
2. kép 

Ácsolt ládák 
nyomában 

A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetségének (CSEMADOK) immár hagyo-
mányos nyári néprajzi szemináriuma 1983-ban a losonci (Lucenec) járásban került megren-
dezésre. Ezzel le is zárult a Szlovákia magyarlakta járásait sorra felmérő, egy évtizede ta r tó 
gyűjtőmunka. 1984-ben más formában, módosult céllal, kisebb területen, mélyebbre ásva foly-
tat juk hagyománymentő munkánkat. 

A losonci járás 27 falujában végzett gyűj tés feldolgozása még folyamatban van. Az viszont 
már a gyűjtés első napjaiban kiderült , hogy a tárgyi anyag lesz a leggazdagabb. Ebből 
rendeztünk múlt év augusztusában a füleki (Filakovo) kerületi népművészeti fesztivál keretén 
belül egy néprajzi kiállítást, melynek legszebb darabjai közé tartoznak azok az ácsolt ládák, 
melyeket a gyűj tés során nyilvántartásba vett, mintegy 30 darab közül kiállítottunk (1. kép). 

Az ősi bútordarabok XIX. századi képviselői az egész vizsgált területen megtalálhatók — de 
már csak a padláson, esetleg a paj tában. Többnyire zsákokat tartanak bennük, mondván, ,,ebbe 
nem megy be az egér" . 

Az idős adatközlök szerint ezekben a szekrényekben dédanyáik, nagyanyáik tar tot ták 
kelengyéjüket, „amikor a lányok fé r jhez mentek, akkor kapták". Nem sikerült megállapítani, 
mikor szorultak ki, illetve fel a padlásra, ahol aztán szemes terményt, „holmit", „pockokat'1 

tartottak bennük. 
A hasonló felépítésű, de dísztelen, vagy csak szerényen díszített ládákat szuszéknak 

mondják, ezeket eredetileg is gabona tárolására használták. 
Némely darabok korát közvetve sikerült meghatározni. Például a 2. képen látható szekrény 

jelenlegi tulajdonosa, egy 70 éves bénái (Belina) lakos szerint dédanyja, aki 1850-ben született, 
16 évesen férjhez ment, ezek szerint a szekrényt 1866-ban kaphatta. Hasonló adatot kaptam 
Nagydarócban (Vei. Dravce), ahol egy szekrényt az 1840-ben született, Brecinka Apollónia 
menyasszonyi ládájának tartanak. Pontos dátumot, bevésett évszámot a díszes szekrényeken 
csak egy esetben találtam (1889). A szuszékokon gyakor ibb a datálás. A legrégibb 1888, 
a legújabb 1903. Mindezekből a r j a következtethetünk, hogy az ácsolt ládák a XIX. sz. vége 
felé mindenképpen, de még néháivy évvel a századforduló után is „divatban" voltak. 

43 

TfflfTES 



6. kép 

A szekrények, szuszékok származási helyéről, készítőiről vagy árusítóiról az ade'közlök már 
semmit sem tudtak. Szakirodalmi utalások alapján feltételezhető, hogy a vidékünkön általáno-
san el terjedt ládákat Gömör megye erdős, hegyes vidékén készítették. A Rimaszombattól (Rim. 
Sobota) 18 kilométerre északra, bükkerdök közt megbúvó kis faluban Kiétén (Kyjatice) még 
emlékeznek arra, hogy ott régebben ácsolt ládákat készítettek. 

