
Nepmiiveszet

,,A nepmiiveszet minden miiveszet edesanyja, a nep alkoto ereje,
alkoto kedve, tehetsege, fantaziaja ebben bontakozik ki legszebben."
A nepmiiveszet jclentoseget ennel tomorebben meg nem fogalmaztak meg.
Nezziik hat meg egy rovad, attekinto osszefoglalasban, hogyan mutatkozik
meg a nepmiiveszet ereje, szepsege es kolcsonhatasa olyan megyeben, mint
Baranya, ahol haromfele nemzetiseg el: magyar, delszlav es nemet. Ter-
meszetes, hogy ez megyenk ncpmiiveszetet szinesse es sajatossa teszi.
Hogyan fejlodnek megyenkben a nepmiiveszet egyes agai, hogyan fejlodik
tovdbb nepmiiveszetiink, merre halad az ut ja? Kepes lesz-e tovabbfejlodni
az epii'16 szocialista tarsadalomban es kilepve cgykori elszigeteltsegebol,
az egesz nephez szolo, nemzeti muveszette valtozni? A nepmiiveszet a
feudalis elnyomas korszakaban bontakozott ki es fejlodott miiveszette.
vajon tud-e tovabb fejlodni, s mennyire tudja a nep miiveszetevel meg-
szepiteni a tdrsadalom eletet?

A felszabadulas utani alkotasok azt mutatjak, hogy a nepmiiveszet
nem sorvad el a szabad levegon, ellenkezolcg: tovabbfejlodik. A gyoke-
resen u j gazdasagi es tarsadalmi koriilmenyek kozott kibontakozo nep-
miiveszet, amellett, hogy Swerves folytatdsa imarad a reginek, mas, jelentos
tematikai es modvumkincsekkel gazdagodik: lij mondanivaloknak, u j erze-
seknek megfelelo formak alakulnak ki, amelyek reszeive vainak a balado
nepi hagyomanynak. A kapitalista ipar es kereskedelem sok helyen elsor-
vasztotta a nepmiiveszetet. A kulturalis forradalom soran lijabb kutatasok
indultak meg, melyek felelevenitik a nepmiiveszeti hagyomanyokat es
tovabbfejlesztik azokat. Tancolnak a nepiegyiittesek, ujra jar a szovoszek,
korongol a fazekas, farag a pasztor, ,s megmarad a miiveszi, a szep, a nep
eleteben. Nemcsak merev masolgatas, hanem tovabbfejleszto lij gondo-
latok, uj elemek gazdagitjak. A nep kifejezi gondolatait, szabadon fejezi
ki: eletszeriiek es igazak, •— s az alkoto nepmiivesz mellett, mogott, mint
mindig, ott all az ihleto alkotokozoxseg. Nepmiiveszetunk csak igy lehet
hagyomanyokon felepiilo, de ma is eld, eleven valosag, amely a kozosseg
izlese, igenye, elgondolasa, miiveszi kepzelete szerint alakul, valtozik es
fejlodik. Igazan nepi alkotasrol csak ott es akkor lehet szo, ha azt nepi
kozosseg alkotta. Egesz nepiinkre jellemzo miiveszi alkotasok, sajdtos tdj-
egysegi szinezettel. Allando kozossegi alkotas, hatas es kolcsonhatas, Bara-
nyaban a nemzetisegiekkel kapcsolatban is: igy van gyokere es valosdga
igazan a nepmiiveszetnek.

