


BAR ANYA NEPE

Hegyhdt

Megyenkben Hegyhatnak altalaban a Mecsek hegyseg eszaki oldalat
es az ahhoz csatlakozo dombsagot nevezziik. Ha azonban e teriilet nepet,
az ott lako nep eletet, kulturajat vizsgaljuk, a videk hatarait kisse ki kell
szelesiteniink. A tagabb teriilet nepenek eletet evszazadokon at a Mecsek
hatarozta meg. Ez az osszekoto kapocs megmutatkozik kulturajaban.

A Hegyhat videken ket jaras teriileterol talalunk kozsegefcet: a sasdi
es a peosvaradi jaras teriileterol. A sasdi jaras teljes egeszeben es a pecs-
varadi jarasnak eszaki resze tartozik hozza. Foldje hegyes, erdos, meg a
Mecsek legeszakibb reszein is. Nagyobb, jelentosebb vize nines, csupan he-
gyi patakok folynak a volgyekben, ezek szaraz idoben elapadnak, nagy
esok idejen hirtelen megduzzadnak .es sokszor karokat okoznak. Nines
helyiink arra, hogy folsoroljuk az idetartozo kozsegeket, de bogy megis
fogalmat alkothassunk a videkrol, nehanynak a nevet meg kell emlite-
niink. Hozza tartozik delen: Komlo, Manfa, Budafa, Abaliget, Biikkosd,
nyugaton: Magyarhertelend, Bakoca, Szagy, Tormas, eszakon: Godre,
Sasd, Jagonak, Kaposszekcso, Csikostottos, Magocs, Egyhazaskozar, Szasz-
var, Magyaregregy, keleten: Obanya, Ujbanya, Mecscknadasd, Hidas. A
folsorolt ifalvakkal hozzavetolegesen koriilhataroltuk teriiletiinket.

Mint az egesz megye, a Hegyhat is vailtozatos, szines etnikai kepet tar
elenk. Elnek a teriileten m.agyarok, oslakok, a magyar nepteriilet kiilonbozo
reszeibol szarmazo ujgazdak es nemotek. Az ujgazdak nagyobb tomegben
a Felvidekrol, Szlovakiabol erkcztek 1947—48-ban, Tobb kozsegben tala-
lunk moldvai csangokat, nagyobb tombben Egyhazaskozaron es Szaraszon,
kisebb szamban iMekenyesen. A moldvaiak a masodik vilaghaboru idejen
a bukovinai szekelyekkel egyiitt telepiiltek at Bacskaba, onnan az 1945-65
esztendot betolto vandorlas utan keriikek 1946-ban a jelenlegi lakohe-
lyiikre. Meg kell emlekezniink vegiil a .szekelyekrol is, akik Bukovinabol
kerultek Bacskaba, onnan tovabb Dunantiilra, benne a mi teruletiinkre,
Hidasra is.

A nemetseg szama a felszabadulas utan niegcsappant, mivel 1947—48-
ban, a potsdami egyemeny ertelmeben a volksbundistakat kitelepitettek.
Helyiiket a csangok, a felvidekiek, azonkiviil szamos alfoldi es erdelyi te-
lepes foglalta el. A telepitesek teljesen megvaltoztattak a felszabadulas
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elotti nemettobbsegu falvak .kepet, megvaltoztattak az egesz Hegyhat et-
nikai osszetetelet.

A mult szazadban voltak nyomai a Hegyhaton meg a szlav nepele-
meknek is, a nemetseg azonban, fokozatos terhoditasaval eltuntette oket.
Hajdani jelenletukre vail, hogy peldaul Egyhazaskozar neve azelott Rac-
kozar volt, es itt templomukat is csak i93o-ban bontottak el.

Hegyhdti tdj (Abaliget)

A videk telepiilesere es cpitkezesere erezheto hatast gyakoroltak a
nemetek. A hazak tobbsege a telek hosszaban epult, hozza merolegesen
csatlakozik a pajta es az istallo, a lakohazzal szemben talalhatok a kisebb
olak, koztiik a disznool. Nehol el meg az emleke — a mult szazad vegen
megjelent tudositas is megemlekezik rola —, hogy a mostani es a szazad-
fordulo tajan epult lakohazak elodje kemenynelkiili haz volt. A haz falai
es a tuzfaila sovenyfonatbol kesziilt, s kiviil-belul sarral betapasztottak.
Zsuppal fodtek. Kesobb valyogbol es vertfalbol epitkeztek, ennek marad-
vanyai meg ma is megtalalhatok. Halvany emlekei elnek meg annak is,
hogy a telepiilesek megosztottak voltak: a falun kiviil eso teriileten epi-
tettek az istallot es a pajtat. Ez a telepulesi mod rnegvolt meg a XIX.
szazad elso feleben. Egyre kevesebben emlekeznek ugyan mar ra, de ab-
bol az idobol rankmaradt terkepek bizonyitjak a voltukat.
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A Hegyhat nepenek gazdalkodasaban legfontosabb helye a foldmu-
velesnek volt. A muvelesi eszkozok kozott a mult szazad kozepeig hasz-
naltak a faeket. A szazadfordulo tajan tertek at a kasza hasznalatara, ad-
dig sarloval arattak. A fold egy reszet evrol-evre ugaron hagytak, pihen-
tettek. Az ugaron hagyott hatarreszeket evrol-evre valtogattak. A gazdal-
kodas fejleszteseben lenyeges szerepe volt a nemetseg peldajanak, ez a
hatas fejlettebb allattartast eredmenyezett. Mai kepere a fokozatosan fej-
lodo termeloszovetkezeti mozgalom jellemzo. Magocson van a megye
egyik legjobban mvikodo termeloszovetkezcte, mely nehany ev alatt, foleg
gazdag allatallomanyaval nagyszerii eredmenyeket ert el. Gazdalkodasa
orszagos tekintetben is kiemelkedo.

Meg kell emlekezniink arrol a nehany nepi kisiparrol is, amely fontos
szerepet toltott be a videk gazdasagi eleteben. A Hegyhat teruleten tobb
kozsegben fazekasok dolgoztak, koztiik a kisvaszari, az obanyai, a szasz-
vari es a magocsi fazekasokat kell megcmlitenunk. Voltak fazekasok Ma-
gyarszeken es Mecseknadasdon is. i845-ben ezt irta roluk Haas Mihaly:
,,Csak magaban Nadasd faluban talaltatik 50 fazekas. Vaszarban csaknem
minden lakos fazekas." Keszftmenyeiket nemcsak Baranyaban, hanem a
tobbi baranyai fazekashoz hasonloan tavolabbi videkeken is ertekesitettek.
Haas szerint: ,,ellatjak nemcsak Bacskat, hanem Banatnak is egy reszet".
Ez a haj dan oly fontos iparag napjainkban egeszen elsorvadt, Obanyan
talalkozunk meg a kepviseloivel. Keszifcmenyeik: fazekak, kocsogok, kan-
csok, cserepek es baromfiitatok. A kisvaszariak sajatos szogletesformaju es
csavarmenetes dugoval zarhato olajoskorsokat is keszitettek. Az obanyai es
a szaszvari fazekasok vilagos mazzal dolgoztak, a szaszvariak feherek,
vajsziniiek, halvany kek, zold, sarga cifrazassal diszitve. Az obanyai ta-
nyerokra a csipkezett szel es a vesett diszites jellemzo. Egyeb mazas ke-
szitmenyeik alapszine •— a tanyeroke is— vilagos barna. A polgari hatas
a magocsi fazekasok termekein erzodik meg leginkabb, kiilonosen a Zsol-
nay gyar szecesszios stilusban kesziilt kancsoit es vazait utanoztak. Az
obanyai fazekasok munkaja ma kocsogok, baromfiitatok es viragcserepek
keszitesere korlatozodik.

A masik iparag, amelyrol meg kell emlekezniink, a megyeben egye-
dulallo iparag, az ujbanyai favillakeszites. Nemcsak a sziikebb kornyekiik
szamara, hanem tavolabbi videkekre is keszitettek, keszkenek ma is a
mezogazdasagban hasznalatos favillakat.

A hegyhati nepek viseletenek multjarol keves adatunk van. Egyseges
viseletcol a magyarok koreben sem beszelhetiink, masfajta viseletet hasz-
naltak a nemetek is. £16 nepviselet napjainkban nines mar, a felszabadu-
las ota nagy tobbsegukben a nemetek is megvaltak tole. Valamikor a ma-
gyar ferfiak rovid-inget es gatyat viseltek. A labbelijiik bocskor volt alta-
laban, de viseltek iinnepre csizmat is. Felso testiiket himzessel diszitett



kodmon, vagy szur vedte. Ruhazatuk atalakulasaban nemet hatast jelentctt
a gyapjuharisnya, a papucs es a klumpa (facipo) atvetele. A magyar noi
viselet jellemzo darabjai kozott kell emlitenunk a boszabasu, selyembol
vagy kasmirbol varrt, pantlikaval, csipkevel diszitebt tarka szoknyat, a ha-
sonlo anyagbol, neha barsonybol keszitett kotenyt, a feszes, rovidujjii inget,
szines mellenyt es a nagy, viragos keszkenot. A labukon csizitnat hordtak,
de hamar attertek a cipore es a papucsra. A nemet ferfiak a mult szazad
masodik feleben meg sargagombos, vilagoskek ,,'mandli"-ban, hossziiszaru
harisnyaban, csatos cipoben, terdig ero feher bugyogoban jartak, a nok
viseletenek pedig a kekfesto anyagokbol keszult ruhadarabok voltak a
legjellemzobb reszei.

Hegyhdti magyar ferfi viselete a XVIII. szdzidban
(a Pecsi Kdptalani Leveltdrban orzatt keziratos terkep cimkerete).

Mind a magyaroknal, mind a nemeteknel eltiint mar a nepviselet
hasznalata. A nemetek tovabb ragaszkodtak hozza, (mint a magyarok, kii-
lonosen Magocs kornyeken. Egyediil itt talalunk elvetve ma is nemeteket,
akik megvaltozott formaban ugyan, de meg megoriztek viseletiiket. A
videk nepviseleteben nem jelentett u j szint a telepesek megjelenese, hiszen
a felvidekieknel mar nyomat sem talaljuk, a csangok es a szekelyek sem
viselik, csak emlekkent orzik regi, jellegzetes ruhaikat.

A hegyhati magyar nepi tarsadalom sajatsagos eletformaja volt meg
a mult szazad kozepen is a nagycsalad. Holbling Miksa irja errol: ,,Noha
szamosan Jaknak egy hazban, tobb helyt 3—7 nos par is, de csaladi pana-
szok ritkan keriilnek birak' eleibe, az iigyet tobbnyire a' haz' gazdaja, rit-
kabban az illeto plebanus szokta elintezni; akar banyan lakjanak is egy
haznal, csak egy viseli a' gazdalkodast es parancsnoksagot, a' tobbi fcr-
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fiak folosztatnak: beres, koosis, robotosra, neha juhasz es kanasz is a' nem-
zetsegbol valasztatik, ha jobban birja magat, a' tobbi «dolgos» nevot visel;
a' nok koziil minden haznal csak egy a siitofozo, ki «gazda asszonynak*
hivatik, ki^ tobbnyire ugyan, de nem mindenkor a' legoregebbik, a' tobbi
hazinal Iev6 nok gyakran rantast isem tudnaik keverni, 's igy sokszoi torte-
nik, hogy a' gazdaasszony elhunytaval, midon masik foglalja el a helyet,

Nemet ledny iinneploben

az sem siitni >sem fozni nem tud, 's nem keves pazarlas tortentevel sem
reszesiilhetnek izes eledelben. Leanyaikat nagyritkan szoktak fozni vagy
siitni tanitani."

Diszitamiiveszeti tevekenysegukrol szolva meg kell emlekezniink a
szoves-fonas diszitett eszkozeirol, a faragott rokkafakrol es mangorlo la-
pickakrol. Ezen a teren u j szmt jelentett a telepesek, kiilonosen a szeke-
lyek es a csangok megjelenese. Szovo es himzo muveszetuk eddig csak ta-
volrol ismert szint hozott Baranya nept diszitomiiveszetebe. A .szekely
parnaszottesck mintaja bordo es fekete szinnel kesziil. Igen szepek a gyap-
jiibol szott szines -szonyegek.

A Hegyhat nepenck oletet, kulturajat nagy mertekben befolyasolta es
gyokeresen atalakitotta az eszakbaranyai iparvidek kialakulasa, a komloi,
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a szaszvari es a hidasi banyak megnyitasa. Kiilonosen napjainkban tapasz-
taljuk a gyokeres atalakulast, amikor a banyak szerepe egyre kiemelkedobb,
a termeles modja pedig egyre korszeriibb es mind tobb es tobb szen ki-
banyaszasa a eel. A szenbanyakhoz mas iparvallalatok is kapcsolodnak.
Mindezek annyira megvaltoztattak a Hegyhat jelleget, hogy ma mar, ha
szobakerul, nem az erdos Mecsekrc, nem a parasztlakossagra, hanem a
banyakra gondolunk.

Mecsekalja es Zengoalja

A Mecsektol delre eso videken, a Mecsek- es Zengoaljan ket magyar
nepcsoporttal talalkozunk. Az egyik csoport reformatus lakossaga haram
faluban el: Pecsvaradon, Zengovarkonyban es Nagypallban. A masik cso-
port szinten csupan nehany kozscgre terjed, azonban nagyobb teruletre.
Az ide tartozo kozsegek: Mecsekszabolcs (ma Pecsszabolcs), Vasas (,ma
mindketto Pecshez tartozik), Hosszuheteny, Bogad, Pereked, Romonya,
Hird, Martonfa, Szilagy, Berkesd, Ellend, Egerag. A teriilet nem egeszen
osszefiiggo, sokac es nemet falvak ekelodnek Jciizbe. Sem a tajnak, sem a
ket magyar csoportnak nines kiilon neve, hacsak nem alkalmazzuk a Me-
csekalja, illetve Zengoalja, vagy Pecsvarad videke nevet. A ket utobbi al-
kalmasabbnak latszik, hiszen a Pecsvarad videke megmondja, melyik tajra
gondol, a Zengoalja ugyantsak kifejezi, hogy a Mecseknek melyik reszerol
van szo, hiszen a Mecsekaljahoz nemcsak a keleti Mecsek deli resze tar-
tozik, viszont a Zengoalja elnevezese sem kiilonbozteti meg cgymastol a
ket csoportot, amit pedig nemcsak az kiilonit el egymastol, hogy az egyik-
nek nepe reformatus, a masike pedig katolikus.

A ket egymastol elkiiloniilo csoport nem annyira eletmodjaban, ha-
nem leginkabb viseleteben kiilonbozik egymastol.

A videk telepiilese nem mutat egyseges kepet, Hosszuheteny peldaul
kilometereken elnyulo falu, ugyanakkor a szomszedos Martonfan inkabb
egy halmazban epiiltek a hazak, s hozzajuk igen kicsi telkek tartoznak. A
mai epitkezest megelozo epitkezesnek mar nemigen talaljuk nyomait, Holb-
ling Miksa leirasabol azonban kepet alkothatunk rola. A haz kicsi volt,
szalma fodte, keves kivetellel kemenytelen, fiistos konyhabol s egy hozza-
csatlakozo kis szobabol allt. Altalaban kemencet hasznaltak a konyha
tiizhelyeiil. A kemencebol folszallo fiistot hasznaltak a szalonna es a hu-
sok megfiistolesere. A konyha berendezese joforman csak a cserepede-
nyekbol adodott. Az epites modjanak es stilusanak atalakulasa a mas vi-
dekekrol is ismert tornacos lakohazakat terjesztette el.

A lakasok berendezese is nagy atalakulason ment at. A mult szazad
kozepen a paraszthaz szobajanak berendezesere puha fabol keszitett egy
vagy tobb agyat, vagy fekvohelyiil szolgalo foldbe vert covekefcen nyugvo
,,cseren5't"-t, egy asztalt, — sok helyen ennek is covekeken volt a lapja —,
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az asztal ko'riil a sarokban ket padot, egy-ket szekrenyt es egy ruhatarto
rudat hasznaltak. Nagyjabol ilyen volt a berendezes gazdagnal-szegenynel
egyarant.

A berendezesi targyak folsorolasaban szereplo szekreny nem mas,
mint a megye mas videkein is hasznalt acsolt szerkezetu, fabol keszitett,
szokrony, lada. Kiilonosen a megye delibb videkein talalkozunk vele,
reszletesebben azoknak a videkeknek a targyalasakor ismcrtctjiik. A ,mu!t
szazad kozepen leirt hazberendezesbol nehol megtalaljuk meg a szokronyt,
nem eredeti ruhatarto funkciojaban ugyan, hancm tobbnyire a padlason,
a hasznalatbol kikopott holmik kozott.