Az általunk vizsgált bútordarabok úgy „műszaki", mint művészeti szempontból rendkívül 
figyelemreméltók. A cifra menyasszonyi szekrények és az egyszerű gabonatárolók szerkezeti 
felépítése egyforma, egyrészt azért, mert feltehetően azonos, egymáshoz közelálló helyről 
származnak, de nyilvánvaló az is, hogy az évszázadok óta használt, bevált mintától nem voll 
okuk eltérni a falusi mestereknek, hiszen ez a maga nemében tökéletes. A nyersanyag 
a kemény, de jól hasitható, véshető tartós bükkfa, amely minden védőbevonat nélkül is sokáig 
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5. kép 4. kép 

megőrzi szilárdságát, még akkor is, ha a szúbogarak járatai szivacsszerüvé teszik a fa állagát. 
A szú nyoma különben minden ácsolt ládán meglátszik, ennek persze semmi köze a szuszék 
megnevezéshez, amely szláv eredetű és a , ,sekat" — vág, hasit igével kapcsolatos, hiszen 
a ládák hasított deszkadarabokból állnak. Elmés szerkezetük lehetővé teszi a könnyű és gyors 
összerakást, szétszedést. Szétszedett állapotban kerültek „forgalomba", így lényegesen 
kevesebb helyet foglaltak el a szállításkor. 

Az ácsolt ládák vázát 4 darab, 3—5 cm vastag, 10 cm széles, 80—130 cm hosszú hasáb adja. 
Ezekbe két egymásra merőleges 2—3 cm mély vájatot véstek, s a vájatokba zsilipszerüen 
eresztették felülről az oldalfal deszkáit, amelyek egymásba csúsztathatók. A legalsó oldalla-
pokba illeszkednek a láda fenéklapjai. A tető vastagabb fából faragott oldallap vájatába, 
illetve 2—2 nyílásába illeszkednek, az egymással kb. 120°-os szöget bezáró fedéldeszkák, 
amelyek élét egy keskenyebb deszka töri meg. Hátul a két oldallapba fúrt nyílásban forgatható 
és a hátsó falba beilleszthető deszkalap teszi lehetővé a láda felnyitását, lezárását. A lakathoz 
való fülek vagy kulcsos zárak a ládák egyedüli fémrészei. A zsilipéit deszkákat faszögekkel 
rögzítették egymáshoz. 

A borítón látható szekrény például a következő elemekből áll: 4 láb, 3 első, 3 hátsó lap, 
4—4 oldallap, 3 fenékdeszka; a tető 7 darabból készült. Ez összesen 28 darab. A ceruza-
vastagságú faszögek száma: 24. (Az első, hátsó, oldalsó és alsó lapok száma a deszka 
szélességétől függően 3—4, esetleg 5 is lehet.) A szekrények átlagos magassága 94 cm, 
szélessége 100 cm, vastagsága 60 cm, de vannak lényegesen nagyobbak is (124 x 130 x 85). 

A felületi megmunkálás szerint az ácsolt ládákat a következőképpen csoportosíthatjuk: 
1. teljesen sima felületűek, 2. az elemek hosszirányban vékony csíkozással díszítettek, 
3. a csíkozás mellett kisebb körökkel, félkörökkel karcolással, véséssel díszített ládák. 
Ennek a típusnak egyedülálló darabját találtuk Nagydarócban (4. kép). Az évszám — 1888 — 
mellett az űrtartalmat is feltüntették: ,,15 Kilás". Az idős emberek még tudják, hogy 1 ,,kila" 
az 60 liter volt. Ez a hatalmas láda tehát 900 literes. 4. Az egyik elülső lapon jellegzetes 
keretben levő évszámmal díszített, egyébként sima felületüek (5. kép). Ezek datálása 
a legújabb, 1896—1903. (Az 1 4. típust mindig gabona tárolására használták.) 5. A leggyako-
ribb, legszebb változat a gazdagon díszített „cifra szekrényeké" (6. kép). 

Ez utóbbiaknál egyszerű mértani alakzatokból vésővel, körzővel hallatlanul gazdag, 
változatos formavilágot teremtettek a nevtelen mesterek művészek. A körök, félkörök, 
egyenesek mellett rozettákat, söt antropomorf alakzatokat is felfedezhetünk. 

A falusi házak egykor nagy becsben tartott, fontos tartozékai voltak ezek az ácsolt ládák. 
Egyúttal népünk szépérzékének és igényének, jó Ízlésének is bizonyítékai! 