Nezziik meg kozelebbrol baranyai neves nepmiiveszeinket es a mogot-
tiik all6 alkoto nepi kozosseget, milyen miiveszi elemekkel gazdagitottak
hazank etnikumat.
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F a z e k a s o k

Gerencser Sebestyen, a Sikloson elt, I95j-ben elhunyt orszagoshirii
fazekas. Miiveszetevel sok emmet szerzett nemcsak Baranya lakoinak,
hanem az egesz orszag erdeklodo dolgozoinak. Diszes tanyeraival, kan-
csoival, fiiszertartoival, antikformaju korsoival, kedves gyermekjatekaival
(gyudi bika, madaras fiityiilo) mindig reszt vett az orszagos nepmuveszeti
kiallitasokon. Ott is hirdette Baranya megye nepmiiveszetenek gazdag-

Reszlet a siklosi vdrmuzenm Gerencser Sebestyen szobdjdbol

sagat: sotetbarna alapon elenkszinu, sarga, zold, voros irokas ornamen-
tikajii keramiaival. Miiveszete es hire hazank hatarain tul is eljutott:
Moszkva, Berlin, Kina, Parizs is ismerte nemesformaju alkotasait es szi-
vesen vasarolta. Specialitasa a karcsu-bokalyok, az orszag mas reszen ilyen
formaban isimeretlenek. Korsoinak antik formaja, aprolekos mintaju, gaz-
dagon irokazott diszitesei, a magyar nepi hagyomanyokhoz valo huseget
mutatjak, deriis szinei eletoromet sugaroznak. Mazasedenyeinek csillogo
szinei, s a mintak gazdagsaga, magas miiveszi es mestersegbeli keszsegral
tanukodinak. ,,Emb6rzsir,ral keszul az agyag", — niondja a fazekasikozmon-
das. S valoban, a goloncserek, muveszetiikon kiviil, erejiiket is belegyiir-
jak az agyagba. Igy egett el, aranylag fiatalon, kituno nepi alkoto tnuve-
sziiok, Gerencser Sebestyen is.



Mohacson is dolgozik ket fazekas nepmuvesz. Az egyik, korsospecia-
lista: Horvdth Janos, •— a masik fazekas, Kulutacz Matyas. Apjuktol, ded-
apjuktol orokoltek a mestersegbeli keszseget es miiveszetet, akik meg
dereglyefcen szallitottak a szep es originalis fekete maztalaot, meg szines
mazas agyagedenyeket a Balkan orszagaiba. Ezt a kiforrott muveszetet
viszik 6k tovabb es fejlesztik a kor kivanalmainak megfeleloen.

firdekes itt megemliteni, hogy Sinko Andras, a Pecsi Porcelangyar
dolgozoja most kesziilo munkaiban felhasznalja a nepi diszfto es forma-
motivuimokat, bizonyitva, hogy rengeteg kihasznalatlan lehetoseg rejlik meg
a nepi szinek, formak, diszi'toelemek alkalmazasaban.

F a f a r a g a s

A hagyomanyos viragmintak mellett tematikus, figuralis megoldasok,
a falusi elet egy^egy jelenete, lij, szocialista alkoto,munka abrazolasa, a
magyar nep tortenel-mi multjanak, hosi korszakainak mozgalmas abrazo-
lasai, osszefogva a hagyomanyos, nepi viragmotivummal. Minden farago
nepmuvesziink munkajanak alapja es kiindulasi pontja a nepi hagyoniany,
de egyeniseguknek, tehetsegiiknck, sajatos elgondolasaiknak es kepesse-
geiknek megfeleloen uj miiveszcti, u j tartalmi es u,j formai megoldasokkal
fejlesztik tovabb ezt a nepmiiveszeti agat is.

