minthogy lovait, a tutajt, 
nem szükséges megetetni, megfordulni, hogy a folyó folyá
sával fölfelé evezzen, nem tud, és „megkötni“ sem tud, 
mert tutajának nincsenek kerekei. Es talán még inkább 
boszantja azon körülmény, hogy az éretlen tréfáért és élcze- 
lődésért még elégtételt sem vehet magának egy kis hajba- 
kapással vagy pár poflevessel, mert a tutaj tovább úszik

A tutajosok egy hosszú tutajért 6— 7 mértföldnyi 
útra 2 frtot, egy kettős tutajért ugyan ily hosszú útra 3 
irtot kapnak. Ha a viz elég nagy, akkor 5— 0 óra alatt 
megteszik ezen utat, de alacsonyabb vízállás mellett S— 10 
óra is kell hozzá, különösen, ha még zátonyon is kényte
len volt vesztegelni. Ez aránylag elég jó kereset volna, 
ha a visszamenéssel néha még több időt nem volnának 
kénytelenek eltölteni.

A tutaj átadása után utalványt kapnak, a melyre 
azután a nekik járó összeget kifizetik. Ezután a korcsmába 
mennek, és a magukkal hozott zab- vagy árpalepénynyel 
vig ebédet csapnak. Néha egy-egy beringet esznek „szőrös- 
tül-bőröstül “, és néhány deczi pálinkával öntözik le annak 
sós izét. Midőn már kellőleg kinyugodták magukat, táplá
lékkal megerősítve haza felé veszik utjokat, a melyet persze 
„per pedes apostolorum“ tesznek meg. Néha a hegyeken 
keresztül a rövidebb ösvényen mehetnek. A visszamenésre 
gyakran az éj kisebb-nagyobb részét is fordítják, és otthon 
1— 2 órai nyugvás és alvás után másnap reggel újra tal
pon vannak, újra munkába állnak, mert föl kell használni 
az időt addig, mig a „tutajviz“ tart.
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20. A gyolcsosok (plateniki).
Heti-, főleg országos vásár alkalmával a vásznas sát

rak között sétálva, sajátságos alakja által a gyolcsosok 
sátra vonja magára figyelmünket. Hátsó oldala a szekérhez 
van erősítve, elől pedig —  mint más sátornál —  sátor
fák tartják nyitva, hogy a vevő közönség kényelmesen be
es kijárhasson. a . többi sátrakhoz viszonyítva közép nagy
ságot foglal el, elég kényelmes és takaros, berendezése is 
elég ügyesnek mondható. Ha nem is tudnók tulajdonosának 
nemzetiségét, a vele való rövid beszélgetésbe ereszkedés 
csakhamar meggyőz bennünket, hogy tót emberrel van dol
gunk, ki -— habár tót kiejtéssel —  de elég folyékony
sággal beszéli hazánk édes magyar nyelvét.

Ki gondolná, hogy e nélkülözéshez, viszontagsághoz 
és örökös vándorláshoz hozzászokott népnek is van „ott
hona?!“ Igen is vanj E gyolcsosok szeretett hazánk leg
északibb megyéjét, Arvamegyét, vallják otthonuknak. A 
megye természetes szegénységénél fogva a lakosok már ré
gibb idő óta a házi ipar egyes ágára voltak utalva, ha 
nem akarták magukat az éhhalálnak kitenni.

A házi ipar között a vászonszövés volt az, mely e 
vidéken leginkább kifejlődött, a melynek itthon föl nem 
használt, produktumaival a ̂  közelebbi vidéken már régen 
kereskedést kezdtek űzni. Állítólag Mária Terézia —  te
kintettel a vidék mostohaságára és csekély keresetforrására 
—  szabadalmat adott nekik az egész birodalom területén 
vásznukat elárusítani, a nélkül, hogy e jövedelemforrás után 
adófizetésre köteleztettek volna. E jogot a legújabb korig 
tényleg élvezték is, mig újabb időben az általános adó
kötelezettség rájuk is kiterjesztetett.
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Mária Terézia óta tehát gyolcsosok, vászonkereskedők, 
vagy mint itthon nevezik őkét, piatenikok neve alatt utaz
zák he az országot, és árulják r portékáikat. Ezen üzlet 
eleinte fényesen is ment, és Árvamegye területén több 
gyár keletkezett, melyek a megszövött vásznat finomították, 
festették, és a kereskedés számára előkészítették. A mint 
azonban a vasutak tért hódítottak hazánkban is, és lehet
ségessé tették a külföld termékeit könnyen és gyorsan szál
lítani, a „piatenikok“ üzlete nagyot csökkent.

Jelenleg Árvamegye területén 8 gyár (köztük a tur- 
dossini gőzerőre berendezve) és több kisebb műhely van, 
mely a vászon festésével és finomításával foglalkozik. Yan 
ezeken kívül számos szövőszék, mely a gyárak számára a 
szükséges vásznat állítja elő. E takácsok azonban koránt
sem képesek a gyárakat elegendő vászonnal ellátni. A 
szükséges nyers vászonanyag legnagyobb részét Szilézia-, 
Gács-, Cseh- és Morvaországból hozatják.

Néhány évvel ezelőtt beszéltek ugyan egy szövő- és 
fonógyár í öl állításáról is, a melyet részvényekre voltak 
volna fölépitendők. A terv abban maradt, mert a vasut- 
hiánv a vállalkozók kedvét lelohasztotta. Ennek kivitele 
meggyőződésem szerint is lehetetlen mindaddig, a mig 
vasút nem megy a megyén keresztül, mert csak igy tudná 
a nyers anyag és a feldolgozott áru olcsó szállítása által 
a külföld versenyét kiáltani. Vasútra azonban ez ideig még 
vajmi csekély kilátás van.

Minden gyárosnak több „gazdája“ van, a kiket a 
gyáros a szükséges vászonanyaggal ellát. A gazdák rende
sen jómódúak és itthon terjedelmes földjeik és· erdeik van
nak, mert csak igy mer a gyáros 10 — lő  ezer forint ér
tékű árut reá bízni. Bizonyos időközökben —  rendesen 
minden hónapban — a gazda a gyárosnak fizet és beszá
mol, melyet, ha elmulaszt, hitelét veszti.

Minden gazdának több, 10— 80 sőt 50 „legénye'· 
vau, a kik között ő a gyárostól kapott árut szétosztja, és
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kik neki minden 1— 2 heti időközben beszámolni tartoz
nak, mert az egész felelősség a gazdát terheli. A legények, 
kik aztán rendesen még egy segédet tartanak —  jobban 
mondva kocsist —  mennek vásárról-vásárra. De nemcsak 
vásározni szoktak, hanem faluról-falura menve, gyakran 
csak puttonnal, házalnak is.

Ezen patriarchalis viszony legény, gazda és gyáros 
között azonban jelenleg már szűnő félben van, és néha 
ketten összeállnak, a kik áruikat a gyárostól kapják; és 
a nélkül, hogy legényeket vagy segédeket tartanának, ma
guk árulják az árut.

A gyolesosokról a népnél azon hit van elterjedve, hogy 
az ő áruik jobbak, tartósabbak és olcsóbbak mint az üzlet
ben, azért tőlük előszeretettel vásárolnak. A gyolcsosok 
azért a kereskedőknek konkurencziát, sőt nem ritkán érzé
keny veszteséget okoznak. Néhány évvel ezelőtt a keres
kedők részéről felszóllitás is történt a kormánynál, hogy 
vonja meg a gyolcsosoktól a házalási jogot. De ezek hivat
kozva arra, hogy keresményüktől jövedelmi adót fizetnek, a 
kormány engedelmével a házalást tovább is folytatják, azon
ban csak hazai terméket, a mely hazai gyáros bélyegével 
van ellátva, szabad nekik árulni. Ezt az illető községek, 
hol áruikat árulják, ellenőrzik. Hogy mit hoz számukra 
a czélba vett házalási törvény, az a jövő titka.

A gyolcsosok legnagyobb része az Alföldön és a Du
nántúl folytatja üzletét, és aránylag csak kevesen maradnak 
itt a felső vidéken. A „gazdák“ csak bizonyos vidéket 
szoktak „uralni“ , a melyek területén legényeiket a szél
rózsa minden irányában szétküldik. Egyik gazda a má
siknak „uradalmába“ vagy „birodalmába“ nem igen szo
kott átlépni.