A szenbanyaszat nagymeretu terhoditasaig foldmuvelo lakossag lakta
a videket. Fo aga a gazdalkodasnak az allattartas, a novenytermeles es
a szolomuveles volt. A Mecsek deli lejtoi alkalmasak arra, hogy jol termo
gyiimolcsosoknek es szoloknek adjanak helyet, tehat mar a mult szazadok-
ban is fontos szerepet toltott be a szolotermeles a videk gazdalkodasaban.
Nagyobb hirre szert tett borai nincsenek ugyan, de a termelesenek nem is
az ertekesites volt az elso celja, hanem az elfogyasztasa. Egyeni sajatos-
sagot jelent hosszii ido ota ennek a videknek a gazdalkodasaban a geszte-
nye. A Mecsek oldalain ma mar megfogyatkozott hajdani gesztenyeerdok
termesenek gyiijtese es ertekesitese olyan aga gazdalfcodasuknak, amely
a megye mas videkein hianyzik. A mult szazadi kiilonozes idejen a gesz-
tenyeerdoket is szetosztottak. Az allattartasban a mult szazadban a leg-
nagyobb jelentosege a juhtartasnak volt. Mint Holbling megjegyzi: ,,A'
barmok kozol a' magyar juhot szeretik tenyeszteni, tragyaja, turoja, gyapja,
es bore miatt. Penzelnek is belolok." Azota a gazdalkodasnak ez az aga
megvaltozott, csupan egy allami gazdasag tart a Mecsekben juhaszatot,
s a juhok helyett egyeb allatok, marhak, lovak es disznok tartasara es
nevelesere tcrtek at.

A videk nepi iparagai koziil itt is meg kell emlekezniink a fazekas
iparrol. A fazekasok foleg Pecsvaradon es Hossziihetenyben dolgoztak. A
pecsvaradi keszitmenyekre a feher maz, s rajta halvany kek es sarga cif-
razas a jellemzo. A hosszuhetenyi keramianak csak egy rovid korszakat is-
merjiik a mult szazad yo-es, 8o-as cveibol. Sargasfeher mazas edenyeket
keszitettek, nagyvonalii, szines viragmintaval. A pecsvaradi reformatus
csoport keramiaja cttol -eltero, az ismert talak es tanyerok voros mazzal
kesziiltek, s viragmintak adjak rajtuk a diszitest. Forma juk is, diszitesiik
is a sarkozi nepi keramiara emlekeztet, joggal tehetjiik £61, hogy sarkozi
fazekasoktol szereztek be oket.

A/ eges/ vicl6k kisipara Pecsvaradra tomoriilt, ott voltak talalhatok
mindazok a/ iparagak, amelyeknek termekei a parasztsag eleteben szukse-
gesck. Ott kcs/iiltek pcldaul a kodimonok. Baranyborbol varrtak a szii-
csok, u j j a i t , melilct es liatat elcnkszinu diszitessel lattak el. A diszitest
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himzett viragmintak, vagy szines borbol kivagott es a kodmonre varrt
mintak alkottak. A kodmonok diszitese kiilonbozik a megye mas magyar
videkeirol ismert kodmontol. Diszitesenek szine elenkebb, sok benne a
piros es a zold, a diszitoelemek zsufoltabbak. mint amazokon. Pecsvara-
don kesziiltek a ferfiak kalapjai es ott dolgozott a ferfiszabok tobbsege is.

A mult szazad kozepen meg ezen a videkcn is eltek a nagycsalad sa-
jatos vonasai. Az egesz csalad penzet a gazda orizte, ha tobb par is tar-
tozott a hazhoz, az apa vagy a legidoscbb testver. Neki kel'ett fizetnie
az adot s gondoskodnia a csaladhoz tartozo ferfiak oltozetcrol. Az asz-
szonynak a ruhajarol maganak kellett gondoskodnia, s ugyanc&ak az asz-
szonynak kellett ellatni ruhaval a gyermekeit es fehernemuvel a ferjet is.
Erre a penzt baromfi, tojas, vaszon, kendermag, borso eladasabol terem-
tette elo. Ha tobb asszony volt a csaladban, a keresetet egyenlo aranyban
elosztottak. A legidosebb volt a gazdaasszony, 6 vegezte a fozes es a siites
tennivaloit, a tobbiek csak segitettek neki. Ezert akadtak idosebb asszo-
nyok is, akik nem tudtak fozni. A csaladi szervezetbol adodott a mur.ka
szervezete is. Mivel a ferfi nem gondoskodott felesege ruhazatarol, az asz-
szonyoknak a maguk szamara kertet kellett elkuloniteniuk, hogy ott meg-
termelhessek az ertekesitesre szant dohanyt, sargarepat, makot, stb. A fer-
fiak -munkaja telen erosen megcsappant, idejiik javat heveressel toltottek,
nem tettek mast, mint ellattak allataikat, farol gondoskodtak, faragtak, s
a pinceket latogattak. A nok szamara a tel a sok dolog ideje volt. Elma-
radt ugyan a rnezei munka, de telen kellett megfonni a nyaron termelt
kendert, amit minden asszony kulon termelt maganak. a csaladon beliiJ
is. A lanyokat mar 8—9 eves korukban a fonashoz szoktattak.

Ez a tarsadalmi kep termeszetesen ma mar alapvetoen mas. Megval-
tozott az eletmod, a gazdalkodas is. Ennek a videknek az eleteben is le-
nyeges hatast jelentett a szenbanyaszat fejlodese. A hajdani parasztkozse-
gek egyre-masra valnak banyaszfalvakka, koztuk legujabb Hosszuheteny,
Vasas es Szabolcs. Szabolcs 1946 ota, Vasas 1954 ota Pecshez tartozik. A
fejlodesi folyamat az utobbi evekben meg jobban kiteljesedett, a korabbi
szenbanyakhoz kapcsolodott a kornyek ho.mokbanyainak megnyitasa, me-
lyek Komlo .szamara szallitjak a homokot. Az atalakulast mozditja elo
azonkiviil a hirdi kobanya es a hirdi kendergyar is. Ezek az ipari mun-
kahelyek rengeteg paraszti elemet szivtak magukhoz es a parasztsag at-
aramlasa napjainkban is folytatodik. A videk valamennyi falujabol kiilon
banyaszautobuszok szallitjak munkahelyiikre a munkasokat, akik koziil
sokan meg a regi lakohelyiikon laknak, a csalad egy resze meg muveli is
a maradek foldet, eletmodjuk, kultiirajuk atalakulasa azonban mar meg-
kezdodott. Mint a Hegyhat egy reszen, ezen a teriileten sem csupan a pa-
raszti elet formainak megvaltozasarol, a gazdalkodas, az epitkezes, stb.,
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atalakulasarol beszelhetiink, hanem a videk iparosodasarol s a parasztsag
ipari munkassagga valasarol is.

Mint mar emlitettem, a videk nepviseleti tekintetben ket kiilon cso-
portba tartozik, az elsobe Pecsvarad reforfnatus magyar lakoi, valamint a
zengovarkonyiak es a nagypalliak tartoznak, a masodikba pedig a Hosz-
szuheteny es Bogad kornyeken levo nehany falu katolikus magyarsaga.
Nezziik elobb a Hosszuheteny-videkiek viseletet.

A rankmaradt leiras szerint a ferfiak viselete a kovetkezo volt: feju-
kon kalap vagy baranybor sapka, a oyakukon kendo, felsoruhakent szur
vagy bunda. Altalaban bocskort, a tehetosebbek es a fiatalok iinnepen
csizmat viselnek. A melleny a miilt szazadban kezdett divatta valni, ko-
rabban a vaszontarisznya potolta, benne tartottak pipaju.kat, dohanyzacsko-
jukat, olvasojukat es erszenyiiket. Ingiik uj jat es a gatya szarat a fiataloknal
voro'S, kek es fekete gyapjufonallal kihimeztek. Az oregek ingen es ga-
tyajan feher volt a himzes. A nok koziil csak a nagyon szegenyeknek iiem
volt menteje es piros csizmaja. A csizmat azonban — ha rossz volt az lit
— a legnagyobb hidegben sem huztak fol, hanem mezitlab mentek a
templomba, a osizmat pedig a keziikben vittek. Az elado lany a hajcsapjat
jol lent szokta megkotni, ezzel is jelezve, hogy mar ferjhez mehet. A mult
szazad kozepeig apro rancokba szedett feher vaszonszoknya volt a divat,
akkor terjedtek el a tarka, szines anyagok. Az asszony a hajat hosszii
kontyba tiizte, iinnepen feher kendot kotott foleje. A lanyok hajadonfott
jartak, csupan a szeles piros selyemszalagbol kesziilt parta nem maradha-
tott el a fejiikrol. Mind a ferfiak, mind a nok erosen zsiroztak a hajukat,
ezaltal ertek el, hogy nem voltak soha kocosak, s megvedtek magukat a
tetvesedestol is.

A jobbagykor viselete a XIX. szazad kozepen kezdett atalakulni, ak-
kor terjedt el azoknak az anyagoknak a hasznalata, amelyek kesobb any-
nyira jellemzove valtak a Hosszuheteny videki nepviseletre. Az atalakulas
egy-ket evtized alatt ment vegbe, s mikor a szazadfordulon a viselet a
legteljesebb pompajaban elt, elobb lassan, aztan egyre gyorsulo iitemben
kezdett kimenni a divatbol, atadta a helyet a polgari divat alkotta ruhak-
nak. A szazadfordulo idejen az asszonyok iinnepen, bucsukor selyembol
kesziilt ruhakba oltoztek, ruhazatuk egesz vagyont ert. Alul sok borancu
alsoszoknyat vettek magukra, arra keriilt a diszes selyemszoknya. A szok-
nya szine vilagos, vagy isotet alapii, rajta nagy viragos mintak, foleg ro-
xsak, tulipanok, .szekfiik, es gyongyviragok diszlettek. Siiru rancba szedtek,
miclott folvettck. Terden alul ert, az alja egyszeruen be volt szegve. A
hasitekja clol volt, ott, mivel koteny keriilt fole, nem selyem, hanem ol-
csobb .anyag volt a szoknya anyaga.

A kotenyt szinten viragos mintaval szott selyembol keszitettek. Rend-
szerint ket kendobi'il varrtak osszc. A kendoket kozepen szeles, viragos
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selyemszalaggal valasztottak el egymastol. A kotenyt altalaban fekete szinii
gyari csipke tette diszesebbe. A szoknyat es a kotenyt rancba szedtek.

A labukon a lanyok es a menyecskek szines harisnyat es hitnzett ma-
gasszaru cipot viseltek. A cipo talpa, orra es kerge borbol kesziilt, a £el-
soresze pedig barsonybol. A barsony felsoreszt diszitettek szines szallal
himzett viragmintakkal.

A felso testiikon inget viseltek. Az ing feher vaszonbol kesziilt, u j ja
bo volt, ezcrt neveztek szelesujjii ingnek. Eleje vegig nyitott, szeleit a mel-
len egymasra hajtottak. A nyaka bo volt s rancba szedett. Elol madzag-
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gal kotottek meg. Szottesbetettel, himzessel diszitettek az ujjat. A piros,
bordo, lila szinu, mintas szottesbetetet az ujja hosszaban varrtak bele,
ugyancsak hosszaban huzodtak a himzett, diszitesek is. A himzes jobbara
aprolekos munka volt, a szine halvany, vagy feher, hellyel-kozzel attort,
azsiirozott. Az ujja veget ravarrt csipke diszitette. Az ujj hossziisaga a ko-
nyokon alul crt, a viseloje a koroot osszehiizta es megkototte, ezaltal a
konyok tajan rogzitette, ugyanakkor alul is rancolast alkotott.

A nyakukban tobb sorbol allo gyongysort viseltek es tarka selyem-
szalagot kotottek.

Szorosan hozzatartozott a noi viselethez a nagykendo. A szoknyahoz
es a kotcnyhez hasonlo szinii es anyagii selyembol kesziilt. Nagyterje-
delmii, haromszogletes ruhadarab, feketc gyari csipkevel diszitve. Ugy
viseltek, hogy a vallukra teritettek, a ket veget elorehozi:ak, a mellen
kereszteztek, majd ismet a hatuk mogc vczettek, ott aztan derekban meg-
kotottek.

Az asszonyok fejkendoje a viselo eletkora szerint valtozott, a me-
nyecskek alalaban piros szinu, nagyviragu kendot hasznaltak, rakottrancli,
fekete csipkevel diszitettek. A kendo alatt kemenyitett feher sipkat hord-
tak, hogy a felso kendonek megadjak vele a formajat.

Fejviselet volt a fokoto is. A mult szazad 6o-as, yo-es eveiben meg a
himzett fokoto volt hasznalathan, lassankent azonban hatterbe szorultak,
s a gyonggyel, muviraggal, femdiszekkel kivarrt, diszitett fokotok jottek
divatba. A himzett fokoto hazilag szott vaszonbol kesziilt, szines selyem-
mel vagy pamuttal himeztek ki. A legkorabbi d.arabok egysziniick voltak,
feher alapon fekete, vagy voros alapon fekete himzessel, kesobb terjedt
el a tobbfele szin alkalmazasa. Szines selyemszalaggal szegelyeztek oket.
Meretiik akkora volt, hogy a kontyot eppen befodte. Ezt az alakot utobb
megnagyobbitottak; ekkor a fokoton kiviil meg kiilon egy diszitett szalagot
is kezdtek viselni elol a homlok folott. Gyasz alkalmaval az ozvegy feher
csipkefokotot tett a fejere, a fokotot feher sclyem-, vagy atlasz-szalag,
feher es kek iiveggyongyok es selyem sodrott fonaldisz diszitette.

Teli ruhadarab volt a kodmon. Baranyborbol keszitettek a sziicsok,
leginkabb Pecsvaradon. Az irhat rendszerint feherre dolgoztak ki, ezen
helyczkedtck el aztan a diszitmenyek. A mell mindket oldalan, az uj jak
also reszen es a varrasoknal sotetpkos borratetet hasznaltak, erre a borre
sokszor meg athuzott borszalag diszt es szines pamuthimzest alkalmaztak.
Ketfclc tliszitessel keszitettek oket: •borratettel vagy himzessel. A hatat, az
ujjai kiilsi ' i oldalat es a hatso honaljalatti reszet diszitettek piros borratet-
tel. A n'Uctes diszt borbol vagtak ki, szimmetrikusan, a diszitoelemek vi-
raglevclct, cs i l l agot s mas stilizalt motivumokat abrazoltak. A borbol ki-
vagott diszito m i n l a k u t varrassal erositcttek a kodmonre. A hknzett di-
szites hasonli'i v o l t a n'uctcshcz. Ebben az esetben a kodmon nyakat, uj-
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jait es also szelet fekete baranypremmel szegelyeztek es siiru, szines him-
zessel diszitettek. Megvolt a ratetes diszites es a himzett diszites kozotti
dtmenet is.

A zengovarkonyi csoport nepviselete a sarkozi viselethez allt kozel,
valamint azonossagot mutat a mohacsi reformatus magyarok viseletevel.
Mint a Hosszuheteny-videkiek, 6k is regen elhagytak viseletiiket. Jelleg-

Zengovdrkonyi menyecske iinneploben

zetes, a Sarkozhoz kapcsolo ruhadarabjuk volt a feher fonallal himzett
fokotojuk. Fekete selyem vagy klott volt ennek az alapanyaga, melyet
feher cernaval aprolekos himzessel varrtak ki. A diszitmenyek altalaban
stilizalt virag'mintakat'. abrazoltak. Megtalalhatok naluk a parittyafokotok
is. Onnepen a nyakukban gyonggyol kivarrt barsonyszalagot viseltek. Vegiil
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talalkozunk naluk a biklanak nevezett feher vaszonszoknyaval is. Ez
utobbi Baranyanak mas videkein is szokasos volt.

A zengovarkonyi csoport nepe, mint lattuk, viselete, keramiaja es
vallasa reven a Sarkozhoz kapcsolodik, ugyanakkor rokonsagban van a
mohacsi reformatus magyarokkal. A Sarkoz es Zengovarkony videkenek
lakossaga kozott rokoni kapcsolatokat is ki lehet mutatni es fgy igazoltnak
latszik az a fokeves, hogy a Zengovarkony-videkiek etnikailag a Sarkozhoz
tartoznak.

Oregasszony viselete Hosszuhetenyben

Hosszuheteny videken a nepviselet koriilbelial a szazad elejen szunt
meg. Egy-egy ruhadarab nehol emlekkent megmaradt, sot vannak hazak,
ahol teljes oltozetek is vannak meg. Ezeket mukedvelo szinieloadasok
es nepi tancbemutatok alkalmaval viselik.