Faragott szarukiirt, id. Kapoli Antal miive

Itt kiilon meg kell emlekezniink a ket Kapoli-m\, s fokent a Kossuth-
dijas id. Kapoli Antalrol (meghalt 1957. aprilisaban). 0 a pasztormiiveszet
magas rniiveszi szintre emeloje nalunk. Juhaszkodasa mellett farag, eleinte
csak unalomuzo idotoltesbol, kesobb az alkoto muvesz igazi szenvede-
lyevel. A faragast senkitol sem tamilta. Ahogyan maga meseli, 14 eszten-
do.s koraban, baranyrovasokon tanulja meg a faragast. Mikor delelore
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megy a falka, 6 akkor farag.
Eleinte viraglajtorjakat, az-
tan — mivel abban az ido-
ben minden haznal fontak
— szepen faragott, mindig
diszesebb rokkafakat. Ke-
sobb hangszereket: hosszu
furuglakat, okoritnat, flotat,
klarinetot. ,,Tizennyolceves
koromban sssebtiikorfat ke-
szitettem. Megvettek oket.
Amit csinaltam, mindent el-
vittek. Senkitol sem lattam
osinalni, mindent magamtol csinalta.m. Ezekben akar
tulipanos, akar rozsaminta, de ketto egyforma nines
benniik. Mind a regiseget abrazoltam. Alakoknal, mi-
kor keszuletben van a betyar, vagy a juhasz, vadasz, de
tortenetet en nem abrazoltam. Szerszamoim a bizsokkcs.
Ezek vasott borotvabol kesziilnek. Eves agancs tiie
(tove) a bizsok oyele, ezt szeretem."

Kesobb, mikor meghazasodott es a csalad megsza-
porodott, nem tud hetedmagaval megelni juhaszi kom-
menciojabol. Nehez helyzetebol muveszete segiti ki.
Oneletrajzaban irja: „ .. .en meg bizony este elfaragtam
mecsvilagnal n—12 oraig is, afckor kknentem a nyajam-
hoz az akoba (akol), lepihentem, de mar hajnalban
4—5 orakor m-egencsak bementem faragni hogy mikor
elfogy a kenyer akkorra legyen egypar darab faragva-
nyoim, amit eladhassak, hogy a csaladnak a mindennapi
kenyere mieglegyen ..." Erdekes itt latnunk, hogy egy
hivatasos pasztor azt mondhatnank egyben hivatasos
alkoto.

Eloszor fabdl farag, majd ahogy onmaga meseli,
,,amikor hozzajutottam egy szep, feher orokszarvhoz,
akkor osonttal is kezdtem dolgozni." Ekkor kesziilnek
szines ornamentikajii szarukiirtjei. SajatO'S diszfto rend-
szererol szinte felismerhetok egyeni muveszetu munkai.

Haroim anyagot hasznal: fat, szarut es kabak-tokot.
A festeshez valasztovizet, a karcolozas szinezesehez zsir-
ral kevert kormot, voros es ritkan zold tintat. Karco- Kar?°lt

lozas mellett doimborufaragast is alkalimaz, de karco- disytesu hot
lozassal kesziilt targyainal ertc ol a Jcgmagasabb imiivcszi szinvonalat.
Spanyolozast nem hasznalt, s bar o a duinantiili pasztorrnuveszet legjobb



hagyomanyainak tovabbfejlesztoje s reszben megteremtoje is, a spanyo-
lozast, mint technikat nem alkalmazza. Ennek igen kedves magyarazatat
adja: ,,Egyszer, hogy spanyolozzak, delelon jo, pattogos tiizet raktam
nyarfabol. Epp akkor csiinaltattam lij kabatotnat Gorosgallon, azt teri-
tettem alaim. Ahogy dolgozitaim, o'lvasztottam, meggyulladt az u j kabatom.
Attolfogva nem osinaltam tobbet spanyolozast!"