A C'SEMA1X)K losonci járási bizottsága kötelességének tar t ja az évszázadnyi időt átvészelt 
szekrények, szuszékok megmentését és az utókor számára való megőrzésüket. 

Böszörményi István 
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Egy múlt századbeli móringlevél 
néprajzi tanulságai 

Országszerte e l ter jedt hagyomány volt a jegyajándék, hitbér, vagy gyakran német eredetű 
szóval móringnak nevezett házassági szerződés. Ezt a népi joghagyományt a nép élete termelte 
ki a saját szükséglete szerint. Legtöbbször a vőlegény és menyasszony kötötte a megállapodást, 
vagy a szülők ajánlot ták fel a fiatal párnak ,,a kovász megalapozásához" — ahogy a Kis-
alföldön mondták. Sokszor csak kézfogással szentesítették és ez becsület dolgának számított, 
máskor pedig a pap, tanító, vagy jegyző előtt írásba foglalták. Az ilyen móringlevelek, ha 
előkerülnek a sublótok fiókjaiból, sok érdekes adatot tartalmaznak a régi népélet megismeré-
séhez. 

A Kisalföldön, Győrújbaráton talált egy múlt század közepéből való móringlevelet Gárdonyi 
Béla újságíró. Érdemes megismerkednünk vele. 

Házassági szerződés Okmánybélyeg: 15 kr. C. M. 
a Meíy szerént a 'mái alulirt napon és évben egy részről Tekéntetes Nemes Győr megyében 
kebelezett Kis Baráthi hegybeli lakós Horváth József mint vőlegény, más részről pedig Szinte 
e' megye Csanaki Helységben lakos Pár András Juliánná leánya mint Menyasszony közt kö-
vetkező házassági Szerződés köttetett: és pedig: 
1. ször 
A'fent megnevezett tisztes vőlegény eljegyezvén magának a'fent irt Menyasszonyt, 's annak 
a' Szent Oltárnál leendő összkötés után eránta mutatott 's megmutatandó hüségiért moringol 
80, az az írván 'Nyolzvan ezüst foréntokat , melly öszveg ha mag nélkül el halna, a' vőlegény-
nek javaiból az irt menyasszonynak tüstént ki fizetendő lészen. — és pedig 
Z ször 
Szinte a menyasszony is mátkájához meg mutatott hűségén feliül ajánl egy dunyhát 2 vánkost. 
Egy alsó és felső lepedőt, Egy asztal ruhát, Két kosár ruhát és egy mosókendőt, mely javak 
szinte ha mag nélkül el halna, a' nevezett Vőlegényre szálnak. 
3. or 
A' Szülők bele egyezésével még azok élnek, és a' fiatalok a Szárnyuk alatt maradnak, addég 
minden évben a' Vőlegény mint szolgabért 20. pengő foréntokat kapand — és azon pénzekből 
ha valami földet vesznek a' fiatalok, a' gazdaságban tartott marhákkal megmivelhetik, és azon 
feliül még egy tehenet is tarthatnak a 'Közgazdaságban, 's annak hasznát a maguk szükségeire 
fordéthattyák. 
4. or 
Tartoznak a' Szülök minden évben a fiatalokat rendes és tisztes ruhával ellátni, ellenben: 
a valamellyik mag nélkül el hal, akkor azon ruha nemük az el halónak Szüleit, vagy annak 
testvérjeit illetik. 

Melly ebbeli Szerződés lényeges igy létiért mint a' menyasszony és annak tanúi, mint a' 
vőlegény és tanúi sa já t nevüket alá írták és meg erősétték. 
Kelt Kis Baráthon Január 20-án. 1856. 