Meg kell emlekeznunk az idosebb asszonyok feher iinnepi ruhazatarol
is. Hoisszuheteny videkenek oregasszonyai nagy iinnepek alkalmaval tiszta
fchcrbc iiltoztek. Ma mar vegyiil ebbe a ruhazatba egy-ket fekete ruha-
darab is, de egycbkcnt a videk egykori viseletenek ez az egyetlen elo
maratlvanya. Ilasznalota azokra a vasarnapokra korldtozodik, amikor
szcntscgimadas van. A tomplomba mcnnek benne.
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Pecsvarad videken a legjelentosebb diszitomuveszeti ag a szoves volt.
Forrasaink szerint a mult szazad kozepen meg minden no foglalkozott
vele, font, szott. Alkotasaik kozott a legszebbek a szott diszitessel ellatott
abroszok, lepedok, kendok. A szottes alapja feher, a diszitmenyek pedig
piros fonallal kesziiltek. A diszitmenyeket alkoto mintak kozott geomet-
riai elemeket, stilizalt viragmotivumokat es madaralakokat talalunk.
A .szazadfordulo idejen megnyilatkozott polgari hatas naturalisztikus no-
venyi mintak alkalimazasat is terjesztette. A madarmotivujnok kozott leg-
inkabb pava, pulyka, kakas alakokat talalunk, elofordulnak azonban
masok is. Sok esetben szott mintas betet alkotta a nok szelesujju ujjdiszi-
teset is. Az e cclra hasznalt szottesdarabokat sfiru mintaval szottek, a
sziniik piros, lila es kek.

Visclcti darabjaikon himzessel is talalkozunk. Feher himzes diszi-
tette a gatyak szelet. Feher es sarga, finom apromintajii himzest alkal-
maztak a noi ingek ujjan es elejen. Feher, vagy szines himzes jelentkezik
a feher vaszonkotenyeken es a keszkenokon. Kiilon emlitest erdemel a
zengovarkonyi fokoto. Az alapja fekete volt, klott vagy selyem, a diszi-
test feher cernaval himcztek ra. Ennek a fokotonek es fokotohimzesnek
a rokonait talaljuk meg Peterd videken, Kopacson cs videken, a Drava-
szogben, a mohacsi reformatus magyaroknal, vegiil a Sarkozben. Vala-
mcnnyi sarkozi fokoto es sarkozi himzes neven ismeretes.

Mint emlitettiik mar, a videk nepe nagy atalakulason ment at az
elmult evtizedekben, kiilonosen az utobbi ket evtizedben. Az atalakulast
ket tenyezo segitctte cs siettettc: a szenbanyaszat es Pecs kcizelsege. Mar
a tavolabbi mukban magahoz vonzotta Pecs piaca a zoldscget, stb. ter-
melo asszonyokat, a vasara pedig az allatok ertekesiteset kivano ferfiakat.
Ez a hatas azonban meg nem jelentett annyit, mint amikor az u j munka-
teriiletek megvaltoztattak az eletmodjukat, igenyeiket s addigi kultura-
jukat. Napjainkban ez az atalakulas fokozodott, hiszen sokkal tobb
munkalehetoseget nyujt az ipar es a banyaszat, mint a multban. Ugyan-
akkor a paraszti elet terhei is sok embert kesztettek arra, hogy foglalko-
zasat, eletformajat megvaltoztassa.

A mai koriilmenyek kozott a nepi kultura egy-egy elemenek tovabb-
eleszteset, foleleveniteset szolgaljak a muvelodesi otthonok. Hosszuheteny-
ben tanccsoport alakult s az elmult evekben jo nevre tett szert. Vannak
ezenkiviil mas csoportok is, amelyek a nepi kultura hagyomanyait apoljak
es habar egy-egy szereplesiik ma meg alkalmi, szinpadi is, elsosorban a
maguk faluja szinpadan tancolnak, dalolnak, a maguk faluja nepet gyo-
nyorkodtetik abban, ami nemregen meg az ove volt, csak feledesbe meriilt.

Pecsvarad videken is idegen nemzetisegek kornyezeteben el a ma-
gyarsag, sokacok es nemetek alkotjak a szomszedsagot. Magaban Pecs-
yaradon is talalunk nemeteket, de voltak szamottevobb nemet telepii-
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lesek is. Eletmodjuk es kulturajuk a hegyhati nemetekehez kapcsolodik.
A felszabadulas utan egy resziiket kitelepitettek Nemetorszagba, a helyii-
ket pedig magyar telepesek foglaltak el.

A sokacok a Pecshez kozeli falvakhan laknak: Nagykozar, Magyar-
sarlos, Katoly ezek kozott a legjelentosebb. Gazdalkodasukban Pecs kozel-
segenek fontos szerepe van, a pecsi piac szamara termelnek, a pecsi vasa-
rokon ertekesitik allataikat. Sajatos viseletiik mellett napjainkig kitar-
tottak, mostanaban kezdodott meg az atteres a varosi oltozkodesre. Ugyan-
csak megtartottak nyelviiket es sole szokasufcat is. Viseletiik hasonlit a
mohaosi sokacokehoz. Korabban a szines, fokeppen piros es fekete fooal-
lal himzett vaszonszoknya es vaszoning, a fejiikon himzett fokoto, szines-
himzesu bormelleny es kodmon, valamint szines biitykos harisnya volt noi
vi'seletiik nehany jellemzo darabja. A divat valtozasaval terjedtek el a
szines selyem es kasmir szoknyak, a reklik es a fejkendok. Az ing him-
zese naturalisztikussa valt. Szoknyajukat ugy kotik meg, hogy a csipkes
alsoszoknya kikandikal alola. Jellegzetes meg a fejkendo alol a homlokra
kihuzott kis hajtincs. A ferfiak fekete ruhaja szovetbol, de leginkabb kord
barsonybol kesziilt. Piros zsinorozas disziti. Ingiik mellresz6t kiilon him-
zett ingmell takarja es dfsziti. Viselnek az ing .folott szines, selymes anya-
gokbol varrt mellenyt is.

Ormdnsdg

A megye deli, delnyugati reszen teriil el. Neve mind a foldrajzi taj
jelolesere, mind pedig a tajon elo nepcsoport jelolesere is hasznalatos.
Elhatarolasat nem tudjuk foldrajzilag elvegezni, bar delen termeszetes
hatara is van: a Drava, hanem neprajzi sajatossagok alapjan igyeksziink
megtalalni a hatarait. Nyugatrol kelet fele haladva a kovetkezo kozse-
geket szamitjuk hozza: Dravafok, Markoc, Gyongyfa (azelott Hernadfa es
Ronadfa), Magyarmecske, Monosokor, Okorag, Marocsa, Kakics, Bogdasa,
Dravaivanyi, Zalata, Kemse, Sosvertike, Sellye, Csanyoszro (korabban Kis-
csany es Oszro), Nagycsany, Besence, Bogadmindszent (azelott Czindery-
bogad es Ujmindszent), Paprad, Vajszlo, Liizsok, Pisko, Vejti, Hirics, Kis-
szentmarton, Ciin, Baranyahidveg, Samod, Adorjas, Koros, Dravapiski,
Kcmes, Szaporca, Tcsenfa, Dravacsepely, Radfalva, Disoviszlo, Terehegy,
Marfa, Ipacsfa, Kovacshida, Dravaszerdahely. Dravacsehi, Dravapal-
konya, Dravaszabolcs. Az ujabb kutatasok valoszinuve teszik, hogy ide-
sorolhatjuk az eszakkeleti sarokban levo Szava kozseget is.

Ax ormansagt taj alfoldi jellegu, annyi kiilonbseggel, hogy dombo-
ttbb, bcrkcscbb s kiilonosen azzal a kiilonbseggel, hogy mindenfele erdo
ta rk i t j a cs igcn kozel vannak egymashoz a kozsegek. Delen a Dravaig
crcs/kcclik, nyngaton atnyulik az azelott Somogy megyehez tartozott ha-
sonlo j c M f g i i l a j rn , kclctcn a Siklos—^Nagyharsany fele lenyulo hegy-
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vonulat hatarolja, eszakon a szolovel boritott hegyszentmartoni dombok.
A regi iratokban Ormankoz neven szerepel.

A koriilbelul 40 km hosszu es 15 km szeles teriilet tobb reszre oszlik.
Koriilbeliil Vajszlo tajan lehetne eszak—deli iranyban meghuzni azt a
hatart, amely nyugati es keleti reszre osztja.

Ormansagi ta) Drdvapalkonydndl

Foldjet nehany folyocska szeli at, leghosszabb es legszelesebb a Fe-
keteviz, ez nyugatrol az Almas es az Okor vizet hozza magaval, majd
befogadvan also folyasanal a Pecsi-vizet, Dravapalkonya alatt oralik a
Dravaba. Nyugati reszen nem nagyobb kis pataknal, a torkolata tajan
kisebb folyova tagul. A ma mar jobbara szaraz, melyebb fekvesfi teruletek
korabban berkes, mocsaras helyek voltak, kiilonosen a Feketeviz es a
Drava szabalyozasa elott. A XIX. szazad el Jen peldaul azt irtak Vajszlorol,
hogy a Feketeviz tava mellett fekszik. A mocsaras, lapos videket abrazol-
jak a II. Jozsef-kori terkepek es a Feketeviz csatornazasanak a XIX. sza-
zadban keszult terve is. A videket erdosegek, mocsari tolgyesek bori-
tottak. Siklostol az Ormansagon at egesz Kaposvarig erdos teruleten veze-
tett az ut. Vizben gazdag evben a csonak volt a fo kozlekedesi eszkoz.
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Ilyen foldrajzi viszonyok kozott termeszetescn keves volt a mezogazdasagi
muvelesre alkalmas terulet es ez a koriilmeny meghatarozta a lakossag
eletmodjat es epitkezeset is.

A falvak erdovel koriilvett, kiemelkedo helyekre epultek. Ennek a
telepiilesmodnak es a foldrajzi kornyezetnek a kovetkezmenye, hogy az

Ormdnsdgi tdj; a Fekete-viz drieriilete

,,Otmansag" nev jelentesenek megfejteseben es eredezteteseben maig sines
megegyezes a nyelveszek kozott, annak ellenere, hogy alapveto szoalak-
ban megegyeznek. Az egyik tabor Ormansagnak irja es mondja, n-el, a
masik tabor pedig Ormanysagnak, ny-el. Az elso taborba tartozok az erdo
jelentesu torok orman szobol szarmaztatjak s az orman szot or, ur tore
vezetik vissza. A masik tabor finnugorbol magyarazza es egybeveti egy
ormagy alakii szoval, melynek kiemelkedo hely ertelmet ad. A szot aztan
az oroin > urom > or > ur szobol vezeti le. Mindket etimologia tehat
tigyanarra a tore vezet vissza. Akik az Ormansaggal es nevevel foglal-
kowak, leginkabb az orman szobol valo szarmaztatast fogadjak el, Kiss
Cicz'i k ivc to lcvc l , aki makacsul kitartott a masik magyarazat mellebt.



A teriilet arra volt alkalmas, hogy lakoi foleg halaszattal, vadaszattal,
szabadon termo taplalekok, tojasok gyiijtogetesevel, allattartassal es kis-
merteku foldmuvelessel foglalkozzanak elsosorban. A vizenyos teriiletek
csokkentese es az erdoirtasok kesobb a muvelesre alkalmas foldeket szapo-
ritottak. Lassan, evtizedek alatt atalakult az ormansagi nep eletmodja.

A jobbagysag folszabaditasat megelozo idoben harom urasag kozott
oszlott meg az Onmansag teriilete. Egy resze a Batthyany-csalade volt, mas
resze a katolikus egyhaze, nyugati fele a Draskovichoke. Kesobb, a ma-
sodik vilaghaborut koveto folszabadulasig az egyhaz es a Kozalapitvany
volt a legnagyobb birtokos. Foldjenek majdnem fele e nagybirtokosok
kezeben volt. Rajtuk kiviil egy-ket nehanyszaz holdas gazdasag is szapo-
ritotta a nagybirtokot. A jobbagysag megszunte utan a fold tobbi resze
a jobbagyokbol parasztbirtokossa valt lakossage lett. Foldnelkiili zseller-
reteget alig talalunk. A zsellerek a bevandorlok es a gazdasagi cseledek
soraibol keriiltek ki.

Kozsegei altalaban kicsinyek, nines tobb lakosuk 4—joo-nal. Csupan
ket falu: Vajszlo: es Sellye fejlodott nagyobba, mindkettonek zooo-nel
tobb lakosa van jelenleg. Sellye 1950 ota jarasi szekhely. Mindket kozseg
uradalmi kozpont volt a jobbagy korszakban, Sellye az maradt Draskovich
urasaga idejen is, a felszabadulasig. Az Ormansag ipari es kereskedelmf
kozpontja is Vajszlon es Sellyen alakult ki. Mar a mult szazadban nagy-
szamu kisiparos elt es dolgozott ebben a ket kozsegben, szazadunk elso
fele pedig a kereskedelem eloretoreset eredmenyezte benniik. Ehhez regi
hires allatvasaraik adtak az alapot. A ket falu sertespiacait mar a mult
szazad elejen szivesen kerestek fol az orszag tavoli reszein, peldaul Gyor-
ben, Pesten lako kereskedok s szallitottak a sertest Pestre, Becsbe es Zag-
rabba. A kisiparosok kozott szurszabokat, osizmadiakat, szabokat, kova-
csokat, goloncsereket, szucsoket, stb. talalunk. Legtobbjiik Vajszlon es
Sellyen dolgozott es a mult szazadban a sellyei es siklosi cehbe tartozott.
Az utobbi evtizedek soran a nagyobb kozsegek soraba emelkedett az
Oszrobol es Kiscsanybol egyesitett Csanyoszro es Kemes is, de attol meg
tavol vannak, hogy megkozelitsek Vajszlo vagy Sellye nagysagat.

Egy inultszazadvegi meghatarozas szerint ott van az Ormansag, ahot
biklat viselnek, azaz: ahol a nok a bifclanak vagy kebelnek nevezett feher
vaszonszoknyat hordjak. Ma mar nem elegsziink meg ezzel az egy tenye-
zovel, bar az ormansagi etnikai teriilet koriilhatarolasaban ma is krite-
riumaink kozott szerepel. Mas szabasut ugyan, de biklat viselnek az-
Ormansag szomszedsagaban Dravasztaran, Felsoszentmartonban, Lakocsan
elo horvatok is, biklat viseltek Zengovarkonyban is, megsem tekintjiik-
sem a horvatokat, sem a zengovarkonyiakat ormansagiaknak. A bikla
csak egy darabja a jellegzetes ormansagi ooi viseletnek, csak egy reszlete-
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azoknak a neprajzi s egyeb sajatossagoknak, amelyek egyiitt az elhataro-
last lehetove teszik.

A legtobb falunak egy utcaja van, egy-egy sor hazzal. Az udvarokat,
hazakat nagy kertek veszik koriil, a kertekben gyiknolcsfakat, vetemenyest
talalunk. Legregibb fajta hazuk a talpas haz. Ennek fo anyaga a fa volt.
Faban nem volt hiany, boven adta a sok erdo. A talpas haznak alapot
nem astak, hanem hosszii, faragott tolgyfa-gerendakat fektettek a foldre.
Negy, negyzetalakban lehelyezett, az erintkezo sarkokon merolegesen ossze-
eresztett gerenda alkotta az alapot, a talpakat. Az alapba tobb fiiggoleges
oszlopot helyeztek el, elsosorban az epiilet sarkain, ezek az alappal par-
huzamos gerendakat tartottak. A haz hossztengelyet a mestergerenda

Talpas hdz az Ormansagban (Szaporca)

alkotta. A talpakat es a folottiik levo, veliik parhuzamos koszorufakat,
egymastol 40—50 on tavolsagra helyezett es a haz falat alkoto karok kotot-
tek ossze. A karokat vesszovel fontak be. Ezt a vesszobol font falat,
ahogy mondjak, ,,rekesztett" falat, kivul-beliil sarral betapasztottak es
bemeszeltek. A hazat zsuppal fodtek. Namely dravamenti kozsegben a
XVIII. szazadban gyekenyt is hasznaltak tetofedo anyagul, a zsup altala-
nossa valasa elott pedig nadat. A haz elott keskeny tornac volt, mely
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harom-negy faragott oszlopon nyugodott. Az epiteshez csak faszoget hasz-
nakak. A telken hasonlo modon epiilt gazdasagi epiiletek egeszitettek ki
a lakohazat. Kozuluk a pajtaval egybeepitett istallo pajtareszenek falai
faragott tolgyfadeszkabol, az istallo fala tapasztott vesszobol keszult, re-

Ormdnsdgi talpasbdz szerkezete (reproduk-
do Kogutowicz Kdroly: ,,'Dundntul es Kis-

alfold" c. konyvebol)

Talpas hdz udvari reszlete az Qrmdnsdgban (Szaporca)

kesztett fala volt. Vannak nyomai ezen a videken is, hogy a falutol tavol-
eso teriileten, a falum kiviil epitettek az allatok szamara olat, szallast.
A talpas epitkezes epitmenyeibol manapsag inkabb a gazdasagi epiiletek
lathatok, azok is inkabb Nyugat-Ormansagban. A Vajszlotol nyugatra eso
teriileten talalhato meg egy^ket talpas lakohaz is, a valyoggal es tornessel
valo epitkezes idejen azonban legtobbnek a falat atepitettek. Megmaradt
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a gerenda vaz s ezt kitoltottek valyoggal. Csupan az Ormansag nyugati
szelen levo horvat kozsegekben el meg nehany hirmondo a rekesztett falu
lakohazak koziil. A szajhagyomanyban es egyhazkozsegi iratokban boven
talalunk adatot a talpashazak mozgatasara. Arvizek idejen, vagy amikor
egy kozseg megvaltoztatta a telepiilesi helyet, a hazak ala gorgoket tet-
tek es okrokkel mas helyre vontattak. A mult szazadban allt meg egy-ket
fabol — a talpashaz modjara — epiilt templom is. Szukseg eseten azokat
is elvontattak, mint a hazakat.