Motivuinai: bar diszitmenyei jellegzetesen dunantuli pasztormunkak,
megis annyira egyeniek, s oly mertekben, hogy azonnal felismerhetok az
altala faragott darabok. Az altalanos kimuvelt ornamentika valami egy-
seges alaphangot ad a karcolt es a domboru ornamentikanal egyarant.
Egyiknel is, masiknal is nemely elemet elonyben reszesit, s igy kettos
diszitmenycsoport keletkezik. Ornamentikajanak legkedvesebb motivumai
a neve, kutya, roka, 16, farkas, szarvas, vadasz, juhasz. magyar-cfmer, ket
szembenallo ,madar viraggal, viragindak. Mindig mas es mas elrende-
zesben, hihetetlen gazdagsaggal s a technika finomsagaval, mas es mas
megfogalimazasban. Bmberfigurai a juhasz, a betyar, a vadasz es noalakok.
Legtobbjet profilban abrazolja, csak neha ugy. hogy szembenez, vagy
szemben all. A juhaszt bo, rcdos gatyaban, kampoval, tarisznyaval, a
betyart puskaval, gatyasan, a vadaszt puskaval szuk nadragban abrazolja.
A nok viragot vagy kosarat, vagy mindkettot tartanak keziikben. Egyetlen
olyan kiirtjet ismerjiik, amelyen egy lovasalak is van, es ez a rajta levo
felirat szerint Rakoczit abrazolja. Kapoli Antal kialakitott ornamentikaja
tehat reszben figuralis, de a pasztorelethez kapcsolodo, reszben novenyi,
mindketto erosen stilizalva.

Az ifjabb Kapoli Antal (Ibafa) miiveszete ornamentikaban reszben
koveti csak apja diszito elemeit, kompozicioiban elter tole, fokent abban,
hogy az alkotasait, apjaval ellentetben, tobb feluletre osztja. Kulonos-eo
a kiirtSk kornponalasanal lathato jol ez a kiilonbseg. A feliilet feloszta-
saban, s az igy keletkezett mezok kitolteseben es muveszi egymashoz kap-
-csolasaban, 'magasabb szinvonalat alakitott ki es ert el, mint apja.

Sarosac Gyorgy szemelyi faragonak kiilonosen dobozai szepek. Rajtuk
csillagviragos ,,himzes", ozike (mint pi. a Komszomol Foiskolajanak kiil-
dott). Kupak, kancsok, szep delszlav motivumokkal: virag, inda, level,
folyondaros, hagyomanyos minta, amit dedanyja bekecserol nez le, egyeni
elgondolasaival gazdagitva.

A faragasoknal kell megemlitenuok egyik baranyai butordarabunk, a
,,sz6krony" ornamentikajat. A szokrony Baranyaban tobbnyire tolgyfabol
keszult, szeg nincsen benne, csak facsapok kapcsoljak ossze alkotoreszeit.
Formaja az antik romai szarkofagra emlekeztet. Vesett motivumai hoz-
zank hosszii azsiai vandorut soran keriilhettek. Eleinte szimbolikus jelen-
tosegiiek, kesobb azonban ez a hatter elhomalyosadik, 6s csupan diszito-
motfvum jellegiik van. Diszitesei, a napkorong, felhold, csillagformak,
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terenek kozepreszet d animal 6 fa (eletfa), allatalakok, a tennekenyseg, va-
laimint az egi es foldi vilag osszefiiggeset es orok korforgasat szimbolizal-
hattak. A faragasok gyakran festettek is, s mindenkor igen miivesziek.

Megtalaljuk Baranyaban a tojdshimzesnek, nepiink miiveszi ,,kisplasz-
tikajanak" alkotasait is. Az elliptikus feliiletre, minta nelkiil, ,,fejb61"
,,irja" ra a ,,tojasiro" asszony, az aprolekosan kidolgozott, finom rnin-
takat, viasszal. Ezutan keriil a tojas a piros festekbe. Festes utan letorlik
rola a viaszreteget, amely alol feheren csillogva keriilnek elo a rairt moti-
vumok: szogfii, biizaverag, recetop (talp), meteleses-ruzsa, vigalyos, stb.
Regebben a tojast nem bolti festekkel, hanem hagymahejfozettel szineztek
rotbarnara, s azutan szalonnaborkevel fenyesitettek csillogova.

SSKj?̂ Ĵ ™Jgjwv5.v̂ ™^̂ v ̂

^ ^ ?^ ' ' i^&^ ^-J

*

Szokfdny ornamentikdja

S z o v e s , hi mz e s

A szoves es himzes a magyaroknal es delszlavoknal egyarant a leg-
magasabb miiveszi fokot erte el, .szinte kepszeru szepsegevel. A nemetek
gyapjuszovese jo es tartos, de miiveszeti igennyel nem lep fel, csak a prak-
tikumot szolgalja.