A gyolcsosok idejük nagy részét az otthontól távol 
töltik, és évenkint rendesen egyszer — ritkán kétszer —  
jönnék haza. Közönségesen novemberben kezdődik a haza- 
költözés és karácsonyig tart, a midőn már minden gyolcsos



—  „platenik“, és kedves övéi köréten van, liogy azokkal 
az ünnepeket méltóképen megülje. Mikor már közeledik a 
hazajárás ideje, várva-várja a hitves kedves férjét, a gyer
mek szerető, apját, a hajadon menyországát —  jövendőbeli
jét, hiszen már közel egy éve nem látták egymást! A vi
szontlátás reménye kimondhatatlan örömmel tölti el vala
mennyiük keblét! Mig végre elérkezik az oly nehezen 
várt n ap : itthon van a régen látott és epedve várt kedves.

A gyolcsos bár úgy iparkodik a dolgot berendezni, 
hogy a hazajövés idejére árukészletét eladja. Ha ez nem 
sikerül, akkor állandó raktárába helyezi, a milyent minden 
gazda tart valamelyik városban. De azért még sem jön a 
gyolcsos üres szekérrel haza. A magyar vidéken való tar
tózkodás alkalmával eltanulta a magyar embertől a követ
kező közmondást: „Ha jöttök lesztek, .ha hoztok esztek“. 
Jól tudja, hogy itthon ölelő karon, szerető szivén kívül nem 
igen szokott más rá várni, mint krumpli és káposzta. Meg 
azután övéinek is különbözőkkel akar kedveskedni. Megrakja 
azért szekerét minden képzelhető élelmi szerrel. Hoz bort, 
szilvoriumot, lisztet, babot, mákot, diót, almát és még 
többfélét.

A szekér fenekén gyakran nagy csomó szüzdohány is 
hever (no de ezt kérem csak „sub rosa“ közlöm, és kérem 
a t. olvasót el ne áruljanak a fináneznak, mert ha meg
akadályozzák az én k. gyolcsosaimat a szüzdohány párto
lásában, az év egész szakában „trafikot“ leszek kénytelen 
füstölni, mig igy legalább ünnepnapon pipám füstjéből is 
érzem, hogy terem ám a magyarnak is jobb dohánya, mint 
a „trafik“ !).

Van azután itthon öröm, dinom- dánom, hegyen-völgyön 
lakodalom a szó legszorosabb értelmében!

Nem is hinné az ember, hogy mily kulturális missiót 
teljesít itthon a platenik! Egész éven át magyar vidéken 
tartózkodott; ezen idő alatt a magyar nyelvvel együtt el
sajátította a magyar szokásokat, a magyar erkölcsöket (még

— 200 —



201 —

a magyar borivást is, mert ritkán iszik egyéb szeszes italt, 
mint bo rt!), és a magyar érzelmet, a melyet itthon érvé
nyesíteni akar, és tényleg érvényesít is. A gyolesosok mind 
jó fiai a magyar hazának, büszkén vallják magukat ma
gyaroknak, és családjukat is hasonló szellemben nevelik. 
Ha Árvában általában gyönge talaja van a pánszlávizmus
nak, úgy a gyolesosok között bizonyára nincsen pánszláv. 
Ha Turócz „sáfrányosai“ (ottani gyolesosok) Oroszország 
helyett szintén Magyarországban házalnának, bizonyára nem 
volnának ott sem olyan elkeseredett pánszlávok, és számuk 
is jóval csökkenne.

Ha az ember az utón tova halad és tót emberekkel 
találkozik, igen könnyen fölismerheti, hogy kik közöttük a 
gyolesosok. Modoruk már egészen más, mint azoké, kik 
állandóan itten tartózkodnak. Járásuk büszke, bajuszt, szép 
szakállt eresztenek, pörge finom kalapot vagy szép díszes 
sapkát, keményített inget, ízlésesen készített finom posztó
kabátot, magyar nadrágot, ránezos csizmát, aranygyűrűket, 
ezüstórát és lánczot viselnek. Igen gyakran megtörténik, 
hogy ha ilyen kaputos emberrel beszédbe ereszkedünk, za
varba hoz zamatos magyar beszédével: nem tudjuk, vajon 
platenikkal, vagy tősgyökeres magyar emberrel beszélünk-e; 
ha a Kárpátok hullámzatos fölülete nem figyelmeztetne, 
azt gondolnék, hogy az Alföld rónáján vagyunk.

A Dunántúl egy vidékén a következő adomát hallot
tam a gyolcsosokról beszólni :

Néhány gyolcsos meglátva egy nyitott templomot, 
bement. A pap épen a szószéken volt, és a következő idé
zetet mondta épen akkor, mikor a gyolesosok beléptek: 
„Nemde ti is K r i s z t u s  t a n í t v á n y a i  vagytok?“ Erre 
a gyolesosok, kik azt gondolták, hogy a pap őket kérdezi, 
felelék: „Mi Liptuvármegyóbul gyittunk, zolcsot zárulni 
zákárunk. Ha vesznak, vesznak, ha nem vesznak, visza- 
viszszuk, de b í z o m  i s t e n  mi  i de  t á n u l n i  s ák  nem 
g y á r u n k ! “ És ezzel kimentek a templomból. —  A ki

13*
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gyolcsosainkat közelebbről ismeri, az belátja, hogy azok 
sokkal értelmesebbek, hogy sem a fönti adoma, csakugyan 
tényleg az ő közreműködésükkel jött volna létre. Ezt nem 
tartom egyébnek egy szellemes (?) elme szüleményénél, a 
nélkül, hogy a dolognak tényleges alapja volna. Ezt azon 
körülmény is mutatja, hogy az említett adoma . szellemes 
szerzője a gyolcsosokkal azt mondatja, hogy „Liptuvárme- 
gyébul gyittunk.“ Holott Liptóban nincsenek is gyolcsosok. 
Annyira pedig csak nem voltak az illető gyolcsosok osto
bák, ha a fönti adoma megtörtént volna is, hogy ne tud
ják, miszerint Arvamegyéből valók.

Nem kell hozzá nagy következő tehetség a platenik 
feleségét vagy leányát fölismerni. A gyolcsosok sokkal jobb 
módban élnek, mint a megye egyéb lakói; ezt a nők ru
házata is elárulja. Ezek ruházata és a közönséges pórnő 
ruházata között majdnem olyan lényeges különbség van, 
mint a falusi pór- és városi polgárnők viselete között. A 
gyolcsosnők ép olyan szinti és körülbelül olyan minőségű 
kelméből készíttetik ruháikat, mint más városi polgárnők, 
csak a díszítés egyszerűbb. Kalapot ugyan nem viselnek, 
hanem e helyett finom minőségű, szolid szinü selyemken
dővel födik fejüket. Télen mindegyik prémes bundát visel.

A gyolcsosok megérkezésének itten nemcsak a család, 
hanem mindenki örül. Mikor itthon vannak, igen gavallé- 
rosan viselik magukat. Az üzletek sokkal jobban mennek; 
a kézműveseknek ilyenkor annyi a dolguk, hogy azt sem 
tudják, hol áll a fejők, mert rövid itthon léte alatt a 
gyolcsos magát és egész családját egész évre ellátja a 
szükséges ruházattal. A korcsmák ilyenkor rendesen tömve 
vannak, egybegyiilnek a platenikok egy kis „csöndesre“. 
Van azután dolga a korcsmárosnak a költekező platenikok 
között! alig győzi hordani a bort. A „korcsmárosné drága 
telkemet“ sem hagyják nyugodni, neki gulyást vagy egyéb 
féle húst kell sütni és fekete kávét főzni. —  Mióta üz
letük rosszul megy, persze a költekezés is alább szállott.
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Vasár- és ünnepnapokon csengés lovaikon vágtatnak 
be (minthogy itthonlétük alatt rendesen jó szán-ut van, 
rendesen szánon) a közeli nagyobb községbe vagy mezővá
rosba, meghallgatni az isteni tiszteletet.

Az ünnepek elmúltával a gazda ismét összeszedi az ő 
legényeiket, a legények az ő kocsisaikat, ezek pedig sátor
fáikat. Ha elhalálozás, „előléptetés“, vagy más körülmény
nél fogva „üresedés“ állt be, a szükséges létszám kiegé
szítéséről még idejekorán gondoskodnak. Előkészületeket 
tesznek a hosszú útra, a melyről valószínűleg csak egy 
óv múlva térnek ismét vissza. Némelyik régi ócska sze
kerét ujjal cseréli föl, vagy a vásott részek helyett mást 
készíttet. E szekerek uj korukban mindig kékre vannak 
festve. Egyik-másik meg uj sátorfákról gondoskodik. A 
gazda fölkeresi gyárosát, és legényeinek szekereit megra
katja áruval. Tehát ismét telt szekérrel mennek.· Csak 
legföljebb azon hordó üres, mely ott a szekér tetejére van 
erősítve, a melyet magukkal ismét visszavisznek, hogy leg
közelebbi hazatértükkor ismét tele hozzák vissza. A szekér 
hátulsó részében vászonból készült kosár által nagy csomó 
széna lesz lekötve tartva. A vásznat pedig ponyvákkal és 
gyékényekkel födik le.