Talpas tstdlloepulet az Ormdnsdgban (Szaporca)

A haz tobb helyisegre oszlott. A ma ismert, mar fejlettebb fokot
kepviselo hazak harom helyisegbol allnak. Az epiilet kozepen volt a be-
jarat, mely a konyhanak hasznalt helyisegbe nyilott, az ajtoval szemben
volt a kemence. SzSgletes kemence ez az ujabb fejlodeseben, hozza pedig
takarektiizhelyt epitettek. A kemence fiistje nyitott kemenybe szall fdl,
ott a helye a ftistolesre szant husoknak. A konyhabol az utca fele szoba
nyilik, az udvar fele pedig a kamra. A szoba berendezesi targyai koze
tartozott a multban a puhafabol keszitett, festett agy, az ele aliitott, lehajt-
hato tamlajii pad, a sarokba aliitott padok, amint az asztalt koriiloleltek, a
faragott tamlaju szekek, fabol kesziilt, vagy f on ott iilolappal. A szobaban
allt a szokrony is, a legjellegzetesebb biitordarab. Ruha tartasara hasznalt
lada volt ez. Kemenyfabol acsolassal kesziilt. A deszkat faragtak hozza.
Egyetlen fern resze a kovacsolt vas zaropant volt rajta. Sarkon fordulo
teteje hazteto formaju, negy sarkan egy-egy faragott szarvval. Tetejet es
oldalait diszitessel lattak el. A karcolasok egy reszet fekete vagy voros-
barna festekkel be is festettek. A mai szekreny elterjedese fokrol-fokra
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Ormansagi ,,szokrony"

hatterbe szoritotta azonosnevu elodjet. A szokrony a szobabol a kamraba
keriilt, takarmany, liszt tartasara. Onnan tovabb vandorolt a padlasra.
Ormansagi hazakban a padlason ma is talalunk meg sok szokronyt. Zsa-
kot, kendert tartanak benne.

A szokrony nem sajatosan ormansagi biitor, talalkoztunk vele mar,
amikor Baranya eszakibb reszeivel ismerkedtiink meg es megtalaljuk a
Dunantul mas videkein, sot acsolt rokonait az orszag mas teriiletein is.
Azert foglalkoztunk vele megis reszletesebben az Ormansag ismertetese-
kor, mert ott kiilonosen kedvelt volt, ott talalunk belole a legtobbet, bar
emberemlekezet ota nem keszitik. Mas ladat is hasznaltak a szokronyon
kiviil, a fenyofabol kesziilt szines, fostett ladat. A legujabb festett ladak
a mult szazad kozeperol valok.

A faban bovelkedo Ormansagban termeszetesen sok furni^faragni tudo
ember volt, aki nemcsak a maga, hanem masok szamara is 'kituno faeszko-
zoket keszitett. Az asszonynep legfontosabb eszkozei koze tartoztak a
fonas-szoves eszkozei, a faragassal, spanyolozassal diszitett rokkafak, a
kendertorok, a len- es kendertilok, a vetofak, gombolyitok es a szovo-
szekek, a ,,szuofak".

A mult szazadban meg minden fehernemu, vaszonholmi, zsak es
iopokroc hazilag kesziilt az Ormansagban s az eloallitashoz szuksegcs lent

140



es kendert is maguk termeltek. Nyari esteken az ejszakai orakig csattogott
a tilo a kertekben, az osz es a tel a fonas es a szoves ideje volt. A ruhara
valo feher vasznakon kivul sok diszitett abroszt, kendot cs lepedot is
szottek. Ezeknek az anyaga mar leginkabb pamut. Nagy resziik feher ala-
pon piros diszitessel keszii-lt. A szott piros mintak a csillag, cserlevel,
tulipan, szekfii, fenyerlevel stb. stilizalt valtozatai. A masik csoport szot-
tesei bordo alapszinuek s feher apro mintak diszitik oket. Igen szepek a
tiszta feher mintas szottesek is. Szovoszek es a szoves eszkozei mlnden
ormansagi haznal megtalalhatok meg ma is, de ritkan hasznaljak oket.
Csanyoszroban dolgozik egy asszony a haziipari szovetkezetnek, ha ttibb
munka adodik, masok is csatlakoznak hozza. A hagyomanyok alapian
keszitenek u j szotteseket.

Haldszo szigony az Ormansdgban

Az ormansagiak fofoglalkozasa ma is a foldmiiveles. Abban az idoben.
amikor meg a mainal joval kevesebb volt a szantofold, inkabb allattartas-
sal, halaszattal es gyujtogctessel foglalkoztak. Alkalomadtan ma is igen
szivesen folelevenitik rcgi foglalkozasaik koztil a halaszatot s arra alkalmas
esztendoben a gombaszcdcst. Az allattartas cgyik fo jovcdclmi forrasuk,
elsosorban a sertestartas es hi'»lalas, valamint a csikoncvelcs.

Sok dravamenti faluban fontos sxercpe volt a vizimalmoknak, kiilo-
nosen a XVIII—XIX. szazadban. Ncmcsak a szukebb kornyek, hanem a
tavolabbi kozsegek orolnivaloit is czek dolgoztak fol. A dravai malmok
az ugynevezett ,,dudus" hajora epiiltck. A dudu iircgcsre kivajt hatalmas
fatorzs volt, ez alkotta a hajot, rajta volt a malom. Hogy a viz el ne
vigye, vesszobol font kotellel kikotottok, ezt a kiitclct kesobb korszerubbel

141



valtottak fol. Telre a malmokat kivontattak a partra. Az orleshez sziik-
seges malomkoveket a Pecs melletti Kovagoszollosrol szereztek be. Ugyan-
csak a dravai vizi elet letunt emlekekent emlegetik a hajovontatast.
A Dravan arut szallito dereglyeket vontattak kotelen, emberi erovd.
A hajovontato ember fabol ivesre faragott iga segitsegevel vegezte nehez
munkajat. Ez a foglalkozas a mult szazad vegen sziint ineg.

A gabona tartasara is dudut hasznaltak az Ormansagban. Ez is hat-al-
mas fatorzsbol kivajt holmi, amelynek also felet deszkaval befenekeltek.
Kisebb-nagyobb meretii talalhato beloliik. Volt akkora is, amelyben tiz
zsak gabona elfert. Ugyancsak gabona tartasara hasznaltak vesszobol font
es sarral betapasztott kosarszeru tartokat is. Kisebb fatorzsbol kesziilt
kisebb duduban aprobb magvakat es babot tartottak. Duduval keszitettek
a kutat is, a dudu helyettesitette a mai cementgyuriit. Holbling Miksa a
mult szazad kozepen tevesen a dudus kutakban latta az okat a sok orinan-
sagi golyvanak. A tudomany azdta megcafolta ezt a folfogasat.

Igavonasra a mult szazad kozepe tajaig inkabb okrot hasznaltak,
lovaikat pedig fuvarozasra. Magyar feher fajta szarvasmarhat tartottak
leginkabb. Meg a masodik vilaghaborii idejen is sok volt beloliik, Vajszlon
peldaul a harom csorda koziil az egyikben magyar marhakat hajtottak ki.
Amig a torveny meg nem tiltotta, szivesen legeltettek az erdoben. Lege-
loik altalaban nagyok, nagykoronaju tolgyfak tartanak rajtuk itt-ott arnye-
kot. Tehenet a regi idoben csak annyit tartottak, amennyi a hazi sziikseg-
letre kellett, sokan nem is annyira a teje, mint inkabb tragyaja miatt.

Legelon tartottak a lovat is. Csiko koraban mar legelore keriilt az
anyjaval egyiitt, melyet kihajtottak, ha nem volt munkaban. Feleves
koratol mar teljesen a legelon nott fol. Este, munka utan, amikor a ferfi-
nep megvacsorazott, minden lovat legelore hajtottak. A csaladok ferfi-
tagjai koziil az oregek vagy az egeszen fiatalok voltak a lovaszok. Tavasztol
decemberig legeltettek igy a lovakat. Egy-egy kisebb osoport ment az erdo
vagy legelo kivalasztott helyere. Ott a lovak labat beklyoba, vagy nyugbe
vertek, ho'gy nehezebben tudjanak megszo'kni. Ha hideg volt, az orzok
szurbe, bundaba burkoloztak es tuz kore huzodtak. A lovakra a osoport
egy-ket tagja vigyazott, a tobbi pedig alhatott, ha eppen hagytak. A legel-
tetes azonban szamtalan alkalmat nyujtott a jatekra, egyimas megtrefala-
sara es a mesere. Hajnalban hajtottak haza, mikor dologra keleltt menni.
Ez a lotartasi mod addig volt meg, rnig a murakozi nehez, hidegveru
lovak el nem terjedtek. A mult szazad utolso ket evtizedeben egyre-masra
hajtottak Murakozbol a csikokat. Folnevelesiik utan nagyobb arat kaptak
ertiik, mint az addig tartott konnyebb lovakert. Nehany evtized alatt alta-
lanossa valt a murakozi fajto hasznalata. Ez azonban kenyesebb volt, mint
az elodje. Dragabb is volt, tehat jobban kellett ra vigyazni. Igy aztan
fokozatJosan'megsziint az ejszakai legeltetes. A" lovak legeltetese azonban
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ma is szokas, kiilonosen a csikokat es a munkaban nem levo lovakat
legeltetik.

Az Ormansag paraszti gazdalkodasaban legfontosabb szerepe a sertes-
tartasnak volt. Az egykorii irasok mar a XVIII. szazad vegen es a XIX.
szazad elejen Vajszlo es Sellye hires sertesvasarairol irnak. S ezek a meg-
emlekezesek ugy szolnak, hogy ezek a vasarok messze foldon hiresek
voltak. A ma elo emberek emlekezete szerint kiilonbozo fajtaju mangalica
serteseket tartottak. Ma is ez a legelterjedtebb fajta. Nagy resziiket az
erdoben neveltek es hizlaltak. Nemcsak az ormansagi, hanem a szlavoniai
erdokben is. Makkon hizlaltak meg oket. Osszel atmentek a szlavoniai
erdokbe makkot nezni, megbecsiiltek a fan mutatkozo termest es kibereltek
az erdot. Tobben osszealltak, hogy a terhek megoszoljanak. Fogadtak
kanaszt, de 6k maguk is ott voltak a makkoltatas idejen az erdoben. Kali-
bat csinaltak maguknak az erdoben, abban laktak. Ott foztek maguknak
abbol, amit utanuk hordtak vagy idonkenti hazateresuk utan vittek ma-
gukkal. A Dravan a ropiilo nevii kompon keltek at. Olyan komp volt ez,
ami le volt horgonyozva a viz kozepen, vagy a sziget also vegen s a viz
nyomasa vkte at az egyik partrol a masikra. Igen nagy teher elfert a
ropulon. Ket rev volt az Ormansagban a Dravan, az egyik Vejti alatt,
ott a szigeten horgonyoztak le a ropiilot es Dravapalkonyanal, ahol a hor-
gony a viz kozepen volt. Vejtivel szemben Moslavina, Dravapalkonyaval
szemben Dolnji Miholjac .volt a ropiilo altal elerheto horvat kozseg.
Kereskedelmi kapcsolatok fonntartasa erdekeben is rendszeresen jartak
at, tehat vasarra es piacra is. Elenk gazdasagi kapcsolat volt ez. A disz-
nokat akkor hajtottak haza, amikor a makk elfogyott. A vajszloi vagy a sely-
lyei piacon ertekesitettek a legtobbet. Sokat elhajtottak messzi varosokba
is, sokat pedig pesti, gyori, zagrabi kereskedok vittek el. A makkon hizott
diszno azonban nem volt olyan kover, mint a kukorican hizlalt, ezert a
makkoltatas utan meg kukorican is szoktak javitani.

A nehez diszno a szallitasi akadalyok miatt nehezen volt er'tekeskheto.
Ha bevittek Pecsre, feltek, hogy a kocsiratetelkor, vagy a levetelkor eltori
a labat, akkor pedig csak a szappanfozonek lehetett eladni. Fejlodest
ezen a teren a vasutepites hozott. Vasuton vagontetel-szam tudtak szalli-
tani Pestre a ferencvarosi vasarba es Becsbe. Ezek a sertesertekesitesi
lehetosegek adtak alapot a kupeckodas kialakulasara. A serteshizlalok
sovanyan vettek meg a disznot, sokszor meg nem is hizlalhato korban.
Az igy egyenkint osszeszedett allatokat nevelessel kellett egyontetfive
tenni, hogy a hizlalas vegen, mikor ertekesitesre keriilt a sor, ne legyen
koztiik lenyeges sulykiilonbseg. A vasarlasban a hizlalo a felhajtoira
tamaszkodott. Ezek voltak az igazi kupecek, akik abbol eltek, hogy mas
szamara vasaroltak es sem munkajuk, sem kockazatuk nem volt vele. Volt
egy masik fajta kupec is, aki megvette es rogton haszonnal tovabbadta a
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disznot. Ezeknek az etnbereknek az ideje legnagyobbreszt a kocsmaban
telt el. A felszabadulas utan egy darabig meg boldogultak, de aztan ki-
csuszott a talpuk alol a talaj.

Amikor ogyre nyilvanvalobb lett, hogy a serteshizlalas kedvezo anyagi
lehetosegeket kinal, hizlalokka lettek olyan emberek is, akik nem voltak
parasz!:ok. 2—300 diszno szamara epitettek olakat, megvettek a hizlalas-
hoz sziikseges kukoricat s vettek a hizonak valot is. Az Ormansagban
sokan vannak, akik a vagyonukat a serteshizlalassal szereztek. A leg-
nagyobb hizlalo Scllyen e.s a Vajszlo melletti Angyaloc nevii hatarrcszen
volt. Egyiknek sem paraszt volt a tulajdonosa.

Az omiansagi emberek a munkajuk javat egymas segitsegevel vegez-
tek. Bar a kapitalista gazdasagi rend, a szabadverseny es a veliik jaro
polgarosodas a regi kozossegi szellemet nagy mertekben kiolte beloliik es
az egyeni hasznot es boldogulast hajszolo anyagias emberekke formalta
oket, elevenek meg a kozossegi elet emlekei. Ha az egyik ,,pogar" (pogar
az Ormansagban a paraszt neve) elvegezte az aratast, nyomban rokona-
nak, komajanak, szomszedjanak ment segiteni. A gabona behordasa valo-
saggal iinnepszamba ment. Akkor is osszejottek segiteni a rokonok, szom-
szcdok, fogattal es kezi crovel, hogy a nagy munkaval egy nap alatt elke-
sziiljenek. Ilyenkor az a gazda tartotta etellel, itallal a munkaban reszt-
vevoket, akincl a munkat vegeztek. Igy folyt le a cseples is. A nyomtatas
idejen ki-ki maga vegezte a munkat, legfoljebb kisebb segitseget vett
igenybe. A cseplogcp gyors munkajahoz sok ember munkajara van szukseg.
A kazalrakok, kevehanyok, zsakolok, polyvahordok a csepelteto gazda
rokonaibol, szoimsziedaibol keriiltek ki. A kolcsonSsseg alapjan tortent
mindez. Aki ma masnak a segitseget igenybe vette, holnap visszaadta a
segitseget. Hogy iminden rendben tortenjek, sanklnek a munkajaban ne
legyen fonnakadas, elore megallapitottak nagy munkak idejen, kire mikor
keriil sor. Genoraciok soran alakultak ki azok a kis kozossegek, amielyek
a nagy munkakat evrol evre egyiitt vegeztek. A behordaskor a kozos
munka majdnem mindeniitt megvan meg ma is. Nemcsiak a rokonok,
hanem az egesz falu segitett, ha valaki hazat epitett. Ki fogattal hordta
az epitoanyagot, ki pedig kezi erovel segitett a haz imegepiteseben. Csak
azokat a tennivalokat vegeztek iparosok, amelyeket szakertelem nelkiil
nem lehetett elvegezni.