Vőlegény Horváth Josef 
Menyasszony Pár Julianna X 

Bedő János X Lendvai Bertalan 
Bedö Ernő X Sarman Márton kérőnásznagy 

A levél tanúsága szerint a szerződést kötök a falu szegényebb rétegéhez tartoztak, hiszen 
a ,,móring" nem volt nagy értékű. A nagyobb gazdák itt hasas üszőt, begörgetett kocát, esetleg 
egy csikót, vagy egy-két hold földet is Írattak az ifjú párnak anyagi ere jükhöz mérten, es ez 
nem számított bele a jussba, az örökségbe. A levélben szereplő 80 ezüst forint a menyasszonyt, 
a ruhaneműk pedig a vőlegényt igyekeztek kárpótolni a r ra az esetre, ha a másik fél gyermek-
telenül elhalna. Ha viszont voltak gyermekeik, akkor őket illették ezek a javak. 

A móringlevélnek legérdekesebb része a 3. és 4. pont. Megtudjuk belőle, hogy a fiatalok 
a lány szüleinék nagycsaládi közösségébe kerültek, ahogy a levél mondja: „szárnyuk alatt 
maradtak". Szigorú volt ez a közösség. Együtt művelték a földet a családfő irányításával és 
közös volt a jövedelem is. Saját holmija csak nagyon kevés volt a fiatal családtagoknak. 
A levélben szereplő Horváth József, vőként dolgozott a nagycsaládban és ezért minden évben 
20 pengő forint szolgabért kapott. Ezzel a pénzzel, mint saját keresetével maga rendelkezhetett 
és ha össze tudta kuporgatni, állatot, sőt földet is vehetett magának. Jól világit rá a családi 
közösség életére, hogy a szinte szolgasorban tartott vö, a szerzett földet a gazdaságban 
tartott marhákkal megművelhette, és azon felül még egy saját tehenet is tarthatott a „Közgaz-
daságban", s annak hasznát, tejét a maguk szükségletére fordíthatták. 
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A 4. pontból megtudjuk, hogy a nagycsaládban még a ruhájukat is úgy kapták a közösségtől, 
mert minden évben rendes és tisztes ruhával kellett őket ellátni. De ez sem volt jog szerint 
a saját juk, mert ha valamelyikük gyermektelenül elhalt, ruhája a közösségre szállt vissza. 

A móringlevelet tanúkkal kellett aláíratni, s ha a tanú, vagy itt a levélben szereplő 
menyasszony nem tudott írni, akkor a neve mellé rajzolt kereszttel hitelesítette. A tanúk kö-
zött legérdekesebb a , ,kérőnásznagy" aláírás. Ezt a szerepet mindig a keresztapa töltötte be, ö 
ment a keresztfiával a lányt megkérni és ő tárgyalt a szülőkkel a móringolás ügyében is, végül 
ö volt az egyik násznagy a lakodalomban 

A móringolást, amit nem szabad a hozománnyal összetéveszteni, mvatalos jogszabályok nem 
rögzítették. De ha örökléskor vita keletkezett, akkor a bíróság hitelesnek fogadta el a mó-
ringlevelet. 

Dr. Timaííy László 

Jaksa János szegvári múzeumalapító 
emlékei Móra Ferencről 

A szegvári falumúzeum írásos anyagai között érdekes anyagra bukkant Kovács Lajos, 
a múzeum jelenlegi igazgatója. Az ö biztatására dolgoztam fel ezt a visszaemlékezést 
a honismereti szakkör tagjaival. Ebből megtudhatjuk, hogy az 1930-as években Móra Ferenc 
aktív levelezésben állott Jaksa Jánossal, a szegvári múzeum alapítójával. Móra Ferenc így ír 
Parasztjaim című könyvében: ,,£n sokkal több tanyai tanítót ismerek olyant, akinek szobrot 
emelnék, mint akinek a kezére nem adnék gyereket. Három tanítót meg is tudok nevezni, 
akiknek, mint régész, hálával tartozom: az egyik Hock Lajos volt dorozsmai, a másik Kiss 
István kétegyházi, a harmadik Jaksa János pusztaszeri tanító!" 