Az Ormdnsagban forgatasos—vaszonnak hivjak a szepen cifrazott,
megmintazott vasznat. Nehez es miiveszi munka a folszedett fonalszalak
koze tolt deszkalap forgatdsa a kivant -minta szerint, es igen nagy figyel-
met igenyel, kiilonosen ha meg a nyiistok szamat is 18—2o-ig szaporitjak.
Szep mintaik: a gyurus-vaszon, szabalyos tavolsagban beleszott kerek
gyuriikkel; a mehlepes, niehlephcz hasonlo cifrakkal; a hengoros, szalag-
szerii, szines diszek; a tiisdkrozsdf, tobbszinu selyemszalbol szott, apro-
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nagyobb, olelkezo leveles rozsak: tofaleveles, vagy makkos, fenyerleveles,.
rozmaringos, tulipdnos, szogfies, vagy egyszerre tobb viragkompozicio-
egyutt, ahogyan a pillanatnyi miiveszi kedv es kepzelet teremti. Teritoik,
torolkSzoik, abroszaik szelet kivarrjak, s neha ketsorosan is kirostozzak.
Szegdoles, hurkolds, szdvonydzds, cslpkezes, gyongyerezes, bimzes, a valto-
gatott s az anyag es alkalom meghatarozta kivarrdsok.

Baranyai himzett kendo

Zengoaljan is minden no szo es fon. Kukoricatores utan beallitiak a
szovoszeket a lakoszobaba, s a tavaszi mezogazdasagi munkak megkez-
deseig kihallik a hazbol csattogasa. Valaki mindig ,,iil a sziioben", a haz
14 eves lanyatol a 60 eves sziilikeig felvaltva. Hasznalati vasznon kiviil
(ferfi-, noiing, gatya, pendely, zsak, stb.) gyonyoru tarkahimu teritoket,
abroszokat szonek, szi'npompajuk is megkapo. Motivumaik: a kis es nagy
csillagok, rozettak, violak, tulipanok, furcsacsoru, hosszufarku madaraik,
paros galambjaik, piros, feher, fekete szinekben, miiveszi valtozatossagban
es szep terkitolto, girlandokkal koriilfogott kompoziciokban mutatkoznak.
meg. Rakott-bimjeik, mint nepviseletuk is, a sarkozivel mutat kozeli rokon-
sagot.
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A delszlav szovesben es kezimunkaban az alsoszentmartoni Maticsdnec
Markne es Csupics Lukacsne vezet. Maticsanecne (a nepmiiveszet niestere)
anyja boszniai tnintain kezdte, s ezt a hagyomanyt fejleszti tovabb sajat
kompozicioival. Motivumai: madarak, rozsak, csillagok, torokos, stilizalt
ornamentikak, a szivarvany minden szineben olelkeznek szep osszhangban
gyapjuszottcsein, abroszain, faliszonyegein; ez a del-baranyai taj mintakba
varazsolt lelke, festoi tarkasagaval. Munkait Pestcn tiil is ismcrik (pi.
Komarom tole rendelt faliszonyegct miivelodesi haza szamara), sot a kill-
fold is vasarolja.

Baranyai szottesek

Csupics Lukacsne mestere a sokac-baba mi'iveszi keszi'tcsenck cs a
diszes kongydknak (hagyomanyas fejdisz). A regi, delszlav diszitoclcmck,
motivumok kozos gyokeret keresi a himzcsek, rajzok, szottesek, fcjdiszek
tematikajaban. Feldolgozatlan, gazdag teriilet ez: rc«i es ma is elol Hiszen
ezen a videken (Pecsudvard, Pogany, Szalanta stb.) ma is el a regi nep-
viselet, szineivel, himzeseivel ekesitvc.
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N e p v i s e l e t