Midőn már teljesen elkészültek, a honmaradottaktól 
érzékeny búcsút véve és övéiknek megszámlálhatlan áldá
saitól kísérve, itt hagyják otthonukat. Némelyek nejeik még 
a legközelebbi falu korcsmájáig elkísérik, és sűrű könyhul- 
latások között vesznek ismételten és ismételten búcsút. 
Már férjeik a kocsikkal el is távoztak, s ők még mindig 
mozdulatlanul állnak, kendővel intenek még végső búcsút 
a távozóknak, a mely búcsú nem ritkán a legislegvégső is, 
minthogy gyakran egyik-másik a távozók vagy honmara
dottak közül időközben örökre elköltözik az élők sorából.

A farsangot, vagy annak egy részét csak a házosu- 
landó fiatal ember szokta itthon tartani, vagy az, ki lányát 
férjhez adja, .vagy kinek fia nősül. De nem ritkán történik,
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hogy a fiatal férj néhány nap múlva menyegzője után 
itthon hagyva fiatal nejét, szintén társai után indul. Csak 
igen csekély azok száma, kik nejüket magukkal viszik. 
Hosszabb ideig csak akkor maradnak itthon, ha az idő
járás vagy az ut kényszeríti őket erre.

Ha olyan falukba megyünk, hol a lakosok nagy része 
gyolcsos (mert csak egyes községek, lakói foglalkoznak vá- 
szónkereskedéssel, főleg Mmesztó, Usztya, Szlanicz, Bobró, 
Oszada, Turdossin, N.-Klin, Zubrohlava, Hámri, Alsó- és 
Felső-Stepano, Krasznahorka, Medvedze) ezek távozása után 
némelyikben csak nagyobbrészt nőket találunk otthon. A 
figyermekeken kívül a falvakban férfit csak legfeljebb egy- 
egy elaggott és kiérdemült platenikban födözhetünk föl.

Előfordul, hogy a „gazda“ hosszas és fáradságos küz
delem után tekintélyes vagyonra tett szert, és öreg nap
jairól gondoskodott. Tan eset reá, hogy mint kocsis vagy 
inas kezdte pályáját, és mint legény vagy segéd folytatta, 
végre ‘pedig mint g-ITzda fejezte be. Az ilyen vagyonos, 
kiérdemült és önként nyugalomba vonult gyolcsos öreg 
napjaiban otthonában megelégedett napokat él, és a küz
delmet az ifjabb nemzedékre bízza, legföljebb még a bírói 
tisztet viseli. Igen tisztességes háztartást vezet, a bor 
soha sem fogy ki pinczéjéből. Ha az utczán idegen kapu- 
tos embert lát faluján végig menni, galléron ragadja őt, 
és igazi magyar vendégszeretettel borral, sonkával, mézzel 
megvendégeli.

Yan számos olyan árvamegyei származású egyén, ki 
mint platenik kezdte pályáját, és tekintélyes vagyonra te
vén szert, az ország valamelyik boldogabb részében tele
pedett meg, hol vagy mint állandóan megtelepült keres
kedő vagy mint földbirtokos él. Ezek icl önkin t elláto
gatnak otthonukba és megnézik még „ősi fészkűket.“ Gyer
mekeik és unokáik azonban már nem sokat törődnek azzal, /
hogy ősük bölcsője Arvamegye földjén ringott.
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A földmivelő munkát mind a honmaradott nők végzik, 
vagy a jobb módúak végeztetik.

Ha a gyolcsosok életpályáján végig tekintünk, lehe
tetlen, hogy velük együtt mindazokat ne sajnáljuk, kik 
örökkön-örökké folytonos vándorlás között övéiktől távol, 
keresik mindennapi kenyerüket. Igaz, másoknál az év na
gyobb részében a férfiak és nők is fáradságos munka által 
keresik meg mindennapi kenyerüket, de fáradalmaikat ott
hon a boldog családi körben ismét kipihenhetik, egész éven 
át otthon vannak.
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21. Fuvarozás.
Arvamegyének vasútja, leszámítva a Kassa-Oderbergi 

vasútnak mintegy kilométernyi hosszát, a minőben a megye 
déli részét érinti, nincsen ; igy természetes, hogy a közle
kedés kizárólag tengelyre van utalva. Azért, a tönt érintett 
fa- és cserfuvarosokon kívül más községek lakói is foglal
koznak fuvarozással. A ki utazni akar, az is fuvarosra van 
utalva.

A megye kézipara nem nagyon jelentékeny, és alig 
képes egyes téren a megye belszükségletét fedezni; gyár
ipara a vásznon kívül úgyszólván nincsen is. E  téren tehát 
jelentéktelen feladat jutott a fuvarozásnak a kivitelre. Fő
leg a következő tárgyak kerülnek a fa, deszka, lécz és ezeken 
kívül kivitelre : nyers bőr, vászon, rongy, csont, kő, gyufa; 
az utóbbi időben sok disznó. A megye földrajzi fekvésénél 
fogva nem képes szükségletét a termények terén fedezni, 
úgyszintén a gyári czikkek és gyarmatáruk mind behoza
talra szorulnak. Behoznak: lisztet, gabonát, hüvelyest, ku- 
koriczát, bort, dohányt, gyarmatárut, sót, kőszenet, nyers 
vásznat, különféle gyári czikkeket stb.

Az utazásra az úgynevezett „bricska“ van használat
ban, mely könnyűségénél fogva a fuvarozásra igen alkalmas. 
Kerekei kisebbek és könnyebbek, mint a teherhordásra szánt 
kocsiké. Felső része, a melyben az ülés van, egészben le
vehető és visszatehető, az oldalok ős alsó deszkához hozzá 
van kötve a kocsikas. Lőcsöket ennél nem használnak.

A teherhordásra szánt kocsik jóval nagyobbak és erő
sebbek amazoknál; az oldalok magasak és lőcs által is 
lesznek tartva. Az egész kocsi meglehetős széles. A kocsiba 
teszik a mogyorófából hasogatott, lemezekből font fehér
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színű kasokat. A két kas azonban a szekér egész hosszát 
nem födi, azért a kocsi közepe háromnegyed méternyi hosz- 
szuságban nyitva marad. Ezen nyilason át lesz a kocsi 
rendesen megterhelve, és az utazók ezen át szállnak ki és 
be. A jobb oldali nyílás rendesen egy négyszög alakú mo
gyoró fa lemezből készített fonattal el van zárva, a baloldali 
azonban többnyire nyitott. A kocsis nem ül a kocsiban 
bent, hanem elöl a kas előtt, hol lánczokra kötözve egy 
saroglya van. Erre ül a kocsis, hátát a kasnak támasztja, 
lábai pedig a rúdon nyugosznak.

E kocsik födöttek. A kocsi egyik oldalából a másikba 
fönt félköralakra meghajtott nehány ía-abrones van, a melyre 
a házi vászonból készített természetes színű ponyva lesz 
erősítve. Hátul a ponyva belehúzott vékonyabb kötél által 
össze van huzva és jóval lejebb ér, mint a kas felső része, 
elöl annyira behajlik, hogy a saroglyán ülő kocsist eső, hó 
és szól ellen meglehetősen jól védi. Ha nincs reá szükség, 
le lehet oldani, vagy oldalt hűzni. Mikor pedig föl van fe
szítve, akkor madzagokkal kötik az oldal felső részéhez, 
hogy feszesen álljon. Ilyen kocsikon szokták a terhet a 
megye különböző részébe szállítani, de személyszállításra is 
igen használják, mert a kocsi nagy és akár 6— 10 egyén 
számára is lehet kényelmes ülőhelyet csinálni benne.

A megye északi és északkeleti felében a kocsi tekin
tetében is lengyel szokást követnek. Kocsijuk hosszú, az 
oldalak alacsonyak, a kocsi felső teste szűk, hogy alig tud 
szélességben kettő egymás mellett ülni. Ezek azonban a 
kocsit csak többnyire saját maguk számára használják, és 
mások számára nem igen fuvaroznak.