Emlitettiik, hogy a noi viselet alapjan kiilonboztetili meg mar hosszii
ido ota az Ormansag nepet mas videkek nepetol. A fejiikon az asszonyok
fokotot viseltek, a lanyok hajadonfot jartak. A negyedgomb alakii fokotot
kontyon viselik. Beliil kemenypapir tartotta mereven, erre varrtak a
vaszonbol, barsonybol, femdiszekbol es muviragbol valo diszilest. Also
reszere a fokoto szinenek megfelelo szinu selyemszalagot erositettek. Az
ormansagi asszony fokotojenek korjelzo szerepe volt. Minden kornak neg-
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volt a megfelelo szinii es megfelelo anyagbol kesziilt fokotoje. Fiatal
menyecske ego piros szalaggal ekesitett piros fokotot viselt, kesobb a sza-
lagon megjelent a kek, a fokoton pedig a feher szin. A kovetkczo kor
fokotojenek uralkodo szine a feher, a szalag pedig feherrel diszitett kek.
Kesobb a fokoto tiszta feher, szalagja pedig egesz kis fekete barscny
szalag lett. Vegiil az oregasszony kis feher vaszon fokotot, ugynevezett
,,kapkztalevelet" viselt a kendoje alatt. Az asszony fokotoje fiatal kortol
oreg korig altalaban nyolc valtozatban jelentkezett.

Ormdnsdgi fiatal asszony fokotoje

A no a hajat leanykoraban befonva viselte. Kettefesiiltek a hajat, elol
a homloknal es a halantekon folsodortak es a fiil tajan fonni kezdtek.
A ketoldalrol osszeero ket hajfonatot osszekotottek, majd osszefontak.
A fonat vegere szines selyemszalagot, pantlikat kotottek. Az asszony hajat
nem fontak be, hanem az elol es oldalt megkezdett sodras utan hatul is
folsodortak, mintha konty lett volna. A haj apolasat zsirral vegeztek.

A noi viselet uralkodo szine a feher volt, fiatalabb korban nehany
szines ruhadarabbal elenkitve. Ilyen szines ruhadarab volt a koteny, a
fejkendo es az also ing ujja. Amint a fokoto szine valtozott az asszony
koranak megfeleloen, a fokoto szinehez es annak valtozasahoz alkalmaz-
kodott a fejkendo es a koteny szine is. Mindketto selyembal kesziilt. Fia-
talok finom feher vaszonbol, vagy tiillbol keszitett kendot is viseltek,
himzessel diszitve. Oreg korban mind a koteny, mind a kendo feher
vas/onbol kesziilt. Az oltozet egyik fo darabja a kebel vagy bikla nevu
terdigcro feher, bo, hajtasokba levasalt szoknya, masik pedig az imog
ncvii ing. A mult szazadban a biklat es a hossziiujju, ugynevezett taszlis
i'miigot hrtxilag szott kender, len, vagy pamutvaszonbol allitottak elo, a
szazad masodik fclcbcn azonban ezt az egyszeru viseletet mar csak hetkoz-
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napokon, munkara hordoztak. Unnepre a fiatalok: leanyok, menyecskek,
cifra tiillangle folso biklat es taszlis imogot csinaltattak maguknak. A folso
bikla alatt 3—4 also biklat s a folso imog alatt kis imogot viseltek. A fols5
ingnek, akar tullanglebol volt, akar vaszonbol kesziilt, nagy, bo ujja volt.
Az ujjat a konyok tajan megkotottek, ezaltal az ing ujja bo redokben
hullott ala a csukloig. Az also ing testhez simult, ujja rovid volt es szines
hi'mzes diszlett rajta, hogy a tiillangle ujj alol kilassek. Biklat hordanak a
horvat leanyok, asszonyok is, az 6 biklajuk azonban abban kiilonbozik az

F

Kontyolds az Ormdnsdgban

ormansagiaketol, hogy altalaban apro hajtasokban lerakott s nem derek-
ban kotik meg, mint az ormansagiak, hanem joval terden foliil er s koz-
vetlen a melliik alatt kotik meg. A boujju ing szabasa is hasonlit a horvat
ing szabasahoz, azzal a kulonbseggel, hogy a horvat ing nagysaga alkal-
mazkodik a bikla viselesehez, tehat egeszen kicsiny. Kiilonbseg az is, hogy
a horvat ingek ujjat fiatalabb korban boseges piros, fekete es kek szinu,
oreg korban pedig feher szott minta disziti, az ormansagi ing ujjarol ez
hianyzik. Hasonlo az ormansagi noi ing szabasahoz a Hosszuheteny videken
megismert szelesujju ing szabasa is. A ketto kozott az a kiilonbseg, hogy
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ax ormansaginak az eleje nem vegig hasitott, joval bovebb es hosszabb az
ujja s hianyzik rola a diszites Hosszuheteny-videki modja.

A mult szazadban a nok leginkabb mezitlab jartak, ha ritkan labbelit
vettek fol, az az oldaltvarrott hegyesorru csizma volt. Sokszor elofordult,
hogy a templomig telen is a kezben vittek, az ajtoban biijtak csak bele.
A szazad vege fele megjelent a felcipo s altala lassankent a varosi cipo-

Ledny es legeny az Ormdnsdgban

divat terjedt el. Arataskor a mezitlabas no labat sziirta volna a tarlo, ez
ollcn bocskort, espedig csatosbocskort hasznaltak. A csatosbocskor csak az
c'so vilaghaboru idejen ment ki a divatbol. A cipo hasznalata idejen kez-
tlcidcitt a csikos, szines es biitykos harisnyak viselese.

Tcli visclct volt a baranybor kodmon. Gallerja, kezeloje es also sze-
gclyc fokcic prcm, -maga a kodmon pedig feher vagy ritkabban barna volt.
Ujjj'ir, Iiatat 6s olejct finomszinii viraghimzes diszitette. Diszitesuk szine-
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ben es aprolekossagaban kiilonbozik Baranya megye mas videkeinek bor-
ratetes es elenk szinekkel himzstt diszitesii kodmonjeitol. Hasznaltak
olyanokat is, amelyek csak a varras menteben vokak himzessel ellatva.

Rovid ideig viseltek a kodmonon kiviil rokapremmel szegelyezett,
zsinorral diszkett posztomentet is.

A kodmont bundanak neveztek.
Ha esett az eso, rossz ido volt, siiruszovesu abroszt teritettek magukra.

Ennek a szfne is alkalmazkodott a viseloje korahoz, a fiatalabbak szine-
sebbet, az oregebbek feherebbet vettek magukra. Ezt a kendot helyette-
sito abrosz-haszaalatot megtalaljuk meg a kornyezo horvat asszonyoknal.
Ok az abroszt arra is hasznaljak, hogy szoknyakent magukra csavarjak s
ezaltal is vedekeznek az idojaras viszontagsagai ellen.

Volt meg egy regen viselt ruhadarabjuk, a hatraveto. Haziszott
vaszonbol kesziilt, keskeny ruhadarab, hosszabb a toriilkozonel. A fiata-

Hdtravetos oregasszony az Ormansagban

labbaket piros csikozas diszitette, az idosebbeke tiszta feher volt.
A ferfiak viselete egyszeru volt. A mult szazadban meg a ferfiak jo

resze telen-nyaron hazilag szott vaszonbol varrt gatyat, vaszon inget viselt.
Mindket ruhadarab feher volt. Munkara kevesebb szelbol keszitettek,
iinnepre bovebb volt a gatya szara. A munkara valok egyszerubb, durvabb
anyagiiak voltak, kenderbol, lenbol szottek, az iinnepiek anyaga pamut-
vaszon.

A fejiikon szeleskarimaju fekete kalapot viseltek, a nyakukban pedig
elmaradhatatlan a fiataloknal szines, oregeknel sotetszinu kendo. Az oreg-
emberek kozott a szazad elejen akadt meg, aki hossziira novesztette a
hajat, a miilt szazadban pedig meg.lehetett hirmondot talalni azokbol, akik
hosszu hajufcat ketoldalt a halantekuknal osszecsavartak es csimbokka
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kotve viseltek. Elmaradhatatlan volt a bajusz is a ferfiak arcarol. Hosszu
nagy bajuszt novesztettak, csak ebben a szazadban kezdtek rovidebbre
nyirni, sot az utobbi idoben teljesen leborotvalni. A szakallt nem szerettek,
kevesen viseltek. Telen baranybor sapka fodte a fejuket.

A'ltalanos volt a bocskor hasznalata a mult szazad kozepen. Szijas-
bocskornak neveztek, mivel szijjal crositettek a labukra. A bocskoros fej-
resszol keszitette s hosszu szij logott rola, ezt a labuk szarara csavartak,
elozoleg azonban kapcaba tekertek a labukat. A mult szazad masodik
feleben eloterbe nyo.mult a csizma hasznalata, ebben a szazadban pedig
a bakancse. A bocskor azonos a masfele is ismert fodelesbocskorral. Sik-
losi es sellyei bocskoros vargak keszitettek, ugyanolyan formajura, mint a
horvatoket. Az utolo sellyei bocskoros I9i5-ben halt meg.

Regebben az ingre nem varrtak gombot, hanem a nyakaban is, a
kezelojen is, madzaggal kotottek ossze. Hidegebb idoben ,,mellyest"
viseltek. Vaszonbol, posztobol, vagy baranyborbol keszult, ujja nem volt,
csak mellresze. tlgy erositettek magukra, hogy a ravarrt madzagokkal
hatul megkotottek. Folotte viseltek a baranyborbol varrt, hirnzessel diszi-
tett kodmont, vagy szurposztobol varrt, hirnzessel diszitett szurkabatot,
ritkabban szurgallert. Voltak, akiknek a ruhai koze suba is tartozott,
baranyborbol keszult az is es ki volt himezve. Keves embernek volt, mivel
az arat kevesen tudtak megfizetni. A szurkabatot sellyei, vajszloi es siklost
sziirszabok keszitettok es vasarokon arusitottak. Legtovabb a pasztorok
es a fuvarba jaro emberek hasznaltak. Szerettek, mert biztos vedelmet
nyujtott az eso ellen. Az iinneplo sziiret eskiivore vette meg a ferfi, az
aztan kiszolgalta elete vegeig. Bundakat, kodmonoket keszito szucs tobb
helyen is dolgozott az Ormansagban, akadtak koztiik, akik az ev egy
reszet vandorlassal toltottek es a helyszinen javitottak meg a hibas bun-
dakat. A vajszloi sziics peldaul Dravapalkonya videket is folkereste min-
den evben, vitte magaval a szerszamjait, a sziikseges premeket s ott
nehany nap alatt megjavitotta a hibas kodmonoket.

A ferfiviselet a mult szazad vegen megvaltozott. Lassankent elmaradt
a gatya es a bocskor hasznalata, ebben a szazadban pedig a csizma is
atadta a helyet a bakancsnak es a ciponek.

Az ormansagiak mai viselete egyezik a inindenkori varosi divattal,
gatyas oregembert elvetve is nehez talalni, egy-ket oregasszony ragaszkodik
csupan a biklajahoz. Inge azonban mar a biklas oregasszonynak sem a regi
szabasu, rnivcl folotte a szazad elejen elterjedt, derekban bo reklit viseli.
A rckli anyaga mar nem selyem, mint a szazadeleji fiataloke volt s nem
vihigos a sxinc. A noi viselet nem egyidoben szunt meg az egesz Orman-
saj; te r i i lc tcn , a kolcti rcszcken hamarabb, meg a szazad elejen, a nyugati
rcsxckcn pedig ax clso vilaghaboru alatt es utan.
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A faragas muveszete koztudatunkban Somogy mcgyehez kapcsolodik,
pedig igen sok szep faragott eszkozt ismeriink az Ormansagbol is. A mer-
tani elemekkel vagy novenyi mintakkal diszitett borotvatokok, a szep sz.'nes
spanyolozott tukrosok, a betyarokkal es allatalakokkal diszitett szaru
sotartok s kiilonosen a sok spanyolozott rokkafa, vetelo, faragott moso-
sulyok es mangorlo meltan megallja a helyet a somogyi faragomuveszet
mellett is. Kozuluk a rokkafakat, veteloket, sulykokat es mangorlokat
nem pasztorok keszitettek. Szep diszitesiik es gondos kidolgozasuk meg-
hato megnyilvanulasa a .szeretetnek, a keszito szeretetenek azirant, akinek
keszitette. Mind-mind fontos hasznalati eszkoz. A mosast ma is szivesen
vegzik a Feketevizen sulyokkal. Deszkapallot allitanak a vizbe, melle
allnak, es a deszkan paskoljak meg a hamulugban mar megparolt ruhat.
Mosas utan a tiszta ruhat a parton a fiire teritik s delutanra a nap meg
is szaritja. Sokszor napokig eltart a nagymosas. Minthogy minden hazbaa
sok haziiag szott vaszonnal es abbol keszitett ruhanemuvel rendelkeztek,
ritkan vegeztek nagymosast, pedig minden heten tiszta biklat es feher-
nemiit kellett valtani. Altalaban negyedevenkent mostak, addig a szeny-
nyest a kamraban rudakon, vagy a padlason gyiijtottek ossze. Bizony a
jeges vizben is ott kellett allniuk telen, amig el nem kesziiltek. Forrovizes
vodrdt allitottak maguk melle s idonkent abba dugtak a labukat, on-nan
pedig ismet a jeges deszkara alltak. A tiszta ruhat neni vasaltak, hanem
mangorlo lapickaval mangoroltak simara.

Diszitomuveszetiik kiemelkedo termekei a szottesek. Sima vasznakon
kiviil sok diszitett abroszt, lepedot, kendot, torulkozot is szottek. Szot-
teseik nagy resze nem keriilt hasznalatba, hanem a szekrenyek melycn
oroklodott anyarol leanyra.

Az Ormansag torzslakossaga puritan reformatus magyarsag volt.
A diosviszloiak peldaul a szazad elejen meg azt sem engedtek meg, hogy
unnepi alkalmakkor a tiizoltok a templomba bevigyek a zaszlojukat.
Reformatus hitre teresiik a XVI. szazadban tortent, Sztarai Mihaly s hozza
hasonlo kcpessegii predikatorok idejen. A katolikusoknak Vajszlon es
Sellyen, a ket uradalmi kozpontbaa volt temploma, azonkivul az egyhazi
uradalom Darocihalma pusztan is epitett katolikus templomot. A katoliku-
sok nem eredeti ormansagi lakok voltak, hanem mashonnan odakeriilt
uradalmi, egyhazi alkaimazottak, iparosok es allami tisztviselok. Vajszlora
meg Csehorszagbol es Horvatorszagbol is vittek erdeszt, vadaszt es rnas
alkalmazot.tat.

A puritan egyszeruseg nyilatkozik meg nepmuvcszetiikbem es regi szo-
kasaikban is. Hazassagot fiatal korban kotottek, sofeszor csak 18—20 eves
volt a volegeny es meg fiatalabb a menyasszony. A hazassagot tobbnyire
a sziilok es a rokonok hoztak letre, nam a fiatalok valasztottak egymast.
Megha olofordult is, hogy latszolag a fiatalok valasztasa szerint tortent
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a hazassag, ezt a valasztast is sokszor az oregek iranyitottak. Eljegyzeskor
a jegyesek hazassagi szerzodest kotottek a papnal es azt a pap beirta az
anyakonyvbe. A szerzodesben megallapodtak, hogy ki ink visz a hazas-
sagba s egyik vagy masik halala eseten mi illeti az ozvegyet.

Amikor a gyermek megszuletett, az agyat takaroval vettek koriil, hogy
meg ne rontsak, szemmel meg ne verjek az anyat es gyermeket. A halalra
elore kesziilni szoktak. Halotti ruhajukat meg eletiik teljeben elkeszitik
es szekrenyben orzik. Jellegzetes volt halalesetkor a siratas. A halottat sok
helyen hivatasos siratoasszonyok sirattak meg, jajveszekelo sirato enekiik-
kel, raborulva a koporsora. Halaleset alkalmaval elovettek a tiszta feher
szottesabroszokat es azokkal takartak le az asztalokat, feher kendot teri-
tettek a tukorre addig, mi'g a halottat el nem temettek. A sok feher szottest
masra szinte nem is hasznaltak. A sirt egyszeru, faragott fejfa jelzi. A teme-
tes utan halotti tort tartottak, ezen a halott hozzatartozoi, rokonai es jo-
baratai vettek reszt.