A nepviselet nepmiiveszet, mert a nep sajat izlese szerint evszaza-
dokon at alakitotta ki. Nemcsak alakitotta, formalta, de a maga tarsadakni
es gazdasagi korulmenyei folytan, a mult szazadig ennek anyagat (vagy
nagy reszet) is maga termelte. A ma hordott nepviseletek az i8oo-as evek-
ben alakultak ki, dc raepiiltek az ezt megelozo, osibb hagyomanyii nep-
viseletre. A ikapitalizmus kialakulasa elott egy-egy kozseg, vagy videk
(tajegyseg) sokkal inkabb zart kozosseg volt, mint ma. A nep mindig 6n-
tnagahoz formalta viseletet, bcnne nemzeti sajatossagait .juttatta ervenyre,
es igy a nepviselet nemcsak kiilsoseg, hanem a nep egy retegenek kifejezesi
formaja i.s. Ma a nepviselet a hagyomanyokhoz valo ragaszkodast jelenti.
A tarsadalom alakulasaval a visslet is alakul. Megtartja nepi ertekct es
nemzeti jegyeit, de uj , mai ertekeket is hasznosk helves iranyban.

Az Ormansagban a nok nepviselete a bikla, amely feher, alatta a ran-
colt, boujju, ,,taszlinyos imog", anyaga kor szerint valtozik; a koteny sze-
les, biklahosszusagu, tarka-szinpompas. Idosebbeknel es gyaszolaskor az
ormansagi nepviselet tisztafeher. Fejiikon hagyomanyos szep, szines ,,fe-
koto", kesobb szines selyem, oregeknel feher keszkenyo.

A ferfiak 2—3 szelbol kesziilt, alol kirojtozott gatyat hordtak, hozza
,,bornyuszaju, szelosuijii imogot", amely elol szepen ki volt varrva, szavo-
nyazva. ,,Magyar nadrag" csak 50—60 evvel ezelott tiint fel, s akkor is
ritkan. Kis, rovid kabatjuk a ,,leves", — teli melegito, a szep szur ruzsak-
kal, posztotulipanokkal, apro tiikrokkel ekesitve; innen a ,,tukros-szur"
elnevezes. Festoi viselet.

A hosszuhetenyi noi viselet is szep, szinpompas, sokban hasonlit a
zengoaljaihoz. Szep a fekete selyemvallkendo a tenyernyi szeles rojttal,
vagy csipkevel, sokszinu kazsmir vagy ternoszoknyajuk, ,s fejiikon apro
viaszrozsakkal, csipkevel, szalagokkal ekes fejdisz.

Az osi sarkozi nepviselettel szinte teljesen megegyezo a zengoalji
(Pecsvarad, Zengovarkony, Nagypall) noi nepviselet. Meglepo, diszito
elemeinek szin- es imintagazdiagsaga. KotenyiikSn szeles selyeniirost (rojto-
zas), kivarrasa feher, piros, kek viragok, surunzoldelo levelek kozott.
Szofcnyajuk koznapon tarka terno. kazsmir; iinnepen csillogo, napszinii
selymek, brokatok, barsonyok. Vallukon apromintas, langolo szinekkel tar-
kazott selyemkendo igen szeles rojtozassal (rost). Meg a notaba is bele-
keriilt:

Nincsen szele a selyemkeszkenyomnek,
Nincsen kedve a kedves szeretomnek.
Voszok olyan keszkenyot, bogy szele lossz,
Tartok olyan szeretot, bogy kedve lossz.



Labukon az elenkszinii harisnya ,,bibbancsokkal" kivarrva (tarka,
masszinii gobocskek), s az egesz megjelenes osi es festoi hatasat megko-
szoriizza a ,,parittya-fekoto": fekete alapon kiragyogo feher viragkivarras
(rozsak, szokfiik, napok, csillagok kompozicioja) lefogva a fejre, szines
szalagokkal es csillogofejii tiikkel (,,cs6l6imp6s-tuk"). Ezt a viseletet ma
is huseges ragaszkodassal hordjak fiatalok, oregek egyarant (az oregek
sotet szinekben).