Sajátságos az itteni fuvarosoknál, hogy a dombon le
felé is eszeveszetten hajtanak: csak a szekér meg legyen 
kötve, nem fél sem attól, hogy lovában, sem attól, hogy 
kocsijában kár történik. E tekintetben tejesen különböznek 
a magyar fuvarosoktól, kik azt tartják, hogy „dombnak
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hajts, völgynél' tarts,“ és a világért sem nyargalnának le
felé a dombon.

Mint általában a tót nép minden munkánál, úgy a 
fuvarozásnál is kitartó. Több napig képes a fuvaros utón 
lenni, miközben megelégszik, ha 1— 2 órát futólag lopva 
valahol lovai közelében, vagy a kocsin alhatik. De azért 
aztán nincsen is mindig kialudva; gyakran a kocsi erős 
zörgése közben is elszendereg és egy-egy rövid verset csak 
el-eláimodik a bolgok álmából.(?!)

Az álmosságra való hajlandóságot még fokozza azon 
körülmény, hogy alig van fuvaros, ki a pálinka ivásának 
különös élvezettel ne hódolna. Ha utazni akaró fuvarost 
fogad, akkor „járandóságai“ közé a pálinkát is be kell szá
mítani, különben maga lássa az utas, mikor érkezik rendel
tetési helyére, mert a kocsis rendesen úgy szokta magát a 
fösvény utason megboszulni, hogy lassabban hajt, illetve 
sehogyan sem hajt, hanem a lovakat tetszésük szerint 
hagyja menni.

Különben a fuvaros egyéb kívánságaiban meglehetős 
szerény. Húst nem igen eszik, brinzát és lepényt szokott 
magával vinni az útra, vagy ha nem visz vele, akkor az 
utón vesz a korcsmában kenyeret és sajtot a pálinka mellé. 
A pipa, szivar és bagó ép úgy kedvencz élvezetei közé 
tartozik mint más fótinak; egy-egy darab szivarvég hatása 
is szokott a lovak gyorsabb ügetésében nyilatkozni.

Elválaszthatlanul össze van forrva a kocsissal az os
tor, a melyet egyes helyeken úgy csinálnak, hogy vele 
épen olyan jól lehessen durrogatni, mint azon ostorral, a 
melyet az ökrök hajtására használnak. A lovakat útközben 
gyakran etetik, rendesen minden két mértföldi út után, de 
ha személyeket visz, akkor 8 -  d mértföldi utat is meg
tesznek egy etetésre. Az etetéshez minden fuvaros visz 
magával mogyorófa lemezeiből font kosarat (tiltás), a me
lyet etetésnél a rúdra függesztenek.

Általában a fuvarosok, ha csak nagy terhet nem
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visznek, jól szoktak hajtani, és síkon vagy dombon lefelé 
többnyire mindig nyargalnak. Ha a ló a gyorsabb menésre 
illetve futásra hajlandóságot szép szerével nem mutatna, a 
korbácsot sem szokták tőlük kímélni.

A fuvarbér közönségesen nem szokott nagy lenni. 
Olyan helyre, a honnan egy nap alatt meg tud fordulni 
(mintegy 4 mértföldnyi at) 3 írtért kapni két lovas fuva
rost, egy lovast 2 írtért is. A fuvarosok csak nagyobb 
munka időben szokták az árt kissé tulcsigázni, ekkor két
szer annyit is kérnek, vagy egyáltalán nem fognak másnak 
be, mert azt tartják: „Príma persona ego sum!'· Némelyik 
semmi áron sem fogna be olyankor, ha magának sürgős 
munkája van.

14
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22. Egyéb foglalkozások.
r

Arvamegye földje terméketlen lévén, még azoknak 
sem képes a föld megteremni a napi szükségletet, kiknek 
aránylag nagyobb terjedelmű földjeik vannak. Alig van te
hát ember, k i rá nem volna utalva, hogy a földmivelésen 
kívül még más foglalkozás után is lásson, vagy a gazda 
maga, vagy családjának egyik-másik tagja.

Az eddig említett foglalkozásokon kívül a különféle 
mesteremberek, u. m. szabó, czipész, kovács, lakatos, bog
nár, kalapos stb. mellett említésre méltók még a következő 
foglalkozási ág ak ;

A kőfejtés és kőfaragás, ami főleg a Sztugyena völ
gyében főleg Bielipotokon és Alsó-Kubinhoz közel eső Be- 
zinén és környéken fordul elő. Főleg sir-, köszörű-, járda- 
ós épületkövek kifaragásával foglalkoznak. A magas, oszlop- 
alakú kályhákat szintén kőből csinálják. Erre alkalmas 
kövek szép vékony rétegekben fordulnak elő, amelyeket 
vagy keskeny négyszögekre, vagy keskeny körgyűrű dara
bokra faragnak k i ; ez utóbbiakat a hengeralaku kályhák 
készítésére.

Sokan egyéb foglalkozás mellett a hegedüléshez, il
letve zenéléshez is értenek. E vidéken ugyanis a czigány 
muzsikus nem szokott állandóan megtelepedni. Van ugyan 
minden községben egy-két czigánycsalád, de ezek csak némi 
kovácsmunkával és koldulással (no meg lopással, ha lehet!) 
foglalkoznak. Lakásuk a község végében a földbe ásott 
putri (koliba). A „parasztmuzsikusok“ bár nem veteked
hetnek Paganini művészetével, de a jókedvű tót legények 
igényét teljesen kielégítik. Az ilyen zenész nem ritkán a 
község legjobb gazdái közé tartozik, és néha egyszersmind
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a bírói tisztet is viseli. Már két olyan bírót ismertem, ki 
egyszersmind a falu zenebandájának érdemes tagja volt.

Említést érdemel, hogy számos gazdának van méhé
szete, a mely szintén jövedelmi forrást képez. Dicséretükre 
legyen mondva, hogy a regi fajta szalmából font kasok, 
melyeknél a méz kivételénél a melleket el kellett veszteni, 
egyáltalán nem fordulnak elő. Csak a megye határszélén 
Galicziához közel lehet itt-ott még fölfödözni vízözön előtt 
szokásban volt kasokat, a hol ugyanis kivájt fatörzseket 
használnak kasokul.

Az Árva folyó mentén lakók halászni is szoktak. E 
czélra négyzetalaku hálóik vannak, a melyeknek csúcsai két 
a közepén összekötött abroncs négy végére lesznek erősítve. 
E hálót rúd segélyével eresztik a vízbe és emelik ki be
lőle. E hálóval főleg akkor szoktak halászni, ha a víz nagy 
és zavaros, hiszen a példabeszéd is mondja : „Jó a zava
rosban halászni!“ Néha hajtó halászatot is rendeznek. Ezt 
akkor szokták rendezni, mikor a viz állása alacsony, a 
midőn is sokan doronggal az Árvába mennek (is a folyó 
egész szélességében a halakat fölfelé kergetik; valamivel 
följebb számosán kupaalaku hálóval várják és gyakran gaz
dag zsákmányra tesznek szert.

Tavaszszal április elején, az ivarzás és ikrarakás ide
jén a Fekete tengerből a Dunán és Vágón át lazaczok 
szoktak teljönni az Árvába. Ennek megérkezését már lesik 
és vasvillákkal leszúrják.

Oszszel a hideg beálltával a halak kissé megmerevül- 
nek és kevésbbé olyan élénkek mint máskor. A halak ezen 
tehetetlenségét fölhasználják. Kis tutajokat vernek, a me
lyeket dorongok segélyével föl és letolnak, és mint a folyó 
fenekén halat fehérleni megpillantanak, e czélra készített 
villájukat beleszurják. E villák fésűalakra vasból vannak 
csinálva, és hosezu póznára erősítve.

Télen, midőn az Árva keményen befagyott, a hol a 
viz kissé mély, ebbe a jeget néhány négyszög méternyire
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fölvágják és nagy lepedő alakú hálót bocsátanak le. Kö- . 
röskörül e nyílás közelében a jégbe lyukakat vágnak, a 
melyekben egy dorong segélyével a vizet ide-oda kavarják. E 
kavarásnak czélja, hogy a halakat a hálóba kergessék.

Alacsony vízállás mellett, olyan helyen, hol a viz 
csekély és lassúbb folyású, nagy kövekből egy bizonyos te
rületet körülzárnak, a melynek csak felső részét hagyják 
nyitva, a hol a vízzel együtt a halak is bemennek. A mi
dőn a halakat fogni akarják, mindegyik egy helyen a be
kerített kövek egy részét lerombolja, és e nyíláshoz tartja 
kiki kupa-alaku hálóját. Hogy a halak az ott lévő embereket 
ne lássák, a vizet fölzavarják.