Oregasszony viselete az Ormdnsagban

A viselet leirasakor emlitettiik, hogy a no viselete ligy egyszeruso-
dott, fehcredett, ahogy a viseloje idosodott. Koriilbeliil 55—60 esztendos
koron till tiszta feher vaszon oltozet, bikla, imog, fokoto, kendo, koteny
es harisnya jarta. Ez ncmcsak az oregsegnek volt a jelzoje, hanem a gyasz-



nak is a kifejezoje ugyanugy, ahogy a polgari oltozetben a fekete szin
nemcsak az oreg kornak, a gyasznak is a szine. Nem is meglepo ez,
hiszen oreg korban mindenkinek van valakije, akit gyaszol. Tiszta feher-
ben gyaszoltak a fiatalok is, halaleset alkalmaval a fiatal levetette szines
ruhadarabjait es helyettiik tiszta feheret oltott.

A tiszta feher ruhaba oltozott oregasszony igen ritka mar. Ogy ala-
kult at a viseletiik, hogy ma mar nem a regi szabasii inget hordjak, hanem
ujjatlan vaszoninget es folotte sotetsziiiu, rendszerint fekete reklit. Haris-
nyajuk is sotetszinu. Kotenyuk es kendojiik szine is sotetre, rendszerint
feketere valtozott. Igy, ha nem is formajaban, de szineben atvette a pol-
gari oltozetet az ormansagi oregasszony is. Egyediil a bikla feher, ahol
meg megvan. Sok helyen latjuk azonban, hogy az oregasszonyok halotti
ruhaja tiszta feher akkor is, ha biklas oltozete fekete ruhadarabokkal
tarkazott. Az ormansagi nok viselete parhuzamba allithato a kornyezo
kozsegekben a horvat nok viseleteveJ. A horvatoknal is a fiatalok hordjak
a szinesebb ruhadarabokat s ahogy oregednek, ugyanugy feheredik a ru-
hajuk, mint az orrnansagiake. A feher gyasz nagyobb teriileteken a Drava-
tol delre, balkani videkeken talalhato meg. A Dunantulon az Orimansa-
gon kivul a Somogy megyei Csokoly asszonyai, leanyai gyaszolnak feher-
ben, s Baranyaban Hosszuheteny videken vannak meg nyomai ennek a
szokasnak.

Mint mas videkeinken, az Ormansagban is orzi a. hagyomany a betya-
rok emleket. Seta Pistarol es Patko Pistarol szol a legtobb betyartortenet
es dal. Mindkettonek elsosorban Somogy megye volt a mukodesi teriilete,
de volt-e szamukra meg)rehatar? Ha esetleg nem is jartak annyit orman-
sagi foldon, mint a tortenetek moodjak, sok betyartortenetnek nem volt
nehez eljutnia Somogybol az Ormansagba. Mindket betyar a XIX. szazad
elejen sziiletett, Seta Pista elobb, mint Patko Pista. Az utobbi 1820 tajan
sziiletett Becen, Somogy megyeben. Ugyessegevel bandavezerre kiizdotte
fol magat. Ogy tunt el, nem a torveny vetett veget miikodesenek. Seta
Pistarol szol a kovetkezo vers:

Seta Pista setdl a zold erdobe,
Azt se tudja, mere mogy ki belole,
Hdrsfalevel fejealja, vdnkossa,
Gyongyharmat a takarozo dunyhdja.
Seta Pista tizennyolc szel gatydja,
Mogakadt a csipkebokor dgdba.
Csipkebokor ereszd el a gatyamat,
Hadd oleljem mog a kedves babdmat.
Tizenketto, tizenhdrom, tizennegy —
hat te, szegeny Seta Pista, bovd megy?
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Elmdgyok a boronyai hatdrba,
Nem szulettem en az akasztofdra.
Seta Pistdt nem edosanya sziilte:
Bardzddba kis pacsirta koltotte,
Nem koll neki eddsanyja pdrndja,
Betakarja a kis pacsirta tolla.

(Gyujtotte: Kiss Geza.)

Minden bizonnyal Seta Pistat es Patko Pistat mutatjak a sotartokon,
tiikrosokon lathato betyarabrazolasok is. Valamennyi a mult szazadban
kesziilt meg, amikor a keszito pasztorok kepzeleteben elenken elt az
emlekiik. Az alkoto miiveszek koziil csak egynek maradt rank a neve:
Radios Istvane a mult szazad nyolcvanas eveibol. Korunk kivalo faragoi
koziil Hoffer Janos nevet, a batyjaet: Hoffer Jozsefet, es Zsinko Istvanet
kell megemliteniink. Hoffer Janos Szaporcan el, a batyja Csanyoszroban,
Zsinko pedig a 30-35 evekben elt az Ormansagban.

Az ormansagi nep nyelve az ozo nyelvjarasok koze tartozik. Tiize-
tesebben csak az utobbi idoben foglalkoznak vele, bar szogyujtemenyek
mar a mult szazad elejen jelentek meg. Ilyen Tobi: Baranyai Szotar cimu
(Tudomanyos Gyiijtemeny, 1826. II. kotet) es Jeremias: Baranyai Szotar-
potolek cimu kozlese (Tudomanyos Gyiijtemeny, 1828. X. kotet). tljabban
Tomanoczy Jolan, Hegediis Lajos, Temesi Mihaly es nem utolso sorban
Kiss Geza foglalkozott az ormansagi nyelvjaras tanulmanyozasaval. Jel-
lemzo tehat az ozes, azonkiviil a diftongusok gyakori hasznalata. A min-
dennapi elet egyszeriibb cselekveseit kifejezo igek jelento mod jelen ido
egyes es tobbes szam harmadik szemelyeben miajdnern mindig -i es -ik
ragot hasznal: adi, adik, halli, hallik. A farsangolo versben peldaul: Hipp-
hopp farsang, most olik az artanyt, nem adik a majat, csak a szalonajat.
Az -uk, -iik, -juk, -jiik ragok helyett oiindig -ik, -jik ragot ^talalunk: nalik,
magik, ruhajik. A -nal, -nel ragok koziil csak a melyhangu van meg: Kisek-
nal. A t-re vegzodo egytagu igek multidejeben elmarad a kotohang: fut-
tam, futottam helyett, nyittam, nykottam helyett, siittel, siitottel helyett.
Nem soroltunk fol rnindent, csak nehany jellegzetesseget, hiszen nem
lehet az a celunk, hogy reszletesen foglalkozzunk az Ormansag tajnyel-
vevel. Ezeken kfviil ezt a tajnyelvet szamtalan tajszo is gazdagga, tar-
kava teszi.

Az Ormansag nevet az elso vilaghaboru utan az egyke tette orszag-
szerte ismertte. Az egyke nem az elso vilaghaboru utan jelentkezett —
Buday Dezsonek ,,Az egyke Baranya varmegyeben" cimii konyve mar
1909-ben megjelent —, de behatobban az elso haborii utan kezdtek vele
foglalkozni, akkor, amikor az orszag mas videkein is egyre inkabb kezdett
elterjedni.



Alapos folteves szerint a torokok uralma nem jart akkora pusztu-
lassal Baranyaban, mint peldaul az Alfoldon. Sok falu pusztult el azert
az Ormansagban is. A rendelkezesre allo adatok szerint a torok kivere-
sekoi a lakossag szama 1398 lehetett. Ez iy28-ig 3894-re, i752-ig pedig 43z6-ra
emelkedett. i863-ig 18 ooo-et ert el a lakossag szama. Attol kezdve azon-
ban megkezdodott a lakossag, espedig az oslakossag fogyasa. 1933-ig
18 ooo-rol mar 12 ooo-re csokkent az oslakosok szama. Ennek nemcsak az
egyke volt az oka, hanem a kivandorlas is, de elsosorban az egyke. A ki-
vandorlason nem csupan a kiilfoldre, kiilonosen Amerikaba vandorlast
kell erteniink, hanem az Ormansag teriileterol az orszag vagjr a megye
mas reszeibe tortent elvandorlast is.

Az 1860 koriili evekben jelennek meg eloszor nagyobb szammal az
ormansagi halotti anyakonyvekben az elhunyt, megpedig sziilesben meg-
halt fiatalasszonyokrol szolo bejegyzeS'ek. Egy-egy kozseg anyakonyveben
mar korabban is talalkozunk veluk. tlgy latszik tehat, hogy az egyke
folyamata nem egyszerre indult meg az egesz Ormansagban. sziilesben
valo elhalas a kenoasszonyok mukodesevel magvarazhato. A babak kesobb
sterilebben es kisebb veszellyel lattak el a kenoasszonyok, piokas sziilek
szerepet. Az utodok sziiletesenek akadalyozasa az elso idoben nemcsak
meggatolta a vagyon szetaprozodasat, hanem segkette a novekedeset is.
Az egyke rnenyasszony cs az egyke volegeny egyesitette ket csalad vagyo-
nat. Egy-egy csalad kihalasa es a csaladtagok szamanak csokkenese
azonban a birtok novekedesehez -kepest termeszetesen hianyt keltett a
munkas kezben. Ezen maskepp nem lehetett segiteni, csak napszamosok
igenybevetelevel. A napszamos csaladok szamara tehat erdemesse valt
az ormansagi kozsegekben valo letelepedes. Hazassag reven koziiliik tob-
ben ormansagi csaladok tagjaiva valtak. Masok a kihalt csaladok hazdt
es foldjet szereztek meg ligy, hogy vallaltak a munkakeptelen oregek
eltartasat. Erre ma is sok pelda van. Sokszor teljesen idegenek, vagy
tavoli rokonok az oregektol varhato oroksegert vallaljak a tartasukat,
gondozasukat. Az egyke kiterebelyesedese elott az ormansagi kozsegek
lakoi egymas kozott hazasodtak, igen ritkan fordult elo idegenbol szar-
mazo volegeny, vagy az, hogy a menyasszonyt tavolabb vittek. A napsza-
mosok egyre nagyobbmeretu letelepedese miatt az ormansagi kozsegek
lassan kezdtek atalakulni. Azokban a falvakban, amelyekben jobb elet-
lehetosegek kinalkoztak, a lakossag csaknem teljesen kicserelodott. Ilyen
kozsegek Vajszlo es Sellye, ahol eredeti ormansagi csaladot mar csak
nagyon keveset lehet talalni.

Mi a helyzet a felszabadulas utan? Hallunk es olvasunk arrol, hogy
megszunt az egyke, ugyanakkor olyan hirek is jarnak, hogy nem sziint
meg. Termeszetes, hogy azokban a csaladokban, aimelyskben a legfiatalabb
generacio tagjai 40—50 evesek, s nincsen gyermekiik, a helyzet megvalto-
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zasarol nem lehet beszelni. A felszabadulas utani evekben a fiatal tagok-
kal rendelkezo csaladoknal nem riadtak vissza a gyermektol, sot, bantak,
hogy nem elobb gondolrak ra, mert sziikseg Jett volna a munkas kezre,
a segitsegre. Lattak, hogy sokkal nehezebb helyzetbe jutottak azok, akik-
nek nagyobb vagyonuk, birtokuk volt s nem volt hozza megfelelo nagysagii
csaladjuk, mint a kisebb birtokkal es nagyobb csaladdal rendelkezoknek.
Lattak, hogy a kisebbol is jobban boldogultak azok, akik maguk meg
tudtak miivelni s nem szorultak napszamos, feles, vagy harmados segit-
segere. A hazassagok nagy reszet azzal az elhatarozassal kotottek, hogy be-
loluk utodok szarmazzanak. Van javulas tehat az egyke teren, ha nem is
olyan mertekben, mint szeretnok. Azt teljes hatarozo'ttsaggal megallapft-
hatjuk, hogy az az erkolcsi fdlfogas, amely szegyennek tartotta a tobb
gyermeket es pellengerre allitotta a tobbgyermekes anyat, megszunt. Nem
kell tobbe a falu erfcolcsi torvenyeivel szembehelyezkednie annak, akinek
gyermek van, vagy gyermeket akar. Vannak osaladok, amelyek pusztulasra
iteltek magukat, ezeken mar koruk miatt nem lehet segkeni, a fiatalok
a2onban remenyre jogositanak.

Az Ormansag azok koze a videkcink koze tartozik, ahol a vallasi
szektak leginkabb elterjedtek. Eloszor a nazarenus szekta toborzott maga-
nak sok hivet az Ormansag kozsegeiben. A nazarenusok maguk koztil
valasztjak a predikatorukat, aki hetrol hetre a gyiilekezeti hazban tart
bibliamagyarazatot. Vajszlon kulon temetojiik is volt s ott jeltelen sirba
temetkeztek. Csak a gyiilekezet v'ezetoi tudtak, melyik sirban ki fekszik.
A felszabadulas utan a szekta. lenyeges teret vesztett. Maradtak ugyan
meg hivei, de megfogyott szamban.

Tobbizben ramutattunk arra a nagy valtozasra, amely az Ormansagban
vegbement s amelynek mi is tamii vagyunk. Az uj elet alakito tenyezoi
kozott latjuk a termeloszovetkezeteket, az allami gazdasagokat es a gep-
allomasokat.

Dunamente

Baranya megye keleti hatarat a Duna alkotja. A jobbparton talal-
hato kozsegek lakossaga sajatos jellegevel helyezkedik bele a megye nep-
csoportjai koze. Sik vizparti videk ez s osupan nehany helyseg talalha'-o
ott: eszakon Dunaszekoso, tole delre Bar, majd Mohacs, attol delre Kol-
ked. Koziiluk Mohacs a legnagyobb, mar a masodik vilaghaboru elott is
varos volt. A Duna Dunaszekcsotol eszakra kettevalik s egy hatalmas
szigetet, a mohacsi szigetet, fog kozre. Ennek a szigetnek nagy gazdasagi
jelen'osegc van Dunaszekcso es Mohacs eleteben.

Dunaszekcso eredetileg katolikus magyar falu volt, de kesobb lakos-
saganak osszctetele mcgvaltozott, mivel sok nemet csalad telepedett be.
Lakoinak szama mar a masodik vilaghaboru elott tulhaladta az otezret.
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A Duna jobbpartjan telepiilt es hozzatartozott a vele szemben levo szi-
geti terulet is. A falu lakossagat parasztsag es kisiparosisag alkotta, csekely
kereskedoreteggel. Gazdalkodasukban fontos szerepe volt a szigeti terii-
letnek. Amig a Duna partjan a gatakat meg nem epitettek, csak legeloiil
hasznaltak a szigetet, ami sok allat tartasat tette lehetove. A gat megepi-
rese utan (1890-16!) azonban lassankent kezdtek a legelot feltorni es mu-
velni. Igen jo foldet talaltak a legelok helyen. Ez a koriilmeny nemcsak
a szekcsoieket vonzotta, hanem tavolabbi videkek nepet is. Megkezdodott
a letelepedes is a szigeti reszen, nehany evtized alatt valosaggal uj falu
keletkezett a Duna balpartjan is. A szigeti foldek gazdagga tettek tulaj-
donosaikat, mivel olyan jo minoseguek, hogy sokkal tobb terniest adnak,
mint a hatar mas reszei.

1955-ben a szigeti telepiiles Dunafalva neven onallo kozsegge alakult.
Dunaszekoso eleteben jelentos a szerepe a halaszatnak. Ma is sok

halasz el a faluban s most szovetkezetbe tomorulve folytatjak mesterse-
giiket. Amikor a Drava menten lehetetlenne valt a halaszat, tobb dravai
halasz is Dunaszekcsore koltozott.

Dunaszekoso nepet a megye mas videkeinek nepetol korabban tob-
bek kozott a nok viselete is megkiilonboztette. 10—n szoknyat oltottek
iinnepnap, a folso szoknya koziiliik szines anyagbdl, kasmirbol, selyembol
volt. A folso szoknya volt a legbovebb. Ugyancsak szines anyagbol kesziilt
a szoknya folott a kotenyiik is. Felso testukre feher vaszoning simult,
rajta ujjatlan pruszlikot viseltek. A pruszlik barsonybol vagy selyembol
volt, szine kiilonbozott a szoknya szinetol. A labukra terdigero biitykos
harisnyat huztak. A harisnya alapanyaga is, a biitykok is, szinesek voltak.
Labbeliul legszjivesebben papucsot hasznaltak. Viseletiik reszben ma is el.
Nem hordanak ugyan mar olyan sok szoknyat, de meg hetkoznap is hasz-
naljak nepi viseletiiket.