Hogyan került Jaksa János Móra Ferenc segítőtársai sorába? 
„Elhatároztam — írja visszaemlékezésében Jaksa János — hogy a halálra ítélt régi magyaros 

tárgyakat megmentem, s az iskolámnál múzeumot rendezek be." Ebben kért segítséget Mórától 
Jaksa, aki akkoriban Felsőpusztaszeren tanított. A tanács nem sokáig késett. Móra a követke-
zőket válaszolta 1931. január 17-én: „. . . Nagy örömmel állok szolgálatára. Annál nagyobb 
örömmel, mert igen ritkán kapok ilyen kérdést, éppen a tanító urak részéről, akik pedig 
helyzetüknél lógva a legnagyobb szolgálatot tehetnék a régészetnek." „Nekem van egy lelkes 
liatal tanítóm, Hock Lajos Dorozsmán, Kiss István Kétegyházán, — nagyon ooidog lennék, ha 
azon a környéken, ahol Tanító úr működik, s ahol sokkal nagyobb jelentőségű temetőknek is 
kell lenni, mint a jazigkoriak, önt sikerülne megnyernem olyan lelkes segítőtársamnak, mint 
a nevezett urak." Piros kaligrafikus betűs aláírás zárta a levelet, s erről az a hír járta, ha Móra 
pirossal irta alá a nevét valakinek a levelén, akkor az azt jelentette, hogy az illetőt a szerete-
tébe fogadta. 

Jaksa János azonnal válaszolt a levélre, részletesen beszámolt gyűj tései élményeiről, söt még 
a felsőpusztaszeri ásatási lehetőségekről is. Mindez annyira felkeltette Móra érdeklődését, 
hogy így írt következő levelében: ,,A temetőcsösz földjét mindenesetre előjegyzesbe veszem, 
s ha kitavaszodik, mindjárt föltekintem . . . Ha kimegyek, akkor megbeszéljük az egész terület 
rendszeres ásatással való feltárását." (1931. február 18-án). 

„Tollat ragadtam és írtam Móra Ferencnek az ásatási lehetőségekről" — írja Jaksa János. 
„Szó esett a felsőpusztaszeri pusztabíróról is, aki ekkor talán már az utolsó pusztabíró volt az 
országban, mert máshol már rendes községi bírók gyakorolták a törvények végrehaj tását ." 
Ezzel a pusztabíróval feltétlenül jó viszonyban kellett lenni, hogy eredményesen hozzá-
kezdhessenek az ásatásokhoz. Móra így vélekedett erről az 1931. május 26-i levelében: 

„Szíves sorait hálásan köszönöm, nagyon örülnék neki, ha a temetői ásatást mielőbb 
nyélbeüthetnök ... A löszolgabíróval és Kremer főtisztelendő úrral rendben van a dolog, 
s hogy a pusztabiró se terrorizálhassa a csőszt, írtam a kecskeméti múzeumnak is, hogy 
okosítsák fel. E körül tehát nem lesz semmi nehézség. Felvilágosítást kérnék azonban Ontöl két 
ügyben: 1. Lehet-e most azon a vidéken egyenlőre 5—6 napszámost kapni, esetleg a teme-
tőcsöszt is. 2. Kaphatnék-e én ott valahol, valamennyire megfelelő szállást és étkezést, 
természetesen díjazás ellenében." 

„A május 26-i levelére siettem válaszolni, hogy lehet napszámost kapni (2 pengőjével, annak 
ellenére, hogy akkoriban 80, 90 fillér vagy 1 pengő volt a napszám). Szállásul felajánlottam 
a tanítói lakásom egyik szobáját. . . . Mire hétfőn reggel megérkezett, 8 után 10, 15 perccel, 
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már az iskolámnál voltak az emberek. Az iskolások virágcsokorral , éljenzések közepette 
fogadták Mórát. 

Talán a másik iskolából is itt vannak a gyerekek? — kérdezte. 
— Nem — feleltem, ezek mind az én iskolásaim. 125-en vannak, de ma csak 91-en lesznek, 

mert a többieket kikérték a szülök tegnap, azért, hogy meg ne büntessem őket. Most fejezik be 
a kukoricakapálást. 