A Sztugyena és más hasonló patakban szoktak .úgy 
is halászni, hogy alkalmas helyen a patak medre mellett 
egy másik medret ásnak, és a vizet olyan helyre vezetik, 
hol azután nagyobb eséssel egy kis mélységbe zuhanhat.
E mélységnél kocsikasokat támasztanak a kas nyitott ol
dalával a mélység falának. Annyi kas lesz szélességben 
egymás mellé állítva, a mennyire a patak szélessége szerint 
szükség van. E kasokat nagy kövekkel támasztják meg 
minden oldalról, hogy a nagy ereje a víznek el ne ragadja.
A viz tehát az esésnél a kasokba ömlik, a melyből a viz 
tovább folyik, a halak pedig benne vannak.

Halászni tehát többnyire társaságban mennek; az ej
tett zsákmányt ilyenkor magok közt egyenletesen felosztják. 
Hogy mit szól hozzájuk a nemrég életbe léptetett halász- 
törvény, illetve mit szólnak ők a halásztörvényhez, az 
persze már más kérdés!! Úgy hiszem nem csalatkozom, ha 
állítom, hogy az érintett halászási módok nagy része már 
csak a múlté, és a törvény szigora közülök is csak annak 
engedi meg a, halászást, kinek halászjegye illetve enge
délye van, ezeknek is csak bizonyos módon. Mindenesetre 
sokan elesnek némi kis időleges keresménytől és táplálóktól.

A házalók közül — a gyolcsosokon kívül említendők 
—  az üvegesek (ablak bemetszek), ilyenek laknak főleg a
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megye délkeleti részének néhány községében, kasza- és 
kaszak őházal ók és rongyszedök. Drótos e megyéből nem 
kerül ki.

Az üregesek közül sokan Magyarországot, nagy része 
Oroszországot keresi föl, hogy „rongyos“ ablakaikat „meg
foltozzák“ vagy újakkal cseréljék ki. Ezek is majdnem 
egész éven át távol vannak hazájuktól, és csak a nagyobb 
ünnepekre térnek haza, de csak rövid időre. Kisebb-nagyobb 
összeget szoktak ugyan időnkint haza küldeni övéiknek, 
pénzük nagy részét azonban maguknál gondosan elrejtve 
velük hordozzák. Keni is hinné az ember, hogy ilyen, úgy
szólván rongyokba burkolt ember 2— 300 irtot is hordoz 
magával. Csak múlt éven találkoztam egygyel, kinek 150 
frtot loptak el éjjel a feje alól. —  Az otthon maradottak 
szükségletüket többnyire hitelbe szerezik be, a melyet fér
jeik vagy fiaik hazaérkezésük alkalmával kifizetnek.

A megye területén sokan, többnyire 14— 17 éves 
gyerkőczök foglalkoznak rongyszedéssel (smafari): itt tehát 
zsidó rongyszedők azokon kívül, kik már csak az össze
gyűjtött rongyot veszik össze, tehát tulajdonképen rongy
kereskedők, nincsenek. A rongyszedő fiú fölszerelése egy 
közönséges hosszú zsák, a melyet mikor a rongyszedő „mű
ködésben“ van, csak könnyedén a vállára vet; midőn pe
dig tele van, két zsinór segélyével, a melyeket egyik-egyik 
karjába akaszt, hátán viszi. A zsákban van a skatulya is, 
a melyben gyűrű, gyűszű, czérna, tű, zsíros gyufa stb. van. 
Áruihoz tartozik a fönt említett szurok is, a mely egy 
smafar zsákjából sem hiányzik, és a melyet ők maguk 
főznek ki gyantából. Ezen tárgyakat rongyért becserélik, 
viszont az összegyűjtött rongyokért ismét árut és némi 
pénzt kapnak a kereskedőtől.

A rongyszedők nem szoktak kiabálni, hanem agyagból 
madáralakra készített síppal szokták a „világnak“ jelenlé
tüket tudomására hozni. Ezen sipon 3 - 4  lyuk is van, a 
melyeknek az ujjak által való változatos elfödése vagy
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szabadon hagyása által hozzák ki belőle fuvás közben szó-, 
morn és egyhangú dallamaikat, mintegy igy is ki akarván 
fejezni azon nyomasztó érzelmet, hogy a mások által el
dobott ruha- és csonthulladékot kénytelenek ők összeszedni, 
nehogy éhen veszszenek. Naponkint 10— 15— 20 krt. rit
kán 40-et keresnek.

Mindazonáltal a smatarnak is szokott jó kedve lenni. 
Néha, midőn közös rongyeladásra tömegesebben jönnek, és 
„főnökük“ nem ér rá rögtön átvenni rongyukat, órákig is 
eljátszanak egymással, miközben egyik-másik nem egyszer 
sírással ad kifejezést a „kollegiális“ „érintkezés“ talán 
tulgyöngéd nyilvánulásának. Különösen a- hólapdázást ked
velik, és nem egyszer a járó-kelők közül érint valakit egy- 
egy eltévedt (?) hógolyó.

A gyerkőcz-smatar azonban csak addig folytatja mes
terségét, míg kissé fölcsöpörödik, és inig egy kis pénzt 
takaríthat magának, a melynek segélyével más, boldogabb 
házalási pályán próbál szerencsét a világon, pl. kasza- vagy 
köszörűkőházaló, gyolcsos kocsis stb. lesz. Nem ritkán öreg
ségére ott folytatja és végzi be „változatos pályafutását“ 
a hol kezdte, a rongy szedésen.

Alig kezd tavasz felé a hó olvadni, már is naponta 
több, nők és férfiakból álló csoportot lehet látni, a mint 
batyuval a hátukon elhagyják szülőföldüket és délibb vi
dékre mennek munkát keresni. Ezek közül sokan Buda
pestre, Szegedre vagy más alföldi városba mennek napszá
mot keresni. Mások az Alföld különböző vidékein mezei 
munka által tartják tön magukat. Budapesten a különböző 
építkezéseknél, hajó- és vasútállomások munkáinál többnyire 
tótokat látunk, a kiknek nagy része szintén Árvamegyéből 
kerül ki. Különösen a megye északibb feléből vándorolnak 
tömegesen délre a tavasz beálltával, hol az öregebbek- és 
gyermekeken kívül alig látni embert otthon.

Seregesen vándorolnak le és seregesen jönnek ismét 
vissza, mint a fecskék. Egy-egy csoportban 15— 20-an is
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vannak. Az első csapatot február 14-én láttam az idén, 
rendes költözködósi idejük azonban márczius, április kez
dete, a midőn egy nap talán 200—-őOO-an is mennek, 
asszonyok, férfiak, leányok és legények vegyest. Bugyraikat 
melyekben fehérnemű és egyéb ruha van, hátukra kötve 
czipelik gyalog, mig rendeltetési helyükre nem érnek. Sokan 
azonban az első vasúti állomásig (Kralován) kocsin mennek, 
még pedig ugv, hogy 5— 10-en vagy még többen fogad
nak néha csak egy egylovas kocsit, a melyre batyuikat 
felrakják és a karaván nagyobb része fölváltva gyalogol a 
kocsi mellett. Az út többi részét azután már vasúton te
szik meg. A gyalogolásban különben épen olyan kitartók, 
mint másban; elég, ha rövid pihenőt tartanak és éjjel 2—-3 
órát alusznak, különben folyton gyalogolnak és egy napon 
10— 12 mértföldnyi utat is megtesznek. Nagy részének 
gyülekezési központja Budapest, hol a munkaadók ügynö
kökkel kerestetik föl őket és az egész munkaidőre szer
ződtetik.

A munkaidő elmúltával bugyraikat összeszedve, néha 
csinosan kiöltözködve, megtakargatott filléreikkel újra hegy
völgy es otthonukba térnek, hol többnyire krumpli és ká
poszta mellett töltik a telet. A haza hozott kevés pénzből 
kifizetik adójukat, egyik-másik adósságot, beszerzik a ház 
számára szükséges tárgyakat, és a következő tavaszszal 
többnyire teljesen üres zsebbel, de nagy reményekkel kel
nek ismét vándorútra.

Számosán pedig a remélt boldogságot jobban vélik a 
távol Amerika földjén föltalálhatni, azért oda vitorláznak 
szerencsét próbálni. Különösen az utóbbi tíz éven át, de 
főleg az idén vett rohamos mérveket a kivándorlás, és fő
leg egyes községekből történt és történik még mindig tö
megesen.