A legjelentosebb dunamenti telepiiles Mohacs. Ma mar varos, regeb-
ben azonban nagykozseg volt, mint Dunaszekcso. A varos lakoi magyarok,
sokacok es szerbek voltak, de a szerbek szama megfogyatkozott, helyettiik
a nemetek hoditottak teret. A sokacok a torok haboruk utan koltoztek
at delebbi lakohelyiikrol. Ket reszre oszlik a magyarsag is, reformatu-
sokra es katolikusokra. Ez a vallasi kulonbseg etnikai elkiilonulest is
takar. Vallasi kiilonallas szerint alakult a varos telepiilese is. Kiilon cso-
portban talaljuk meg a sokacokat, mellettuk volt a szerbek helye, a varos
deli reszen pedig a magyarok laknak, egy-egy egymas melletti csoportban
a reformatusok es a katolikusok. A sokacok telepiilese elter a magyaro-
ketol. Minden bizonnyal a nagycsalad emlekekent maradt meg a soka-
coknal egy-egy epuietcsoport az utcakrol benyilo zsakutcakban. Mohacsnak
ebben a reszeben meg talalni egy-ket olyan epiiletet is, amely a regi
epitkezes emleket orzi.
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Mohacs eleteben is fontos szerepet jatszott a sziget. A vedogatak
megepiteseig a varosi parasztsag legeloi voltak a szigeten. Egy-egy szallast
epitettek csak, amely arra valo volt, hogy az allatok vedeknet talaljanak
benne, s az allatok orzoi meghuzhas'sak magukat valahol. A gatepites
utan kezdett a sziget lakotta valni, feltortek a legeloket, tanyakat epi-
tettek. A telepiiles teljesen szetszort volt. A felszabadulas utan sikeriilt
csak zartabb telepiiles letesitese es az Homorud neven 1952-ben onallo
kozsegge lett. Masik zart telepiiles az 1956. evi jeges arviz utan most van
kialakuloban (,,Ujmohacs").

A szigeti epiiletek kozt sok volt, melyet kezdotlegcs eljarassal epi-
tettek, voltak sarral tapasztott sovenyfalu hazak es nadbol epitett epii-
letek is. A szigeten folytatott gazdalkodasban a ket haborii kozott a gyii-
mdlcstermelesnek es a zdldsegtermelesnek jutott fontos szerep.

Mohacs elenk dunai kikotohely volt a regebbi multban is. Pecs es
Mohacs kozott elobb megepiilt a vasiit, mint Pecs es Budapest k5zott.
Ez lehetove tettc azt is, hogy a nagy papi birtokok termenyeit a dunai
kikotobe szallitsak, onnan pedig hajoval, olcsobb szallitasi eszkozzel
vigyek tovabb. Hiresek voltak Mohacs vasarai is, kiilonosen sertesvasarait
dicserik a mult szazadi leirasok.

A varos iparostarsadalmaban igen fontos helye volt az agyagiparo-
soknak: a fazckasoknak es a kors6sokn,ak. Ket kiilon iparag volt ez, a
fazekasok nem foglalkoztak a fekete korso keszitesevel. Szazaval folytat-
tak ezt a tnesterseget es keszitmenyeifckel ellattak a Duciantul es a Duna-
Tisza koze tavoli videkeit is. A korsosok altal sajatos formaban keszitett
korsok egy idoben keresettek voltak a Balkanon is. Uszalyokban szallitot-
tak a balkani orszagokba. Ugyanakkor korsosok is mentek le a balkani te-
riiletekre es tudasukkal, tapasztalataikkal segitettek az ottani agyagiparo-
sokat. A jellegzetes fekete szinu korsok kiilonbozo meretekben kesziiltek, az
egesz kicsitol a hatalmas. ketfiilu aratokorsoig. A fiiliikon csocs van, a
belsejiikben csorgo. A szajuk csak meritesre szolgal, atmeroje kicsi,
ugyancsak vekony a nyaka is. A ,,torok korso" szaja kiszelesedett, ez volt
az a tipus, amit a Balkanon kedveltek. A fekete szint ugy ertek el, hogy
a kemence futesekor —- egetes kozben — a fiistot lefojtottak, raszori-
tottak a korsokra s a fust feketere szinezte a kemence tartalmat. Egetes
utan a korso szine kekessziirke s ahol a masik korsohoz hozzaert, folt
van rajta. Mielott piacra keriilt, fenyesre toriilgettek. A korsos kemencet
foliil szoktak megrakni s egetes utan ott is veszik ki belole a korsokat egy
kampo segitsegevel.

A tanyerokat, talakat, fazekakat es egyeb edenyeket a fazekasok
keszitettck. Az edenyek mazasak voltak. A tanyeroknal es a talaknal
legjobban a csontszinu alapot szerettek, a szelet kek, sarga, zold vonala-
zassal, a kiizepct pedig sokszor kek, sarga, zold madar- vagy viragmin-
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taval diszitettek. Sokac hazaknal sok csereptanyert hasznaltak, kiilonosen
lakodalmak alkaknaval. A fazekas megrendelesre keszitette oket. A ta-
nyer fenekere rakarcolta a leendo tulajdonos nevbetujet vagy jelet, hogy
meg lehessen ismerni. Lakodalomra ugyanis tobben elvittek a tanye-
raikat, edenyeiket s mikor mar nem volt ra sziikseg, a jelzesek alapjan

A korsok kiemelese a kemencebol Mobdcson

valogattak szet oket. Ennek a hatalmas es hires iparagnak napjainkban
mar csak a hirmondoi elnek: nehany korsos es fazekas. Megvan meg az
utcajuk is, a Korsos utca. Ha a mohacsi utcan jarunk, feltiinik, hogy egy-
egy haz kemenyen, vagy az udvaron allo kiit tetejen korsot latunk. Ez
jelzi, hogy a hazban korsos elt, vagy el meg most is, ha mar nem dol-
gozik is az iparaban.

A varos nemzetisegei koziil mas-mas viselete volt a reformatus es
a katolikus magyaroknak, a sokacoknak es a szerbeknek. A reformats
magyarok viselete a sarkozivel volt rokonsagban, a katolikusoke nehany
viseleti darabban eltert tole. Mai napig megvan meg a sokacok szines
viselete. A nok szines szoknyaja alol kilog az alsoszoknya csipkcje.
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A szoknya terdig er s elotte koteny van. Ogy kotik meg a kotenyt, hogy
a szoknyat derekon alul huzza ossze s ezaltal hatul emelje meg. Ez teszi
lehetove, hogy az alsoszoknya kilatszik. A regebbi szoknyak kozott hazi-
szott darabokat talalunk, himzessel vagy szott diszitessel. A kotenyek
szines gyapjuszottesek voltak, ma mar a szoknyahoz hasonlo az anyaguk.
A folso testiikon ing van, ennek eleje es ujja diszitett, a regebbi dara-
bokat szines himzes, csipke es azsurozas disziti, az ujabbakat pedig a
himzesek kozott alkalmazott flitterek es mas femdtszek. A hideg ellen
kodmont, baranybor mellenyt es szurkabatot hasznaltak. A baranyborbol

Sokac Idny unneploben

kcs/iicii kodmont es mellenyt siirii szines himzes diszid. Sokan viselik ma
is. Ki inci i t i\l a szurkabat. Feher szurposztobol varrtak, ujjat es

piros, /old cs fekete posztobol kivagott ratet diszitette. Abban
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kiilonbozott a ferfiak szurkabatjatol, hogy az elejen harom ratetes korong
volt. A fejukre himzett fokoto jarta, ma a fokoto folott kendot viselnek.
Hozzatartozott a viseletiikhoz az ekszer is, a nyakukban hasznalt gyongy-
sor, vagy penzekbol fuzott nyaklanc. Jellegzetes ruhadarabjuk a szmes
biitykos harisnya.

Vizhordo sokdc Idnyok Mobacson

A ferfiak regebben gatyaban jartak, ezt hazilag szott vaszonbol
varrtak, a szelet himzessel, csipkevel diszitettek. Labbelijiik a bocskor
volt, kesobb a csizma. Himzessel diszitett ruhadarabjuk volt az ing is.
A ferfiak kodmone lejjebb ert, mint a noke, inkabb bundanak nevez-
hetnok. Ezt is himzes diszitette. Szurkabatjuk ugyanolyan szabassal
kesziilt, mint a noke, de az elejerol hianyzott a harom ratetes korong.
Ma a sokac ferfi viseletenek jellemzo anyaga a barsony, tobbnyire fekete
szinben. Zsinorozas es femgombok alkotjak rajta a diszitoelemet.

Mohacs tarsadalmanak fontos reteget alkottak a halaszok. Kulon
cehbe tomSriiltek valamikor. Szamuk ma mar megfogyatkozott es hala-
szad szovetkezetbe tomoriilve dolgoznak. Ma is lathato Jellegzetes kep a
Duna partjan: a rudakra akasztott szarado halok. A halaszokrol nevez-
tek el a varos egyik utcajat is, Halasz utcanak.

A mohacsi nep szokasai kozul meg kell emlekezniink a sokacok
busojarasarol. Ez megyenk egyik legerdekesebb nepszokasa. Legutobb
Csalog Jozsef foglalkozott vele ,,Busojaras (poklada), a mohacsi sokacok
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tavasz-iinnepe' cimii, 1949-ben rnegjelent fiizeteben. A szokast e munka
alapjan ismertetjiik.

A felnott lakossag busojarasa farsangvasarnap kezdodott es hus-
hagyo kedd estig tartott. E napokban teljesen tnegvaltozik a varos
megszokott kepe. Mintegy fel evszazaddal ezelott reszt vett a busojarasban
csaknem minden 40—50 evesnel fiatalabb ferfi, notlen es hazas egy-
arant. A nok csak az oltoztetesben segedkeztek, a folvonulasban nem
vettek reszt. A jellegzetes busooltozetbe oltozott ferfiak egy-egy haznal
osszegyultek, baiidakba verodtek. Volt koztuk ,,buzoganyos" fabol fara-
gott buzogannyal, ,,kereplos", ,,kiirtos" hosszu, fabol keszitett, hanccsal
abroncsozott kiirttel, ,,kiirthordoz6" es ,,hamuzsakos".

Mobdcsi busok

Oltozekiik hasonlitott egymasehoz. Korabban kapcat es bocskort,
ujabban csizmat, vagy bakancsot viseltek. Erre az alkalomra gatyat vet-
ick f i> l , a nadrag hasznalata idejen is, a szarat jol kitomtek szalmaval,
cxaltal vaitagabba valt az alakjuk s a vastag szalma vedte oket, ha
T u - t M i i ot lai i i i in valaki. A gatya szarat alul be kellett kotni, hogy a bele-
t i i i i i i i i i s /ahna k i nc hulljek. A felsotestiikon kiforditott kabatot visel-
i c k , i l n r U i a n l i o r j u k i H r l l c l huztak ossze. A kotelen logott a marha-
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kolomp, s bele dugtak a nok szamara keszitett ajandekokat, moso-
sulykot, rokkafat, vizhordo fat. Vizhordo fat csak annak a lanynak ajan-
dekoztak, akit az ajandekozo felesegiil akart venni.

Ruhazatuk jellegzetes darabja volt meg az alarc is. Tobbnyire fuz-
fabol faragtak igen valtozatos formakban, emberi vagy allati alakot adva
neki. Az ember-alaku alarcok is riasztoak, szinesre festik oket, soknal
messzirol vilagit-anak a fogak. Az allat-alaku alarcok kozott is nagy a
valtozatossag, diszno, marha, stb. fejek alakjat utanozzak. A fabol fara-
gott alarcot pretties borrel egeszitettek ki, azt a fejere boritotta a buso.
Alkalmaztak rajta szarvakat is. Keszitettek olyan osszetett alarcokat is,
amelyeken elol, hatul, oldalt kiilonbozo alakokat latott a nezo.

De mi is volt annak a celja, hogy ezek a kiirtolo, kolompolo, kereplo,
ordltozo csoportok a varost jarjak? Hazrol-hazra jarnak, jokivansagaikkal
halmozzak el a hazbelieket, ezert megvendegelik oket. Kerepeles es
orditozas kozben vegigjarjak az egesz haztajat, az epuletek sarkat a
buzogannyal megveregetik, az istalloban koriiljarjak az allatokat. Ezalatt
a hamuzsakos a tornacra es az istallo szalmajara hamut hint. Valojaban
varazslas a busojaras lenyege, varazslassal igyekeztek oltalmazni az alla-
tokat, az egesz hazat, baj, betegseg ellen, ugyanakkor a hamuzsakos.hamu-
hintese termekenysegi varazslat.

A mohacsi sokacok busojarasarol az a hiedelem, hogy — mint 6k
meselik — Mohacson keletkezett. Eredeterol azt mondjak, hogy parszaz
evvel ezelott elt oseik a maihoz hasonlo alarcos oltozetben, nagy larmat
csapva kergettek ki Mohacsrol a megszallo torokoket. Az evrol evre
ismetlodo felvonulast ennek emlekere rendezik meg. Tudjuk azonban,
hogy Mohacsot i687-ben foglaltak vissza Szebenyi Gyorgy imagyar hajdiii
a toroktol, a sokacok pedig csak 1696 utan telepedfcek Mohacsra. A buso-
jaras eredete tehat nem ebben a mondai magyarazatban rejlik. Ossze-
hasonlito vizsgalatokkal mas nepek hiedelemvilagaban is megtalaljuk
a rokonait. Ezek az adatok segitenek benniinket a busojaras valodi ertel-
mezesehez. A tavaszi alakoskodo szokas, melynek a lenyege — mint lat-
tuk — termesvarazslas es a bajok elharitasa, kulonbozo valtozatokban,
igen sok nepnel tnegtalalhato. A lenyeg mindegyiknel azonos. Naptar
szerint nem egyezik ugyan mindeniitt a szokas ideje, de mindenhol a tel
vegen, a tel es a tavasz fordulojan jelentkezik.

A busojaras lenyege tehat a termesvarazslas es az ijeszto kiilsovel,
zenebonaval, zajjal a gonosz clriasztasa. A mohacsi sokacok hagyoma-
nyaban a gonosz helyere keriiltek a torokok.

Mivel a busojaras sokszor ivassal is parosult es orgiava fajult, a hato-
sagok sokaig tiltottak. Kesobb a ket haborii kozott az osi szokast fel-
elesztcttek, tie mar csak felvonulas formajaban. Napjainkban a ncp-
muvelest hatosagok es intezmenyek ugyancsak segitenek, hogy tovabbra
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is tnegmaradjon ez a hires, szines szokas. fivrol evre megrendezik a fdl-
vonulast es a legjobban sikeriilt alakokat jutalmazzak. A busojarasnak
azonban csak a kiilso megjelenesi formaja maradt meg, a belso tartalma
es jelentese mar regen nem el.

Nehezen megvaltoztathato szokasa volt a mohacsi sokacoknak, hogy
a Duna vizet hasznaltak ivasra. Biztosan hozzajarult ehhsz, hogy a
varosban rossz az ivoviz. A vizhordas a leanyok es az asszonyok feladata
volt. Korsoban vittek haza a vizet a vallukra tett vizhordo fa segitsegevel.
A vizhordo ivben hajlo fa, kamposra faragva, szines festes es itt-ott bele-
erositett kis tiikordarabok diszitik. A fa egyik vegen is, a masik vegen is
logott egy-egy korso.

Ugyancsak hozzatartozott a varos kepehcz, hogy a sokac asszonyok
a vizparton mosnak. Deszkapallokat allitottak a vizbc es sulyokkal pas-
koltak a ruhat.

A varos gazdasagi eletehez, de kepehez is, hozzatartoztak a miilt-
ban a vizimatmok is. Tobb sorakozott beloliik a Dunan, s a viz nyotnasa
hajtotta nagy lapatjaikat. A gabonat csonakkal hordtak a partrol a ma-
lomba. Telen a partra vontattak oket. Meg a masodik haboru elott
eltuntek a Dunarol.

Mohacs nem vesztette meg el egeszen paraszti jelleget, bar eros ipa-
rosodas jelei is mutatkoznak. Nagy selyemgyar, vasontode miikodik a
varosban. fipiil a .korszerii farostleniiezgyar. A varos kepe is egyre inkabb
valik varosiassa. Lakossaganak nagy reszet azonban ma is a parasztsag
alkotja. A sziget fejlodesenek es atalakulasanak eppcn napjainkban lehe-
tiink taniii.

Mohacstol delre — nehany kilometerre — talaljuk Kolked kozseget.
Reformatus falu, etnikailag a mohacsi reformatus lakossaghoz kapcso-
lodik. Eletebe sokszor szolt bele a Duna vize, igen sokszor volt baj az
aradasokkal. Valamikor nagy szerepe volt a halaszatnak. Ma paraszt-
kozseg.

Szigetvar videke

A szigetvari jarast I9jo4>en csatoltak Baranya megyehez Somogy
megyetol. A jaras egy resze kiegeszitette az addig Baranya 'nyugati szelen
talalhato nepcsoportot, aimely neprajzilag Szigetvar videkehez kapcsolo-
dott.