N e p k o l t e s z e t - n e p z e n e

A nepi kulturana'k ez a csodalatos szepsegii es gazdagsagu teriilete,
ugyanazt az elvet bizonyitja, amit egyeb nepmuveszeteknel is kiemeltiink,
ti. a kozassegi izlesen beliil az egyen alkoto es alakito szerepet. Itt is azt
latjuk, hogy a kollektiu sdluson beliil az egyennek milyen fontos alakito,
stilarisan alkoto szerepe van. Valoban igaz, amit Gorki) mond: ,,a nep
igazi tortenete ismeretlen maradna a nepkolteszet nelkiil." Beledaloltak
ebbe oromiiket, banatukat, elnyomottsagukat, a prozodianak es dallam-
nak szepseges, egymasbaillo osszefonodasaban. Olyan volt a mi nepiink,
mint a szegeny, arva gyerek, aki hoi halkan, szomorkasan dudikal, hoi
meg vidamabban, a sajatmaga biztatasara, hogy nagyon el ne kesered-
jek. Dalaikban a finom, anely, hasonlatokat-kapcsolo, banatos poezistol a
huncutkodo jatekossagig minden megtalalhato. Ehhez alkalniazhodva, a
dallam osi pentaton, vagy ujabb mixolyd jellegii. Tajegysegenkent, a hely
szukosisege miatt, csak egy-egy dalt kozolhetiink izelitoiil a Baranya megyei
nepdalkincs gazdag tarhazabol. Ehhez a valtozatossaghoz szep, u j szint
adott meg a foldreform soran ig45-ben idetelcpitett szekelyek (Hidas,
Bonyhad, Palotabozsok) osi, magukkalhozott nepdalanyaga.

Zeneles teren megyenk nepe onellato volt. Csaknem minden falunak
volt sajat nepi-zenekara a falu parasztjaibol, paraszti vezetess'el. Zengo-
vdrkonybcm pi. az I9j6-ban, 82 eves koraban elhunyt, teljesen vak Rozsa
Sandor volt a jo zenekar szervezoje s vezetoje. Omaga is nemcsak furu-
lyazott, cimbalmozott, de ismerte es tanitotta tarsainak a hangjegyeket es
hangnemeket. Hivtak is oket tavolabbi kozsegekbe is,, lakodalmakat ,,ki-
muzsikalni". Hossziihetenyben oma is eros es virulo nepiegyiittes mukodik
sajat zene- es enekkaraval, tancosaival s helyi komponalasu nepi mese-
jatekaval. ,,Csaloka Peter" a cime, s a furfangos parasztlegeny sok kedves
mokaval ^mutatja be, hogyan jar tul a gonosz foldbirtokos kapzsi eszcn.
Vezetojiik Csanki Lenke, egyesiteni tudta a muveszi jatekban a fiatal es
idosebb korosztalyt, ami jatekukat szinesse, sokoldalubba s hagyomanyo-
sabba varazsolja.

Legdsibb hangszeriik a citcra (citora). ,,Legclterjedtcbb nepi hang-
szcriink" mondja rola Kodaly Xoltan. Minden falubnn (s a munkaterule-
tek mcgvaltozasaval meg munk:iss/all;is<)k()n is) me<jtalaljuk. Baloldalan

277



-3
oo

D_-

o

O

i/^

D-

O-

o

N
Q

N
Q^
)

3

Q

O

in

-§-

C
o
3

0

O:
ID-

*'

§

5

__ J

0: -

.

°;

fi-
3 s -

3 -;:
Q

CD
0 u

{/» < l

S;

y *<

Q

Q- ---
3
— • i i

^ A

n: . r -
i. P

J2.---J
3-

^

3-

- §

4:=> C.J

T

11 ^ ,

! £ '
— ,

p

! 2i "
CP ..