De nehogy azt gondolja valaki, hogy csak a kaland
vágy ösztönzi szegény tótjainkat a kivándorlásra, vagy azért 
hagyják itt szülőföldjükkel együtt hazájukat, mert mesés
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gazdagság után vágyakoznak, sietek megjegyezni, hogy ez 
egyáltalán nem áll, és nagyon tévednek azok, kik ezek ki
vándorlását ilyen szempontból, fogják föl. Sőt még azt is 
kétségbe vonom, hogy itten Árvában ügynökök lelketlen 
izgatása szükséges volna és befolyással bírna az itteni nép 
kivándorlására.

Csak az tud a végtelen szegénység, nélkülözés és 
nyomor megmérhetlen nagy fokáról halvány fogalmakat sze
rezni, a ki köztük él, jár, kel és saját szemeivel látja, 
hogy összetett kézzel csak nem nézhetik, inig az éhínség 
könyörtelen valóságában ajtójukon kopogtat. Az elvitázhat- 
lan, eltagadhatlan és szomorú valóságon nyugvó tény, hogy 
azon csekély, őseitől öröklött sovány rög nem képes egy- 
egy családot eltartani. A szükség kényszeríti tehát, hogy 
más kereseti forrás után lásson. Az értelmesebbek, a kik 
már kissé számolni tudnak, és azok, kik ez értelmesebbek 
befolyása alatt állanak, nem elégesznek meg azon sovány 
napszámmal, a mit itthon, a haza földjén esetleg keres
hetnek. Tudják, ha a dollár csengése nem is kellemesebb, 
de minden esetre kötszernél is többet ér a mi forintunk
nál. Aránytalanul többet szereznek ott és a mellett szük
ségletek is talán kevesebb, mint itthon.

Megy tehát számos árvái Amerikába, nem azért, mintha 
kilátása lenne rá, hogy mesés módon meggazdagodik, mert 
azt jól tudja, hogy nem áll, de a mindennapi példa mu
tatja neki, hogy ott tisztességes keresete van. Mert azok, 
kik már előbb kivándoroltak, ottani keresményüket nem köl
tik  el, hanem annak nagy részét haza küldik, vagy maguk 
hozzák haza, hogy az itthoniak adósságát kifizessék, a fö
löslegest takarékpénztárba tegyék, vagy földet vásároljanak 
rajta —  szóval hasznos módon értékesítsék. Kísérjük csak 
figyelemmel valamely községben, a honnan sokan Ameriká
ban vannak, a postahivatalnál érkező pénzes utalványokat, 
az eredmény bámulatos lesz! Majd egyik, majd másik küld 
50— 8 0 — í 00— 200, sőt 8 — 400 forintot is.
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Hiába tiltó remieletek, hiába minden hatósági ellen
őrzés és kényszerítés, hiába minden lebeszélés: a fönti 
összegek megérkezése, melyek természetesen előttük sem 
maradhatnak titkok, meggyőzőbben beszélnek, mint minden 
más egyéb . . . Bármi módon megszerzi magának az úti
költséget, elad valamit és útra kél. Ha valahol szemes 
csendőrök elfogják őket, és miután pénzüket elvették tőlük, 
őket haza tolonczolták, mihelyt pénzüket visszakapták, is
mét útra kelnek. Csakhogy ekkor már előrevigyázóbbak, 
nehogy a csendőröknek szemet szúrjanak. Különben, ha 
nem sikerül másodszor,, megkísérlik harmadszor-negyedszer, 
mig végre sikerül az éber csendőrök figyelmét kikerülni. 
Egyes tapasztaltabbak már kezükre járnak és erőszak által 
nem sikerül őket szándékuktól elterelni, legfölebb őket 
szándékuk kivitelében késleltetni.

Addig, mig idehaza ép olyan tisztességes keresethez 
nem juthatnak, mint odakint, a mi szerény nézetem sze
rint esak az ipar nagyobb föllendülésétől várható, addig a 
tömeges kivándorlás nem szűnik meg. Náluk a kivándorlás 
nem czél, hanem eszköz a megélhetésre. Előfordul, hogy 
egyik-másiknak megtetszvén az ottani viszonyok, állandóan 
megtelepedik ottan, és családját is kiviszi magával. De ez 
itt Árvában csak ritkán fordul elő. Sőt mondhatnám, nin
csen nép, mely görcsösebben ragaszkodnék a sovány rög
höz, melyet elődeitől örökölt, mint e z ! Azért legtöbbje, 
miután néhány száz forintot szerzett, újra haza jön, földet 
vesz és békés munka között folytatja hátra lévő napjait. 
De a hazajöttek tekintélyes része nemcsak erejét, de egész
ségét is Amerikában hagyta. Számosán a nagy munkában 
meghibásodva térnek haza.

Csak sajnálni lehet és majdnem kétségbeejtő, hogy ily 
módon a legjobb munkaerőtől lesznek megfosztva egyes vi
dékek s főleg községek, melynek tekintélyes része részben 
vagy egészben elvesz a hazára. Ezen óriási munkaerőt a 
gyáripar fejlesztésére lehetne fordítani, mely utóbbinak ki

14*
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vitelére megvannak a * kellő föltételek, mert nyers anyag 
elég van, a mit föl lehet dolgozni. Természeti erő pedig 
óriási hever parlagon; hogy többet ne említsek, ott van a 
Sztugyena patak, melynek egymagának 350 lóerejű hajtó- 
képessége van. S még hány ehhez hasonló patak van a 
megyében, a melyeket az ember szolgálatába szegődtethetne ? 
Ehhez képest az emberi munkaerő is olyan olcsó, mint 
talán sehol a világon. Az ipar kifejlődése azonban mind
addig jámbor óhajtás marad, mig vasút nem szeli át az 
Árva völgyét.
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23. Általános jellemzés.
Az eddigiekből, bár a nép jelleme mintegy önként követ

kezik; ha annak jellemzésére mégklilön fejezetet is szentelek, 
ennek oka: mert vannak egyes dolgok, melyek a föntiekben 
nincsenek talán kellőleg kidomborítva, vagy teljesen hiányoz
nak, de a melyeknek érintése elől nem akarok kitérni.

Ha a példabeszédek*) során, melyek itt használatban 
vannak, végig tekintünk a népnek józan gondolkodás módjai 
szigorú erkölcsi felfogása és munkásszeretete az, mely azokból 
első sorban szemünkbe ötlik.

A szellemi tehetség kifejlődésére bár lankasztólag hat a 
hiányos, és rósz táplálkozás, és a pálinka élvezete, mégis 
merészség volna állítani, hogy —- valamint általában mindén 
szláv faj, úgy a tót is — nehézkes felfogású. Sőt, a mi a 
gyermekek tanulását illeti, több évi tapasztalatból mondhatom, 
hogy figyelem, szorgalom, iparkodás jellemzi őket, mely tulaj
donságok segítségével nemcsak lépést képes tartani más gyer
mekekkel, de sok esetben túlszárnyalják őket. A nehézkesebb 
felfogás különben mind azoknál észlelhető, kiknek tápláléka 
fogyatékosabb vagy silányabb, tekintet nélkül a nemzetiségre. 
— Általában találunk itt is, mint minden népnél, különböző 
felfogású egyéneket.

Lehet, hogy általában nem olyan tüzes képzeletnek, hogy 
nem oly szellemesek, mint, más népek, de a józan gondolko- 
zási képességet, a természetes ész nyilvánulásainak sajátosságait 
tőlük ép olyan* igazságtalan volna megtagadni, mint bármely

*) Az általam összegyűjtött itten használatban lévő példa
beszédek, úgy szintén a népmesék, mondák és dalok-kiadásá- 
tól — sajnálatomra — egyelőre, tőlem nem függő körülmé
nyek miatt le kellett mondanom.
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más néptől. Vannak bár sokan, kikre talán mondani lehetne, 
hogy furfangosak is, mert erre már a szükség is rátanitotta 
őket, de a szellem általában produktiv, mint reproduktiv, ter
mészetük nem annyira alakitó, mint inkább alakuló, a viszo
nyokhoz simuló.

A sors gyakran hozza őt úgy nagy, mint aprólékos dol
gokban kritikus helyzetbe. Ilyenkor nem a kétségbeesés, nem 
a sopánkodás jellemzi őket, nem a véletlenségtől várják a 
dolgoknak jobbra fordulását, hanem t e s z n e k ,  miközben elég 
leleményesek, és elég gyorsan megtalálják a helyes utat, mely 
a kritikus helyzetből kivezet.