— És kiírtad volna büntetésre, ha nem kérték volna ki a gyereket? — kérdezte Móra. (Ekkor 
már tegezett.) 

— Dehogy írtam volna, igazgató uram! ö rü lök , hogy nincs mind itt egyszerre, mer t így 
könnyebb az elhelyezés. 

— Szólíts csak Feri bátyádnak, fázom az igazgató úrázástól. Nem vagyok bankigazgató, se 
püspök! Dicsérem a jó szívedet, hogy nem írtad volna ki büntetésre a hiányzó kis magyarokat, 
úgyis zaklatják őket eleget. Szép szóval, beláttatással, meggyőzéssel kell a szülőket rábírni, 
hogy küldjék a gyerekeiket iskolába." 

„Reggel fél hétre már talpon volt — folytat ja Jaksa a visszaemlékezését —, s fél nyolckor 
indult az emberekkel az ásatásokhoz. Sokat magyarázott ásatás közben, hogy mire kell ügyelni, 
s ha valamiben megkoccant az ásó hegye, az emberek tovább már nem ásóval, hanem vas-, 
erős bádogkaparókkal ástak óvatosan tovább. Közben az embereknek pihenőt is engedett , 
elbeszélgetett velük, még szivarral is megkínálta őket. Ment is a munka serényen, szorgalma-
san. Egyik alkalommal a homokos gödör oldalában 24 darab kisebb bögrét találtunk. (Ezek 
jelenleg is a Móra Ferenc Múzeumban vannak.) Az ásatás már három napja folyt, amikor levél 
érkezett Budapestről az Egyetemi Nyomdától a Betűország című tankönyv szerkesztése 
ügyében. Másik két helyről újságcikket , tárcát kértek tőle. Másnap szünet volt az elemi 
iskolásoknak, s én mentem ki ásatni. Móra keresett egy nyugodt helyet, és délutánra 
elkészítette a legsürgősebb dolgokat . Sokszor mondta, hogy itt jól érzi magát Felsőpusztasze-
ren, de néha valami űzi, ha j t ja , hogy írjon, í r jon. Szinte kínozza az a kis toll, a „kínzó szer-
száma", ahogy ő nevezte. Azt is mondta, hogy néha úgy érzi az egészsége sincsen rendben, 
s hogy szeretne még néhány könyvet befejezni. Említette az Aranykoporsót , meg a Betűország 
című könyvét. Az ásatást abba kellett hagyni Felsőpusztaszeren, mert Mórát kötelessége és 
másirányú cikkei Szegedre szólították. A darabba maradt ásatást én fejeztem be, s az anyagot 
szépen, szakszerűen becsomagolva, lerajzolva beszállítottuk Szegedre. 

1932. december 3-án a Szegedi Egyetem aulájában díszdoktori diplomáját megköszönő 
beszédét kinyomatta és megküldte minden ismerősének, illetve jó embereinek, sajátkezű 
megcímzéssel és aláírással. Nekem is küldött, őrzöm is. Utolsó levelét 1933. március 1-én írta 
gépbe diktálva, s sajátkezűleg aláírva." 

Ez a néhány éves barátság indított el egy tanítót a régmúlt megőrzése, tisztelete felé. Ennek 
a hatásnak köszönhető, hogy Jaksa János falunkba, Szegvárra kerülve, itt is tovább folytat ta 
a múltat őrző tárgyak gyűjtését , amelyből 1948. március 14—15—16-án kiállítást rendezett. Ez 
a kiállítási anyag alkotta a későbbi falumúzeum törzsanyagát. A falumúzeum avatója 1954. 
júliusában volt. 

A Viharsarok 1954. július 27-i száma írja többek között, nagyon találóan, ezeket a sorokat: 
„A szegvári falumúzeum e móraferenci rözsetüz melegéből született és táplálkozott." 

Szabó Mária 

Karjalai sorokka-lőkötő csipkebelét je 
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