L._ -

rn--1
•y
0

• £
;•• p..

5"
' j

1̂

i_

"• ;

'1

•* ••

- T

It

•3>

C>

C

0

»

>

1

»

Co



Pdrlondo.

Megc- rett fckete gesztinya.

1
Foidre lehailott a levc- Ic.

Csalfa volt a Uisangyalom szorne Masra kacsinqa-

S
vcle, De en azer' ncm dikorlak, Newts sirok

utanad bandtimba' &akaztmonddncghozol-c koszonit,

Ha meghalok a si-rom-ra
/ Zengovdrkony / /$*• Szabo Laszlone gyy

Zengovarkony

van a 4—5 ,,kotahur", alatta a ,,kotafa" es rajta a ,,kota", vagyis a rovat-
kak. A kotahiirokat fadarabbal a rovatkaknal leszoritva, tollal pengetik.
Kipengetheto a mixolyd D-hangsor (d, e, fisz, g, a, h, c) kb. masfel oktav
terjedelemben. A kotahurok D-re vannak hangolva, de vannak ujabb
,,kromatikus" ,,citorak" is, meg egy kotafaval, ahol szinezohangok is fog-
hatok, s iigyes jatekos terceket, sexteket is fog a kotafan ket ujjal. Vannak
rajta vendeghurok is, ezek is D^re, de egy ,,vastagabb" mely D-rc vannak
hangolva, ez kepviseli a ,,nagyb6got" es egy G hangolasu n ,,kisbogot".
Hangsulyt es ritmust adnak a jateknak, hangjat erositik tclitik s csak ligy
zeng tale a ,,citora-zenekar". Ezen alapszik a felsoszentmdrtoni dclszlav
pengetos zenekar szep jateka, mcly rendszerescn hat fciggal rniikodik.
Mecseknadasdon jo harmonika-zenckar miikodik. Hassagyon nemet fiivos-
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Lehajoitam, kieset t a tcaroisa a ke-

. Az a kislany.klHzeretten, kitagadott a szi-

?—•—f

vibol Hakitagadott i s . w e g i s o az arva ;

3aj. de si?pen muisikdlnak anagypalii nagy kocsmdba,

hagypallj jSz. Szabo Laszlont gy-

Nagypall

Tempo giuito.

J - l J
Ma Mohacson megocsut d pa - l in -ka

Egy litec-nek szdz koroKia ar d-ra.

Gyertok, fijuk, itt a litres igyatok }

m ^
A lanyomna roqge-, rogge-lig mulassa-tok!

J Mohdcs I jSckne/Jer La/os gy.J

Mohdcs
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zenekar, Vemenden igen jo nemet nepi enekkar, amely a hagyomanyos
regi nemet nepdalokat enekli tiszta, jo felfogasban.

Sorolhatnank meg tovabb megyenk nepmiiveszeti gazdag szepsegeit,
de egy-egy vilianasnyit mutathattunk csak meg belole, baranyai peJdakkal
is igazolva Kodaly Zoltan megallapitasat: ,,A nemzet nevtelen tomegei-
ben nemcsak hatalmas anyagi es eckoksi erotartalek rejlik, hanem leg-
sajatosabb kulturalis, muveszi ertekeinek is elsosorban a nep leteteme-
nyese".

Es-te ncin jo sarga cipo-be jcirni,

kislyany ablakjdndl megall - n\,

kisiyany oblakja-nal meg all- ru

/PalotabOZSok/ /Domokos P6I Ptier gy.l

Palotabozsok

A baranyai magyar, delszlav es nemet parasztsag nepmuveszetenek
valtozatos, szines kepzeletvilagaval igy einel .szinte termeszetes, de igezetes
egyszeriiseggel koltoi egboltot mindennapi munkas elete fole, sajatmaga
es minden megertoje gyonyorusegere. Hogy ebbol mennyi sajatosan bara-
nyai, a tovabbi neprajzi kutatasok fogjak elmondani.