Tud a viszonyokhoz alkalmazkodni és bármely munkára 
alkalmazható. A munkánál kitartást, szorgalmat és szívósságot 
árul cl. Munkáját lassabban végzi általában, mint a magyar 
ember, de azért elég ügyesen és alaposan. Szemükre vetik a 
tótoknak, hogy általában lusták. Ezen állítás azonban csak 
fölületes vizsgálódásból eredhet. Az állítás nem volna alap 
nélküli, ha relative veszszük a dolgot, és ugyancsak pl. a ma
gyarokhoz viszonyítva iparkodunk a tényállást megállapítani. 
A kora hajnal, a napfölkelte a magyar embert már a mezőn 
találja szántó-vasa vagy más munkája mellett. Mig az itteni 
tótok általában bizony sokkal későbben mennek munkára. Ez 
azonban nem annyira a tótok természetes lustaságának, mint 
inkább az itteni klimatikai, é!kezesi viszonyoknak és házi
rendnek tudandó be. Láthatjuk, ha földje megműveléséről van 
szó, ott fáradságot nem kiméi, és ha csak mérsékelt keresete 
kínálkozik is, azt nem utasítja el. Vannak munkák, a melyek
nél a hajnali 3—4 óra már munkában találja őket és ilyen a 
kaszálás, tavaszszal az erdőben a favágás.

A tót nép vallásos, sőt mondhatni vak buzgó. Semmiféle 
időjárás, semmiféle szorgos munka nem képes őt visszatartani, 
hogy vallási gyakorlatait végezze. Szorgalmasan eljár az isteni 
tiszteletre, akár minden reggel is, a midőn otthon gyakran 
minden veszendőben van, vagy midőn gyakran egy órát kell 
sárban, vízben, hóban, csőben, fagyban és szélben gyalogolnia.



Különösen a vasár- és ünnepnapi isteni tiszteletekről nem 
hiányzik soha; ettől még- a legzordonabb hideg sem képes 
visszatartani. Minden megillető alkalommal meggyónik; sőt ha 
valamely gyónási időben, pl. husvét előtt korán végezte a 
gyónást, és időközben valami rósz cselekedet nyomja lelkét, 
njra gyónik, nem ritkán 3— 4-szer is. Vallásosságuk mellett 
bizonyít azon sok kép, mely szobájuk falait borítja. Igen sok 
gazda házán elől a két ablak között egy feszület, egy szent 
kép vagy valamely szentnek a szobra van alkalmas állványon.

Daczára, hogy maguk is szegények, mégis jótékonyak. 
A vidék szegénységénél fogva a koldusok száma nagyon el 
van szaporodva. De ők az ellen nem zúgolódnak, minden kol
dus számíthat minden háznál alamizsnára, ha az csak néhány 
krumpliból áll is. Nagyobb ttiz esetén a község maga is gyűjt 
a szerencsétlenül jártaknak. Ha pedig a tűz által tönkre ment 
megy-megy takarmányt kéregetni barmai számára, némelyek 
már előre elkészítenek egy csomó szénát, vagy szalmát, a 
melyet a kertre függesztenek. Az illető kéregető sorban megy 
szekerével és a kertről leszedi a takarmányt.

Vakbuzgóságuk mellett fölötte babonásak is. — Egye
bekben igénytelen, takarékos, alázatos és szerény. A mérték
telen pálinkaivást az árvamegyei tótoknak épen nem lehet 
szemükre vetni. Egy szakember állítása szerint átlag 22/3 —3 
liter szesz esik évenkint egy személyre. A mértékletesség itten 
általában nagyobb, mint más fölvidéki megyében. A megye 
északi részén a mértékletesség valamivel nagyobb mértékben 
tapasztalható, mintha delibb részen. Az itteni nép, amint szert 
tett a fakereskedésnél néhány krajczárra, megelégszik egy, leg
feljebb két decziliter pálinkával, amelyet többnyire mint járan
dóságot kap ; a keresett filléreket haza viszi, hogy családjával 
költse el a szükségesekre. Turdosinban pl. (Medvedze községet 
is bele számítva), hol az adó-, só- és szolgaidról hivatal miatt, 
de főleg mint a fakareskedés góczpontjában sok idegen fordul 
meg, 1890. évben 91 htl. szesz fogyott el (Turdosinban van 
1756 lélek.) A természeti szépségek iránt bir fogékonysággal,
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azokban örömét leli; büszke azon természeti szépségekre, a 
melyek az ő községének határában vannak.

Szokásaiban annyira konzervatív, bogy pl. ma 15 évvel 
a méterrendszer bekozatala után, még mindig a régi mérték 
szerint vesznek és adnak el egymás közt. Tejet meszélylyel, 

'illetve itczével mérnek, kelmét röf szerint vesznek, szénát, szal
mát, krumplit ómázsa szerint adnak el, a fát ölbe rakják.

Ha érintkeznek egymással jóindulatot, barátságot és elő
zékenységet tanúsítanak egymás iránt. Találkozáskor egyszerű 
üdvözléssel „Pochvalen Pán Jézus Krisztus!“ nem elégesznek 
meg, hanem rendesen egy kis párbeszéd keletkezik közöttük, 
és addig nem mennek tovább mig a szokásos frázisokat le 
nem darálták.1 Ilyenek: „Dobra si spocival ?“ Jól aludtál 
(gyakran már dél felé) ? Felelet: „Dobre, jakujem pekne; a 
ti?“ Jól, köszönöm; és te? Újabb felelet: „A ja, jakujein 
pekne!“ En is, köszönöm! Kérdés: „Kde si bol?“ Hol voltál? 
„Kde ides ?“ Hová mész? „Co robis?“ Mit csinálsz? E fajta 
kérdéseket és az erre adott feleleteket, naponkint számtalan
szor van alkalmunk végig hallgatni, sőt az illető megharagud
nék. ha a vele szembe jövő nem méltatná őt a szokásos pár
beszédre, akár nő növel, férfi férfival, vagy nő férfival találkozik.

Ha valaki egy házba belép, ahol épen esznek, udvarias
ságból „chofe z nami“ (jöjjön velünk, tartson velünk) szavak
kal meghívják. A munkás embert igy Udvözlik: „Pan Boch 
pomáhaj !“ Az ur isten segítsen!

Jellemzi őt békeszeretete és türelmessége. Nagyobb lopá
sok, tolvajlások és gyilkosságok, melyek a megye területén 
történlek, csak nagy ritkán fordulnak elő. Jellemző erre nézve 
az „Arvamegyei Hírlap“ 1890. évfolyam 12-ik száma, mely 
bosszú évek sora után újra előfordult gyilkosságot a következő 
bevezető sorokkal kezdi regisztrálni: „Gyilkosság Árvában. 
Bizony szerencsére olyan ritka eset ez nálunk, hogy természet
szerűleg annál nagyobb sensatiót kelt . . . .“

Indulatossá csak akkor válik, ha a pálinkából nagyon is 
mértéktelenül ivott. Ekkor nyugodtsága és hidegvére elhagyja,
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vakmerő, féktelen és vad lesz. A fiatalság mulatságaiban sem 
fordulnak elő olyan gyakori és nagymérvű verekedések, mint 
amilyenek magyar vidéken búcsú vagy más mulatozás alkal
mával elő szoktak fordulni. A legények között itt-ott szintén 
előfordul, hogy egyik lenézi a másikat, és dölyfössége, büsz
kesége által akarja megmutatni, hogy „ki a legény a gáton!“ 
De csak ritkán, hasonlithatlanul ritkábban, mint magyar vidéken.

Jellemző békeszcretetükre nézve, hogy daczára, 3—6-an, 
sőt többen is laknak egy udvarban, mégis mindig a legjobb 
viszony van közöttük ; soha sem perlekednek, soha egyenet
lenség nincsen közöttük. Pedig itt is csak előfordulhat, hogy 
a szomszédasszony tyúkja a komáék padlására jár tojni, vagy 
hogy a komáék tyúkjai a szomszéd kiskertjében a vetemények 
között garázdálkodnak. — Hosszabb hire e tekintetben csak 
1—2 községnek volt a megyében ; a csendőrség életbeléptetése 
óta azonban ezek is lemondtak régi dicsőségükről és privilé
giumokról, úgy hogy most már róluk sem hallani semmi roszat.