Szigetvar videken harom neprajzi csoportot kiilonboztetiink meg, az
egyik a Nagyvaty—Becefatol Szigetvaron, Molvanyon at Somogyapati es
Somogyhatvan fele huzodo teriilet nepe, a mdsik a Szigetvar es Kaposvar
kozott elteriilo hegyes, dombos videk, a Zselic nepe, a harmadik pedig
a Molvanyon tul huzodo videk nepe, Nemeske, Darany, Szulok, Bares fele.
Az elso csoport videke alfoldi jellegii, erdos, az Almas vize mellett vizc-
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nyos, a multban mocsaras taj. A Molvanytol Bares fele huzodo teriilet a
Dravahoz ereszkedik s hasonlit az Ormansag dravamenti vtdekehez.
Nagy resze a mult szazad clso feleben meg Batthyany-birtok volt, toliik
azonban megvette a Biedertnann-csalad s ket uradalomra osztotta: a
mozsgoi es a szentegati uradalomra. Kozuliik a mozsgoi uradalom fold-
jei jobbara a zselici videkhez tartoztak, a szentegati uradalom pedig Szi-
getvar kozvetlen kornyekehez. Mindket videken kiterjedt legeloket —
eszafcabbra sok faval tarkitott dombos legeloket —, delen pedig lapos,
kisebb legeloket talalunk. Az eszaki resz legeloi annak az emleket orzik,
hogy erdok voltak valamikor.

Talpas hd~ Szigetvdr kornyeken

A kozsegek utcas telepiilesek. fipitkezesiikben egy-egy haz, gazdasagi
lepiilet orzi a hagyomanyos epitkezes nyomait. Mint az Ormansagban, ezsn
a videken is talpas epitkezessel talalkozunk, az epiiletek azonban tipu-
.sukban kiilonboznek az ormansagiaktol. Ezen a videken peldaiil a mes-
tergerenda kinyiilik a homlokzati falon s a falon kiviil fiiggoleges
gerenda tartja. Az utcai homlokzat elott keskeny tornac helyezkedik el.
Ennck az epitkezesnek az emlekei megtalalhatok az eszakabbra levo
somogyi kiizsegckben is. Kesobb a lakoepiiletek ives tornaccal kesziikek.
Az Ormansag nyugati feleben, ahol a talpas epitkezesnek meg vannak
jiymnai, clobb a lakoepiileteker alakitottak at, potoltak ujjal a regit es a
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gazdasagi epiiletek: az istallo es a pajta, maradtak meg eredeti alakjuk-
ban, Szigetvar videken ezzel ellentetben elobb a regi istallokat bontottak
le es epitettek helyettiik lijat, azutan keriilt sor a lakoepiiletre. Ennek
kovetkezteben sokszor talalunk ma is korszeru teglaistallo mellett zsup-
pal fodott talpas lakohazat. A Zsolic epitkezese mas jellegii, erosen
erezni a nemet nemzetiseg hatasat. Ez fokeppen a telekre keresztbe
epitett csurokben es a lakohazak tipusaban jelentkezik. Megallapitasaink
a Zselicnek arra a reszere vonatkoznak, amely Baranyahoz tartozik, a taj
ugyanis meg eszakabbra nyulik, Kaposvar fele, ez a resz azonban nem
tartozik Baranyahoz.

Talpas bdz Szigetvar komyeken

Szigetvar es kornyeke nepenek gazdalkodasaban elso helyen a fold-
muveles es az allattartas all. Legszivesebben a szarvasmarhaval es &
sertessel foglalkoznak, kulonosen a Zselicben es a vele szomszedos terii-
leteken. Okleveles adatok alapjan kimutathato, hogy a Zselic Arpad-kori
kozsegei regi ido ota kanaszkozsegek voltak. Az altaluk tartott zselict
diszno felallo sortejii allat volt, jol birta a jarast. Ez elozte meg a mat
fajtakat, koztiik a kulonosen elterjedt mangalicat. Gonyey Sdndor ezt
irja errol a fajtarol (,,Zselici kanaszelet." Ethnographia XLiV.): ,,A zse-
hci diszno suttyogo szorii (felallo sertejii) rikes-diszno volt, nagy jaro
termeszetu. Dgy tadott menni, mint egy menes es nagyokat ugrott, mcrt
olyan vekony labaszara volt, mint a pipaszar s a kanasz ugy elfaradt a
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hajtasaba, hogy majd megszakadt bele. Orra hosszu volt (mintegy 30 cm),
mint egy heber s a hasa karcsii, mintha bel sem lett volna benne. Hosszu
farka, csiicsos fule volt, a szore pedig ardas (sziirke), igyenos, singszor.
Nem volt csondes, mint a mangali, hanem buffogott, bu-bu hangot adott.
Kituno szaglasaval kivalt s latasa is eles volt." Hanko Bela, a magyar
haziallatok ismert kutatoja, a zselici disznoban a siska diszno oset talalta

Talpas bdz S%igetvar kornyeken

meg. Ezt irja: ,,Ma ezen az oriasi teriileten nem lelhetjiik meg marasiskat,
de akad itt-ott olyan rikes-diszno, a mangalicak kozott, mely az osre valo
visszaijtes tuneteit mutatja. A rikes-diszno tehat a siskanak a mangalicaval
valo keresztezesebol keletkezett. A siska koponyajan igen sok a vaddiszno
jelleg, maga a koponya is vaddisznoszeru, ami ketsegteleniil megmutatja
a siska szarmazasat." (,,Magyar haziallatok tortenete.") A zselici diszno
tehat egyik kiilon osi tajfajtank volt. A hizlalas a multban makkon tortent
a zselici erdokben. Az oklevelek arrol is tudositanak, hogy az orszag tavo-
labbi nagy makkos erdeibe is hajtottak disznot hizlalni Szigetvar videke-
rol. Tudnak errol az oreg pasztorok is. 600—700 diszno volt egy-egy ka-
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naszra bizva, bojtarok segitsegevel tudta megorizni oket. A fizetest a disz-
nok szama szerint kapta. A kanasz ismertetojele az oltozete volt. Gonyey
ezt az oltozetet igy irja le: ,,0nnepnapon, fokent karacsony napjan azonban,
mikor templomba ment, kioltozott a kanasz is. Szep 16 szeles szodott
gatyat oltott, meg telen is inkabb rafagyott a jeg a labara, de nadragot
nem viselt. Labbelije fedeles bocskor volt, amit negy szijjal kotott fel a
kapcara. Ezt a nagybajomi varga keszitette. Szeles lebogo bo inge, sipujju
czustgombos lajbija volt, vitezkotessel kivarrott hattal. A lajbi felett bubos-
vallo gurcugombos (olom) fodros dolmanyt viselt, ket vitezkotessel, elul
es hatul. Legfelso ruhadarabja a galleros sziir, aminek .sarkaban ket tiikor
volt. Fejet pedig zsubri-kalap fedte. A ruhazatot kiegeszitette felszerelese:
a furkosbot, fenyes baloska es a sallangos tarisznya s—6 sarga karikaval
es ostor."

A Szigetvar-videki nepcsoportot egyebek kozott vise!etc is Ssszekap-
csolta es egyiittal megkulonboztette mas csoportoktol. A ferfiviseletet bo
vaszongatya es boujjii feher ing jellemezte. Az iinnepi ing elejet igen szep
feher himzessel diszitettek. A nok koziil a menyecskek 10—12 szoknyat is
viseltek, a legfelso tarka mosoanyagbol kesziilt, az iinnepi viragos selyem-
bol, Szoknyajuk rovid volt s fole csipkevel diszitett fekete selyemkStcnyt
kotottek. Ingiik uj ja rovid volt, konyokig ert s a folso karon buggyos.
A vallukon rojtos selyemkendot hordtak. Elterjedt volt, hogy a nyakukba
kiilon feher, himzett melles gallert tettek. Jellegzetes viseleti darabjuk volt
a nagy konty. Nagy, szines muviragokbol osszeallitott, az cgesz fejet be-
borito fokoto volt ez, aljan lelogo selyemszalaggal. Kontynak neveztck,
mert a kontyra tiiztck. Ezt a fokotot imerete, alakja es anyaga megkuliin-
bozteti a megye mas nepcsoportjainak fokotojetol.

Az eszaki teriiletek — a Zselic — pasztorai koziil sokan foglalkoztak
faragassal s hoztak letre szebbnel szebb diszitomiiveszeti alkotasokat. Az
616 faragok kozott orszagos viszonylatban is a legkivalobbak koze emel-
kedett id. Kapoli Antal Kossuth-dijas nepmuvesz es fia, /'/;. Kapoli Antal,
a nepmuveszet mestere. Az idosebb Kapoli Somogyharsagyon elt (meghalt
1957-ben), fia pedig Diospusztan lakik. Mindketten kivalo ertoi es mesterei
a faragas kiilonbozo teriileteinek, az idosebbnek megis azok a legkivalobb
alkotasai, melyek szarubol kesziiltek. Kulonosen szep ttilkoket alkotott.
A delebbt reszek diszitomiiveszeti alkotasai koziil a szottesek a legjelento-
sebbek. A diszitoelemek az ormansagiakkal mutatnak rokonsagot.

Szigetvar videken a magyaron kiviil mas nemzetisegeket ii talalunk.
Az eszakabbi, zselici teriileten nemetseg elt, a masodik vilaghaboru utan
azonban egy resziiket kitelepitettek Ncmetorszagba. A helyiikre telepesek
keriiltek. Ugyancsak nemet nemzetisegii nep lakott Szigetvartol nyugatra
egy-ket faluban, peldaul Szulokon. Vannak adatok arra, hogy Szigetvar
kozsegben valamikor bosnyakok is eltek. Az evszazadok soran azonban nyo-

170



muk veszett, csak az emlekiik el. Pecsen kiviil Szigetvaron volt bosnyak
telepiiles. A videk deli szelen, a Drava menten horvat kozsegeket talailunk.
Tobbsegiik mar somogyi teriiletre esik. Ezekben a kozsegekben imeg sok
emleke el a regi epitkezesnek. Ezek a hazak talpasak, fonottfaluak. Van
meg olyan haz is, amelynek nines kemenye. A hajdani csaladi elet eralekct
mutatjak egy-ket lakohaz mellett meg meglevo halokamrak, melyekben a
fiatal hazasok laktak. A csalad ugyanis az apa hazanal egyiitt maradt a
hazassagkotes utan is, de a fiatalok szamara kulon kis halokamrat epitettek.
Most kamranak hasznaljak oket.

Szigetvar videkenek mai kepe is a fejlodesrol, az atalakulasrol taniis-
kodik. A Biedermann-fele szentegati gazdasag hclyen ma allattenyeszto
kiserleti gazdasag van, hogy csak egyet emlitsiink a videk allami gazdasagai
koziil. De az u j kephez tartozik a szentlorinci mezogazdasagi technikum
es gazdasaga is, valamint a gepallomasok es a szigetvari ipari iizemek, me-
lyek mind hozzajarulnak a paraszti elet atformalasahoz.

Siklos videke

A megye delkeleti reszeben, Siklos koriil 616 nepcsoportot az eddigi
fejezetekbe nem tudtuk beleilleszteni, mivel neprajzi sajatossagai alapjan
nem is tartozik egyikhez sem. Siklos videke sik, alfoldi jellegu taj, egy-egy
dombbal. Kiemelkedik belole a Siklostol eszakra hiizodo hegylanc, a Vil-
lanyi-hegyseg, melynek legmagasabb csucsa a Harsanyi-hegy, mas neven:

Sitiosi taj: kilatas a -cdrbol kelet jelc



Szarsomlyo. A csoport a siklosi hegyvonulatban meghiizodo kozsegekkel,
Tiirony, Bisse, Csarnota kozsegekkel kezdodik. Ennek a tajnak Hegyfold
a neve. Magaba foglalja teriiletiink Harkany, Gordisa, Matty es Alsoszent-
marton kozsegeket, majd Mariagyud, Nagytotfalu, Kisharsany, Nagyhar-
sany, Egyhazasharaszti, Kasad es Beremend fele folytatodik. Ott eleri az
orszaghatart. Az ezen a videken talalhato kozsegekben ncmcsak magyarok
elnek, hanem peldaul Alsoszentmartonban es Kasadon sokacok, Beremen-
den es Magyarbolyban a magyarokon kiviil szerbek es nemetek, Villanyban
nemetek is.

A videk magyar lakossaga altalaban reformatus vallasu s fokent fdld-
muvelessel fogtalkozik. A siklosi hegyekben, Nagyharsanyban es Villanyban
kituno minosegu bort termelnek. Az itteni hegyekben nemcsak a helybeliek-
nek, hanem a tavolabbi kornyek paraszt lakossaganak is vannak szoloi.
Kozsegeik utcas telepiilesek. A regi epitkezes nyomai legjobban Csarnotan

Kildtds a gyudi hegyrol Siklos kornyekere

maradtak meg, ott ma is feltiinoen sok zsuppfodeles lakohaz van. Ezek
a hazak nem a talpas epi'tkezeshez tartoznak, hanem valyogbol vagy vert-
falbol kesziiltek. A haz kozepen van a konyha, kemencejenek fiistje szabad
kemenyen at tavozik. Regebben a szobaban banyakemence volt es a konyha
felol fiitottek.

Siklos videkenek magyar lakossaga viseletet igen regen elhagyta, em-
leke a hagyomanyban sem orzodott meg. Elofordul naluk a feherhimzcsu
fekete fokoto. Ennek haszaaiata a Dravaszog nepehez kapcsolja oket.
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A tnegye egesz nepenek iinnepi szokasaiban erosen erezteti hatasat
a Siklostol eszakra levo Mariagyud szerepe. A falu maga reformatus,
azonban az ott letesiilt katolikus bucsujarohelyet messzi teruletek katolikus
nepe is felkeresi.

Hosszii hagyomanyra tekint vissza a bodonyi biicsii is, Siklosbodony
folott a hegyben. Osszel tartjak s meg ma is reszt vesz rajta messzi videk
fiatalsaga. Eljartak ra az ormansagi fiatalok is. Sok ismeretsegnek, hazas-
sagnak az alapjat raktak le a bodonyi bucsu alkalmaval.

Alsoszentmarton es Kasad sokac lakossaga mai napig megtartotta
viseletet. Az asszonyok magukszotte szines gyapjuszoknyat, elotte gyapju-
kotenyt, himzett inget es szogletesre merevitett fokotot viselnek. Telen a
hideg ellen baranybor mellenyt, vagy kodmont hasznalnak. Gyapjuszotte-

Alsoszentmdrtoni sokdc asszony

seik igen nagy valtozatossagra vallanak. Szines csikozassal es szines mintak-
kal kesziilnek. A mintak mertaniak es allatalakosak. A szovest ma sem
hagytak el, Alsoszentmartonban a Haziipari Szovctkczctnek is dolgoznak.
Egyik kitiino szovoasszonyuk ,.a nepmuveszet mestere".

Siklos mar a multban is jclentos ipari es kercskcdelmi kozpont volt.
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Messze videk szamara kesziiltek itt iparcikkek: kalapok, ruhak, kodmonok,
sziirok, bocskorok, csizmak, stb. Jellegzetes termekeket allitott elo a fazekas-
ipar. Az utcat, ahol a muhelyek es a kemencek voltak, nemregen meg
Fazekas utcanak hivtak. A siklosi fazekasok keszitmenyeinek, a bokalyok-
nak, talaknak, tanyeroknak, korsoknak hagyomanyos szine a sotetbarna, ezt
diszitettek sarga, zold, barna, feher csikozassal, viragmintakkal es allat-
motivumokkal. Keszitettek meg kocsogot, viragcserepet es baromfiitatot is.
A felszabadulas elott a piacon nem dehetett mar ertekesiteni a hagyoma-
nyos nepmuveszeti alkotasokat, ezert giccses munkak keszitesere keny-
szeriiltek. A felszabadulas utan ujra lehetoseg nyilt az igazi siklosi kera-
mia keszitesere, az utolso mestere — Gerencser Sebestyen — azonban
nemregiben meghalt, anelkiil, hogy utoda imaradt volna. A kivalo mester
munkassagaval kierdemelte a nepmiiveszet mestere cknet. Mivel a legtobb
siklosi fazekastermeket Gyiidon, a bucsujaro helyen ertekesitettek, a sik-
losi fazekassag gyiidi fazekassagkent left ismertte.

Siklos videketol eszakra, a Duna mente es Pecsvarad kornyeke kozott
tobb olyan kozseggel talalkozunk, amelynek nemet lakossaga volt. Egy
resziiket kitelepitettek Nemetorszagba. Igen jAmodu parasztsag elt ezek-
ben a kozsegekben. Mivel a nemet lakossag helyere magyar telepesek
keriiltek, a falukban megsziint a nemet tobbseg, es ezzel teljesen megval-
tozott ennek a tajnak a jellege is.