A kedélyhangulatra év általában a vérmérsékletre nagy 
befolyással van maga a vidék és az időjárás. Az időjárás be
folyását kiki tapasztalhatja magán bármikor. Az itteni időjárás 
pedig gyakran változatos. Néha betekig esős-borus az idő és 
az ember szintúgy sovárog a napsugár látása iránt. Hogy meny
nyire hajlandóvá teszi az ilyen időjárás az embert a kedvet
lenségre, búskomorságra, csak az képes felfogni, ki néhányszor 
már ilyen négy hetes, hogy úgy mondjam, sötétséget átélt. E 
vidéknek a hangulatra való befolyásáról csak az képes magá
nak tiszta fogalmat alkotni, ki sik vidéken született, nevelke. 
d ett és élt, és egyszerre magas hegyek által körülzárt szűk 
völgybe veti a sors. Hosszabb tartózkodás után persze megszok
juk és nem érezzük később e különlegességet! Da hogyan érzi 
magát az illető, mig megszokja a láttávol korlátoltságát ? Kinek 
szeme meg volt szokva mértföldek távolságára tekinteni és a 
messze távolban barangolni, most meg kell 1—2 kilométernyi 
távolság belátásával elégedni! Hogyan érzi magát az illető a 
komor és sötét hegyek által okozott bizonyos homályban? Kedé
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lyére ez is nyomasztólag hat, lélekzclét elszoritva érzi, és bizo
nyos tekintetben kalitkába zárt madárhoz hasonlítja magát. Nem 
értem persze ez alatt azon időt, inig egy sik vidék lakója 
futólag megtekint egy hegyes vidéket, a midőn minden az újság 
ingerével hat reá, és nem ér reá magát számon kérni, mikép is 
hat a vidék kedélyére.

Azok, kik itt születtek és itt élnek, persze nem érzik ezt, 
mégis tagadhatlan azon nagy befolyás, melyet a hegyes vidék a 
kedélyre gyakorol.

Mulatságukban fesztelen jó kedvük van. Tánczban csár 
dás, palotás, rezgő, polyka vegyest járja. Egyesek a »hajduki« 
nevű tánczban is igen ügyesek. Annyi tény, hogy a magyar 
palotást és csárdást leginkább szeretik tánczolni, és ezeket annyi 
szabatossággal és pontossággal járják, hogy tősgyökeres magyar 
vidéken sem jobban.

Kedélyhangulata rendesen nyugodt, és inkább derült. Fü- 
työrészni nem igen szokott, de a dalt különösen a fiatalság, 
nem veti meg. Különösen munka közben és munkából jövet 
dalolnak és sikogatnak sokat.

A jó kedv élesztésére eredeti szláv (tót) dalok szolgálnak, 
melyek egyhangúak, szomorúak, mintha mindegyikkel kétségbe
esést és minden reményről való lemondást akarnának kife
jezni. A magyar dalokat is jellemzi a melancholikss szomo
rúság, mely bánatot, búi, részvétek, fájdalmat, de örömet, 
szeretetet, reményt stb. is kifejez, mely a lágy, ringó lassú
ból, hirtelen a kemény, gyors pattogóhoz szeret átcsapni. A 
tót dalnál az egyhangú melancholia mindvégig egyenlő lassú 
tempóban marad. Egyes dalok dallama többnyire nem több 
— hogy úgy mondjam, — egy sornál, vagy egy zenei gondo
latnál, minden variatió nélkül, melyet különböző szövegre alkal
mazva akár óra hosszat is dúdolnak. 0 nem , „sírva vigad", 
hanem vagy sir, vagy vigad dalaiban. Az előbbire saját dalait, 
az utóbbira az erre alkalmas magyar dalokat használja.

A pásztorfurulya andalító hangja itt nem igen háborítja 
a mezők és erdők csendjét; alig-alig akadunk valakire, ki a
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furulyázáshoz értene. Inkább terjedt ehelyett a harmonika. A 
dudát a havasi legelők pásztorai szintén ügyesen kezelik. — 
Tavaszszal, midőn a fűzfának kérge könnyen leválik, vékony 
és vastag fíízfasipokat (pisfelka) szoktak csinálni nemcsak a 
gyermekek, hanem a fiatalabb legények is. Nem lehet ugyan 
ezen valamely tetszés szerinti dalt elfujni, de nagy előszere
tettel és ügyesen fújnak 1—-2 szomorú ütemet, a mi a leve
gőnek erősebb vagy gyengébb befűvása által sikerül is. Persze 
csak mindig az az 1—2 ütem, de azért tavaszi és nyári es
téken a munka után akár órahosszáig is képes elmulattatni 
és szórakoztatni zenei talentummal megáldott legényünket.

Előszeretettel dalolják ma már a magyar dalokat is. 
Szöveget valamely ügyes, költői tehetségű egyén maga farag 
hozzá tót nyelven. De ez már kimegy a szokásból, és a ma
gyar dalokat, ha csak lehet, eredeti szövegével dalolják. 
Újabb keletit tót dalt alig lehet már hallani; alapos a remény, 
hogy a viszonyok megmaradtéval a változatosabb magyar 
dalok az egyhangú tót dalokat végleg le is fogják szorítani.

Általában a köznép még nincsen azon műveltségi fokon, 
hogy a politikához értene ; politizálni azért nem is szok
tak. Egyes értelmesebbek kivitelével, fogalmuk sincsen, mire 
valók a képviselők, azért nekik teljesen mindegy, hogy kit 
tisztelnek meg bizalmukkal.

A mi az idegen nyelvek megtanulását illeti, ehhez ki 
váló képessége van mint talán egy más népnek sem. Nyel
vében előfordul majdnem minden hang, a mely más nyelvben 
megvan; azonkívül a sok mássalhangzótorlódásu szó, mint 
brv =  btirii, krv vér, prst ujj, stb. nyelvét akár 
milyen hangzású idegen szó kiejtésére megédzi és képesíti. A 
megye területén különben különféleképen beszélnek tótul is : 
egyes tájszók egyik helyen dívádban vannak, másutt nem is 
ismerik, vagy egészen mást jelent. Főleg a lengyel határszéle 
közelében lakók nyelve mutat lényeges eltérést; némely köz
ségben már tisztán lengyelül beszélnek, másutt lengyel és tót 
keveréket. A megye közepén és délen dívó nyelvnél feltűnő
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sajátosság, hogy a „t“-t „ty“-nck, az „n“-t „ny“-nek, a „d“-t 
gyakran „gy“-nek ejtik ki.

Ha magyarul megtanult, azt büszkén használja valahány
szor csak reá alkalom nyílik; sőt vannak, kik alig pár szót 
tudnak, de azt is szívesen beszélik. A tehefőssebbek szívesen 
küldik gyermekeiket a gymnasiumba, vagy polgáriskolába, 
számosán pedig magyar vidéken iskoláztatják gyermekeiket, 
hogy a magyar nyelvet minél alaposabban és tisztábban sajá
títsák el.

Jellemzi magyar beszédüket, hogy az „a“ hangot „á“-nak 
mondják ki, mert ilyen hang a (óiban nem létezik. A kevésbé 
gyakorlottaknál a „z“ hangnak feltűnő gyakori használása ész
lelhető a magánhangzóval kezdődő szóknál, pl.· zenyim zászony 
zárpát zárát. Az „ő“-t „U“-vel, az „ö“-t ,,ó“-val is gyakran 
hallani fölcserélni, pl. „kettő“ helyett „kettő“, „tükör“ helyett 
„tökör“.

A „z“ hangnak fölösleges használásától ragadt rájuk va
lószínűleg a „zatyafi“ elnevezés. — Különben a mi a „z“ hangot 
illeti, a nyelvtudósok minden kétséget kizárólag bebizonyították, 
hogy sok olyan magánhangzóval kezdődő szavunk van a ma
gyarban, melyből a „z‘; lekopott már, pl. arany, epe, egér, vala
mikor zarany, zepe, zegér volt. Azt meg már magam is tapasz
taltam, hogy Vasmegyében egyes magánhangzóval kezdődő sza
vaknál, melyek helyesen „z‘ -vei iratnak pl. zerge, zápor, szászló, 
hogy elhagyják a ,,z“-t igy: erge, ápor, ászló, álog, tlásd Ethno- 
graphia 4. sz. 1720.!

*  ·*
*

Vajha sikerülne egymást kellőleg megismernünk, hogy 
egymás erényei iránt elimerőbb-, egymás hibái iránt elné
zőbbek lehetnénk; vajha a közös haza minden egyes pol
gárának keblét az együvé tartozás, a testvériség és szere
tet szent érzete lengené át vallás- és nemzetiségi különb
ség nélkül; úgy közös erővel és közös akarattal bizony- 
nyára sikerülne hazánkat nagygyá, dicsővé tenni, ellenünk 
ereje mindenkor megtörnék, mert „Hazát, mely egység
eivel! áll, kor svész el nem sodor“ mondja a költő.
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